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Senatas negaus sutarties
True Irnnslntion filed with ll.e post- 
innstcr at Chicago, III. Jane 9, 1919 
as reguired by the acl of Oct. G, 1917

$30,000,000 PRIGAVYSTĖ.

i 1 Ji uoli. iinwrin>oį«ini ijm iw

11 ŽMONIŲ ŽUVO ANT 
LAIVO,

r- '<im«8uw ■"•V“*

NAUJIENŲ PIKNIKAS.

Austrai smerkia sąlygas
Japonai suėmė 17,120 korėjiečių

Taikos sutartis reiškia bado mirtį, 
sako austrai

PREZIDENTAS ATSISAKO 
IŠDUOTI TAIKOS 

SUTARTĮ.

Suv. Valstijų delegacija nepasa
kys taikos sąlygų 

, senatui.

tomas “bolševiku,” buvo išklau
sytas ramiai kada jis perskaitė 
6 puslapius rankraščio.

Smerkia čechus.

Tiuc Irnnslntion filed uitli Ihe post-mnster at Chicago, III. June 9, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Vengrai veja čechusKaip visados, taip ir vakar j- 
vykęs Nau jienų piknikas pavyko 
kuopuikiausiai. Dienužei gra
žiai esant, gražaus svie elio bu
vo suvažiavę pilnas Chcrnausko 
daržas. Visi turėjo greJJos pra- 
mogos iki vėlahi vakarui.

Buvo sutaisytas ir programas, 
kurio išpildyme dalyvavo socia
listų chorai d. Katiliaus 
Prakalbas pasakė Nauj 
daktorius Dr. A. Monl 
adv. K. Gugis.

VALPABAISO, čili, bir. 8.— 
11 žmonių žuvo ant laivo Li- 
mache, kuri audra priplakė prie 
kranto ir sudaužė j uolas.

DETROIT, Mieli., 7. — Justi
cijos departamento valdininkai 
Detroite suseko menamą suokal
bį prigavingu būdu iš gauti iš 
valdžios už $30,000,000 amuni
cijos ir reikmenų ir paskui par
duoti užrubežyj, galbūt milita- 
lislų grupėms Vokietijoj.

Suv. Valstijų grand jury sla
pta išnešė apkaltinimą prieš 
sekamus žmones.

Kapt. Solerios Nicholson, Wa- 
shington, finansinis vedėjas ka- 
nuolių depertamento.

Grant Itugh Browne, milio- 
nierius ir arklių lenk tini ūkas.

Fri'd C. Collins, Graikijos vi- 
cc-kj-konsulaJi ir prezidentas 
Merchants’ Realty Co.

Suv. Vaisi i. armi jos ma joras, 
dabar esantis Francijoj.

Areštuotieji žmonės laikomi 
iki teismo Port VVayne.

8 žmonės sužeista.

CHICAGO, — 8 žmonės liko 
sunkiai sužeisti anksti nedėlios 
ryte Lincoln paTkc, kada jų au
tomobilius susidūrė su stulpu.

True translntlon filed 'vith the post- 
mnster at Chicago, III. Jane 9, 1919 
cs reųuired by the acl of Oct. 6,1917

Taikos Kongrese

elio bu-

vedami, 
ienų re- 
vidas ir

TAUTININKŲ PRIEŠSEIMINIS 
VAKARAS AUDITORIUME.

I

Komunistai visur laimi

Anglai paskandino 2 bolševikų laivu

Clevelande daroma medžioklė ant socialistų
VENGRIJOS KOMUNISTAI

SUMUŠĖ ČECHUS.
bėjus pakelti kainų net iki $700 
už paprastų medinę skrynių.

Didžiuliame viduriuIcsčio te
atre, Auditoriume, vakar buvo 
priešseinuinis tautininkų Vaka
ras. Visą koncertinę programo 
dalį išpildė p. Šimkaus vedamas 
Birutės choras ir jo dainininkai, 
išskiriant lik violenčelistą Hans 
Hessą, svetimą. Didesnę vaka
ro dalį užėmė prakalbos. Be 
lietuvių, kalbėjo kongresmanai 
Mason ir Sabath, Illinois atsto
vų buto spykeris Shanahan ir 
dar keli kiti politikieriai Nors 
publika, didžiumoj, nė nesupra
to angliškų oracijų, betgi kuo
ne ant kiekvieno žodžio nuošir
džiai jiems plojo... Ant stėd- 
Žiaus buvo ir varpas, ir juo karts 
nuo karto paskambino.

į Reikia vis dėlto duot tauti- 
' ninkams kredito. Jie sugebė:jo

COPENHAGEN, bir. 8. — 
Vengrijos komunistų kareiviai 
paėmė iš cechų po dviejų dienų 
mūšio Kasėliau miestą, šiaurinėj 
Vengrijoj, j šiaurryčius nuo Bu
dapešto.

Subatos Budapešto žinia, pa
skelbianti pergalę, sako, kad čc- 
chai tapo galutinai sumušti.

Paskandino submariną.
ITALIJOS NESUTIKIMAI 

IŠRIŠTI. LONDONAS, bir. 7. — Gau
tas bevieliu iu bolševikų prane
šimas skelbia sunaikinimąp rie
šo subinarino Koporija įlankoj, 
po to kaip ji užpuolė bolševikų 
laivus. Submariną paskandino 
artilerija.

Po užreiškimui, kad sutartis 
yra taika neapykantos, ministe
ris užsipuolė ant čecbų, 
kurie sakė jis, atėmė iš 

I' Austrijos visą cukraus ir kitas
1 pramones. Netekimas vokiečių 

J Bohemi jos, reiškia netik sveti-

PARYŽIUS, bir. 7. - 
kos taikos delegacija matomai1 
yra tvirtai nusisprendusi neskel-' 
bti taikos sutarties su Vokietija, 
iki nebus pasirašyta ir neperduo mos šalies pavergimą 3,500,000 
ti oficialio teksto jo dabartinėj 1 vokiečių, bet ir netekimą vert i n- 
formoj net nė senatui. ‘ , giausios dalies vokiečių Austri-

Anidrikos Idelcgacijos narys jos industriaĮiai ir kultūriniai, 
svarstydamas senato nusiskun
dimą apie paskelbimą sutarties ' žmonės, kurie myli laisvę labiau 
Vokietijoj ir kaMnimus, kad ko-

Ameri-

Dr. Bauer sakė, kad Tyroliaus

Truc translatlon filed with the post- 
mastei’ at Chicago, III. Jane 9, 1911 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Vokietijoje

ja nesulaužė duoto kitoms val
stybėms prižado neišduoti tai
kos sutarties, kol ji pilnai nebus

Jis pridūrė, kad ant kiek jam 
žinoma, iš Vokietijos nebuvo 
reikalaujama, kad ji laikytų su-

mas iš oponento nesutiktų su 
priimtais diplomatiškais budais.

Delegatas atsakydamas į pa- 
klausmą kodėl tautų lygos san
tarvė tapo paskelbta, pasakė, 
kad nors ji sudaro dalį sutarties, 
santarvė nepaliečiai tikrųjų tai
kos sąlygų ir tod 1 yra visai ski
rtingo pobūdžio.

T v r o 1 i u s

Išsiųstas reikalavimas.
t

už gyvastį! /įiekad nepasiduos 
taikos sąlygoms, kokios jos y- 
ra ir kaip ir Bohemijos (Cecili
jos) vokiečiai, turi užuojautą 
visų vokiečių.

Už neutralį Tyrolių.

Dr. Bauer pridūrė, ka(J keli 
mėnesiai atgal Austrijos vald
žia padavė Italijos valdžiai lai
kos projektą, sulig kurio vokie
čių Pietų
pasiliktų po Austrija, 
konstitucionaliai ir ekonomi
niai,, l>et kaipo neutralis karinis 
zonas. Dr. Bauer sakė, kad jis 
tikisi, jog Italijos valdžia, kuri 
ikišiol negalėjo pradėti tiesiogi
nių tarybų, neatsisakys svarsty
ti pasiūlymo St. Gčrmaine.

i. Ministeris sakė, kad yra pa
vojus “irredentia” judėjimo vo
kiečių Pietų Tyroliuj, pastebė
damas, kad vokiečiai gali pradė-

WASHINGTON, bal.

rius Polk šiandie kabelių pa
siuntė prezidentui Wilsonui se
nato rezoliuciją, reikalaujančią 
teksto sutarties su Vokietija. 
Atsakymo tikimąsi sulaukti ka
da senatas susirinks panedelyj 
vidudienyj.

lijos draugiškumą, bet tas butų 
nelaimė |ab|ienįs, jei aneksavj- 
mas vokiečių Pietų Tyroliaus

VOKIETIJOS KABINETAS 
PRI TARIA UŽMOKĖJIMUI 

$25,000,000,000.

RYMAS, birž. 8. — Laikraštis 
Epocha sakosi patyręs iš labai 
ištikimo šaltinio, kad premieras

šios savaitės “paskelbti parla-

tiko problemos. Sumušė valstiečius.

Taryba keturių veikia.

Tnie translatlon filed with the post- 
mastei’ at Chicago, III. Jane 9, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Vokiečiu Austrijoje

ir Styrijos rubežius 
pridūrė, kad Austri- 
dclegacija pasiūlys 
(žmonių nubalsavi-

-- <

BEBLINAS, bir. 8. — Užmo
kėjimas talkininkams atlygini
mo sumoja 1 (M),(MM),000,000 mar 
kių aukso ($25,(MM),000,000) ta 
po užgirtas Vokietijųs kabineto. 
Tą paskelbė finansų ministeris 
Dr. PernlMi’g. kuris pridūrė, 
kad dalis atlyginimo bus užmo
kėta formoje žaliosios medegos 
ir kad buvusios Vokietijos pro
vincijos turėtų irgi užmokėti ly
gią pripuolamą dalį atlyginimo.

“Aš niekad nemanyčiau apie 
pasiūlymą 100,000,000,00, mar
kių atlyginimo, jei nebūčiau į- 
sitikinęs, kad Vokietija gali už
mokėti,” sakė Dernberg. “Be- 
abejonės, tas reikš didelius mo
kesčius. Rata mokesčių prigu
lės nuo to, kiek Vokietijos žmo
nės galės uždirbti.

“šimatas miliardų markių y- 
ra galutinis rubežiuą Vokietijos 
išgalės Musų priešai negali 
suskaldyti šalį pusiau ir tikė- 
ties iš likusios pusės užmokėji
mo visos skolos.

PARYŽIUS, bir. 8. — Taryba 
kepurių, is/unęa|inta tiki trijų 
nebuvimu Italijos premiero Or
lando, susirinko šiandie prezi
dento Wilsono bute, sako. 
Temps ir tebetęsė svarstyiAą vo-| 
kiečių kontr-pasiulymų, ypač j 
klausimą Vokietijos Lenkijos 
rubežiaus.

Premleras Orlando vyksta 
Italijon.

PARYŽIUS, bir. 8. — Italijos 
premieras Vittorio Oriando iš- 
vajiavo iš čia šįvakar prie Ita
lijos rubežiaus. Jis pasitars su 
vice premjeru Cosimo.

True translation filed wiUi the post-' 
mastei’ at Chicago, UI. Jute 9, 1919 
as rcųutred by the act of Oct G, 1917

Kerejaje
JAPONAI AREŠTAVO 17,120 
* KOREJIČIŲ.

Vien balandžio mėnesyj.

TAIKOS SĄLYGOS REIŠKIA
BAIK) MIRTI AUSTRIJAI.

Ragina plebiscitą.

A|rie vakarinę Vengrijos ',ir 
Korintijos 
ministeris 
jos taikos 
plebiscitą

mą- po neutrale kontrole.
Austrija, Dr. Bauer sake, tu

ri taipgi turėti tiesioginę komu
nikaciją su Italija dėl pitkly-

vakaro didžiausiame Chicagos 
teatre nenuklimpo — publikos

rium buvo pilntif-pilna žmonių.
—R.

NUŠOVĖ moterį.

birMOUNT VEBNON, 111., 
8. — Nežinomi žmonės pelny
čio? naktį apšaudė John W. Nc- 
arville namą už 4 ir pusės mylių 
nuo Mount Varnon. Jie pašovė 
jo pačią, jį patį ir 7 metų sūnė
ną. Moteris paskui mirė ligon
ini tyj, kiti gi pasveiks, nors vai
kui peršauta aki koji.

Austrai nori vokiečių Bohemijos 
ir Tyrolio.

