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Talkininkai nedarys nusilei
dimų Vokietijai

Vokietija nebeatgaus kolonijų

Z
sakyme į Clemenceau notą “pri
ima talkininkų pakvietimą apsi
lankyti Paryžiuje, kad išaiški
nus sąlygas Vengrijoj”.

Belą Kun, priduriama, neužil
go paskirs delegaciją, kurią va
dovaus galbūt jis pats.

Smarkus mušis, sakoma, te
besitęsia tarp vengrų ir čecho- 
slovakų ant Save upės ir visur 
kitur.

■PH ■m

Austrija skundžiasi ant sąlygų

Žydai reikalauja atlyginimo už pogromus
VOKIETIJA VISTIEK NETEKS cijai, kuriame nusiskundžiama

SAVO KOLONIJŲ.

Visai mažai permainų bus 
daryta taikos sutarty].

pa-

PARYŽIUS, birž. 11. — Su
tartas taikos konferencijos gal
vų atsakymas į vokiečių konlr- 
pasiulymus, kaip patirta šian
die atmeta Vokietijos prašymą 
mandato ant buvusiu Vokieti- v
jos kolonijų. Ilgas memorandu
mas išdėsto priežastį atmetimo 
ir išaiškina tautų lygos veikimą 
kolonijų dalykuose.

Atlyginimų dalis atsakyme, 
kuri pasiekė spaustuvę, inepaf 
duota sumos kirk Vokietija tu
rės mokėti. Tekstas taikos su
tarties nepermainytas, bot atsa
kyme paduodama užtikrinimai 
Vokietijai apie metodus atlygini 
mo proceso, išaiškinantis, kad 
tai yra suderinama sutartis.

Prezidentas Wilsonas būtinai 
norėjo nustatyti galutiną sumą 
atlyginimų ir baigianties disku
sijoms jis nepermainė savo nuo
monės, kad tai yra geriausias 
pienas.

Tečiaus sprendžiama, kad Wil 
sonas pasakė, kad kadangi pre
mjeras Clcmcnoeau tam labai 
priešinasi ir kadangi jis pasira
šė po pirmesnių raštu, tai pasira 
šys ir po atsakymu, kaip jis yra 
suformuluotas.

Vakar po tarybos keturių su
sirinkimo oficialiai paskelbta,

ant sunkių sąlygų, uždėtų ant 
jo šalies, kuri ir taip yra apim
ta nusiminimo ir nurodantį pai
numą Austrijos rubežių klausi
me. Laiškas šiandie bus perduo
tas tarybai keturių.

Austrijos mota labai nusis
kundžia ant išdalinimo Austri
jos, ypač ant atskirimo Bohemi
jos ir Tyrolio. Nota sako, kad 
Austrija negali pergyventi nete- 
imo industrijų. Priduriama, kad 
Austrijos delegacija yra prisi
rengusi tuojaus pasiųsti pastaba 
apie teritorialius skirsnius tai-

Mažai daroma su sutartim.
Mažai progreso padaryta ra

šyme trūkstančių skirsimu Aus
trijos Isutartyj, dėlei didesnio

kietija. Vienas Amerikos valdi
ninkas, kuris dirba ant Austri
jos sutarties, paklaustas kada 
bus prirengta likusioji dalis šu

“Galbut ir nebus daugiau.
Austrai matomai, turi dabar 

daugiau, negu jie gali pasirašy
ti.”

Vilkinama su Vengrijos 
sutartim.

nios yra, kad telegrafinis veiki
mas nėra sutrukdytas ir kad jis 
nebus sutrukdytas,’’ sako prafte- 
šimas.

Prašalino streikierius.

DĖS MOINES, la., birž. 11.— 
VVcstern Union Telegraph Co. 
pašalino iš darbo visus telegra
fistus, kurie šiandie 

prie streiko. Visi kas
prisidėjo 
tik strei-

True translntion filed with Ihe post- j j)US pašalinami, sako ko- 
masler :it Chicago, III. June 12, 1919’ 
as required hy the act of Oct. G, 1917

MORGANO BANKIERIAI
GAVO SUTRTĮ.

mpanija.

Reikalauja palluosavimo Dėbso.

Gompersą. Ypač Scntlle darbi- / Tinę translation filed v.ith the post- master at Chicago, III. Junc 12, 1919 
' as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Bolševikai paėmė Ufa

WASHJNGTON, birž. 11. — 
Buvęs senatorius Elihu Boot iš 
Ne\v Yorko netikėtai stodamas 
šiandie prieš senato užrubežinių 
reikalų komitetą liudijo, kad tai 
jis parodė kopiją taikos sutar
ties senatoriui Lodge.

Root liudijo, kad jis gavo su
tartį nuo Henry P. Davison iš 
Morgan bankinės įstaigos.

Davison liudijo, kad jis gavo 
ją nuo Thomas W. Lamont, ki
to partnerio (Morgano įstaigoj 
ir vieno iš finansinių patarėjų 
prie Amerikos taikos misijos 
Paryžiuj, bet prašęs tos sutarties 
ne kaipo bankierius, bet kaipo 
prezidentas Internacionalės Bau 
dono Kryžiaus lygos, kuri yra 
remiama tautų lygos santarvės.

J. P. Morgan liudijo, kad jis 
niekad nematė kopijos sutar-

derlip, pasitraukiantis preziden
tas National City Banko.

Davison liudijo, kad jis nie
kam kitam nerbdęs kaip tik Bo- 
ot’ui.

Darbininkų kova
TELEGRAFISTŲ STREIKAS 

PRASIDĖJO.

DENVEB, Colo, birž. 11. — 
Garvežių pečkuriių ir inžinierių 
Brolijos konvencija vakar priė- 
(me rezoliuciją, (reikalaujančią 
paliuosavimo iš kalėjimo Euge
ne V. Debs ir Thomas J. Moo- 
ney.i

Pienuoja pakMiešti darbininkų 
vadovus Chicagon.

ninkai smarkiai stojo, prieš re
zoliuciją. Rezoliucija didele di
džiuma balsų priimta.

Įeinant salėn delegatams bu
vo išdalintos kortelės prisižadė- 
jimui važiuoti subatoj į Washin- 
gtoną specialiu traukiniu ir pa
daryti didelę demonstraciją 
prieš karės laiko prohibiciją. Di 
dėlė didžiuma delegatu pasira
šė po kortelėmis ir prisižadėjo 
dalyvautai demonstracijoj.

Didesnė dalis priešpietinės se
sijos buvo užimta skaitymu ra
portų Am.. Darbo Federacijos 
delegacijos į Angliją.

Krasos darbininkų unijos įne
šė (rezoliuciją, reikalaujančią 

lašalinimo krasos viršininko 
Burlcsono.

True translntion filed with the post- 
naster at Chicago, UI. June 12, 1919 
as reąuired by the art of Oct. G, 1917

NERAMUMAI ITALIJOJ.

CHICAGO. — Naujosios Dar
bo partijos specialis komitetas, 
kuris ųupinasi darbo demons
tracija, kuri įvyks rugsėjo 6 ir7 
d., pienuoja pakviesti Chicagon 
visu šalių darbininkų grupių
atstovus. Komiteto tikslai labai Colosimo. 
dideli, esą bus bandoma išdirb-

Rymas, b. J). — Streikai ir po
litiniai sumišimai įvairiose ša- 
ies dalyse privertė sušaukti ant 

rytojaus špecialį posėdį kabinc- 
o apsvarstymui situacijos. Su

sirinkimas tapo palieptas kara
liaus Viktoro Emmanueliaus 
jo jo pasitarimui su ministeriu

Sumišimų centru yra Neapo
lis, kur siaučia genendis strei- 

ternacionaliamc politiniame ir. kas. Miestuose yra veik karės 
t-konominiame chaose. (Sočia-’ stovis. Daug žmonių sužeista 
listai senai jau žino kaip tą tvar-, šiandie ir desėtkai areštuota su
ką įvykinti ir jiems nėra reika- siremimuosc tarp streikierių vai 
lo išdirbinėti su darbiečiais ko
kius ten “pienus“).
. Jei tas komiteto sumanymas ■ A ■
bus pripiląs, tai speciali pakvie- Tautininku Seimas

džios kareivių.

Kolčiakas atmetęs talkininku sąlygas
Kuboj suspendavo konstitucinės gvarantijas

BOLŠEVIKAI ATSIĖMĖ 
UFĄ.

Kolčiako spėkos sumuštos.

True translation filed M'ith the post- 
uiaster at Chicago, III. Jane 12, 1919 

reouired by the act of Oct. 6,1917
50 ŽYDŲ POGROMŲ RUSIJOJ.

LONDONAS, birž. 11. — Pa
sak čia gautos Rusijos bevielinės 
žinios, bolševikų spėkos po tri
jų dienų smarkaus mūšio paė
mė Ufą, kurią kiek laiko atgal 
buvo paėmę Kolčiako spėkos.

Pranešimas sako, kad pirmą 
sykį bolševikų aeroplanai daly
vavo mušyj su siberiečiais.

(Ufa yra Orenburgo guberni
joj, apie 175 myl. į rytus nuo 
Samaros. Ji yra ant Trans-Si- 
berijos geležinkelio ir buvo Kol-

True translation filed with the nost- 
mastei’ at Chicago, III. Jane 12, 1919 
as reąuircd hv the net nf.Ori, G. 1917
KOLČIAKAS ATMETĄS TAL

KININKŲ PASIŪLYMĄ.

Sąlygos jo pripažinimo yra 
atmestos.

PARYŽIUS, birž. 11. — Iš au
toritetingo šaltinio šiandie patir
ta, kad admirolo Kolčiako atsa-

Londonas, b. 9. — Žydų po
gromai ištiko 50 skirtingų vie
lų Rusi joj, sako Rusijos bcvieli- 
nė žinia, kuri remiasi laik
raščiu Izvestija. Didžiuma po
gromų įvyko Proskurovo apy
gardoj, Ukrainoj. 3,(MM) žydų už
mušta Felštine, 2,000 Žitomirc 
4,000 Tcpleke ir 3(K) Ovruče.

KUBOJE SUSPENDUOTA 
KONSTITUCINĖS GVA- 

RANTIJOS.

Kad , sugavus darbininkų 
vadovus.

sitarimo apie atsakymą Vokieti
jai.

Amerikos nariai uostų ir van
dens kelių komisija peržiūrinė
dami sutartį surado daug vietų, *
kur jie mano vandens kelių da
lis butu galima pagerinti ir y- 
ra nurodymų kad bus paduotas 
atskirus rajjortas taikos konfe
rencijai.

Francuzu rateliuose kalbama, c

kad sutartis kaip ji bus išnaujo 
įteikta vokiečiams bus daug ma
žiau permainyta, negu buvo a- 
belnai manoma.

Nurodoma^ kad Francija vis 
dar tebėra nusisprendus nesu
tikti daryti jokių svarbesnių per 
mainų.

Prcrnieras Clemenceau ypač 
tvirtai stovi savo atsisakyme 

tuo priimki A’okiefiją i įtautų 
lygą-

čecho-slovakijos premjeras 
Dr. Kari Kramarz ir Rumunijos 
premjeras Bratiano bus šiandie 
išklausyti laike svarstymo Ven
grijos, Čccho Slovakijos ir Vo- 
kietijos rubežių.

Tos pačios laukimo pozicijos 
laikomąsi ir kaslink Vengrijos 
sutarties, dalįs kurios panašios 
į Vokietijos ir Austrijos sutar
tis, jau yra spaudoje.

Mėginamasis raštas apie Ven
grijos rubežius tapo priimtas 
padavimui tarybai keturių, bet 
nesitikima, kad taryba pradės 
rimtą svarstymą apie taiką su

tą su laukiamomis permaino
mis Vokietijos ir Austrijos su-

True translntion filed wčh the post- 
mastei’ at Chicago, III. Junc 12, 1919 
as reąuired by the act of Oct. •». 1917
ŽYDAI REIKALAUJA ATLYGI

NIMO.

Paryžius, b. 9. — Žydų dele
gacijos iš Suv. Valstijų, Angli
jos Italijos ir kitų šalių šiandie 
padavė taikos konferencijai pa
siūlymus apgynimui mažumos 
Bulgarijoj, Lenkijoj, Rumuni
joj, Rusijoj ir kitose rytinėse 
jr centralinėse Europos šalyse. 
Jie taipgi padavė pasiūlymus 
užmokėjimui atlyginimo pogro
mų aukoms ir pensijų našlai
čiams ir našlaitėms, pasidariu
siems delei tų žvėriškumų.

True translation filed ,wi.h the post- 
masler at Chicago, UI. .hute 12, 1919 
as reipiired by the act of Oct. G, 191*7
AUSTRIJA SKUNDŽIASI ANT 

SĄLYGŲ.

True translation filed with the pnst- 
master at Chicago, III. Jane 12, 1919 
as teųuired by Ihe act of Oct. G, 1917
VENGRIJA PRIIMA PAKVIE

TIMĄ.

Vakar prasidėjo visuotinas te
legrafistų sveikas. Kaip darbi
ninkai atsiliepė į paskelbimą 
streiko, sunku pasakyti, nes ži
nios labai prietarauja.

Taip Western Union preziden
tas Carleton paskelbė, kad iš 40,- 
000 tos kompanijos darbininkų 
sustreikavo viso 166 žmonės, jų 
tarpe 121 telegrafistai. Jis sa
ko, kad streikas visaį nevyks
ta.

Postai Telegraph & Cablc Co. 
prisipažįsta, kad veikimas kiek 
sutrukdytas, bet gi streikas ne
darąs daug keblumų.

Vienok visai ką kitą skelbia 
S. J. Konnenkamp, prezidentas 
CommerciaI Telegraphers’ U- 
nion. Jis sako, kad pirmąją die
ną (vakar) sustreikavo nuo 18,- 
0(M> iki 20,000 darbininkų. Jis 
sako, kad streikuoja 95 nuoš. 
Postai telegrafistų ir 60 nuoš. 
VVestern Union. Jis pranašau
ja, kad šiandie skaičius streikie- 
rių pasieks 40,000.

Chicagojc, o gal ir keliose ki
tose vietose, prie streiko prisi
dėjo ir vaikai — telegramų rtc- 
šiotojai. Chicagiškiai vaikai sa
ko, kad jų streikas nėra iš už
uojautos, bet kad jie nori pakė
limo algos; tečiaus jie dar ne
turi suformulavę reikalavimų.

ard Du Valera iš Airijos; Arthur 
llenderson iš Anglijos; Emile 
Vandervelde iš Belgijos; Hjal- 
mal Branting iš Švedijos; Belą 
Kun iš Vengrijos; Nikolai Lėni n 
iŠ Rusijos ir k. Ateinantį nedėl- 
dienį tą sumanymą svarstys Chi 
cagos Darbo Federacija.

Komitetas taipjau priėmė re
zoliuciją, pasmerkiančių Pary
žiaus taikos konferenciją, kaipo 
nevykusią ir kad ji bus neišven
gtum šaltiniu busiančioms ka
rėms.

įžangoj kaltinama, kad bloka-

mo Europoj, kad nuslopinimas 
industrijos pagimdė daugybę 

bedarbių visose šalyse; kad už
dedama ant darbininkų baisus 
mokesčiai, kuriuos per šimtme
čius reikės mokėti ir kad dabar
tinis chaosas gali būti pašalin
tas bendromis pastangomis vi
sų darbininkų klesos grupių.

Visuotinas streikas 
Vancouver.

VANGOUVER, B. C., birž. 11. 
Visuotinas streikas čia, paskelb
tas iš užuojautos Winnipego dar 
bininkams, tebesitęsia. Kadan
gi streikas sustabdė transporta- 
ciją, deki to Texada salos gy
ventojai negauna iš Vancouver 
maisto ir jiems gręsia badas.

.................. .*
AM. DARBO FEDERACIJA 

REMIA SLAPIUOSIUS.

TAUTININKAI NUTARĖ OR
GANIZUOT ARMIJĄ.

Nori surinkti Amerikoj 5,000 
kareivių.

Streikas nepateisinamas, 
Burleson.

sako

PARYŽIUS, birž. 11. — Aus
trijos kancleris ir galva Austri
jos taikos misijos, Kari Renner, 
pasiuntė laišką taikos konferen-

Belą Kun gal galės išaiškinti 
talkininkams sąlygas.

VVASHINGTON, birž. 11. — 
“Dabartinis telegrafistų streikas 
yra visai nepateisinamas,’’ sako 
generalio krasos viršininko Bur-

- Pasak lesono pranešimas. Jis sako, kadGENEVA, birž. 11. ■
Innsbrucko žinios, Beia Kun at- streikas nepasiseks. “Musų ži-

ATLANTIC City, N. J., birž. 
11.— šiandie Amerikos Darbe/ 
Federacijos konvencijoj včl bu
vo smarkių ginčų. Šj sykį už a- 
ių. Buvo įnešta, kad konvenci

ja užprotestuotų prieš karės 
laiko prohibiciją ir kad butų 
leista išdirbinėti 2% nuoš. alko
holio alų. Tas sukėlė labai smar 
kius ginčus, į kuriuos įtraukta ir

Tautininkai būtinai nori tu
rėti savo armiją, kariavimui su 
lenkais ir bolševikais. Jie tai 
pasakė savo seime vakar. Visi 
tautininkų lyderiai spirėsi, kad 
tokia armija hutų organizuoja
ma čia, Amerikoj. Bet kadan
gi čia niekas negali organizuoti 
svetimos armijos, be leidimo 
kongreso, tai nutarta prašyti 
kongreso, kad jis leistų jiems 
tautininkams, organizuoti savą
ją, tautiškąją armiją. Jie ne
nori didelės armijos — užteksią 
jiems armijos “tik“ iš 5,000 ka
reivių. Jie taip tvirtai tiki, jog 
gaus kongreso leidimą, kad jau 
paskiro kapitoną A<ljmą Dam
brauską vesti visą rekrutavimd 
darbą (žinoma, jei bus galima 
gauti rekrutų).

Šiandie seime kalbėjo p-lč Ma
ry McDowell iš University of 
Chicago Settleiącnt. Ji papasa
kojo ką ji palirė apie lietuvius 
per 25 m. gyvendama ir veik
dama jų tarpe — ant Town of 
Lake. Ji sake, kad ji pritaria 
Lietuvos nepriklausomybei. Bet 
kartu pasakė ir nesmagų tauti
ninkams dalyką, būtent, kad 
kaip nė svarbi yra nepriklauso^ 
Uiybė, bet industrinė ir asmeni
nė demokratybe yra dar svar
besniu dalyku. 6 tą denio- 
kratybę tautininkai, kalbėdami 
apie armijas, kariavimą su bol
ševikais ir abelnai jažangiaisias 
lietuviais, kaip tik ir užmiršta. 
Priminimas, kad laisve yra 
pirm visko, turėjo būti įsigilinu
siems į karinius phnus tautinin
kams labai nesmagiu dalyku.

Seime paskelbta, kad viso jau 
gauta apie $7,(MX) bukų. ■

pripažinti jo Omsko valdžią y- 
ra atmetimu praktiškai visų są
lygų, kokias pastatė taikos kon
ferencija.

Atsakymas užveria sekamą:
Alsisakymas pripažinti Fin- 

landijos nepriklausomybę ku
rią ^uvr /vrahttiijos, Ahgljja ir 
Francija jau pripažino.

Atsisakymas sušaukti 1917 
v

m. Steigiamą jį Susirinkimą, pa
duodant kaip priežastį tą faktą, 
kad buk didžiuma to susirinki
mo esą bolševikai.

Užreiškimas Kolčiako teisės 
nuspręsti likimą visų paruheži- 
nių Rusijos teritorijų.

Pripažinimas Lenkijos nepri
klausomybės.

Kolčiako armijos, pasak vė
liausių žinių, pasitraukė dar 75 
mylias ir kairysis jų sparnas y- 
ra Sarapul miestelyj, 650 myl. 
į rytus nuo Maskvos. Jo aplei
stoji! .'ik'rųitą mėnesį įteifitorija 
yra lygi didumui Maine valsti
jos.

HAVANA, birž. 11, — Dar tik 
savaitė atgal Kubos kongresas 

1 suteikė galę prezidentui, reika
lui esant, suspenduoti konstitu
cines gvarantijas, kaip preziden
tas Menacol jau pasinaudojo 
tuo. Jis iš savo vasarnamio pri
siuntė pranešimą, kad konstitu
cinės Teisės yra suspenduoja
mos. Kodėl jis tai daro — to 
jis neaiškina.

Abelnai manoma, kad tas pa
daryta kad sugavus darbininkų 
vadus, kurie vadovavo čia vi
suotinu streiku. Manoma yra, 
kad jie yra pasislėpę tokiuose 
namuose, kur veikiant konsti
tucinėms teisėms, prezidentas 
negalėtų įkišti savo nosies ir 
pasiųsti |)oliciją padaryti kratą, 
'fodrl jis ir naudojasi suteiktąją 
sauvaliavimo teise.

Trim franslMion filed with the post 
mastei’ at Chicago, III. .tune 12, 1919 
as reųuirod by the art of Oct. 6,1917 {
PASKUTINIAI AMERIKIEČIAI 

APLEIDŽIĄ RUSIJĄ.

Pasi|ieka tik Vjeni in^inieirai, 
kurie išplauks liepos 1 dieną.

ARCHANGELSK, birž. 9. — 
Paskutiniai pulkai Amerikos ka
reivių, kariavusių pietuose nuo 
Archangelsko, tapo ištraukti 
šiandie ir sekamą nedėldienį iš
plauks namo. Jų tarpan įeina 
likusios 339 infanterijos pulko 
rofys, 337 ombulanso |rota |ir 
mcdikalis pulkas.

Diena išplaukimo paskutinio

ra liepos 1 dienia.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”

75 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

BROVVNSVILLE, Tex., birž. 
11. — čia atėjo žinių, kad 75 
žmonės liko užmušti Monterey, 

Meksikoj, muštynėse, kurios 
prasidėjo panedėlyj ir tęsėsi u- 
tarninke. Muštynės kįlo dūlei 

rinkimų nedėlioj.

NEGRAI REIKALAUJA, KAD 
BUTŲ PANAIKINTA TAU

TINIAI SKIRTUMAI TAR
PE DARBININKŲ.