Nori susijungti su Vokietija.

VIENNA, bir. 7. — Preziden
tas Seitz atidarydamas nepap
rastą posėdį nacionalio susirin-

k tosios taikos sąlygos yra nega
limos ir reiškia šaliai mirtį iš 
bado. Galerijos buvo pilnos 
žmonių, taipjau buvo daug 'su
sirinkimo narių, Hų tarpe dvi 
mbteris. Susirinkimas buvo 
tvarkus.

Užrubežinių reikalų ministe
ris Bauer padare pranešimą apie 
savo konferenciją Feldkirch su 
Dr. Renner, galva Austrijos tai
kos delegacijos. Bauer, kuris 
nėra populiaris nė Viennoje, nė
provincijai ir kuris abelnai skai- tovus ir vėsiau ryto.

COPENHAGEN, bir. 7. — Di
delės minios žmonių šiandie su
sirinko Vienuos gatvėse ir prieš 
talkininikų misiją.

Protestas paskelbta po dide
lės demonstracijos, kurioj tai
kos sąlygos buvo smerkiamos, 
pasak čia gautų žinių.

Unijos su Vokietija buvo rei
kalaujama ir priimta rezoliuci
ja, reikalaujanti, kad Austrijos 
delegatai atsisakytų pasirašyti 
po taikos sutartim dabartinėj 
formoj.

“Alsace-Lorraine turi užmo
kėti savo dalį. Alsacc-Lorrai- 
ne delegacija balsavo kartu su 
visų - reichstagu už Vokie
tijos karės paskolą. Tų 
provincijų atstovai taipgi prisi
dėjo prie visos Vokietijos pirki
me kares bondsų.

“Kabinetas pilnai pritaria mu
sų kontr-taikos sąlygoms. Ka
binėtas nesvarstė (kokio veiki
mo griebties, jei talkininkų at
sakymas į musų kontr-pasiuly- 
mus butų nepriimtinas. 'Todėl 
negalima pasakyti kas galėtų bu 
ti padaryta, jei ultimatumas bu
tų pasiųstas.”

SAN FRANCISCO, bir. 7. — 
Ja panose-American, čia išleidžia 
nas japonų laikraštis išspausdi
no, kaip jis sako,, Japonijos val
džios oficialį pranešimų, kad 
Korėjoje laike balandžio mėne
sio 17,120 žmonių tapo areštuo
ji už dalyvavimų sukilimuose 
irieš Japonijos valdžių. Iš are
štuotųjų 10,776 žmonės liko nu
risti kalėj imam 6,327 bylos dar 
nenuspręstos, o 17 žmonių sė
di kalėjimo, lalukdami forma
to apkaltinimo.

True translatlon filed with the nost- 
nuister at Chicago, III. Jane 9, 1919 
as reųliired by the act of Oct. 9,1917

Protestuoja prieš nužudymų.

ORAS.

Giedra šiandie; galbūt nepas-

Ragina emigracijų.

ZURICII, bir. 8. — Didelis ju
dėjimas eina Ruhr distriket, Vo 
kietijos apygardoj, apie organi
zavimų daugmeninės emigraci
jos tuoj po pasirašymui po tai
ka. Vyliojantįs plekatai ragi
na darbininkus važiuoti Pieti- 
nėn Amerikon, ypač į Braziliją

COPENHAGEN, bir. 8. —- 
3erlino pranešimai sako, kad 24 
valandų streike protestui prieš 
utžudymą Levine ir Nissan, spa 
rtakų vadovų Muniche, buvo 
mažai sumišimo, Sostinė buvo 
rami ir darbininkų vadovai ser
gėjo nuo prievartos. Keletas 
riaušių ištiko kituose miestuo
se.

Gatvekarlų darbininkų 
streikas.

DETROIT, Mich., bal. 8. — 
Vakar vakare ūmai austreikavo 
gatvekarių darbininkai, reika
laudami pakėlimo algos.

TELEGRAFISTŲ STREIKAS.

CHICAGO. — S. J. Konen-

unijos, šiandie išleido paskelbi
mų visiems telegrafistams, kad 
jie turi sustreikuoti birželio 11 
d. Streikas palies nuo 0,000 iki 
7,(MM) telegrafistų.

True translatlon filed with the pusi 
mastei’ at Chicago, III. Junc 9, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Karaliaus stovyla maitins 
beturčius.

VIENNA, bir. 8.—Puiki bron 
zinė stovyla Wiener Neustadt 
miirusio karaliaus Franciško 
Juozapo bus miesto tarybos nu
tarimu, sutarpyta nupirkimui 
maisto Vienuos beturčiams.

Taryba taipjau nutarė perkei
sti užvardijimus visų gatvių, ur

ir buvusių Austro-Vengrijos ar
mijos karvedžių vardus.

-----------—--------- —
True ‘ranslntion filed y itn the pnst- 
niaster at Chicago, UI 
as rcųuired by the act

Erzberger patariąs

, Jane 9, 1919 
nf Oct. G, 1917 
pasirašyti.

LONDONAS, bir. 8. — Iš Vien 
uos pranešama, kad ginkluoti 
valstiečiai, kurie sukilo prieš 
Vengri jos komunistų valdžią su- 
susirėmė su VeiĄjj’ijos kareiviais 
smarkiifme mūšyje vakarinėj 
Vengrijoj, kuriame valstiečiai li
ko sumušti.

Reakcijos aukos
UŽPULDINĖJA ANT

SOCIALISTŲ. '

202 žmonės areštavo Clevelande.

Gręsia Pressburgui.

CLEVELANd, bir. 8. — Perei
tą naktį policija ir Ištikimų 

lyga padarė 
ant socialistų 

192 
vyrus ir 10 moterų. Po 

I peniausi Dėjimui 15 urršiD.oly- 
iu žmonių atiduota federaitai

užpuolimus
VIENNA, Bir. 1. — SmaT- pali^ «r bu«ų ir areštavo 

kųs mušis siaučia tarp Budapc-|VJ 
y. • ________: ..... ....... .. IA.. I DCšto ir Vienuos į šiaurę nuo Du
nojaus tarp čecho-slovakų ir 
Vengrijos komunistų, spėkų. 
Vengrai perėjo Ncnt ra upę ir 
gręsia Pressburgui (Pozsony).

Cechų padėjimas Slovakijoj 
yra rūstesnis dar tuo, kad Ven
grijos komunistai kurstė slova
kus prieš čechus. Vengrai nu
rodo, kad čechai atsisakė duoti 
Slovakijai autonomiją ir taipgi, 
kad jie nesielgė su jais kaip su 
broliais.

Vengrijos sovietai užgriebė 
$20,000,000 pilyj.

grijos sovietai tebetęsia konfis
kavimus ir kratinius visų pilių 
ir princu, namų Vengrijoj. Dai
lės darbų, vertybių ir aukso su
moje $20,000,000 rasta grafo 
Batlyani dvare.

True Irnnslntion filed h tly* post 
mastei’ at Chicago, III. Jane 9, 1919 
as roųuired by the act of Oct. G, 1917

Rusijoje
ANGLAI PASKANDINO 

SOVIETŲ LAIVU.
DU

valdžiai.

UŽPUOLIMAS ANT SOCI
ALISTŲ.

RAHWAY, N. J., bil. 8. — Va
kar vielos socialistai buvo su
rengę prakalbas ant gatvių, ku
riose turėjo kalbėti Fred N. Har- 
wood, sekretorius New Jorsey 
Socialistų partijos. Vos kalbė
tojas spėjo pasakyti tris žodžius, 
kaiip mayoro Trcmbley paliepi
mu ugniagesiai paleido į kalbė
toją ir minią vandenį.' Tuo 
išardė prakalbas ir paskiau areš 
t ivo kalbėtoją.

?'rue translatlon filed with pnst- 
i įaster at Chicago, UI. Jane 9, 1919 
as rrųuired by the act of Oct. 6,1917

IJETUVIAI UŽĖMĖ 
MIESTELĮ.

.t 
f

HERSINGFORS, bir. 7.—Pa
sak čia gautų žinių, anglų kari
niai laivai užpuolė ant Kponš- 
tadto, paskandino du bolševikų 
laivu ir privertė evakuoti viena 
tvirtovių.

Anglų nuostoliai esą maži.

Sustabdė pelnimųsi karstais 
Maskvoje.

BERN, bir. 7. — Lietuvių pre
sus biuras gavo žinių, kad einan
tis iš Vilniau? lietuvių kareiviai 
javinė Kscia (?) linkui Dvins- 
[kO.

Tnie trnnslntlnn filed w.th the post- 
master at Chicago, III. Jane 9, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Princo namai arsenalu.
RYMAS, bir. 8. — Darant kra 

tą namuose Prūsijos princo Hen 
ricb, ex-kaizerio brolio, rasta 25 
rankinės granatos, 5,(MM) šautu
vų kulkų ir 60 šautuvų. Visi 
reikalauja surasti ir suimti pri- 
ncųi

TRIS VAIKAI PRIGĖRĖ.

CHICAGO. — Charles Grun- 
ner ir du kiti nepažįstami vai
kai prigėrė ežere prie 48 gat
vės apvirtus valčiai. Ketvirtasis 
Rohert Sunner, išplaukė, bet bu
vo tiek pavargęs, kad negalėjoj 
pasakyti pavardžių buvusių val- 
tyj ir jį nugabenta ligonbutin.

COPENHAGEN, bir. 8. — 
KaU sustabdžius “pclnimąsi kar
stais Maskvoje, Rusijos sovietų 
valdžia perėmė išdirbimą kars
tų (grabų) ir pardavinėja veik 
už kaštus. Typhus epidemija, 

ia pasirašyti kuri pasiimdavo po 50,(KM) aukų 
į mėnesį, padrąsino karstų išdir-

’birž. 6.COPENHAGEN, 
Pasak Berlino Deulsches Tages 
Zrintung, Matas Erzbcrg, galva

rengia memorandumą, kuris
po išnagrinėjimo t 
iš visų pusių patar 
po sutartim.
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1739 SO. HAI^TED ST 
CHICAGO. fLUNOB

Talephoae Canal 1SH

Naujienos eini kasdiena, iiskiriant 
nedeldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė 1739 S. Halsted SU Chicago. 
HL — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:

Qd regoje — pačtu:
Mctms ...................................
Basei meto..........................
Trims mėnestams .......... .
Dviem mėnesiam ..............
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Orderio, kartu sn užsakymo.

neišpuola ir ji yra linkusi dėtis 
su tais, kurie jai duoda dau
giau teisių arba visas teises. 
Šiuonii tarpu Lietuvos darbo 
žinomų simpatijos turėtų, būt 
ir gal yni su Rusija. Daly
kams kitaip virtus Lietuvą lie
čiančiose šalyse, jų simpatijos 
gali nukrypti kitur. Bet vienas 
dalykas yra aiškus, kad Lietu
vos darbo žmonės negali susi
dėti su savo buržuazija, paskel-

Eidami į sfraikų darbinin
kai buvo neorganizuoti ir krei-

.ryboa prašydami pugelbos. Wil-

padėjėjas buvo paskirtas 
dalykui ir suorganizavo 
Susilaikymas įvyko už 
dienų.

HOLANDIJA.

36.00
3.S0
1.85

kams, o ne Lenkijos buržuazi
jai. Lietuvos buržuazija veda 
kovų su Lenkijos buržuazija, 
bet abi yra darbo žmonių prie
šais. Darbo žmonės neturi mai
šytis į šitą kovų ir neturi duot 
progos skleist tmrtų neapykan
tą |

Juk ir Lietuvos klerikalai, 
kaip paaiškėjo, velyk dėtųs su 
katalikiška Lenkija, negu su 
revoliucioniška Rusija. Jų klc- 
sos interesai už tai stovi.

tam 
unijų, 
kelių

Tarptautinė pildyba padaro 
svarbius nutarimus.

Amsterdam — Veikiančioji 
Socialistų Tarptautinės1 Komisi
ja, laikanti čia posėdį, įgijo 
mažne tarptautinio suvažia
vimo svarbų taikos padėjimo 
klausime.

jetų delegatų, tai bus ačiū lam.pai parodo, 
kad pas juos yra “daug narių.“ 
o tos kitos vietos, kur nėra 
“daug narilj,” joms nėra ko 
svajoti apie dalyvavimų busima
me Sąjungos suvažiavime.