Negrų Darbininkų Pataria
masis Komitetas, organizacija 
atstovaujanti mažne kiekvienv 
negrų pašelpinį labdaringą tikė- 

! jiminį ir darbo kūną šitame dis- 
’trikte ir susijungusi su tokio
mis jau organizacijomis kituo
se* apskričiuose užvakar pasiun
tė reikalavimą Amerikos Dar-

Federacijai, kad tarptautinės 
unijos išmestų iš savo konstitu
cijos skyrius, draudžiančius pri
imti negrus kaipo narius.

Chicagos įplaukų klausimai, 
matoma, tapo išrišti užvakar 
eilėje posėdžių laikytų Chicagos 
legislatorių, Buto ir Senato at
stovų ir governoro Lowd<eno.

šita jų padaryta sutartis pa
siliks, jei kas tokio netikėto ne
atsitiks: Chicagai nustatyta 
mokesčių kaina $2.15, 5 centais 
augštesnė negu Senato priimta
sis projektas ir 10 centų žemes
nė negu kaina projekto patai
syto bute.



M iilPIkmc todel katl las 8eimas yra tauti“
Mbj'5 3. InB ninku, kurių partijos nariais y-

lithuanian daily news ra SLA. centras. Įdomu butų 
Pahifohtd Daily «cc«pt 8*»4ay by žinoti, kaip atsineštų ponai tau

tininkai, jeigu bepartijiniauie 
susivienijime vadovautų socia
listai ir jie verstų organizacijų 
dalyvauti socialistų konferenci
jose.

1739 SO. HALSTED ST 
UHICAGO, ILLINOIS

10.00
150
1.85

True translation filed wlth the post- 
masžer id Cbicago, UI. Jane 12, 1919 
as rcųnircd by thc act of O et. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

INDIJA.
Bado priežastįs.

kiekvienu dešimtmečiu

Naujienos tina kasdiena, tiskiriant 
aedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 & Halsted SU Chlcago, 
III. — Telefonas: Canal 1506. 

Užsisakomoji Kainai

(Jdoafloje — pačUi: 
Ketins.................
Pusei meto...........
Trims mėnesiam* _______
Oriem mėnesiam ................... 1.45
Vienam mėnesiai ................  71

Chlcageje — per nešiotoja* i
Viena kopija ............................... 03
Savaitei ..........................  12
Mėnesiui ............   W

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metma..............................  41.00
Pusei meto ................ 3.00
Trina mėnesiam*........... .  1.65
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiai

Pi n i <us reikia slyst Pačto lioney 
Orderiu, kartu su atsakymo.

Žinios Intom. Labor 
News Service).

SUV. VALSTIJOS.

1.25

Mainosi laikai, 
mainosi ir 
papročiai.

baisusis
- prielankumas vokic-

Yra pas japonus paprotys, 
kad, norint kam aštriai atker
šyti už kokį nuožmumų, nueina 
ma prie jo durų ir persipiauja- 
ma sau pilvas, šitokis nusižu
dymas prie priešo durų skaitosi 
priešui didžiausia negarbe ir su
žinos graužimu. Nerasdamas 
gyvenime ramumo jis pats kar
tais nusižudo.

šilas paprotys buvo gana pla
čiai praktikuojamas geltonojoj 
rasėj, bet dabar jis darosi rete
nybe. Jis gali turėti svarbos 
pas ramiai gyvenančius ūkinin
kus, o ne pas įvairiais reikalais 
užimtus, nuolatos judančius ir 
besimaišančius miestų gyvento
jus.

Savo senu papročių prisilai
kydami, 2(10 Kinijos studentų 
pąsirąšė javo krauju ant prote
sto prieš Japonijos kišimusi į 
Kinijos provincijas. Senu papro-

papročiu, tai išrodo naiviu pasi
elgimu. Dabar ne sentimentu 
šalis šalį stengiasi įveikti, o spė
ka. Dabar gali savo pilvų 
piaustyt arba krauju rašytis — 
niekas apie tai nepaiso. Da ne
retai ateina tavo pilvų supjaus
tyt ir kraujų paliet. Dabar vis
kas šalių politikoj remiasi spė
ka ir kas galingas, tas skaitosi 
teisingas. |šitokia politika eis 
ir toliau, kol tik darbininkai ne
paims pasaulio politikų į savo 
rankas. Tuomet nė sau, ne ki
tam nereikės pilvo piaustyt, ne
gi krauju rašytis.

Apie “amerikinimų.”
Buvo laikas kuomet Pennsyl- 

vanijoN kasyklų savininkai skir
stė savo svetimšalius į įvairius 
apskričius, neleisdami jiems su
sieiti su kitomis tautybėmis ir 
neduodami jkins anglų moky
tojų, kol neatėjo tas 
bužys
ciams! Ir kam jie taip rūpestin
gai laikė juos atskirtus? Jie bi
jojo darbininkų agitatorių! Bet 
ve, jie virto tokiais karštais pat
riotais, kad stato save agitato
riaus įtikinės pavojau ir moki
na anglų kalbos ir amerikicty- 
bės, norėdami parodyti savo iš
tikimumų.

Now Yorke atstatymo komi
tetas, per Abramų V. Elkus ir 
Felix’ų Adter, rekonumduoja 
aprūpinti pinigais švietimo sky
rius tiek, kad jie galėtų šviesti 
vaikinus ir merginas nepasie-j 
kusius 18 melų amžiaus po to, 
kaip jie pristoja dirbti; ir jis 
reikalauja, kad tas įstatymas bu
tų įvestas; taip pat reikalauja, 
kad plačiau butų skaitomos pa-| 
skaitos ateiviams apie Ameri
kos idealus ir taip pat kad butų 
priverstinas mokinimasi skaity
ti ir rašyti anglų kalba asme
nims turintiems suvirsimi 18* 
mejtų.

Bet senasis bužys dabar pa
krikštyta “bolševizmu,” mes tu
rime Amerikos gynimo draugi
jų, reikalaujančių iš kongreso, 
kad butų išvyta iš šalies visi 
tie mokytojai ir kalbėtojai, ku
riu sakoma linkę platinti bolše
vizmų. Bet kuo bolševizmas ne
būtų esmėje, jis
nauju dalyku ir mokytojai tu
rėtų įdomauti f‘naujais” daly
kais. Antra vertus, kaip kon
gresas ir teismai galės laikytis 
šito įstatymo, jei jis bus kuo
met įvestus, ir vyti amciikie- 
či'iis mokytojus iš jų pačių ša
lies?

Su 
atėjūnų valdymo Indijoje bad
mečių skaitlius didinasi, ir liūd
nu ir nežinomu dalyku yra tas, 
kad šitie badmečiai nevisuomet 
yra pagimdomi lietaus stoka, 
kad dažniausiai jų priežastimi y- 
ra stoka pinigų maistui nusipir
kti. Indijoje užauga maistų tiek, 
kad užtenka jų ilgiems sausme
čio laikams; liet net aršiausiais 
bado metais maistas išvežama 
svetur, ar pardavinėjama nepa
siekiamomis kainomis. Žmones 
negali mokėti tų nugštų kainų.

Will'iam J. Digby pasižymėjęs 
Britanijos dkonon|istas, susta
tė įdomų surašą bado melų In
dijoje paskutiniais keliais šimt
mečiais. Nuo 11 iki 18 šimt
mečio buvo keturiolika bado 
metų, bet jie visi buvo vietiniai 
ir vienos provincijos žmonės 
galėjo gauti sau maisto iš kilos 
kuomet jiems maisto pritruko. 
— Anglijai valdant 18 šimtine* 
tyj buvo astuoni badmečiai, ku
rių keturi buvo plačiai apiman
čiais. Nuo 1800 m. iki 1875m. 
buvo trylika didelių badmečių, 
per kuriuos išmirė 6,500,009 
žmonių. Nuo 1875 m, iki 1900 
m. buvo aštuoniolika 
badmečių, per kuriuos 
26,000,000 žmonių, i

Kalbėdami apie šitdos badme
čius Indijos pramonės komisi
ja nesenai išleistame Anglijos 
valdžios pranešime patvirtina ši 
tas skaitlines ir priveda šituos 
Digby’o žodžius: “Apskritai sa
kant, badmečiai ir marai per 
paskutinį trisdešimtį melų aš
tuonioliktojo šimtmečio virto 

keturis’ kartus didesniais negu 
jie buvo pirm šimto metų ir 
keturis kartus didesnį plotų ūžė 
me. ,

šavo upo nebegali suvaldyti. Pa
sidarė siauri fanatikai. Kų nors 
rimta veikti jie nebegali, ir savo 
veiklumų apreiškia lik ardyme 
kilų veikimo. Darydami klai
dų palįs, jie kaltina rimlesniuo- 
sius draugus, kurie dalykus šal
čiau svarsto. Jie tuos socialis
tus, kurie jiems nepritaria, nie
kina juodžiausiais žodžiais — 
taip įsismarkauja, kad nesidro
vi drėbti dagi tokiais žodžiais 
kaip “išdavikas” etc., nors iš- 
tikrųjų tie purvinamieji drau
gai socialistai yra doresni ir iš
tikimesni darbininkų ir socia
listų judėjimui, ne kad lie, kur 
juos taip begėdiškai biaurina.

Kraštutinieji kairieji taip ma
no, kad visi klaidingi tie, kurie 
jiems nepritaria ir nedaro taip 
kaip jie kad nori. Betgi patįs 
kairieji tokiu klaidų daro, kad 
tik stebėlies reikia. Štai jie sa
ko ir rašo: ' 
savo priešus
j ieško socialistuose, 
kuose, kur ne. visiems kairiųjų 
darbams pritaria. “Jie”, sa
ko, “nori mus suvadžioti savo 
švelnia kalba.” Ar ne nuostebu? 
Kokiu bildu aš galiu suvadžiot 
savo draugus socialistus, būda
mas toks pat darbininkas, kaip 
ir jie Jeigu aš bučiau turtin
gas, jei bučiau kapitalistas, tuo
met galėtų būt kas kila. Bet 
taip nėra. Kaipo darbininkas 
supratęs savo kfesos reikalus i. 
už j-uos kovodanuls socialistų 
judėjime, aš nugaliu būt patsai 
sau ir savo klesos žmonių prie
šas ir dagi “išdavikas.”

Mes turim pažint 
’ — ir tų priešų 

darbiniu-

išti'kro yra

didelių
išmirė

IRANCIJA
Du priešingi nuteisimai.

Paryžius. — “Būti, ar nebūti”, 
— klausė anglai, bet francuzai 
klausia, ar “būti teisingu, ar ne
būti teisingu” yra tinkamesnis 
paklausimas apie du nusprendi
mu dviejose bylose. Vienas nu
sprendimus paliuosavo, paleido 
kaipo nekaltų Jcaiv’o ^.Jaurcs’o 
iLŽmušikų Villain’ų. Kitas nu
sprendimas pasmerkė mirties 
bausme Cottinų, kuris priver
tė CiemeDceau’a neišeiti iš na

SLĄ. politika.
Nors didžioji tautininkų 

šinerijos veikimo dalis eina per

ite t viso to 
yra taniu, kas

klausinio svarba 
turėjo vietos Bos

ma-

L. A. apmokėti darbininkai už
imti veikimu pas tautininkus, ir 
jo raštinėj laikomi mitingai, ir 
organas pilnas apgitaųijų už tau

nizacija panaudojama tiek pla
čiai ir tiek mdksliai tautininkų 
tikslams, kad daugiau ir nega
lima butų, visgi Susivienijimo 
valdybos nariai laiks nuo laiko 
nesigėdi užreikšti, jog organiza
cija esanti vedama bepartyviai. 
Dabar, kada Chicagos tautinin
kai sušaukė seimų, kuriame ne
dalyvauja nė socialistų, nė kle
rikalų srove, nė pirmeiviškoji 
visuomenė, nes jau pradėjo pil
tis protestai nuo progresyvių 
draugijų prieš seimą, o netoli 
visos juk tik ignoruoja jį ir ty-Į 
ll Sk I A > I o I i lr l-o/l

perdėtinis Michael E. Fitzge- 
rald pasakė anierikinančiam 
kongresui, kad vienoje drbluvė- 
je, kur darbininkai turėjo pamo
kas darbo laiku ir jiems buvo 
užmokėta už laikų panaudotų 
mokiniinuisi pilietybės kursų, 
jie buvo linksmi ir džiaugėsi ir 
padarė daugiau darbo be pridė
tinės pagelbos.

sinimo ant jo gyvasties.
Šitie du nusprendimai, mato

ma, nėra teisingi ir nesilaiko į- 
statymo; taigi visos frakcijos 
pžreiškia savo pasipiktinimų to
kiu neteisingumu.

Tas, kad Cottino bausmė ta
po sumažinta iki dešimties me
tų sunkaus kalėjimo, nesuma
žina laipsnio skirtumo tarp dvie
jų nusprendimų.

Tas verčia socialistus jaustis, 
kad jie yra pastatyti anapus į- 
statymo ribų ir kiekviena šalies 
partija apgailauja šitų jausmų 
ir jo priežastį.

Antra, kraštutinieji kairieji 
ne kartų skelbė, kad anglų soci
alistų partija jiems pritarianti, 
tik tarp lietuvių esu “social-pat- 
Įrfiotų,” “^ocJaj-Įišdav'ikų,” gu
riuos partija šluosianti laukan. 
Ir kasgi pasirodo? Pasirodė vi
sai kas kita. Vietoj šluoti lau
kan iš partijos rimlesniuosius 
socialistus, kuriuos kraštutinie
ji dergia “sociališdavikais,” par 
tija, dėl tų kraštu tintųjų užsiva- 
rinėjimp, suspendavo iš parti
jos net visų Lietuvių Socialistų 
Sų jungų!

Niekas musų negal tižiau g ties, 
kad Sąjungą tapo suspenduota; 
priešingai: labai liūdna, kad tuo 
skaidosi darbininkų jiegos, ku
rias šiuo laiku reikėtų kaip tik 
kuodručiausiai vienyti ir stip
rinti. Bet kųgi daryli? Kraštu
tinieji nuėjo taip, toli, kad jie 
nieko nebepaisė, nė partijos dis
ciplinos, nė dagi partijos pama
tinių dėsnių, jos konstitucijos. 
Ir jeigu kraštutinieji kairieji 
neatsipeikės ir neatmainys sa
vo nepagirtinos taktikos, tai su
sitaikymas vargiai begu galės 
įvykti. — Slapukas.

Persergėjimas
Pastaruoju laiku ėmė atsiras

ti asmenų, kur nori lengvu bil
du iš žmonių pasipelnyti. Jie, 
būtent, laikraščiuose skelbiasi ir 
privačiai rašinėja žmonėms laiš
kus maždaug tokio turinio:

Skaitytoju Balsai
“Gavęs iš S. V. valdžios pa- 

sportų, tuojau išvažiuosiu Lie 
luvon. Mano kelionės tikslas

CKIeigo, III,

Žmonės geriau padarys, tokių 
“geradarių” patarnavinųj nepra
šę nei dolerių jiems nesiuntę. 
šiaip ar taip, greitu lai 
atsidaryti rubežiai, ir 
galės tiesioginiu builu 
susižinoti su savo 
Lietuvoj. — xy.

<u turės 
žmones 
laiškais 

giminėmis

LSS. Sąjungoj
LSS VI Rajono 25 Konferencija

Brighton, Mass. — Gegužio 8 
dienų Lietuvių Kooperacijos Sve 
tainėje buvo LSS. VI Rajono 
25-ta konferencija? Konferen
ciją atidarė rajono organizato
rius Balsis kaip 19:30 ryto.

Pirmiausiai organizatorius pa 
šaukė J. Navickų ir M. Plepį 
priimti delegatų mandatus, ku
rių viso buvo 62, ir 3 rajono ko
mi tūlo nariai, kuriems irgi su
teikta sprendžiamasis balsas; 
tad viso pasirodė 65 delegatai

Tvarkos vedėju išrinkta Žiu- 
rinskas, 32 balsais; pagelbinin- 
ku Plepis, 21 balsu; sekreto
rium Kriciieris, 32 balsais; pa- 
gelhininku Samulėmis, 21 balsu.

Presos komisija išrinkta Ja
nuška, Remeika ir Tamošiūnas, 
įnešimų tvarkymo komisijom 
Vireliunas, Ralsis ir Pakaušis. 
Rezoliucijų komis.: Liutkus, 
Rimkus ir Kručas. Pereitos kon- 
‘erencijos protokolas priimta su 
p.dr: symais. Skaityta laiškas 
nuo Soc. Partijos Bostono Lo
kali), su pažymėjimu, kad loka
lus si u nčiųs savo 2 delegatu kon 
ferencijon, Frinnų ir PlepĮ. Bet 
čia Plepis sako pirmininkui, kad 
jie nėsų joki delegatai, o tik taip 
sau kas. Bet sekretorius pakar
toja laiškų, kur aiškiai parašy
ta, kad jie delegatai Frinno
nebuvo.

koncerto. Kudarauskas, kaipo 
programo dalies komisija, pasa
ko, kad finansiškų apyskaitų 
duosianti biznio komisija: Ra
manauskas išduoda raportų — 
apyskaita, kuri nors da negalu
tinai, bet visgi jau aprokuota, 
kad tarp $159.00 ir $200.00 liks 
uždarbio. Valeika paklaus
tas tų pat patvirtino. Pirminin
kas jau ėjo prie apkalbėjimo ar 
balsavimo, bet čia pastebi, kad 
da vienas biznio komis, narys 
yra — Raulinaitis, kuris turėtų 
ką pasakyti. Čia Raulinaitis nu
rodo, kad jie visi komisijos na
riai stengės kiek kurie galėjo 
veikti, ypatingai buvo gana lai
ko šiam koncertui surengti, ka
dangi jis svetainę pasamdęs 17 
dienų vasario, tad apie pusket
virto mėnesio atgal, bet neat
sižvelgiant į tai, atsiliko keletas 
klaidų, iš kurių 'mes turėjome 
pasimokinti, kad ateityje to iš
vengus. Jis nurodė, kad orkes
trą buvo suderėta už $48.00, 18 
muzikantų, bet tapo užmokėta 
$55.00 ii-* tik už 15 muzikantų, 
tad jau $7.00 skirtumas. Antra, 
už atspausdinimų “Musų Tie
soj” tikietų ir plakatų užmokė
ta $25.00, kuomet ant vietos tų 
darbų galima buvo pad 
brangiausia už $19.75, tad 
ir vėl skirtumas $5.25.
už progranius gi užmokėta 
$55.00 ir prie to da programai 
buvo sumaišyti ant vietos tokius 
programus be klaidų galima pa
daryti brangiausiai už $36.00. 
Tad ir čia skirtumas $14.00. Tai
gi išviso už spaudos darbus per
mokėta $26.25.

Čia Kudarauskas ir Ramanau
skas pašoka ir bando užtai kal
tinti Raulinaitį, o save teisinti; 
)ut Raulinaitis nurodo, jog biz
nio komisijos nariai buvo trįs 
kurių du užsisipyrė, kad taip 
'daryli, kaip jiedu nori, o netaip, 
kaip kad jis vienas; tąsyk Rauli
naitis jiems pasidavęs, bet kartu 
ir nusiplovęs rankas, kad jeigu 
bus kas bloga, tad jus ir alsaky- 
sit, kų jiedu ir apsiėmę. Biskį 
pasiginčijus raportas tapo pri
imtas.

čia
Trečia,

Ketvergas, Birželio 12, 1919

Raportas komisijos (raporta
vo Liutkus) kas link koki ’ du 
melai atgal surinktų Akelaičiui 
$36 su centais aukų, kurias Žiu- 
rinskas buvo pasiėmęs ir neno
rėjęs atiduoti ten, kur reikia. 
Žiurinskas bandė lyg ir /uisntis, 
lyg nusiskųsti, kad jisai esąs ap
šmeižtus, bet taip jam tas nesi
sekė, kad da labiau save kom
promitavo.

Raportas dėl neįvykusių mar
šrutų, kurie buvo nutarta perei
to] konferencijoj. Maršrutai ne- 
įvykę lodei, kad kalbėtojas ne- 
apsiėmęs.

Raportas komisijos dėl išleidi
mo savo (6 ra jono) organo; da
lykas likviduotas.

Pertrauka 30 minučių pie\ 
tinus.

Antroj sesijoj, 
tvarka ta 
nešaukiu, 
maršrutus 
liui.

Nutarta
šaičio paskaitas ir perleisti pcf 
kuopas, kad gabesni nariai jas 
skaitytų.

Nutarta išleisti 4 liepos lape
lius raginančius prie 
streiko.

Nutarta, kad rajonas išleistų 
kiekvienų kartų lapelius, kada 
lik iškįls koks nors svarbesnis 
klausimas.

Nutarta’ organizuoti 6 rajono 
literalines spėkos, ir tam tyčia 
išrinkta komisija: Balsis, Plepis 
ir Krichcris.

Nutarta pasiųsti Dcbsui pa
sveikinimo x telegrama.

Nutarta pasiųsti laiškų su lin
kėjimais Rusijos atstovui Mar- 
tensui.

Nutarta pasiųsti užuojautos 
rezoliucijtt Kanados streikie- 
riams.

Nutarta išnešti rezoliucija 
prieš Soc. Partijos Centro Ko-

žiania šiuo dalyku iš kilos pu
ses kalbėli. Bet čia pašoka pats 
pirmininkas ir išrėžia karštų- 
kairų spyčių, toliau vėl eina kar
šti ginčai, kila reikalavimai, kad 
duoti kam nors ir iš dešiniojo 
sparno kalbėti. Čia vėl Plepis 
rėžia apie Socialistų Partijos 
Nacionalį komitetų kaipo re
akcionierių komitetų, kad jau 
dabar esųs išrinktas naujas Į Ne
tiesa. Rinkimų dar nebuvo.
Red.] visas kairiųjų aparno Pil- 
domųsis Komitetas, tik kad re
akcionieriai jų neužleidžia. Bet 
lai tas nieko nereiškia, nes deši- 

tik

palikta visa 
pati Vardų delegatų 
Nutarta parengti du 
— Stilsonui ir Juke-

partraukti J. Baltru*

visuotino

Įnešimas 17 ir 46 kuopų, kad 
6-lo rajono konferencija atkrei
ptų daugiau (lomos į industri- 
jii-iį darbininkų veikimų; čia 
kraštutinieji parodė visų savo 
revoliucioniškumų. Visi kaip 
vienas, išėmus d. Anestų, kuris 
jiems nurodė jų nerimtumų, 
Mučėnas ypatingai stengėsi pri- 
rodyt, kad visi darbininkai jau 
piliMii pribrendę tiktai revoliu
cijai ir tik, girui, dabar mes pa
remk! m kairįjį sparnų, lai] re
voliucija bematant ir bus. Ant 
galo Kudarauskas, Ramanaus
kas ir kiti protestuoja, kam visi 
tų patį atkartoja ir kodėl ncleid-

nci 
yra 

arba blogesni

nieji giries kairiuosius tai 
nykštukai...