Tai yra negera, l ai yra vien
pusi!. Duoti tokių parankuniŲi 
draugams “rytiečiams“ ir kai
tų apsunkinti ‘‘pietiečius“ ir 
“vakariečius“, neduoti jiems 
progos dalyvauti suvažiavime ir 
paisdnlinti savo nuomonėmis su 
pirmaisiafe, yra ir skriauda ir 
nedempkratinga tokiai organi
zacijai, kaip kad LSS.

— Pranas Skamaraken.

Truc translation filed with Ihe post- 
mastei* at Chicago, III. .linu* 9, 1919 
as recpiired by the act of Oct. 6,1917
Rusijos Sovietai ir žemės ūkis.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jane 9, 1919 
us reąuircd by the act of Oct. 6,1917

Lietuva ir 
Lenkija.

True translation ftled with the post- 
niaster at Chicago, III. Jane 9, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Artliur Ilenderson augias, ir 
Camille Huysmans belgas buvo 
deleguoti Paryžiun, kur jie tu
rės pasilikti ir bus pasirašyta 
po taikos įžengemaisiais veiks
mais. Jiems toliuos pavesta 
veikta drauge su veikimo komi
sija, kurioje yra Francijos so
cialistų partijos atstovai ten, 
kur jie motis reikalą suteikti

Mes, socialistai į Lenkiją žiū
rime ne kaipo į vienutę, o kai
po į šalį, susidedančių iš klesų, 
kur dabartiniu laiku valdo re
akcionieriškoji buržuazija. To
je pačioj Lenkijoj yra gana 
skaitlinga darbiinnkų kksa ir 
jos tarpe savo klesini padėjimą 
suprantančių yra irgi nemažai. 
Jeigu Lenkijoj darbininkai ar 
dėl jk'gi'i stokos, ar dėl buržu
azijos stiprumo, ar dėl susidė
jusių aplinkybių negali valdy
ti šalies, o buržuazija, įgijusi 
galybę, ir patį darbininkų judė
jimai slėgiui, ir šalies rnliežius 
plėšia ir darosi tarpiautišku E- 
nropos žandaru, mes visgi ne
pasmerkiame visos Lenkijos ir 
visų lenkų. Ir Lietuvai, ir Ru
sijai, ir Vokietijai, ir Slovakijai 
ir j^iU)Ųi šalim 
kulią pastoju 
Lenkija, o ne

laisvės ir kovos 
tik buržuazinė 
darbo žmonių 
ateis laikas —

ir gal jis netoli, — kada ir Len
kijos darbo žmonių klesa nu
stums savo buržuazijų nuo val
dymo vairo. Todėl kitų šulių 
darbininkams nėra reikalo auk
lėti neapykantos prieš lenkus 
kaipo tautų. Musų tautininkai 
ir klerikalai (kursto tų neapy
kantą, nes mat buržuazijai ša
lis turi svarbos, o ne šalies kle
sos ir ne tautos. Prieš lenkus 
kalbama, nes Lenkija, kaip da
bar ji yra vedama, stengiasi ap
rėpti Lietuvą. Lietuvos buržu
azijai yra svarbu, kad ji turėtų 
neprigulmingą ir kaip galint 
platesnę Lietuvą. Buržuazijos 
valdoma ir da reakcinė Len
kija nėra geistina Lietuvos dar
bo žmonėms, todėl ir jie stovi 
prieš Lenkijos veržimąsi į Lie
tuvą. Bet jeigu ir Lietuvos 
buržuazija nėra geresnė už Len
kijos, jeigu ii* ji smaugia revo
liucijų Lietuvoj nemažiau žiau
riai, kaip ir Lenkijos buržuazi
ja, jeigu ji drufinasi savo Sme
tonų “valdžiomis“ ir kariuome
ne revoliucionieriams skersti,

SUV. VALYTUOS.

Nenori plnnksnagriaužių 
unijos. -

Salt Lake City, UUh. — Dien
raščių leidėjai apskelbė lokau
tų reporteriams už jų mėgini
mų sutverti unijų . Kuomet ta
po sužinota, kad bandoma tverti 
organizacija, leidėjai sušaukė 
susirinkimų ir jame sutarė ne
samdyti nei vieno reporterio, 
kuris dalyvauja tame judėjime. 
Paduota prašymas čarterio ga
vimui ir rengiamasi kovoti už 
pripažinimą unijos.

Darbininkų kandidatas laimėjo 
pietuose.

Birmingham, Ala. — VVilliam 
*L. Harrison, Alahamos Darfio 
Federacijos prezidentas tapo iš
rinktas legislaturos nariu nuo 
Jefferson apskričio 3,837 bal
sais prieš 1.785 savo trijų opo
nentų balsus . Jis yra tvirtas 
moterų lygių teisių gynėjas.

Daugiau prusianizmo.

Washington. — Politiniai

judėjimo pažiurus Didžiajai 
Keturijai Paryžiuje.

Amsterdamo susirinkimas 
taipgi nusprendė vėl sušaukti 
komisijų Lueernėj, rugpiučio 
mėn. aptarimui memorandumo 
ir Tarptautinės naujosios 
si Uncijos, (M tarptautinis 
gresas susirinks Gencvojc 
ryje, ateinančiais mulais

Amsterdamo susirinkimai pa
rodė didelį pasidalinimų nuo
monės Britijos delegatų ir sau
sumos socialistų profesines ka
riuomenės ir priverstinės siste
mos klausime. Francijos soci
alistai skelbia priverstinę siste
mų kaipo demokratinį organi
zavimo būdų šulini apginti ir 
šitos pažvalgos laikosi kili Tarp 
tautinės skyriai. Antra vertus, 
Anglijos darbininkai priešingi 
priverstinei kareivystei ir nori 
visuotino nusiginklavimo, bet 
(no tarpu verčiaus pritaria pro
fesinei, o ne priverstinei kariuo
menei.

kon- 
kon-

vasa-

Rusijos sovietų valdžia, labai 
susirupinus (žemės uk!io pakė
limu. Tuo reikalu ji organizuo
ja bendroves, kooperacijas, ko
munas ir duoda joms dvasinės 
ir pinigines pagalbos. Štai kų 
rusų laikraštis Novy Mir rašo:

“Komunų organizavimo dar
bui žemės ūkio komisariatas 
davė sekančių sumų: .Ivanovo 
Vozncsensko žemės ūkio sky
riui 250,000 rublių; Aslracha- 
nio — 300,000 r.; Nižnc-Novgo- 
rodo — 400,000 r.; Jaroslavo — 
400,(MM) r.;1 Simbirsko — 500,- 
(MM) r.; Kostromos — 2,000,0uC 
r.; Kostromos gubernijai duota 
liek daug pinigų dėlto, kad ko
munų organizavime ji užima 
pirmų vielų. Komunoms išlai-

dar ir dėlto, kad komunose dir
ba tik bežemiai valstiečiai ir 
darbininkai neturinlįs kitokio 
užsiėmimo. Žemės ūkiams jie

miškų plotuose. Tuos plotus 
paversti derlingais laukais rei
kia padėt daug sunkaus darbo ir 
pinigų.”

Iš to pasirodo, kad sovietų 
valdžia remlia ūkininkus viso
kiais budais — ne ponus, ne 
buržujus, o skurdžius ukinin-

socialistiniams projektams su
lig kiekviena kita įmone spė

azija darė derybas kaip tarp sa
vęs susitaikius ir išvien musus 
revoliucionierius, tuomet Lietu
vos darbo žmonėms iš Lietuvos 
mprigulmybės Lenkijai ne
būtų nieko gero. Kovoti už 
tokia neprigulmybę nebūtų jo
kio išrokavimo. Iš kitos pusės, 
jeigu Lenkijoj įvyktų revoliu
cija ir šalis liktu demokratiš
kesnė, negu Lietuva, tuomet 
Lietuvos darbo žmonės velytų

iti nepriguhningoj 
koj Lietuvoj.

I

ir vra taip

ei turi boti 
<a. Ji tokia 
kaip greitai 

inį padėjimų.
Jai turėti tautiška neapykantą

, Tariamasis suokalbis bom- 
. bonus siuntinėli pačta į visus 

maždaug atsižymėjusius kapita
listų alginės vergų sistemos 
palaikymui, padidino priešsoci- 
alististinių įstatymų leidėjų no
rų paskubinti veikimų, o dar
bininkų gegužinės dienos de- 
moslracijos, parodančios jų 
priešingumų pramoninei darbi
ninkų išnaudotojų autokraty- 
bei suteikė kapitalistų kongre
sui mintį, kad pramoninis ne
ramumas bus galima numalšin
ti keliais aštriais pricšsocialis- 
tiniais įstatymais, maždaug to
kiais kaip tie, kų Bismarkis ir 
kaizeris uždėjo ant Vokietijos 
darbininkų pereitame šimtme- 
tyj, kuomet socialistai ten pra
dėjo smarkiai augti savo skai
čiais.
'.Klijinės darbininkai tolai lai

kėsi, kol laimėjo.

Milwaukee, Wis. — Visi Key- 
stone Gluc kompanijos darfaii- 
hinkai, pietinėj Milvvaukee’j, a- 
pre po suvaikęs straikavimo geg. 
16 d. sugrįžo prie darbo, gavę 
savo reikalautų pakėlimų algų 
5 centais.

Darbi įlinkai buvo sustraikavę 
protestuodami prieš numušima 
5 centų, kurie, kaip jie sakė, 
jiridėjiis prie 8‘nuošimčių jų 
algų valdžios mokestims, kib 
rias didžiuma jų turi mokėti, 
jų algos pasidarė neištenkamos 
pragyvenimui

Tarpe delegatų Amsterdame 
buvo Belgijos Darbo Partijos 
atstovai, kurie atsisakė daly
vauti konferencijoje Berne. 
Belgai nori dalyvauti sekančio
je konferencijoje, kad pasakius 
tų, kų jie mano apie karės at
sakomybės klausinių.

Ponai, panuitę, kad vergų ne
būva ir kad jie nebegali pona- 
voli, šaukia, kad tai esanti “a- 
narchija.“ Bet darbininkai ^turi 
suprasti, kiniui ponai taip šau
kia ir kodėl jiems komunistų 
valdžia nepatinka. Ta
mat naikina darbininku išnau-G

dolojus, kapitalistų pienus ir pa
tį ktipitalizmų; naikina indus- 
tijinį dcsiM)tiz.mą, ponų, giiifų

Skaitytoju Balsai
(l/£ išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

VIENPUSIS TARIMAS.

[Del LSS. suvažiavimo].

LSS. l*il<lai|tysiis komitetas 
nutarė, kad Sujungus dešimtasai 
suvažiavimas turi įvykti New- 
Yorke 30-31 dd. rugpjūčio ir 1

Tai yra vidnpusds tarimas. 
Man nesuprantama, koki no iš- 
rokavimu Pild. Kum. dešimtam 
suvažiavimui skyrė vietų tokia
me New Yorke? Jeigu dėlto, kad 
ten reakcija “švelnesnė,” tai 
toks išrokavimas neturėtų pa
mato. O jeigu 'dėlto, kad ten vi
sa išrodo “kairu“, tai jie klysta. 
Gerai žinau, kad draugai “rytie
čiai” nė biskį daugiau nesukėlė 
lermo negu kad jo kėlėme mes, 
“pietiečiu?’ ir “vakariečiai“... 
O jeigu šitaip, tai kodėl mus 
taip apsunkinti? Juk, pavyzd
žiui, suvažiuoti ir sugrįžti kad 
ir tokios Chicugos delegatui 
kainuos apie 80 dolerių! Tai tik 
geležiu kelio lėšos, o kur visa ki
ta? Nagi, o kas su tolimesnė
mis vietomis, kur taipjau ran
dasi LS*S. kuopų? Su jomis 
:blogiau. Jeigu, sakysime, 
cagiečiai ištesėtų pasiųsti

ir privilegijas. Vietoje samdo
mosios vergijos, vietoj anarchi
škos laisvos konkurencijos įve
da industrinę demokratijų ben
dradarbiavimo pamatais. Sovie
tai stengias panaikint skirtu
mus tarp kaimo ir miesto žmo
nių, suartinti, surišti vienus su 
kitais tolygybės ryšiais. Darbi
ninkų klesos priedermė padėti 
jiems dirbti tų sunkų konstruk
tyvi <lurbų, kurs gula ne vien tik 
ant sovietų Rusijos pečių, 1x4 
ant viso pasaulio proletariato. 
Socialistinis komunizmas įsiku
ria sovietų Rusijoj ir Vengrijoj 
ir savo ribas plečia į kitas Euro
pos valstybes. — J. Gasiunas.