Rimka nurodo, kad čia 
vienas da neprirodęs, kuo 
geresni kairieji 
dešinieji.

Ant galo nubalsuota, kad pri
sidėti prie kairiojo sparno, nors 
įnešimas visai buvo kitoks.

Nutarta pasiųsti delegatų į 
Soc. Parį, kairiojo sparno kon
ferencijų. Išrinkta Krichcris 31 
balsais prieš Plepį 21 tr Pakau
šį 1 balsų.

Nutaria užgirti trečių interna
cionalų.

Nutarta parengti 6-lo rajono 
piknikų ir išrinkta tam komi
sija: Žiurinskas, Grcviškis, Ma- 
tauskas.

Nutarta paaukuoti $25.00 kai
riojo sparno propagaudai soci
alistų partijoj.

Nutarta paifiųjlti diplontatą 
į ateinantį LSS. jįusivažiavimų. 
Išrinkta: Balsis 34 bals, prieš 
Žiurinskų 19 bals, ir Plepį 6 
bals.

Nutarta pasiųsti delegatų 
anglų kapitalistų spaudai, kad 
socialistai nieko bendra neturi 
su bombų bizniu. — Bolševikas.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus irpop teras;
Namų Ofisas t

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Beartam St.

M11-UUnUy BMt.
T ei. Central 4411

Liberty Bondsus 
dali išmokėtą, boudsu* ir w*r 
savinas štampe nuperka ui cash 
Ėmei and Go., 740 W. Madison ai., 
kampas st., kampus Halsted st. 
Room 232, 2ras aufitan, viri Famoui 
Clothing Store atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Skaitykite ir Platinkite

ŠALIN SKAUSMAS!
Būdamas sveiku, darbe rasi smagumu, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų.

Kiekvieno priederme yra saugot save nuo ligų. Turint šalti ir nebandant 
ji prašalint, gali išsivystyt i pavojingą ligą. Menkiausia nikstorejimas 
gali vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.

P AIN - EXPELLER
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. Isgvdyniui šalčio krutinėję, skausmu šonose ir nuga
roje, rumatizmą ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Puiu*Expoller ira geriauses.
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didelėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi I’aln-Elpeller, persi
tikrink ar yra IKARA, vaisbaženklis ant baksiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 35 centai ir 65 centai už bonkntę. 
Gaunamos visose aptiekoso ur tiesiog is laboratorijos.

DESTROYS ANY

F. AD. RICHTER & CO 
74-—80 Washingt3fl St., 

New York. J

Ii. SLA. centras visgi ne tik kad 
pritarė tam tautininkų seimui, 
o pasiuntė j jį delegatus. Kuo
pų SLA. yra laibai daug, točia-us 
vos kelios jų siuntė savo dele
gatus. Reiškia, jos nepritarė sei 
mui. Be pasiklausimo pas na
rius ponai iš centro dina ir da
lyvauja partijiniame seime var
de visos organizacijos. Ir tik

kad dirbtuvių užveizdai yra tar
pininkais tarp darbdavio ir dar
bininkų ir šitame amerikinimo 
darbe yra svarbiais veiksniais.

Taigi, jei darbdavis rūpinasi 
tik tuo, kad dauginus padarius, 
tai švietimas, ar jis butų ameri- 
kinimo rūšies, ar kitais, kaip 
minėti patyrimai parodo, apsi- 

Ir jei darbdavis neleis

jausmui paimti viršų ant jo 
išmintingumo, tai jis pirmiau
siai pasiekti medžiaginį tikslų 
darbininkai gaus ifcilavmimų ir

išreikštai štame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

AR ILGAI TAIP BUS?

kraštas nuo krašto, kad paty
rus musų brolių vargus ir ap
lankyti kares sunaikintas vie
tas. Kas iš Amerikos lietu
vių norit, kad aplankyčiau

Daugelis musų laukėme ir 
laukiame, kada pasibaigs tarp 
lietuvių socialistų nesutikimai 
ir suirutė, ir vis nesulaukiame. 
O tie nesutikimai ir pjovynės 
tai blogiausias apsireiškimas 
darbininkų judėjime.

Aš neprisiskailau prie de
šiniųjų frakcijos, betgi neesu nė 
kraštutinis kairysis. Skaitau 
savu tarptautiniu socialistu. Ir

VIDURIAI—GALVOS SKAUDĖJIMAS, NEVIRŠKI
NIMAS, UŽKIETĖJIMAS!

TUOJAUS BAIGIASI VIDURIŲ LIGA.
' ' i

gal parvežčiau laiškų nuo jų, 
ir žodžiu pasakočiau apie jų 
padėjimų, tuojau rašykit 
man gromatų, o aš duosiu 
visas informacijas,” ir lt.
Kas į tokį laiškų-spasiskelbi- 

mų atsiliepia, žinoma, prašomas 
tuojau atsiųsti tiek ir tiek dole
rių už pa tarnavimų, t. y. neva 
už nuvažiavimų pas gimines Lic 
tuvoj ir patyrimų apie jų padė
jimų.

Tai yra tik gražiais žodžiais 
.padengta meškerė doleriams iš 

medžioti.

vTt’sti dvasinę ir ekonominę nau
dų abiejose pusėse, užveizdams 
patapus tikrais tarpininkais be-1 
sudarant dirbtuvių šeimininkus, ka. Jie perdaug įsikarščiavę, ne lengvatikių žmonių

niųjų kairiųjų (kaJbu čia lik a- 
pie Amerikos kairiuosius) takti-

Surūgęs viduriuose maistas pagamina rūgštis ir gesus, ku
rie yra priežastimi galvos skaudėjimo. /

Kaip greitai Laxcarin pasieks jūsų ligą, nesveiki viduriai 
sulaikys visus nelaimes.

Be laukimo! Greita pagelba! Nevirškinimas, rugšlumai, 
gesai, širdies degimas ir dyspepsia praeis. Sugadyti viduriai 
jausis gerai! ■ ' Jf ’

Laxcarin neparduodama apliekihse, kadangi mes norime 
užtikrinti vartotojus Laxcarino visuomet gauti gerus šviežius 
vaistus. Ganėtinai pilnam gydymui pačiuose svarbiuose atsiti
kimuose, šešios dėžes penki doleriai, viena deže, vienas doleris. 
Laxcarin Products Co., Dept. L - 2, Pittsburgh, Pa.
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{•KORESPONDENCIJOSJ
MILVVAUKEE, WIS.

(Atsiųsta)

Atsakymas Proletaro Sunui.

Naujienų n r. 132 Proletaro 
Sūnūs prašo paaiškinimo, kų 
reiškias “fanatiškas” užsispyrė
lis” ir. kabėse, “mes jo gaili
mės”?

po “korespondento,” ir kad a- 
teityje jis žinotų, kad pasigailė
jimas nėra teikiamas vien tiems, 
kurie jo maldauja, kaip kad P. 
S. supranta, bet yra suteikiamas 
INisigailčjimo žodis bei išreikšta 
mintis tiems, kurie yra ant tiek
toli nukrypę nuo pažangos ir prieš P. S. Mes tik persergėjom 
teisybės tako, kad daugiau nie-dienraščio skaitytojus nuo nc-

ko jie nemato, kaip-tik siaurų 
savo asmeniškų “aš”. Tie žmo
nės yra verti pasigailėjimo. 
Pav., Sykį buvęs žmogus pasa
kė: “Atleisk jiems, tėve, nes jie 
nežino, kų daro”, kuomet jį pik
ti žmonės pakabino ant kry
žiaus. .Jis (buvęs žmogus) gai
lėjos, nes jie buvo savo rųšies 
ir'nežinėlial. Tas pats yra ir su 
mūšų P. S. ,K> reikia gailėtis.

Fanatiškas užsispyrėlis yra, 
asmuo, kuris numato dalykus, 
bet labai siuvai į juos žiuri. Žo
džiu, atkaklus, nenorįs suprasti 
dalykų taip kaip kad ištikrųjų

teisingų žinių iš musų apielin- 
kes.

Svarbiausia, kas mums rupi, 
tai kad P. S. trumpai ir aiškiai 
pasakytų tuos žmones, kurie y- 
ra pasikėsinę smaugti musų 
draugijas, dėl ko šitas dalykas 
yra iškeltas. Ne padarius to, t. 
y. neprirodžius smaugikų ir jų
jų darbų, dėmė puola ant pa
ties P. S. — LSS. 119 kuopos

Felix Beržanskas, org., 
M. Ratush, rast., 
Joe. Gabartas, ižd.

BALT1MORE, MD.

Klerikalų prakalbos.

meduoti P. S. į jojo paklausimų. 
Protestų jokių nemanom rašyti

Piknikas

Birželio 6 dienų buvo Tautos 
Fondo skyriaus surengtos pra
kalbos, Švento Alfonso svetainė
je. Kalbėjo “diplomatas” Čes
nį lis. Plakatuose buvo garsin
ta, kad kalbesius kųtik pargrį
žę s iš Paryžiaus Česnulis ir pa-

HI rl Q110 i PUIKIAUSIAS UIUullu|tyAKARINIS
Surengtas suvienytum spėkom

L. S. S. 137 ir 235 kuopų
SUBATOJ, BIRŽELIO-JUNE 14 d., 1919 m.

C.ARDNER’S PARK DARŽE, 
123 Str. ir Mhicigan Avė., Roseland, III.

Prudžia 2 vai. po pietų, {žangu 25c.
Programe kalbės geriausi kalbėtojai, d. J. V. Stilsonas L. S. S. sek

retorius ir d. Aleksandro Stiklinskis Rusų Federacijos sekretorius.
Todėl draugai ir draugės darbininkai visi kaip vienas ant šio pui

kiausio Pikniko, nes yra puikiausias parkas, apart linksmumų, šokių ir 
tyro oro, bus geriausias programas, visi busite pilnai užganėdinti sulig 
musų iš galės. KOMITETAS.

b t publikos pasiklausyti to gar
saus “diplomato” kalbos susi
rinko maža ir tai daugiau tauti
ninkų, o ne katalikų. Matyt, 
jau įgriso ir katalikams bean
kanti pinigai ponams česna
kams ir kitiems pasivažinėti.