PANAIKINANT SVAIGALUS.

nuo kalno pastūmėtas nesusto
dama bėga pirmyn ir pirmyn, 
žmonijos nepaliaujamas judėji
mas, veikimas ir kova už geres
nę ateitį išranda būdų kaip pa
gerinti darbo įrankius, sutvar
kyti industrijų ir joje dirban
čius žmones. Sunkus draugijos 
padėjimas verčia jų išmokti iš
rasti būdų, kad nutrenkus rete
žius nuo rankų ir proto jr tuo
met žengus didesniais žings
niais ten, kur jos gerovė, laisve 
ir teisybė bus užtikrinta.

kad šios gadynės 
žaizdos yra sunkesnės, dides
nės ir nuolat augančios. Kuo
met jos bandoma gydyti tikrų 
gydytojų, tai tik yra ėtrinąmos 
pasivadinusių gydytojais ųpga- 
<’ikų-

Turbūt seniausia ir pragaiš
tingiausia civilizacijos akyse ne
pagydoma žaizda buvo —- tai 
alkoholis. Jo pasekmėje buvo 
baisiausių prasižengimų prieš 
civilizacijų, kuomet žmogus ne
tik pats tampa alkoholio auka, 
bet jis ir kitiems esti šaltas, ne
malonus ir pavojingas.

Alkoholį jau uždaro. Kurie 
pamėgo tą rojaus skystimėlį 
gerti nei nepamųste, kad ateis 
kada nors tokia baisi diena, kuo
met tų linksmųjų vietelių durĮs 
bus lentomis užkaltos, žinoma, 
dejuos, ir apgailės sava.likimų. 
Daugelis yra tokių gėrikų, kurie 
begerdami alkoholį daugiau ne
gu jie gali pakelti, geriau sa
kant, neturinlįs jokio saiko, su
naikino fiziškų ir dvasiškų svei
katų, tapo invalidais, tokie li- 
guišiai jau negali susivaldyti 
patįs savęs nuo nuolatinio troš
kimo gerti. Gal nevienas baiy 
dė pamesti tų ydų dėl kokių 
nors priežasčių, ar jam pavyko 
tai padaryti? Klausimas pai
nus. Gal ir lengviau butų at
prasti puo jo, kad nebūtų su
naikinta žmogaus spėka, kuria 
j?, ”aldosi pats save. Jis būna 
kaip Ei škai taip ir protiškai li
gonis. Jis nebėga!i pabūti ra
miai liuosos valandėlės neišsi- 
gėręs, nes jo nervai neduoda ra
mumo. Rankos virpa, nebega
li, pagalios, nei darbo tinkamai

lygsvaros nebeapkęsdainas pats 
savęs visiškai pasiduoda girty
bei ir tuo viskas užsibaigia.

Kiek girtybė suardo laimingų 
šeimynų gyveninių. Išplėšia iš 
jautrių širdžių meilę, suardo 
santaiką, o pagimdo neapykan
tą šeimynoje. Baisu ir pagal
vot, jeigu skaitai statistikas pa
duodančius girtybės vaisiuš.' Iš' 
niekur nėra tiek daug įvairių 
prasižengimų, kaip iš girtybėje 
Svaigalus vartojantįs žmones 
papilde žmogžudybių. Jie pri
pildė bepročių namus, kalėji
mus; jie* davė teismui darbo ir 
teršė civilizacijų. Bet argi žmo-

tvarka | smerktinai kaltas, kuomet to 
įmpročio priežastįs ne nuo jo 
priklauso, o nuo surėdymo ir 
užlaikymo to padaro? Tuo tar
pu ne!

Visų tų girtybės nedorybių ir 
baisenybių negalima nė įsivaiz
dinti, o pateisinimo svaigalams 
nėra. Žinoma, nevartojus svai
galų žmogus nieko neturi bend
ra su jais.

Kiek lietuvių jaunimo neturė
jo “progos” lavintis, lankyli, 
mokyklų, viešų susirinkimų, 
skaityti laikraščių ir knygų, vis 
dėlto, kad jie gal netyčiomis su
sipažino lankyli “viešus susirin
kimus“ smuklėse. Ten jie susi
radę sau draugų kniupsojo per 
naktis ir dienas, išvarvėjusiomis 
akimis, apsiseilėję mokinasi le
nai gerų amatų. Pasiekia augš- 
tų mokslų. Išguldinėja geogra
fijų, kiek žingsnių nuo vienos 
smuklės iki kilos.

Baigdamas šį savo rašinėlį 
turiu liek pridurti, kad nuo pir
mo liepos lai būna prašalinti 
svaigalai iš civilizuotos žmoni-

gija ta, kaip fizinė taip ir dvasi
nė žaizda ant žemės paviršiaus. 
Kada alkoholio nuodų nebus, 
tai ir padarytos žmonių civiliza
cijai žaizdos užgis. Nudžius 
ašaros ir užviešpataus šeimyno
je santaika, muile; tuomet nie
kas nei neatsimins apie ,tų pra-

— M. Shileikis.

dar Prabėgęs laikas užgydė daug 
chi- gadynes žaizdų ir apvertė jas po j 
tre-užmiršties velėna. Istorijos la- •'

Skaitykite ir Platinkite
“AT A TT T T X.1 AT A t!

Dygasinski.

Šuns Likimas.
Už miesto, patvoryj gulėjo 

kalė, Buntaka, glausdama prie 
savęs keturis dar visai mažy
čius šuniukus, šunyčiai kas va
landų griebėsi už motinos krūtų, 
bet jose nebuvo nė lašelio pieno. 
O Buntaka be perstojimo grūdo 
vaikams savo krūtis, kuriose 
veltui šunyčiai sau maisto įieš
ko jo. Nubudus gulėti jiems šau 
le motinos, jie parpuldami iš 
rėpliojo, ir slinko prie motinos 
iš prišakio, glaudėsi prie jos gal
vos prie ausų, lyg norėdami 
klausti:

—Motin, kų tas viskas reiš
kia? Štai, pagimdei mus, o ne
duodi valgyt... Iš bado miršta
me!.. .

Kalė-molina liūdnai žiurėjo į 
vaikus, ir ui u ūkčiodama pradėjo 
laižyti kiekvienų paeiliui. Gal 
troško nuvyti badų savo meile 
Pakilo nuo žemės, išsitiesė, ir 
stovėdama pradėjo grūsti vai
kams savo tuščias krūtis. Puo
lėsi prie jos visi išalkę šunyčiai, 
įkibo į jų lyg (Belės, draskė, stu
mdėsi itarp savęsp—žįsdami! /ir 
tųsydaimi savo gimdytoją. Bun
taka buvo labai liesa, nuvargus, 
plaukai kai-kuriose vietose buvo 
suvis nuslinkę. Ant ausų ir ant 
kaklo buvo dar neužgijusios žai
zdos,, ant kurių apsėdo musės.

Ir dabar veItlii žindo vaikai, 
nes motina trečia diena nieko 
needus. Įniršę vaikai pradėjo

ti. Tūlam laikui praslinkus ji 
nedrąsiai padrėskė koja duris ir 
liūdnai užstaugč.

Svečias pravėrė duris. Buvo 
tai žmogus raudonas, dideliais 
ūsais, meilus. Buntaka išvy
dus jį nors silpnai, bet vis paju
dino uodegų.

—Ciu, ciu, ciu, šunyti, — pa
šaukė svečias Buntakų ii* įsilei
do į kambarį. Buntaka kų lik 
stengė perlipti per slenkstį ir 
tuoj parpuolė ant kambario 
grindų.

Svečias numetė jai ant žemes 
likučius duonos, dešros. God
žiai puolėsi ji ant šitų valgymų, 
— bet žandai nedirbo, dantįs 
atsisakė tarnauti ir valgis iškri
to iš nasrų ant grindų.

Gailestingai pažiurėjo į sve
čių, į valgymą, ir virto ant grin
dų visu savo silpnu kimu.

Artinosi paskutine jos valan
da..., Atsiminė ji savo vaiku
čius, paliktus patvoryje be jo
kios priežiūros, alkanus. Ir pa
sidarė jai taip gaila, taip gaila, 
kad nepasijuto, kaip pradėjo 
gailiai staugti nelaimingos mo
tinos balsu. Svečias net krūpte
lėjo.

Paskambino. Atėjus sargui, 
tarė:

—Išneškit šalin tą šunį! Kas 
per netvarka, po kambarius val
kiojasi šunįs ir neduoda ramu
mo !

Tarnai spyrė mirštančią Bun- 
taką, — ji jau nedejavo, nė nu
cypė
pradėjo mušti šunį 
krutėjo jau. Supykęs tarnas pa
stvėrė Buntakų už uodegos, iš
vilko iš namo ir išmetė į mėšiy- 
nQ-

Dabar jau rainiai gulėjo ji 
mėšlyne, aptemo akįs, iš nasrų 
ėjo putos, ji mirė... Omenyje 
vis turėjo alkanus vaikus, pali
ktus patvoryje be jokios prie
žiūros. Tvartuose buvo girdė
ti žmonių balsai, arklių, žvengi
mas, brizgilų skambėjimas. Už 
tvoros siautė šunįs lakstydami. 
Iš mėšlyno išlindo žiurkės ir 
slinko prie mirštančios Bunta
kos. *

Tarnas atsinešęs šluotą 
bet jis ne-

lig kraujo. Bet ir kraujo naba
ge turėjo nedaug. Nuvargę šu
nyčiai tuščiu žindimu nualsinti

Gerai — sumigus vaikams, Bun
taka priėjo prie jų, aplaižė visus 
ir nuėjo į svietų elgetauti. Nuė
jo pas žmonės... Įbego į areiauu 
sių kiemų; čia ji pajuto gardų 
kvapų ir sustojo pas virtuvės 
duris su elgetos nusižeminimu. 
Stovėjo taip ji gana ilgai, pra- 
dėjerrypti ir palengva drikstelė- 
jo duris koja. Durįs prasivėrė, 
pasirodė kokia tai sena boba su 
užkasotonis rankoms įkaitusiu 
veidu — turbūt virėja. Pama
čiusi šunį ji negražiai! užkeikė:

—Na, na, tu bestija, tu! Bar-

neisi šalin iš čia! tu, tu, šunsnu
ki...

Ištarus tų pradėjo jieškoti žer- 
sleklio. Bet Buntaka nesijudi
no, — ji drebėjo išalkus, aki
mis duoklės melsdama. Virėją 
suradus žersleklį, šoko mušti 
šunį, ir dusyk gerokai sudavė 
jam per spnfndą. Bet Buntaka 
nėjo, stovėjo nuolaidi, neslaugė 
lyg tie smūgiai ne buvo atjau- 
čiami... žerstekliu, bet užsiskė- 
tė dar sykį su žerstekliu, bet 
jau nemušė, tik baisiai keikda
ma uždarė duris.

Netvirtais žingsniais Buntaka 
nuėjo toliau. įėjo ji į kitą kie
mą. Čia vėl ją patiko kiemsar
gis su šluota ant ilgo koto.

—Ir tu, biauryte. šmeiši man 
kiemą! — suriko kiemsargis, iš
vydamas šunį už vartų.

Suinišusi Buntaka įlindo į 
viešbučio užvažiavimą. Tuo 
tarpu įvažiavo vežimas su sve
čiu. Ji sekė paskui vežimą, tar
nai jos jau nevijo, manydami, 
kad ji priguli svečiui. Svečias 
išlipęs ėjo į namą. Buntaka se
kė paskui jį, ir tamsiame prie
angyje atsigulė pas svečio du
ris. Jautėsi kibai silpna, ne
galėjo jau nė stovėti ne vaikščio-

saulutes šviesų, sudrebėjo ir žiur 
kės išnyko mėšlyne.

Netrukus iš mėšlyno išlindo

artino prie Bunlakos, ji jau bu
vo negyva... /

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminalilkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popierasi
Namų Ofisas:

9323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. burbom U. 

1111-1) Buity SMg.
Tai. Central 4411

STATE BANK OF 
WEST PULLMAN 
Valstybinė Banka

Kapitalas $190,000.00, Perviršis 
ir neišdalintas pelnas $-15,000.00. 

3% ant sutaupintų pinigų.

ūr. W. Yuszkiewicz
PIRMUTINĖ LIETUVIŠKA 

GYDYKLA CHICAGOJE

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

mo, taip ir kitų visokių ligų.