Česnulis kalbėjo be jokios te
mos; kas jam prisiminė,' tų sa 
kė. Ponų Mastauskų česnulis iš 
gyrė, buk Maslauskas daugiau-

Sargu Jusu Sveikatos
yrų^visame pasaulyj žinoma

Dirbęs iš pasišventimo, be jokio 
atlyginimo; bet kada dažinojęs 
jis taigi Mąstąuskas iš Ame
rikos lietuvių ‘laikraščių 
kad jį persekioja, tai tada pasa
kęs, kad (langiaus nebedirbsiąs 
uždykų. Betgi kad Mastauskas 
buvęs ten labai reikalingas, tai 
jam buvę pasiūlyta 7,000 frankų 
mėnesiui, kad tik jis dirbtų. Lie
tuvos dabartinis prezidentas 
Sint tona kvietęs Mastauskų Lie
tuvon užimti augščiausio teisėjo

DAKTARAS KENDES PAV1DAL1
valanti kraujų ir vidurius. Mums labai reikia būti atsargiems 
ir tam nereikia jokių ypatingų pastangų. Bet kuomet mus api
ma staiga, tai ji baisiai brangiai atseina, ir mes praleidžiame 

krūvas pinigų ir turime begales nemalonumų.
Kad užbėgti už akių tokios rūšies ligoms, tai geriausia var

tokite prieš gulsiant tris jiartolos kendes, kurios išvalo kraujų 
ir vidurius, l okiu budu prašalinami iš musų organizmo kenks* 

stilingieji elementai ir mikrobai, darantieji tiek bėdų ir triu- 
sSjimo. ■ « *

Partolos kendes kvepia ir yra labai gardžios net vaikai jas 
mėgsta. Neatidėliokite ir šiandie jų dėžutę užsisakykite.

Daktaras Partolos kendes i>avidale n
vyrų, moterų ir vaikų. Kiekvienoj šluboj turi būti 

kendžių.
Partola rekomenduojama ir parsiduoda didelėse 

kurios kainuoja $1.00, 6 dėžutės $5.00.
APTEKA PARTOSA,

160 Second Avė., Dept., L. 1., New York City.

Česnulis, pasakęs tuos žod
žius, smarkiai suriko: “Žinoma,

geriausiu draugu
Partolos

DIDELIS

PiknikaS
Dr. šv. Jono Krikštytoj aus 

iš Melrose Park, III.
Atsibus

Nedėlioj, Birželio 15 d., 1919
ALTENHEIM GROVE 

Forest Park, III.

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 IK dieną ir nuo 4 iki 8 vai. vak. 

1615 West 47th St. Arti Marshficld Avė. Chicago.

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilna “Cash" vertę. 
Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—0 
Utarninkais, Ketvertais ir 
Subalomis 9—9.

Įžanga 35c. porai
Širdingai kviečiame visus 

Chieagos miesto lietuvius, nes 
vasaros laikas yra geriausias 
dėl išvažiavtimo ant tyro oro ir 
gražiausių daržų, prie vandens. 
Muzika bus net iš Paryžiaus. 
Bus gėrynių ir valgių visokių.

PASABGA. Važiuojant iš 
Chieagos Madison karais, už 
gelžkelio paeiti į pietus vienų 
bliokų iki daržui.

Kviečia visus
KOMITETAS.

J. G. SACKHEIM & CO
1335 M1LWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sts. CHICAGOS SOCIALISTAI!

sėjas, o tie, kur jį šmeižė turės 
prieš jį ten pasiteisinti!” To
linus Česnulis sakė: “Mums da
bar da reikia surinkti šimtų tūk
stančių dolerių, nes tie jau bai
gias išsisemti, kur turėjome su
rinkę. Išlaidų gi galybės. Lietu
vos delegacija Paryžiuj biedna. 
Ji pasitiki daugiausia amerikie
čiais. Tik už tų namų, kur lai
komi lietuvių diplomatų posė
džiai, mokama 5000 frankų rau
dos per mėnesį.”

Musų žmoneliai, nors jie daug 
kuo pasitiki ir nežiūri, kur jų 
centai dingsta, bet jau pradeda 
atmerkti akis ir nebesiduoti 
taip save mulkinti. Kad česnulis 
užbaigęs “prakalbų”, rankas pa
trynęs, sušuko: “Na, broliai ir 
sesers, mums reikia kariumenes 
ir pinigų. Kuris iš jūsų atsiras 
toks, kurs pirmas atneš čia lais
vės paskolos bondsų ir įstos ar
iu i jon?” — niekas nenešė nė pi
nigų nei nestojo lietuviškai! 
vaiskan. Kvietė vyčius, Moterų 
Sų j tingų ir blaivininkus, bet nie-\ 
kas nė pirštu nekrutina. Tada 
česnulis nulipo nuo stalčiaus ir 
ėjo pats per svetainę kalbinda- 

pri- 
nes

pias. Neteko patyrti, ar 
kalbino nors vienų, ar ne, 
nelaukiau pabaigos. ,

Tai tokie klerikalų “diploma
tai”... Neturėdami nė jokios 
nuovokos apie politikų, tik aukų 
ir aukų prašo, ir žmonės duoda
vo tiems dykaduoniams, kurie 
tingi dirbti, o nori tik pasivaži
nėti. — Zigmas.

ST. CHARLES, ILL.

Y Ij darbininkų judėjimo.

Kaip kitur, taip ir St. Char
les, darbininkai išėjo j kovų su 
darbdaviais. Ir čia darbininkai

gyventi su’ tokiomis mažomis

AŠ, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

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

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Ne: vai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutina. Vidurių rėžimaf 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaite po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pe 
mačiau tok} skirtumą kaip tarp dienos Ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėiistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažystamiem st tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdiai kreipties pre Salutaras:

SAIUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1797 So. Halated St, Telephone Canal 6417. Chicago, ŪL

Pranešimas
Kurie dalyvavot “Naujinu” Bendrovės Piknike ir 

ėmėtės paveikslus, galit matyt prabas pas fotografą.
• P. CONRAD,

3130 SO. HALSTED ST., CHICAGO.

Hoffman Mokykla
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

A. V. MAZETIS
Pirma negu eisi kur kitur, pabandyk pas mane . Aš 
užsidėjau biznį Fornishius taisyt, senus padarau 
kaip naujus. Vanišiuoju, apkalu skūra ar gelumbe. 
Taisau visokius daiktus kastik iš medžio yra, grei
tai, gražiai ir pigiai. Jeigu kam reikalinga, meldžiu 
atsilankyti į mano krautuvę.

pa No. 1907 SOUTH HALSTED STREET.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS I 
ant Durų, Lentų, Rėmą Ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubą iavidaus, po $1.40 aš gaL
CARR BROS. WRECKING CO.

9999-9099 S. Halstaš SL, __ CMcsia, HL Į

.....

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga j 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus c*ate 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 gerklės ligų. Po priežiūra 
Dr. P. A. Graves specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnyčionis nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Plati’o atliekos 
Tė mykite į mano parašą.

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

| Dr. A. R. BlumentbaI

__________ feyksta regėjime. 
Mes vartotam

Vjr pagerintą Oph- 
gj thalmometer. T- 

Ctinas domi at- 
eipiama 1 val

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki I vok. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland ar. kamp. 47 ai 

Telephone Yards 4311 
Boulevard 3497.

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytoju ir 

Chirurgu
Ofisas 10900 So. Michigad Avd.

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

Telefonas tu pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 143, 

▼ai.: 9 ryto iki 11 < 
2 po pietą iki 4 
9 iki 9 vakare.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akių, Augų, Nosies, Gerkles ir Plaučiu
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokama*.

W. M. LA WHŪN, M. D.
35 So. Dearbom St, 

(Kmpaa Monroe) .

Pagal LSS. VIII Rajono Cen
tro Komiteto nutarimų, visuoti
nas LSS. VIII Rajono narių susi-

Kambarys 307. ‘ 9 -
VALANDOS 9 Iki 8 LnlUMCKO 
Nedėlioiris 10 iki L
.i . ‘ ' ..... - —

birželio 12 d. Smolny Instituto 
svetainėje, 1221 Bluc Island Av<u 
(arti 12-tos gatves). Pradžia 

7:30 vai. vakare. Bus svarsto-

Partija, duodami pranešimai a- 
pie 7 Federacijų suspendavimo 
prieįiistį ir kiti tolygiai svarbus 
klausimai. Visi 8 Rajono nariai 
būtinai atsilankykite ir neužmir 
skite su savim pasiimt mokesčių 
knygelę.

LSS. VIII Rajono
Centro Komitetas.

zuolis į unijas, trumpu laiku 
susiorganizavo į Unijų ir pa rei
kalavo didesnių užmokesčių ir 
sutnumpinjimo jdarfjo jvaiapdų. 
Nekurtose dirbtuvėse darbinin
kai streikuoja jau antras mė
nuo. Jie laikos vienybėj. Strei- 
laužių taipgi nėra. Mat čia mie
sto valdžia neleidžia kompani
joms iš kitur streiklaužių vež
tis, tokiu budu darbininkams 
lengviaus kovą vesti. Galima 
tikėtis, kad darbininkai laimes 
jeigu lik laikysis vienybėj. Ko
mitetai turėtų labiau atkreipti 
domos į tuos darbininkus, kurie 
vargiau gyvena, ir aprūpinti 
juos nors mažu patįidpa.

Lietuviu srityj.

Lietuvių judėjimas nekoks. 
Nežinia, kame priežastis. Ar 
dabartinis krizis, nedarbas, ar 
■kas kita.

Buvo pradėję organizuoti 
kooperatyvišką bendrovę, buvo 
komisija išrinkta, bet kol-kas 
savo darbais nepasirodo.
‘"‘'Vieline LSS. 177 kuopa taip
gi silpnai gyvuoja. Gal būt tos 
pačios aplinkybės — nedarbas 
sulaiko. Man rodos, draugai, 
nereikėtų nustoti energijos dė
lei tokių aplinkybių, bet kaipo 
soę'ialltišilamB, dar smark'iaus 
veikli. ’’ 1 į

Birželio 15 dieną įvyks LSS. 
177 kuopos susirinkimas J. Gle- 
mžos svetainėje, 9:30 vai. ryto. 
Draugai privalote visi atsilanky
ti, nes turime svarbių klausimų

Lietuviška 
Restauracija.
• Mes laikome valgyklą atdarų 
nuo anksti ryto iki vėlai vakaro.

Mes gaminame visokius val
gius. Užkviečiame visus ir kiek
vienam patarnaujame. Užlaiko
me ir saldžių gėrimų.

Kviečiame lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti. Mes stengsi
mės užganėdinti.

W. B. JUCIUS,
3305 So. Halsted St., Chicago, 111

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto

3303 S Morgan St, Chicago, III

STATE BANK OF 
WEST PULLMAN 
Valstybinė Banka

Kapitalas $100,000.60, Perviršis 
ir neišdalintas pelnas $45,000.00. 

3% ant siitaupintų pinigų.

Tel. Boulevard 8329 

DarboZmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
gija, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašomo la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisve”, “Keleivi”, 
“Kardn”. “Dilgėles” ir “Moterų Bal
są”, f‘Musų Tiesą” ir “Žariją”. Mes 
padarėme musų knygų naujus katulo 
gus; reikalaudami katalogo prisiųs- 
kite sykiu už 6c krasaženklių.

apkalbėti. Norintieji prisira
šyti prie kuopos taipgi ateikite.

— A. J. Kupreliškietis.

DR. O. VAITUS, O. D.
Lietuvis Akių

* Specialistas.
Eąkl,minuoju a- 

4^ kis ir teisingai 
prirenka akinius 

Jei jus esate nervuoti, turite 
galvos skaudėijmą, kreivas li
kis, ar kitus keblumus, ateiki
te ir pamatykite mane. Pata
rimas dykai dėl moterų, vyrų 
ir vaikų.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 
vakarė.
1553 W. 47th St., Chicago.

Pitone Drover 9660.

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

1149 & Morgan SL, kerti M < 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligą 
OFISO VALANDOS:

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

diliomis nuo 9—2 popiet
Telephone Yards 917

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
l*ancdėlyj, Ketverge ir Sukatoj

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c
Prie siu kainy priskaitoma ir 

lc ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Vyrišky Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užl<iikome\taipgi pilną sande
lį nežymiai 'varioių 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. 
Nedėiiomis iki 6 vai. vak. Subato- 
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

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

Įsteigta 1902

hmbhhhii

’ •* Telephone Yards 5032

Dr. M. Shipnicki
3109 S. Morgan st Chicago

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

DR. M. HERŽMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams tinimas per 18 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
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: 1028 W. 18th 
’ fit. netoli Fisk bt.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, fr 
vakarais. Telephone Canal 8114.

GYVENIMAS: 1411 S. Halsted Street 
VALANDOS: 8—8 ryto, tiktai.

yianr—in     t ~ t i*       ——

Rez. 933 S Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS jr CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyrišką, 
Vaikų ir visų chroniškų ligą

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

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

elephone Yards 9994.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo ▼nlaodoa ase S IMI U

Tel. Yards 3654. AKUŠERIU

Saiguai Akušerijos ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvknijos 
luMpitalėoe ir Paaek- 
i m ingai patarnauja 
prie gimdymo. Duodu 
rodą visokiose ligose 
moterims ir mergi
noms.
3113 So Halated Str 

(Ant antrų lobą) 
Chicago

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vilt vak
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Lietuvių Rateliuose.
18-tos GATVĖS APIELINKĖ. 

Prakalbos.
Birželio 10 dienų Malinausko 

svetainėje buvo LSS. 37 kuopos 
surengtos prakalbos, tikslu kaip 
pirmininkas aiškino, priagituot 
LSS. 37-tai kuopai daugiau na
rių, o antra, kad paaigitavus pa
laikyti ir remfti sodialistiškųjų 
spaudų. Pirmas kalbėtojas, d. 
barkūnas, nurodė kaip reikalin
ga darbininkams ^ocialistislki 
laikraščiai ir darbininkų spauda 
aplamai papeikė tautininkų ir 
klerikalų laikraščius, kurie ne
ša nenaudų darbininkams; bis- 
kj prisiminė ir apie social-pat- 
riotus.

Antras kalbėtojas, d. Dundu
lis, paržvelgė į praeities laikraš
čių istorijų ir nurodė kad lietu
vių soeialistiški laikraščiai 'jmna 
daug pasidarbavę lietuvių dar
bininkų socialistiniam judėjime. 
Taipgi pavartė Francijos revo
liucijos istorijos lapus ir pagy
rė Rusijos sovietų valdžių.,

Buvo renkamos aukos VIII 
Rajono lapeliui. Surinkta 3 do-
leriai su centais. Žmonių buvo 
virš dvidešimties. Naujų narių 
neprisirašė. — Buvęs.

TELEGRAFININKAI IŠĖJO Į 
STREIKĄ.

Tarp 500 ir 750 Chicagos Ko
mercinės Telegrafininkų Unijos 
narių vakar prieš pietus aplei
do savo instrumentus.

Prie jų pritylėjo pasiunčia
mieji vaikai irmergaitės, už
jausdami jiems. Streikuojan
čiu reikalavimai yra tokie:

1. Teisė organizuotis.
2. Teisė derėtis kuopiniai.
3. Prašalinti darymų skirtu

mo tarp unijistų ir unijisčių 
darbininkų.

4. Pakelti mokestį proporcio- 
naliai pakilimui pragyvenimo 
lėšų su minimumą $5 į dienų.

5. Priimti atgal tuos darbi
ninkus, kurie 1918 metais buvo 
išvaryti iš darbo Vakarų Uni
jos Kompanijos, kuri paskui 
atsisakė priimti juos atgal ka
rės darbo komisijai liepiant.

RADO NEGYVĄ RAVE.

Užvakar Paul Zimlick, ar 
Ziemlich smuklėje ties 108 g. ir 
So. Michigan avė. nusitvėrė 
nuo lentynos revolverį ir, išbė
gęs pro užpakalines duris, pasa
kė, kad jis nusižudysiųs. Jis 
buvęs truputį įsikaušusiu.

Vakar anksti rytmetyj Grand 
Crossingo stoties policija rado 
negyvų vyra žolėse arti 108 g. 
ir Vernon avė. Smilkinys bu
vo peršautas ir rankoje buvo 
revolveris. Minėtos smuklės 
savininkas pažino, kad tai yra 
Zimlick.

VYRAS 71 VEDA MERGINĄ 
21 METŲ.

Dvidešimts vieni metai atgal 
Ha ns C. Hess nešiojo ant 
rankų savo draugo anūkę Finų 
Fedderson. Vakar jis išsiėmė 

leidimų su jų apsivesti. Jis yra 
71 metų, ji sakosi 21 metų.

Matote, mano tėvas ir motina 
pasimirė, o jo pati taipgi mirus 
ir mes neturime draugų, tai ko
dėl neapsives! ? — pasakojo 

jaunavedė.

WD
padidina stiprumą, švelnių, ner- 
vuotų, suirusių žmonių į dvi sa- 
vaiti laiko daugelyje atsitikimų. 
Vartotas ir augštai rekomen
duojamas buvusiųjų Kongreso 
narių, gerai žinomų gydytojų ir 
buvstų Viešosios Sveikatos per- 
dėtinių. Klausk savo gydytojo 
arba aptiekoriaus apie tai.

BOSTONO DEPARTAMENTI- 
Nfi SANKROVA PIKETUOJA

MA.

Bostono sankrovos superin
tendentui. L. C. Mangoldui pa
reikalavus būrys policisjos va
kar 9 vai. ryto atėjo saugoti san 
krovos. Jis pranešė policijai, 
kad sankrovos darbininkai išei
na į straikjjjir kad iš streikuo
jančių pusės gali sumišimų bū
ti. Sumišimų vienok nebuvo. 
Vėliaus sankrovos vedėjai pripa
žino, kad dešimtas nuošimtis 

darbininkų sustreikavo. Biznis 
vienok ėjo kaip ėjęs.

SVETIMAS KALBAS IŠMETĖ 
Iš MOKYKLŲ LEGISLATURA.

Vakar valstijos senatas Sprin- 
gfielde ginčijosi dėl klausimo— 
ar pradinėse ir viešose ir para
pijinėse valstijos mokyklose da
lykai turi būti išguldomi tik an
glų kalba ir nutarė patvirtintina 
mai. šitas projektas nedraudžia 
mokyti svetimų kalbų valstijoje. 
Jis tik sako, kad pradiniai kur
sai neturi būti mokinama sveti
mose kalbose.

Atstovų butas priėmė jį ir da
bar jis eis pas governorų užtvir
tinimui.

VAGILIO BYLOS NAGRINĖJI
MAS.

Kad įvedus teisinimasi gyni
mu savęs, Vogelio advokatas Ro 
bert Canhvell teisėjo Kavanagh 
teisme vakar atpasakojo penkių 
valandų barnį įvykusį tarp Hus
uos ir Vogelio Ryano smuklėje 
prieš šaudynes.

Jis neapleido nei vieno biau- 
raus žodžio, kuris galėjo išprus- 
ti iš supykusių lupų smukliniuo- 
se kivirčuose, šiurkščiausi epite
tai ir biauriausi įžeidimai tapo 
atkartota teisme ir įrašyta į re
kordus.

Detektyvo Uosnos ir tariamo 
vagies Vogetfo santlkiai Jiuvę 
tokie. Uošna ir Vogei buvę drau
gais. Nušovimo dienoj Uošna 
telefonavo Vogeliui, prašyda
mas jo, kad jis gautų iš Hosnos 
suimto automobilinio vagies 
$500 kyšio ir jis galėsiąs būti 
Ihiosas. Vogei gavęs iš Kruege- 
rio tik $300 ir iš tų $300 pusę pa 
si laikė sau. Už tų Uošna supykęs 
ant Vogelio ir grūmojo jį nu
šauti. Taigi Vogelis nušovė jį 
gindamas save patį.

MAUDYNĖ UŽMUŠĖ JĮ.

Chas. Nelson iš West Ilam- 
mond vakar numirė Šv. Marga- 
rietos ligoninėj, Hammonde, 
Ind., kada jį išmaudė. Nelson* 
buvo skudurninku ir jį suareš
tavo už girtuoklystę. Kuomet 
jis išsipagiriojo, jis sugrįžo į W. 
llammond ir susirgo. ' Dakta
rai sako, kad jam pakenkė 
maudyne, kadangi jis nuo kū
dikystes nei sykį nebuvo mau
dęsis.

TARIAMAS PINIGŲ FALSUO- 
TOJAS PO AREŠ'ĘŲ.

t’

Herbert R. Collie, kitaip žino
mas J. C. Ross, 1321 N. Dear- 
born gt., policijos suimtas pri
sipažino, kad perdirbinėjęs do
lerius į penkines. Jis yra laiko
mas po kauieja $10,0(X>.

PELNAS NUO MĖSOS DABAR 
DVIGUGAI DIDESNIS NE

GU KARĖS LAIKU.

Retailinės mėsos, ypatingi 
jautienos kainos, dabar dides
nės negu jos buvo kuomet nors 
pirmiau.

Turgaus sąlygos leidžia žy
miai sumažinti kainas. Ūkinin
kas gauna už gyvų gyvulį nuo 
$2 iki $6 šimtui svarų mažiaus 
negu pernai metais. Kiaulės’ 
vis dar tokio pat brangumo

.dėlto, kad jos išvežama užsie
nin.

Aplamiais pirkėjas paleido 
mėsų mažesnėmis kainomis. 
Visokios mėsos, išskiriant kiau- 
lienų yra pardavinėjamos piges
nėmis kainomis negu pernai 
metais. Taigi vieninteliu veik
sniu šitos ekonominės paslapt* 
ties išrinkimui pasilieka retail- 
ninkas.

Paklausus, kodėl mėsos kai
nos nepuola, mėsiminkas aiški
na, kad tų padaro turgaus sųly- 
gos, bet kad kainos netrukus 
nupulsiu — kuomet pradės par
davinėti žole šeriamus gyvulius. 
Bet žoy šeriami gyvuliai jau 
pardavinėjami nuo kovo mėne
sio. *

Karės metu, kada žodis pel- 
nalupystė buvo baisus, retaili- 
ninkai sakėsi padarų pelno 
dažniausia 10c. svarui. Taigi 
dabar aplaminėms kainoms at
pigus, jie turi turėti pelno ma
žiausiai 20 centų svarui.

Jei 10 centų pelno svarui yra 
pelnahipystė, tai kuo yra 20 
centų pelno svarui?

Pranešimai
Waukegan, III. — Birželio 15 d. 

kaip 9 vai. ryto, įvyks SLA. 262 kp. 
susirinkimas l.iuosybės svetainėje, 
801 — 8th St. Draugai, nariai ir na
rės, o taipgi norintjs tapti šios orga
nizacijos nariais, malonėkite atvyk
ti pažymėtu ląiku. — l'in. rašt.