PAKODA IR EGZAM1NACIJA

DYKAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 9 vakare
Nedaliomis nuo 9 iki 4 po pietų.

1407 Mihvaukee Avenue, 
CHICAGO, ILL.

D r. A. Montvid
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Wa8hington St., Marshall Ficld Annex, 18 flioras, Suite 1827 
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St. Phone Canal 4626
Valandos: 6 iki 8 vakare 

Rezidencijos telefonu® W«*t 6X26
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l\Vl\Lk?rVll ULllVlUVU |i kuolais delegatais, užvaldė “kai 

rieji” Ir žinoma, kaip tai pas 
juos paprasta, pradėjo “vesti” 
konferencijų net Rusijon! Nuo
saikiesiems socialistams neliko 

1 kas veikti, kaip tik apleisti kon
federacijų. Tai atsitiko. Taigi 
vadinamasai “dešinysis spar
nas” susirinko socialistų parti
jos Hcadųuarteryj 885 Washin- 

I gton si., Bostone. Kų jie ten 
nutarė daugiau nepatyriau. Tik 
tiek žinau, kad nominavo visų 
statė tikielų. Tų patį padarė ir 
“kairysis sparnas.” Tokiu budu 
dabar jau tikrai Mass. S. P. 
plyšo, nes abudu “sparnai” da
bar veiks kas sau. Dar reikia 
pažymėti, kad “kairieji” visada 
smerkė “dešiniuosius” už poli
tikų ir jos nepripažįsta, nes jie 
tik revoliucijų užgiriu. Bet sykį

KENOSHA, W1S.

SLA. 312-ta kuopa atsisako da
lyvauti tautininkų “seime.”

Birželio 1 dienų vietine SLA 
212 kuopa laikė savo mėnesinį 
susirinkimų. Tarp kita buvo 
svarstyta sumanymas atiduoti 
visus “tautiškus centus,” kurie 
dabar randasi SLA. globoj, į 
tautininkų “nepriguhnybės fon-

mas leista narių balsavimui. 
Past'kmės buvo tokios: penki 
nariai už atidavimų, o dvide
šimts penki prieš. Šituo tarimu 
laliai pasipiktino musų “bro
liai” tautininkai. Vis dėlto jie 
dar turėjo drųsos duoti kitų įne-

cine kuopos rezoliucijų,, smer
kiančių organo redakcijų.

Pagalios rinkta delegatų f 
busimų steigiamųjų Wisconsino 
valstijos apskričio konferenci
jų. Kadangi kuopoj randasi 
virš šimtas [102] narių, tai' nu
tarta pasiųsti visų dešimtį de
legatų. Reikia pasakyti, kad 
čia tautininkai įgijo didelio lai-1 
mėjiiino: iš penkių tautininkų 
keturi tapo išrinkti delegatais. 
Mat jie pasiskubino išstatyt sa
vuosius, o kada nominuotųjų 
skaičius iHisiekė numerio 
“10”, pirmininkas trumpai pa
sakė: “gana” ir uždarė susirin
kimų. Ka jus manote apie tokį

BOSTON, MASS.

SSSBSeaaEBBSEnssBaaB
AŠ. ADOMAS A. KAHALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.

Aš labai sirgau per 8 metus, nuslabnčjęs pilvelis buvo. Dispe> 
ū6Virai«liii«»o pLVC.lG, ~ ~ -

abelnas spčkų nustojimas viso kūno, ir 
begyvensiu. Visur jleškojau sau pageitn 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatm pageltos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduoles, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt.

ai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reli
niai nebebadl po krutinę. Vidurių rėžimas 

įsnyKO po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, įr po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tjirp dienos.ir nakties. Dabar jaučiuos 
radėiistei ir linkiu visiem savo draugam ir'pažįstamiem sa tolis, 
atsitikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrenas, Frof.

1707 So. Halsted 8t„ Telephone Canal 6417. Chicago. IR.

H"!5

Aš labai sirgau per 8 metus, nuslabnCjes pilvelis buvo. Dispep
sija, nevirinimas pilvelio, nualabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 

čkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
" pageltos, nesigailėjau visoje Ama

toj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pageltos. 
Bet kada pnreikalnvauSalutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto;

minėtos gyduolės .
IKraujas išsivalė. i\erv^ 
matizruas pranyko, diej 
išnyko po užmušimui vi
VtMic yv uuicu no, pv u uicii. savu puvciasiv pa
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge-

Saugokite Savo Akis

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimų, kuomet raštas susibėga į 
krūvų, kuomet siuvate arba skai
tote. « Kuomet jų* 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. Gravcs specialisto. U- 
tarninkais ir pčlnyčioms 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.

ninku šaukiamų “seimų”, Chi- 
cagoj. Bet apsiriko: didžiuma 
balsų įnešimas tapo atmestas.

Kuopos nariai taipjau išreiš
kė nepasitenkinimo dabartinė 
SLA. organo, Tėvynės pakrai
pa. Tatai nutarta paremti Ba-

Du socialistų tikietai.

Gegužės 30-31 ir birželio 1 d. 
Allston, Mass., [šalia Bostono] 
Finų socialistų svetainėje buvo 
Mass. valstijos Soc. Part. konfe-

Laxcarin Pleskeles

vo l ominuodami savo kandida
tus.

1) 'šinieji nominavo sekamus 
kandidatus: j gubernatorius 
Som. Bromlial|, jš Lawrencc; 
į vice-gub. M. E. Sproulc, iš Lo- 
well; State sekr., E. W. Bixby, 
iš Ilaverhill; į State iždininkus, 
L. E. llanderson, iš Boston; į 
valstijos prokurorus, W. J. Si- 
dis, iš Boston, Auditorius, J. J. 
Baliam, iš Bostono.

— J. P. Raulinaitis.

Ir už viršlaikį gausit pusę mo
kesčio daugiau. Vadinasi, šios 
konipanjos bosai nesnaudžia, 
suodę ‘kas reikia’ jie tuojaus 
“stengias’* užganėdinti savo dar 
bininkus, kad lik neprilcidus jų 
prie streiko! Belo, jie tikrina, 
kad duosiu visko, kaip kad 
Rockfordo, bet kokie tie rock- 
fordiečių laimėjimai kol kas 
mes neturime tikrų žinių. Gei
stina, kad kojksi Irockfor^iečių 
parašytų į Naujienas teisingai

— D. Jusius.

EAST CHICAGO, IND.

Taip nepridera.

BOSTON, MASS.

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

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

1645 West 47th St. Arti Marshfield Avė. ChiJągo.

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvorgais ir 
Subatomis 9—9.

je G. SACKHEIM & CO
1335 MILWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sts.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Slogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaua, po 11.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

1191-1119 8. Halsted SL, Chieago, UL

, Užkietėjimas yra sveikatos svarbiausias priešas. Per
galėkite šį priešų ir jus sumušite visų armijų sveikatos 
priešų, priskaitant nevirškinimų, raugėjimu, galvos skaudė
jimų, nemigę ir nervų dyspepsių. Laxcarino pleškelės yra 
labjausiai visame sviete mėgiamos kaipo liuosuotojos. Jos 
eina tiesiai prie priežasties daugelio ligų ir jas prašalina. 
Jos veikia greitai, priimniai ir tikrai, šios per laikų išmė
gintos plėškelės sustiprina vidurius, paakstaina kepenis ir

Koncertas.

Gegužės 30 dienų Pcoplcs 
Temple svetainėje, Bostone, bu
vo LSS. VI rajono koncertas. 
Reikia pasakyti, kad koncertas 
visais atžvilgiais nusisekė pui
kiai. Visi solistai ir chorai savo

PRAŠALINA UŽKIETĖJIMĄ.

Užtektinai šešių dėžučių pilnam gy’dyniui pačiuose svar
biuose atsitikimuose, penki doleriai, viena dėžutė vienas 
doleris. Aptiekose neparduodama. Laxcarin Products Co., 
Dep. L—2, Pittsburgh, Pa.

Hoffman Mokykla

publika Jiems ačjiavo ^gausiais 
aplodismentais.

Solistų buvo šeši, trįs vyrai ir 
trįs merginos. J. Butėnas (ba- 
sso), B. Simonavicius (barito
nas), P. Skrickis (tenoras) M. 
Jablonskaitė, Iz. Avietaitė ir V. 
Putvinskailė (soprano).

Po tam dainavo penki chorai. 
Galima pasidžiaugti, visi jie 
yra socialistų, ir kad visi puikiai 
atliko savo užduotis. Bet pui
kiausiai savo užduotį atliko, tai 
Wo cesterio choras. Antras bu
vo BIontcHo, trečias — Lawren-

Tūli 'dienraščio skaitytojai 
man pasiskundė, kad jie nebe- 
gaunų Naujienų. Pasiteiravęs 
pas vietinį Naujienų agentų, d. 
K. Vilkilį, patyriau, kad esu ir 
tokių skaitytojų, kurie labai mė
gsta skaityti dienraštį, tik ne
mėgsta atsilyginti su išnešiotoju. 
Tuo budu pastarasis lieka nu
skriaustas ir vaikas kartais ne
atneša ir tam, kur nė nemano 
daryti kokios nors suktybės.

Šitoks tūlų skaitytojų pasiel
gimas yra labai nederamas, tai
gi smerktinas. Delei jo turi nu
kentėti ir išnešiotojas ir tūli 
dienraščio skaitytojai. Pagalios, 
šitoks pasielgimas yra negra
žus ir tuo, kad Naujienos visuo
met mielai sutinka pa tarnauti 
JeastchicagiečiamJs, tai paskelb- 
damos jų susirinkimus, tai šiaip 
įvairias pramogas. Todėl šitaip 
joms atsilyginti visai nepridera.

Draugai, tik dirbdami visi 
kartu mes galime ko nors ge- 
resnia atsiekti. O Naujienos 
dirba už mus, tarnauja mums. 
Taigi ir musų privalumas rem
ti jas visais galimais budais,* o 
pirmiausia jų skaitymu ir plati
nimu. — Kareivis.

AKIŲ BPECIALISTAfl 
Aki* naoja Dykai

PRANEŠIMAS.

Morris L. Cohan Savininkas 
Morris Provision Co. vvholesa- 
lers of llog & Beef Products su
sidėjo su Matthew B. Rodis pu
sininkai ir atidarė savo naujų 
įstaigų prie 3816-48 So. Kedzie 
Avė., telefonas McKinley 4739.

Morris L. Cohan 
kas — Matthevv B. 
įlinkas.

Mes dekavojame 
vo kostumcirianįs 
rėmimų ir tikimės,
jo mes dar geriau galėsim jums 
patarnauti.
bu joj imu.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertis 
Phonografą, pasilikusį sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantine alata veltui. 
Mes taipgi turime ke- 
letz augštos klesos 

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.

lučUi, kada pra 
alksta regčjima.

Mes vartotam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. T- 
patinga doma at
kreipiama 1 vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki I vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 diena. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 ai 

Telephone Yards 4117 
. Boulevard G4I7.

pirniinin-
Kodis iždi-

visiems sa- 
už praeitų 
kad ateity

fnc kuri iups

JEI GYVENATE UŽM1ESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. 1). LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNCIAME UŽ DYKA.
WESTERN FURN1TURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Rezidencija 10731 S. Michigan 
Avė., Roseland, 111.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman I4L 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.
2 po pietų iki 4 
6 ud 9 vakare.

musų 
(Apg.)

Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į gali
mai trumpų (laikų. Mes taipgi prirengsime jus į kolegijų ir uni
versitetų- Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimų. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 North Robey Street, Arti Milwaukee Avenue

penktas —- So. Bostono.
Publikos nors buvo tikėtasi, 

kad bus apie du tūkstančiu, bet 
buvo apie 1,200 ir rajonui liks 
uždarbio vietoj, kaip buvo tikė- 
tasai $500.00, gal tik apie $200%

J. P. Raulinaitis.

CHICAGOS
ŽINIOS

Daktaras ;

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

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

Telefonai
Ofisas Yards 2544 
Namili

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

1149 8. Morgan SL, kertė M < 
Chicago, IH.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS!

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

kėliomis nuo 9—2 popiet 
Telephone Yards GI7

Tclephpne Venk 5032 I

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan »L Chicago !

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

DR. M. HERZMAN

Liberty Bondsus 
dali išmokėtą, bondsus ir wai 
savings stamps nuperka ui casb 
Ėmei and Co., 740 W. Madison it., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Fa motu 
Clothlng Store atdara vakarais iki 
8 vai. Ncdėliomis nuo 10 iki 1.

čerai lietuviams žinomas per 18 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgai 
ir akušeris.

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

Ofisar. ir Labaratorija: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fisk bt.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
(J»-8 vaka-ais. Telephone Canal 8110.
GYVENIMAS: ?412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8 -» ryto, tiktai.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

Gali būt p/ašalinta ir daugelyje tesitikimų Iš
gydyta, jciūfl gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiaif 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. LAVVHDN, M. D.

< ---- 7 x
ST. JOSEPH, MO.

Rakandų Darbininkų Judėjimas

35 So. Dearborn St. 
(K^npaa Monroe) .

Kambarys 307. /vs • zv
VALANDOS 9 iki 8 
Nedčlioniis 10 iki4.

DR. DONOHOE, Specialistas
Vėliausios Europiejiškos ir kitos 

metodos.
Jei jus turite kokiii/vidurių ligą, kepenų, 

kraujo arba žarnų; spuogas ant skaros, se- • 
nas žaizdas, nustojipią STIPRUMO arba a- 
petito, koki gčlbną arba skaudėjimą arba 
kokią užsisenčjusią ligą, kuriosf jums neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

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

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

mis 10 ryto iki 1 vai. dieną.

Naujienose jau buvo rašyta, 
kad St. Joseph Furnilure kom
panijos darbininkai remia Rock
fordo rakandų dirbėjus aukomis 
ir ji) laukė laimėjimo, kad tas j u 
sų laimėjimas butų kartu musų 
lamoj imu. Dabar, pasigirdo, 
kad Rockfordo rakandų dirbė
jų straikas užsibaigė laimėji
mu. Berods, gcg. dienų jie, 
pradėjo dirbti. Tad ir pas mus 
kįlo smarkus darbininkų bruz
dėjimas. Vienas darbininkas 
gavo nuo draugo, iš Rockfordo, 
laikraščio iškarpų, kur aprašyta 
apie tik-kų užsibaigusį straikų, 
tuojaus buvo patiekta peticija, 
kad pareikalavus tų pačių dar
bo sųlygų, kaip kad Rockfordo. 
Bet pagalinus bosai sužinojo 
darbininkų nerimavimų ir pa
sitarę su vienu kitu darbinnkų 
vadovų, priklijavo prie sienų pb- 
pieras apie busimas darbo sų- 
lygas. Jos yra tokios: nuo lie
pos pirmos dienos dirbsite tik 
54 valandas į savaitę, o gausite 
mokėti tų pačių mokestį, kaip 
kacF dabar gaudavote už 60 vai.

PERORGANIZUOS 
POLICIJĄ.

Yra rengiamas pilnas peror
ganizavimas policijos skyriaus; 
žadama panaikinti pirmo ir 
antro policijos viršininko padė
jėjų vietos, sumažinti kapitonų 
ir kilų viršininkų škaičių ir pa
rūpinti atsakanlesnį skaitlių 
policistų ir detektyvų.

Šilų perorganizavimų mano

komitetas, kurio pirmininku y- 
ra aldennanas Walter Steffen. 
Jis sako, kad visas policijos 
skyrius nuo viršaus iki apačiai 
turi būti perstatyta išnauja. Su
lig naujo pieno visa atsakomy
bė kiekvienoj skyriaus šakoj 
turi būti dedama ant viršininko 
ir jis neprivalo nuversti kaltes 
ant ko nors kito.

DU VYRAI NUTROŠKO GAZU; 
VIENAS ATGAIVINTA.

John Lowa ir John Hankus 
pu. 251 N. Marchfield matomai 
pamiršo užsukti guzų ir vėjui 
žiburį užgesinus priėjo kam
barys guzo. Jiedu abu nuvežta 
Aleksinų brolių ligoninėn ne
gyvi, bet Lowa pavyka atgai
vinti ir gal pasveiks, o

• nepavyko atgaivinti.
Hankus

Ar Jus turite nesveikas a- 
kis, arba galvos sopėjimų?

Jeigu taip a- 
teikitė pas Dr.

A. M. SMAR- 
GON, Optome- 

. trlstąĮ kuris 
pcf 4au# ,neW buvo L. Klein 

Dept. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1401 So. Halsted St., 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su didžiausiai galimu atsar
gumu ir mažiausiu įkyrumu. O- 
fiso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
6:30 po pietų. Pčtn. ir Nedėk nuo 
9 ryto iki 12:30 dieną. C 
12:30 dieną iki 9 vai. v: 
fisas prie 3341 W. 16th 
karų ir nedčl. pagal s 
Didysis ofisas Canal 

ckwell 6112.

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė. 

Vai. 9—41 a. m. 5—6 p. m.
Nedaliomis 10—12 a. m.

Phone Drover 7042
Cicero office 

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

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. 66th SL

Phone Prospect 8585

Rez. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Hayinarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3854 S, Halsted St. Chieago
Telephone Drover 9693 

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

Snbat. nuo 
ak. Rcs. o- 
St. dėl va- 

. ntartį. Tel. 
' 222. Bes.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St. Chicago, III

one Yardz 5814.

P.G. Wiegner
□o TnIaadoB 1 iki II
Ir nuo 7 iki I vai. vak. 

o. Halatęd SL. Chlcage.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PA 

Vodeviliaus Perkiaina.
Panedelyj, KetvergeJir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. balkonas 10c 
Prie šią kainų prisfcaitoma ir 

1c ir 2c kariškos ‘
4 DIDELI AKTAI įiASDIEN 
HALSTED ir 82-«a

EIKSLAI

okestjs

GATVĖS

GAISRAS VIDURl^IESTYJ.
Viršutiniai ir augštutiniai ka

rai lapo usstabdyti, ir iš aplin
kinių namų gyventojai išvaryti 
gatvėn gimus gaišini septynių 
augšlų mūriniame
Franklin ir Lake gatvėmis, ku
rį rengėsi užimti Hprdero firma 

t./rašomųjų daiktų sankrovai.

name ties

Vyrišky Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už-i 
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios štai lės 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 ateinančiu žiemą nepakilo 
kainos.

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

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

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

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

įsteigta 1902

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvla 

Gydytojai ir ChlrugM
1767 W. 47 SL ChicafO, UL 

Ofiso Tel. Boulevard 1M 
Rez Tel Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

"" * Mlchnlevlcz
Baigusi Akušerijos ko
legiją; ilgai praktika* 
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Pasek
mingai patarnaujz 

prie gimdymo. Duodu 
rodą visokiose ligose 
moterims ir mergi
noms.
3113 So Halsted Str 

(Ant antrų luta) 
Chicago

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlf vak
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Lietuvių Rateliuose.
WEST SIDEL

“Nemoku rašyt, nemoku skaityt 
— mane žada karalium statyt!”

Tūli gudruoliai sako, kad isto
rija nepasikartojanti, šiakite 

jiuiis dvi “istorijos” kaip du la
šu vandens panašios į viena ki
tą.

Daugas t urbti t dar atsimena 
tą seną pasakaitę apie tūlą pajo- 
tžargą, kur įkištas maišau pas
kandinimo tikslu, pradėjęs šau
kti: “Nemoku rašyt, nemoku 
skaityt, mane žada karaljuin 
statyt!”

Tuomet radosi negudrus žy
delis, kuris šventai patikėjo ano 
pajotžargos žodžiais ir išleidęs 
jj iš maišo pats jin jlindo.

Jo Likimas buvo liūdnas: atė
ję du pono pajotžargos broliai I 
iškirto aketę ir vargšą žydelį pa
leido į dugną...

Taip buvo t u o m et. 0 d a - 
bar šiakite nauja “istorija” su 
Dvidešimts Antrąja, kuri dabar 
liko “tikrai bolševikiška.”

Dabar “tikrai bolševikiška” 
Dvidešimts Antroji kadaise pui
kiai gyvavo, jai priklausė daug 
gabių ir rimtų socialistų, kurie 
mokėjo ir rašyt ir skaityt ir ki
tus pamokyt. Bet atsirado ir to
kių kairiųjų” nemokšų, kurie 
su rimtais, apsišvietusiais socia
listais norėjo padaryti taip, kaip 
kad anas pajotžarga su negudriu 
žydeliu. Mat, draugas Juozas 
buvo užsakęs jiems tokį didelį 
didelį maišą, ir ytin patraukian
čiu vardu: “bolševizmas...” Su
prantamas dalykas, rimtieji, 
apsišvietę socialistai netik atsi
sakė lįsti į tą naujos mados mai
šą, o ir visai apleido pačią Dvi
dešimta Antrąją. Tada atėjo 
dr-rreugaa VikŠrys ir likusiems 
kairių kairiesiems lužkomanda- 
vojo:

—Draugai, lįskite maišan! 
Lįskite, aš jus daug, daug ko 
pamokysiu...

Ir visi kairiu,-kairieji, visi “ti
kri bolševikai” — nė daugiau 
nė mažiau tik septyniolika gal
vų — jLHsijuto besėdį Juozo už- 
sakytan maišau. /

Šitai atsitiko birželio penktą

dieną Viešpaties metais tūkstan
tis devyni šimtai devynioliktais 
ir Meldažio svetainėj, ir poto, 
kada “tikrai bolševikiškos” kuo
pos nariai ir šiaip ir taip ap
svarstę reikalingumą rengti la- 
vinimos 'susirinkimus —- nieku 
būdu neraero savo tarpe nė vie
no tokio, kur galėtų ir paskaity
ti ir parašyti... Tada tai turėjo 
apsijovyti Ketvirtosios narys, 
Vikšrys, ir užkamandavoti:

—Draugai, lįskite maišan...
Bet žmonės sako, kadir pats 

dr-rrraugas Vikšrys nemokąs nė 
skaityt, nė rašyt... O tai turė
tų reikšti tik tą, kad Dvidešimts 
Antroji gaus tokią jau “pamo
ką,” kaip kad gavo anas nelai- 
nųngos t minties žydelis... 
Ouch! — Rep.

4,000 CHICAGOS TELEGRA-
FININKV ŽADA STRAI- 

KUOTI.

Keturi tūkstančiai organizuo
tų Chicngos telegrafininkų žada 
išeiti į straiką šią savaitę. Ko
kią dieną bus išeita į straiką, 
dar nenutarta, kaip sako vieti
nės unijos sekretorius J. F. 
Campbell, bet straikas esąs ne
išvengiamas, nes darbininkai 
nori pagelbėti Vakarų Unijos 
darbininkams, kurie jau strai- 
kuoja dešimtyje vakarinių val
stiją

Dieną straikau išeiti paskir
siąs, Amerikos Komercinių Te
legrafininkų unijos preziden
tas S. J. Konenkamp.

PLĖŠIKAI IŠPLĖŠĖ KOM
PANIJAI $1,800.

Užvakar kaukėti plėšikai už
puolė Perfect Bedding kompa
nijos kontorą 2501 W. 48 g. ir, 
įgazdinę kautoms darbininkus 
ir kelis klientus, pabėgo su 
$1,800, kurie buvo* skiriami al
goms išmokėti.

Prakalbos
- su -

Programų
Rengia

L. S. S. VII RAJONAS 
“ŽARIJOS“ NAUDAI 

įvyks
SEREDOS VAKARE,

11 d. BIRŽELIO, 1919,
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 

2242 We«t 23rd PI.
Prasidės lygiai 8 vai. vak.

Kalbėti J. V. Stilsonas ir drg. A. 
A. Karalius. Dainuos S. L. S. D. 
Amerikos Apskričio 1-ino vyry cho
ras. Dcklemuos eiles d. Čeplauskai- 
tė ir L. B. Žalajutė. Taipgi bus Įvai
rių mišrų chorų ir tt. Todėl visus 
lietuvius ir lietuvaites kviečiame at
silankyti.

Danga 15 centų.
Kiekvienas atsilankęs gaus “ža

riją” veltui. i
KOMITETAS.

LENKŲ PIKTUMAI SU 
ŽYDAIS.

Du šimtai penkiosdešimts 
policijos atsargos buvo paskir
ta W. 12 g. ir S. Kcdzie avė. po
licijos stotyje lenkų ir žydit 
riaušėms malšinti, kurios buvo 
Ih'ti'kiania vakar. ; įPtfkttnnali 
tarp Chicagos žydų ir lenkų iš
kilo dėl žinių apie lenkų muši
mus žydų Lenkijoje ir Lietuvo
je paskutiniais keliais mėne
siais. Per kelias paskutines sa
vaites nedideli susirėmimai 
tarp lenkų ir žydų jau įvyko ke
liose vietose vakarinėj miesto 
dalyj; šitą neapykantą vienų 
prieš kitus pakursto dar abie
jų tautų laikraščiai. Policijos 
viršininkas taipgi gavo žinių, 
kaip jis sako, iš ištikimų šalti
nių,) kad vakar diena buvo ren
giama tikrai didelei kovai, kur 
5,00d lenkų vakar žadėjo susi
rinkti Douglas parke ir iš ten 
maršuoti ant žydų kvartalo. 
Taigi policija buvo pasirengusi 
pasitikti šituos kovotojus. Bet 
nieko tam panašaus neatsitiko.

Nacianalio lenkų skyriaus ra
štinės vedoj aą John A. Weda tą 
klikų besirengimą užpulti žy
dus pavadino grynų prasimany-

Šitai Kur Sveikatos
Šaltinis, tai Salute Stomick Rit- 

teris. jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgą laiką mane kankino 
nesmagumas, nevirinimas 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 
sakant visas suvargęs bodavau, vi
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
galėdavau atsilsėti.

Kaip tik tą garbingą Sahite Bit 
terj pradėjau naudoti i trumpą lai
ką palikau laimingas, viduriai dir
ba laba gersi, 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 Salute 
Stomick Bitteris Kaina $1.50 už 

bonką, jo gali gauti aptiekose ir 
geresniuo.se saliunuose, o jeigu ten 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš Sa
lute Manufactur Co.

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

Tel. Boulevard 7351

nni. Girdi, Chicagos lenkai vi
sai nesirengia daryti jokio 
smurto. Jie esą Amerikos pi
liečiai ir elgtųsi su kitais Ameri
kos piliečiais kaipo su pilie
čiais.

Beit nežiūrint Išito užtikrini
mo Dziennik ^wiązkawy savo 
paveikslėliais kursto savo skai
tytojus boikotuoti žydus san- 
krovininkus. Taigi piktumai 
tarp lenkų ir žydų yra neužgin
čijami dalykai.

TROKAS SUVAŽINĖJO 
VAIKĄ.

Andy Zed, 8 metų vaikutis 
pu. 1636 W. Huron g., many
damas, kad užpakalinė gatvė 
bus saugiausia jam važinėtis 
triračiu, nuvažiavo j vieną ga
lą gerai, bet sugrįždamas pasi
pynė į kelią trokui ir tas jį su
tryni.

Vežeika John Smith yra su
laikytas iki tyrinėjimui, ku
ris bus šiandien.

POLICIJOS VIRŠININKO PRI
SAKĄS DEL SMUKLIŲ 

UŽDARYMO.
Policijos viršininkas Garrity 

užvakar davė įsakus, kad visos 
smuklės turi užsidaryti tuojaus, 
kuomet laikas ateis, birželio 30 
d. vidurnaktyj. Nei 60 minu
čių po 1 vai. ryto nebus leista 
laikyti smukles atdaromis.

Policistams įsakyta stabdyti 
visokį lėbavimą ir netvarką.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Dom. B—nei, Spring Vallcy, 

III. — Nereikia paisyt, ką kvai
las žmogus pliauškia.

OAK PARK NUTARĖ PAKEL
TI MOKESTIS MOKYKLOMS.

Oak Park specialiais rinki
mais nubalsavo pakelti mokes
čius mokyklų tikslais, kad pa
kėlus algas mokytojams ir pri
stačius reikalingas trobas mo
kykloms.

Už pakėlimą nuo 2 iki 3 nuo
šimčių mokyklinių mokesčių 
balsavimo 1,158, o prieš balsa
vo tik 40. Šitos mokestįs bus 
pakeltas nuo sausio 1 d., taigi 
mokyklų fondo įplaukos padi
dės apie $400,000. Daugeliui 
mokytojų bus pakelta algos 
pradedant nuo rugsėjo laiko ir 
bus pakelta 10 ar 15 nuošim
čių. Nekurtos mokytojos da
bar gauna vos $650 į metus;

$165,000,000 KORPORACIJA.
Aštuoniom nepriklausomos 

pakavimo firmos susiliejo į vie
ną $165,000,000 kompaniją ir 
tuojaus ne “big five” (didžioji 
penkybė), bet “big six” (dižio- 
ji šešybė).

Nauja organizacija turės savo 
šakas visose Suv. Valstijose it 
Kanadoje.

Suvienytų Valstijų adminis
tracijos narys, F. S. Smyder iš 
Bostono firmos Gatcheider and 
Snyder bus kompanijos egzeku- 
tyvu.

Sulictinę pakuojamąją kom
paniją sutvarkė ir finansine Im- 
bric ir kompanija iš Nevv York o. 
Buvo pranešta vakar, kad kom
panija turėsianti naujas ypaty
bes, kurių viena bus tas, kad 
dabartiniai operavinio ir finan
sų reikalų savininkai bus pala- 
kyti.

POLICIJA NEŽINO KIENO 
VAIKUTIS.

Ties W. Adams ir S. Green 
gatvėmis užvakar apie 8 vai. va
kare poliscistas John Steib rado 
keturių metų vaikutį ir pristatė 
jį į Desplaines stotį. Yra gra- 
,žus vaikutis, geltonais plaukais, 
mėlynomis akimis, margais dra
bužiais, baltomis pančekomis ir 
juodais čeverykais. Ligšiol nie
kas jo nepasigenda. Jei niekas 
neatsišauks, tai žada paimti jį 
auginti ambulanso daktaras J. 
M. Roberte.

Pranešimai
Roseland, III. LMPS. 25 kp. ren

gia išvažiavimą birželio 29 d. Bell- 
\vood Parke, 107 ir 101 gal. bei Wal_ 
lace g. Vietos draugijų prašome nie
ko nrengti tą dieną.

— LMPS. 25 kuopa.

LMPS. 29 kp. rengia draugišką iš
važiavimą 15 d. birželio j Jefferson 
girią. Bus puikus programas. Vi
sus kviečiame at važiuot i.

— Rengėjos.
J -

Roseland, III. — LMPS 24 kp. ren 
gia išvažiavimą i Bellwood Parką, 
107, 104 gat ir Wallace gat. Vietos 
draugijų prašome nieko nerengti 
tą dieną. — 25 kuopa

Cicero. — LMPS. 43 kp. laikys sa
vo mėnesini susirinkimą panedėlyj, 
biri* 9 d. J. Grigąlaičio svet., 4837 
W. 14th St., Pradžia 7:30 vai. vak. 
Visos narės malonėkite atsilankyti 
ir laiku. — Valdyba.

Kensington. — LMPS. 67 kp pusine 
finis susirinkimas jvyks panedėlyj, 
birž. 9. kaip 7:30 vai. vakare, Auš
ros kanlbariuose, 10900 Michighn 

avė. Visos narės kviečiamos atsilan
kyti iv noiijų ntsivesti. Turinu' np- 
liirti daug svarbiu reikalų.

— Sekr. U, Matikanlenč

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajieškau giminaitės Kazįunės 

Kairaičiutės (po vyru Valdžienė), 
Kauno gub., Telšių pav., Tverų p'ar., 
Baškitėnų kaimo, 0 metai atgal bu
vo Šcrantono, Pa. Ji pati ar kas 
žinantys malonėkite duoti žinią.

' Juozapas Iždanavičia.
208 W. Main St., Wcstvil!e, UI.

Pajieškau Marcelės Naujokiutės ir 
Pijušo Auskaičio, 7 metui atgal gyve
nom Carfin Scotland, o dabar girdė

jau gyvena Detroit, Mich., turiu svar 
bų reikalą. Jie patys arba kas juos 
žinote malonėkite atsišaukti šitiomi 
adresu:

Katarina Rušinskiutč, 
3313 S. Union Avė., Chicago, III.

JIEšKO"DARBO
Pajieškau darbo už šoferį ant tro- 

ko, prie bučernės ar pakalnei ar 
tam panašei ir pats susitaisau ma
šina » \

D. PETRAVICIA,
2943 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA vyrų mokyties au

sti divonus. Mes gerai mokame 
laike mokinimosi. Pastovus dar
bas. Gali uždirbti virš $25 į sa
vaitę po vieno mėnesio.

OLSON RUG CO..
1508 W. Moąroe St., Chicago, III.

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

REIKALINGI patyrę Cabinct nu
kers, prie taisymo rakandų, nuola
tinis darbas ir gera alga.

GLADMAN BROS.,
832 Maxwell St. Canal 0188 
y—— ■■»■■■ ,  -i —■..i,n. ■ ■    * ■    

REIKALINGA I KELNIŲ DIRB
TUVE KIŠENIŲ DIRBĖJŲ, PIEČE- 
RIU, STIČERIU IR SEGERIŲ PRIE 
KELNIŲ.

THE ROYAL TAILORS, 
731 So. Wells SI. Chicago.

REIKIA vyro dėl pakavimo siu
vamų mašinų, turi būt darbštus su 
plaktuku ir piuklu ir nesibijotų dir
bti. Gera mokestis, pastovus darbas, 
atsišaukite .

MORRIS M. STARR CO.
815 W. Van Ruren St. Chicago, III.

HKIKIA vyry ant bnrclo sn val
giu ir kambariai yra dideli, guli gy
veni po du ir pakeleiviams gera 
viela pernakvoti.

LIETUVIŠKAS KOTELIS.
1G0G So. Halsted St., Chicago, TU. 
į-----------------------------------------------------------

REIKIA moteries rinkti skudurus, 
atsišaukite. 2917 So. La Salio St.

West. Side Metai Refining Co., 
1447 So. Sangamon St., Chicago.

Tel. Canal 1135.

REIKALINGA mot erti lopymui pa
dėvėtų maišų mašinomis. P<į 1c. nuo 
maišo. Tik patyrusios moters lai at
sišaukia.
12G8 Rlue Island Avė., Chicago.

REIKALINGAS Vaikinis į “Gents
Eurnishing Store” už pardavėja. Pa
tyrimas nereikalingas. Meldžiame 
kripties:

YAK4S and GA1HVELL 
1818 So. Halsted St., Chicago.

REIKALINGA tvirtų vyrų, paty
rusių skudurų dirbtuves darbą. 
Pastovus darbas. Gera mokestis.

Miller & Cohęn, 
1416-18 Rlue Island Avė. Chicago.

PARDAVIMUI E X T R A
PARSIDUODA arba ant randos 

štoras prie Union Avė., lietuvių ap
gyvento] vietoj ant Bridgeporto, 
tinkama bile kokiam bizniui. Atsi
šaukite laišku arba ypališkai j 
“Naujienų“ ofisą, 1739 Šo. Halsted 
St., pažymėdami No. 17-tas

RAKANDAI
TIKTAI ŠI MENESI

Už $00 nupirksi puikų tikros ska
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 
Liberty Ronds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS.

Jeigu jums reikia rakandų ne
praleiskite šio bargeno. Puikus 
Player Pianas, staile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt.. parduosiu už bile 
kokį teisingą pasiulijlmą, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograph. Grajina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

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

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis Žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Sheel Metai Work«
2106 W,' 24th M Tel Canal 4802

NAMAI-ŽEMĖ
Pranešu Naujienų skaitytojam, 

kas norit pirkti Farmą, geroj vieloj 
ir teisingai tarp lietuvių Michigano, 
aš turiu ten Farmą ir mano tėvai 
gyvena. Kreipkitė pas Naujienų a. 
gentą, kuris jums nurodis arba nu
važiuos drauge.

VVM. PILYPAS, 
720 W. 120 St., VVest Pullman, III.

EX'rRA jeigu nori namo arba fa
rmą pirkti, ateik pas mus, mes tu
rim daug bargenų, galite pirkti su 
visai mažai pinigų, likusius mokėsi 
kaip renda.

P. SUnOMSKI. tlonl Estate 
3346 So. Halsted Street, Chicago

RANDAI
Ant rendos flatas 7 kambarių, gra

žiai ištaisytas, rendos $12 į mėnesį 
ranadsi 3823 Parnell Avė. Atsi
šaukite .3815 So. Halsted Street

NAMAI-žEMĖ
FARMA FARMA.

. ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę VVisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor, Lincoln ir Langdale pa
vietuose, VVisconsin. Ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite į mane bile kokią die
na po Šešių vai. vak.

Anton Paulick,
B. 3 Box 62, Medford, VVis.

PAJIEŠKAU darbo esu dirbęs 3 
metus fandrėj Ctane Co. Galiu tar
naut bite kur, fabrike arba saliune.

JUOZAPAS M A R CIN K E WIC Z1U S 
1813 So. String St., Chicago, III.

' PAJIEŠKAU darbo. Baigiau kur
są kirpimo vyriškų drabužių. Mo
ku dirbti savo petienas. Kas toks 
kirpėjas reikalingas meldžiu alsi-’ 
šaukti laišku.

t A. Karslan,
3227 So. Halsted St., Chicago, III.

JIEŽKO KAMBARIŲ ~

Pajieškau kambario ant Bridgc- 
porto. Kas turit, malonėsit pranešti 
k. 1)., 137 W. 4G PI.

NAMŲ DARBININKAS.
Reikalinga moterų dirbti pančiakų 

palaike tojų savo namuos. Mes duo
sim pastovų darbą ištikimiems žmo
nėms. Gera mokestis. Ateikite bile 
kokią dieną nuo 8 ryto iki 5 vai. 
vakare atsineškite su savim paliu- 
dijimą nuo biznieriaus.

A. STEIN & COMPANY, 
Congress St. & Racine Avė. Chicago.

AUTOMOBILIAI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Atiduodam rendon vieną kambarį 

dviems vaikinams ar vedusioms be 
vaikų. Atsišaukite nuo 6 iki 9 vak. 
J. Kulpis, 5315 Maryland Avė. 1 fl.

PARSIDUODA automobilius, 5 sė
dimoms, gražiausios išdirbystės Lo- 
komobil, G nauji roberei, naujai per- 
pentuotas, parsiduoda pigiai, atsi
šauki! pas Klein, 14 ir Halsted, 
klauskite Juliaus Janeluno, po G vai. 
vakare arba nedėlioj atsišaukite, 
3222 So. Halsted St.

Jeigu jus norite pasidaryti sau na
mą ir būti neprigulmingu pirkite 
farmą Lietuvių kolonijoje <JVilnosz” 
Vilas paviete, Wisconsin. Jeigu jus 
pirksite ten sau farmą jus pirksite 
nuo savininko, bet ne nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,000 
akrų fcemės, ir paskyrėme 5,000 ak
rų vien tik lietuviams dėl kolonijos, 
ir paskyrėme Kazimierą Gadliauską 
kaipo Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yra mums pagelbėti.

Mes jau apgyvendinome apie 25 
šeimynas lietuvių, kurie ten gyvena 
ir turi pasisekimąt Mes pagelbstame 
kiekvienam nuo pradžios, kuris per
ka nuo musų fauną. Mes pagelbsta
me pasistatyti namus ir mes parduo
dame jiems arklius, karves, ir kitus 
galvijus ir ukeės mašinerijas ant 

lengvų išmokėjimų.
Jiįs galite pirkti farmą kokio dy

džio jus norite, 40, 80, 120, 160 akrų, 
arba daugiau už kainas nuo $15.00 
iki $25.00 už akrą. Jeigu jus žingei- 
daujate pasilikti nariu pasekmingos 

lietuvių apielinkės neprigulmingu 
fnrmerių, rašykite nuims lietuviškai 
dėl platesnių žinių.

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, VVisconsin.

40,000 akrų trąšios juodos žemės 
nausėdžiams. Vidutinis klimatas. 

Gera transportacija. Lengvos sąly
gos. Geriausia kooperacija. Ten yra 
jūsų krašto žmonių. Platesnių žinių 
rašykite:
Frsnk Foldi, Cor Sound Frams., 

634 Otis Bldg., Chicago, III.

80 AKRŲ labai geros kieto medžiu 
farma ir vaisių žemė, Retsey River 
Orchard Companijos apielinkėj, 6 
nnlios nuo Thompsonville ir Ren- 
lali ant Crystal Lake Michigan, yra 
antro ūgio medžių. Nesunku nu
valyti. Puiki vieta dėl aviu augi
nimo. Del pilnų informacijų, kai
nos ir išlygų kreipkitės i savininką. 

VVILSON C. BURNS,
450 Foderal Bldg., Chicago, III.

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Ąš,,turiu Įii ivatišką Fondą dėl. in- 
vestinimo i antrus m or t gagi u s, duo
du ant gerų išlygų.

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

111 VV. Monroe St., Tel. Central 8830

Ant rendos kambaris, švarus ir 
šviesus dėl vieno ar dviejų vaikinų 
su valgiu ar be valgio.
3815 S. Halsted St., 1 fl. Chicago.

PARSIDUODA 2 tonų jiegos au
tomobilius (trokas) mažai vartotas 
parduosiu pigiai. Atsišaukite 
A. VENCKUS, 819 W. 33rd Street

PARSIDUODA 2 kampiniai lotai, 
cash arba ant lengvų Išmokėjimų, 
arba prijimsiu mainais ką dėl pirmo 
payinent. Lotai randasi ant 55-tos ir 
Garfield Rlvd. Atsišaukite.

J. SALKAUSKAS.............
2731 W. 38th Place, ant 2-rų lubų.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA kepėjas pirmos ar

ba antros rankos. Gera mokestis
K. NEFFAS,

542 E. 43 st., Chicago, III.

REIKALINGAS stubos rakandų 
pardavėjas. Turi kalbėti angliškai 
gera mokstis dėl gero vyro. Atsi
šaukite.
TELLER, 4547 S. Ashland Avenuc 

Phone Yards 421B

PARDAVIMUI
BIZNIERIŲ DOMAI!

PARDUODU pirmos klesos buč.er- 
nę ir grošernę su vieno augšto na
mu naujoje lietuvių apgyventoje vie
toje. Parduosiu už nebrangią kainą.

ANTON PRAZSKY,
285G Emcrald Avė., Chicago

PARDUODU geroje vietoje gro- 
sernę 2002 Canalport Avė. Apgy
venta lietuvių ir visokių tautų. Ge
ras biznis. Kas norite šitą vietą pa- 
sisl ūbi nki t e.

PARDAVIMUI 2 augštų medinis 
namas. Kaina $1800. Lengvos sąly
gos.

BERNARO KLEIN.
3543 Lowe Avė., Chicago, III.

Mokykla Kirpimo ir Designing

TAUPYKITE SI SURAŠA
Viskas Bargenai.

3314 Hayne Avė. —• 4 kambarių. 
Kaina $1,500. $100 Cash. 15 mėnesių.

4239 Campbell 8 kambariai. Kai
na $2000.

4126 Campbell 4 kambariai, viskas 
įtaisyta. $1850.

2463 W. 45tb St. G kambariai, mau
dynė, gesas, elektra. $500 cash. 
$2400.

5417 So. Nagle Avė., 4 kambariai, 
lotas 161X125. Pusė bloko nuo Ar-

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
turi kalbėti lietuviškai, angliškai ir 
lenkiškai, Užmokestis gera^ darbas 
ant visados. Atsišaukite greitai 

Juozapas Strumskis
1835 \Vabansia Avė.

Humboldt 6499

PARSIDUODA keletas gerų karvitj 
su veršiais arba be veršių. Duosiu 
pasirinkt iš didelio būrio. Kiekvie
na karvę gvarantuotu. Galite stryt- 
knrais atvažiuoti už 5c. Galiu atvešti 
karves 50 mailių tolumo nuo Chica
gos.

JOHN AMRROSI 
Dolton, III.

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU RENDROVE REIKA

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBETI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
RAI GEROS. KLAUSKITE PLATES
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAND AND 
t 1NVESTMENT CO.
*3301 So. Halsted St., Chicago,

PARSIDUODA geri 2 pool ruimio 
stalai su visais įrankiais už prieina
ma kaina. Atsišaukite nuo 8 vai. iš 
ryto iki 8 valandų vakare.
10500 Michigan Avė., Roseland, 111.

III

REIKALAUJAME 
ANGLIAKASIŲ IR KROVĖJŲ

irGeri namai, su geru vandeniu 
elektros šviesomis, pigi randa, di
deli (lai žai, gera ganykla dykai. Ga
lima ganyti karves, kiaules, ir viš
tas. Pavieniems vyrams geras na
mas ir užlaikymas.

EXTRA!
Parsiduoda ledo išvažiojimo ir 

perkraustvmo visi intaisymai, ark
lys, 3 ve; 
orderiai (užsakymai). L 
lių. Parsiduoda viskas sykiu Brigh 
ton Parke pas bažnyčios 
Parduosiu visai pigiai.

Geo Lucas 
4414 S. Californin Avė. Chicago.

Tel. McKinley 3968

jvmo visi įmaišymai, ark
liniai, laisnis iš Unijos, visi 

’.edo ir ang_

clier $2325.
5144 So. Richmond 4 kambariai 

namelis, lotas 48X125. Pečiu Šildo
mas, elektra, eonerete apatnamis. 
$2950,

1835 W. 31 PI. G kambariai. Muro. 
$200 cash. $1300.
4225 So. Artesian Avė., 4 ir 4 kamba
riai. Visi įtaisymai. $3000.

4209 So. Campbell 5 ir 5 ant niuro 
Maudynės ir visi įtaisymai $4100.

3634 Hermitage. Muro 7 flatų, 2 
metų senumo. $7500.
3357 Oakley. Mūro. 6—7. Visi įtai
symai. $4300.

4548 .................................... .......
3569

mento apatnamis. Skalbyklos dūdos. 
Visi įtaisymai. $5200.

MeDONNELL,
2630 West 38th St., Chicago.

Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu j trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirptrno-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet J(js molcysitM.

Elektra varomos maŽinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

lietuvių.

KVIETKŲ krautuvė pardavimui, 
grame padėjime. Gera Vieta liietu-

.. , ... , j. •, Iviam^ žmonėms. 1340 West 18th St.Musų kasyklos dirba kasdieną. (;hjcafro jp.
a-a I-V v Lmmlr L.i' * *Mes turime abi kasyklas paviršiui J______* ___________ _________

ir giliai, su 316 iki 5 pėdų angli
mis. 1

Mes nemokame už kelionę. Mes keptuvė su 3 augštų namu, apatna- 
turime viską užlaikymui gerų žino-j mis ir atika. muro narna 
nių. Geros darbo ir pragyvenimo '(lomas, visi i 
sąlygos, ir nenorime tokios klesos 
žmonių kini norėtų apmokėti kelio
nę.

Del platesnių žinių ateikite arba 
rašykite:

NEVV RIVER COMPANY,
MACDONAL1), W. VA.

PARDAVIMUI gera pirmos klesos

Richmond 4 — 4 $3600.
Archer Avė. Muro G—G Ce-

VALENTINE DRESMAKING
\ COLLEGES
6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 

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

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

SARA PATEK, Pirmininki

PARDAVIMUI, NAMAS VISUOMET.
4524 So. Savvyer. Muro naujas 5-5, 

šviesi seklyčia. Ąžuolu papuošta. E- 
lektra. 30 pėdų lotas. Apie $1800 
cash. $6500.

MeDONNELL,
2630 West 38th St., Chicago.

PARDAVIMUI muro. 4—5 Visi į- 
taisymai. Arti McKinley Park. Gera 
transĮM)rtaei,ia. Lengvos sąlygos.

MeDONNELI
2630 West 38th St., Chicago.

PARDAVIMUI 3610 Union. Muro. 
$3400.

Aušros Mokykla.
3001 So. Halsted St.

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

Braižymo.
Mokytojai: Lietuvių kalbos J. T. 

Vitkus, matematikos ir braižymo V. 
Miszeika.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos. typewritlng, pirklvbos 
teisiu. Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomitos, pilietystės, dailiarašvs- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo R rvto 
iki 5 no pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted SL, Chicago, 111.

1 6 kambariai. $1900.
5148 Union 6 kambariai. $2200.
4523 Union 6 kambariai. Elektra. 

I Pečiu šildomas. Visi įtaisymai. $2500 
i 1938 W. 35th SI. Muro. 5ir 6. Elek- 

| trn. Visi įtaisymai. Lengvos sąlygos, 
nuL lietuvių į $4000.
Biz.nis išdirb-1 3534 So. Lincoln. Muro. 4 ir 4 

s nardavi-l$2900.
1619 So. MdDONNELI

2630 VVest 38«i St

. muro namas, garu šil-, 
narankumai Del platės-1 

* i x d a»L14 t r* c/x YTtkl_ *niu žinių atsišaukto į 1015 So. Hal- 
ted St., Chicago, III.

PARDUODU restoranta 
apgyventoje vietoje. 1. 
tas per 8 metus. Priežastį 
mo patirsite ant vietos. 
Halsted St., Chicago. Chicago.

i

geresniuo.se