J. Motejaitis.

LSJL. 1 kp. rengia draugišką išva
žiavimą j .lefferson mišką Nedėlioj, 
Birželio 15. Bus puikus programas.

Liepos 13 dieną LSJL. 1 kp. rengia 
vėl Šeimynišką išvažiavimą j Bever- 
ley Hills. Meldžiame kitų draugijų 
tą dieną nerengti išvažiavimų.

Komisija.

Brighton Park. — Keistučio Paš. 
Kliubas rengia pikniką nedėlioję, 

birželio 15 d., Leafy Grove—Blins- 
trupo Darže, Willow Springs, III. 
Prasidės 9 vai. ryto. Inžanga 25c. 
Archer karais iki miesto ribų ir Wil- 
low Springs karais iki daržui.

Kviečia Komitetas.

Harvey, III. — SLA. 289 kp. ren
gia vakarą-balių subatoj, birželio I I, 
(iieruckio svetainėj, 15629 Halsted 
St. Pradžia 7 vai. vakare.

Kviečiame visus . — Komitetas.

Rosieland. — SLA. 139 kp. nepa
prastas susirinkimas bus pėtnyčioj, 
birželio 13 d., 7:30 vai. vakare. S. 
Dowiato svet. 10501 So. Michigan 
avė. Kiekvienas narys būtinai turi 
atsilankyti, nes bus balsavimas dėl 
tautiškų centų; taipgi yra ir dau
giau svarbių dalykų apsvarstymui.

Už rašt. K. Kalnietis.

Rasota n <1. — LMPS. 25 k p. pusine, 
finis susirinkimas Įvyks ketverge 

birželio 12 d., Aušros kambariuose, 
10900 So. Michigan avė. Pradžia bus 
7 vai. vakare. Narės malonėkite vi
sos atsilankyti paskirtu laiku, nes 
bus rinkimas valdybos ir bus dau
gelis kitų svarbių reikalų. Taipgi 
atsiveskite naujų narių prisirašyti.

Kviečia Sekretorė.

Brighton Park. — Keistučio Pa- 
šelpinio Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks ketverge, birž. 12, 7:30 
v. v. Liberty svet. 3925 S. Kedzie 
Av., prie 39th Place. Draugai ir 
draugės bukite visi laiku, nes yra 
svarbių reikalų. Ateidami atsives
kite naujų draugų.

— Just. Gustaitis.

Brighton Park. — LDLD 104 kp. 
mėnesinis susirinkimas bus ketver
ge, 12 d. birželio, 7:30 vai. vak. T. 
Maženio svet. 3831 S. Kedzie Avė.

— P. Gura, sekr.

Visuotinas LSS. VII Rajono narių 
susirinkimas įvyks ketverge, birže
lio 12 d. Smolny Instituto svetainėj, 
1221 Blue Island <Ave. arti 12-tos 
gatvės). Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Bus svarstoma LSS. santikiai su So
cialistų Partija, duodami pranešimai 
apie 7 Federacijų suspendavimo 
priežastį. Visi VIII Rajono nariai 
utinei atsilankykit ir neužmirškit su 
savim pasiimt mokesčių knygelę.

— K* G. Trainis, sekr.

Valgomų daiktų Bendrovės mė
nesinis susirinkimas įvyks seredoj, 
11 d. birželio, 7:30 v v., A. Žile
vičių svetainėj, 361 Kcnsington Av. 
Nariai kviečiami visi atsilankyti ir 
atsinešti senus ščrus.

Rašt. I. Bužas.

LSS. 234 kp* mėnesinis susirin
kimas dėl kaikurių priežasčių neį
vyks! birželio 15 dieną, bet įvyks ne
dėlioj, birželio 22 dieną. Draugai, 
malonėkite jsilėmyt.

— Sekr. A. Audickas.

Sussiv. Liet Soc. Dainininkų Am. 
1-mo Apskričio konferencija įvyks 
subatoi, birželio 14, 7:30 vai. vak. 
'Meldažio svet., 2212 W. 23rd Place. 
Visi chorai priklaiisantįs LLSDA. 
1-mam Apskričiui malonės atsiųsti 
po 3 delegatus, o delegatai teiksis 
laiku atvykti, nes turime daug reika
lų. >— J. Urbonas, org.

LSS. 81 kp. susirinkimas įvyks ne 
Į12-tą, bet ItLtą birželio, ty. panedč- 

lio vakare. Priežastis ta, kad įvyks 
'visuotinas LSS. VIII Rajono narių 
susirinkimas 1221 Blue Island Avė. 
Visi 81 kuopos nariai atvykite.

—J. D. Bendokaitis, rašt.

LMPS. 29 kp. rengia draugišką iš
važiavimą 15 d. birželio į .lefferson 
girią. Bus puikus programas. Vi
sus kviečiame atvažiuoti.

— Rengėjos.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
Pajieškau Marcelės Naujokiutės ir 

Pijušo Anskaičio, 7 metai atgal gavo. 
nom Carfin Scotland, o dabar girdė
jau gyvena Detroit, Mich., turiu svar 
bų reikalą. Jie patys arba kas juos 
žinote malonėkite atsišaukti šiuomi 
adresu:

Katarina Rušinskiutė, 
1.3313 S. Union Avė., Chicago, III.
I_,— ............... '■■■■ .................................................................

Pajieškau Marijonos Pieliukės. 
Meldžiu atsišaukti jos pačios ar kas 
ją pažįsta, už ką busiu dėkingas.

P. K. C.,
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo brolių Vincen
to ir Leono Peleckių, paeina iš Kau
no gub.k Raseinių pav., Namakščių 
parap. Kubiliškių vietos. Meldžiu 

atsišaukti šiuo adresu:
TEOPIL Pcleckis, (

713 So. Canal St., Chicago, III.

JIEŠKO DARBO
1 PAJIEŠKAU darbo. Baigiau kur
są kirpimo vyriškų drabužių. Mo
ku dirbti savo petrenas. Kam toks 

(kirpėjas reikalingas meldžiu atsi- 
i šaukti laišku.

A. Karslan,
13227 So. Halsted St., Chicago, III. t

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Ant rendoš vienas kambaris, dėl 

vieno arba dvjjų vaikinų. Su ar be 
valgio.

3815 S. Halsted St., 1-mas fl.

RANDON KAMBARIS.. Priekinis 
Elektros šviesa, maudynė “steam 

hcat”, vienam arba dviem.
JUOZAS UKTVERIS, 

3203 So. Halsted St., antros lubos.
Atsišaukite' greitai.

KEIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA kepėjas pirmos ar

ba antros rankos. Gera mokestis
K. NEFFAS,

542 E. 43 st., Chicago, III.

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVE REIKA

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

LIBERTY LAN!) AND 
INVESTMENT CO.

3301 So. Halsted St., Chicago, III
__________

REIKIA duonkepio pirmarankio 
ir antrarankio prie vien ruginės 
duonos, užmokestis $37 ir $30 į sa
vaitę.

11719 Michigan Av?., Chicago.

REIKALINGAS barzdaskutys. Va
karais, Suimtomis ir Nedėliomis. 
Atsišaukite grifai.
2050 W. Couler St., . Chicago, III.

REIKALINGA vyrų j plaster mill, 
taipgi prie krovimo ir iškrovimo ka- 
r,J- U. S. MATERIALS CO., 
Sheffield Avė. 1-mas blokas į pietus 

nuo North Avė.

REIKTA moters dėl smulkių užsa
kymų, virėjos, į virtuvę ir į viralinę 
merginos. Gera mokestis. Atsišaukit.

SHERMAN HOTEL
Randolph and Clark Sts., Chicago.
—............ ..........

REIKALINGA 12 jaunų vyrų pri
sidėti prie gero ir pelningo biznio 
su mažai pinigų. Atsišaukite tik iš 
Chicagos laišku arba ypatiškai.

A. P. SAI>—KAS 
4414 So. California Avė., Chicago.

REIKALINGAS geras kriaučius 
prie kostmnersko moteriško darbo. 
Užmokestis gera, pastovus darbas. 
Atsišaukite tuojaus.

W. POCIUS, 
3549 Ogden Avė., Chicago.

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

REIKALINGI patyrę (’abinet ma- 
kers, prie taisymo rakandų, nuola
tinis darbas ir gera alga.

GLADMAN BROS., 
832 Maxwell St. Canal 6188

MERGINOS
Mes turime keletą vietų merginom 

virš 16 metų amžiaus mokytis parcel 
post pakiavymo. Darbas nesunkus ir 
švarus ir pasiūlo garantuotą mokes
tį su proga uždirbti daugiau ant bo
nus basis, kuomet jus išmoksite mu
sų metodas. Darbas pastovus, darbo 
sąlygos ir aplinkybės yra geros.

CHICAGO MAIL ORDER CO., 
2611 INDIANA AVĖ.

„■■■■»■■ ,, R ,, .. ............................................................................
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REIKIA OPEREITORIŲ ANT KAU
TU

Kišenių dirbėju
Pamušalų dirbėjų.
Kalnierių dirbėjų.
Rankovių dirbėjų.
Beisferių.
Guzikų siuvėjų.
Finišerkų.
Rankovių siuvėjų.

Pastovus darbas gera mokestis, ge
riausios darbo sąlygos. Atsišaukite 
tuojaus.

BRANSTETTFR M. C.
833 W. Jackson Blvd., Chicago.

Tel. Ilaymarkel 3741.

REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI
REIKIA moteries rinkti skudurus, 

atsišaukite. 2917 So. La Šalie St.
West. Side Metai Refining Co., 

1447 So. Sangamon St., Chicago.
Tel. Canal 1135.

Reikalinga dviejų moterų dėl at- 
rankiojimo skudurų. Gera mokes
tis, pastovus darbas. Atsišaukite

Glnsburg & Alter,
2707 W. 12th St.

REIKALINGAS vyras dirbti į pir
tį. DOUGLAS BATUS,
1115 So. Paulina St., Chicago.

Reikalingas patyręs flat janito- 
riaus pagclbininkas. Gera mokestis, 
ir užlaikymas. Atsišaukite tuojaus.

Frank Gedmint, 
3558 W. Polk St.

Reikia lietuviško duonkepio pir
marankio, pastovus darbas, gera už
mokestis.

10754 Prierie Avė., Chicago.

Reikia moterų indų plovėjų.
Block Restaurant,

1356 So. Halsted St.
Chicago.

I REIKIA DARBININKU I FOUN- 
DRY. NUOLATINIS DARBAS, AT
SIŠAUK ITE:

EMPLOYMENT DEP.
GRANE CO.

401h ST. & SO. KEDZIE AVĖ.

REIKALINGA moterų prie tvarky
mo skudurų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis.

ATLAS RAG and M ETA L CO. 
910 So. Canal St., Chicago.

AUTOMOBILIAI

Ant pardavimo naujas 1918 m. 
Fordo Trukas IPZ2 už $400.00. Turi 
būti parduotas tuojaus iš priežas
ties apleidimo miesto. Atsišaukite 
tarpe 4 ir 7 vai. vak.

5437 S. Robey SI., Chicago, III.

PARDAVIMUI automobilius — 
Hoynes Touring car. 5 pasažierių. 

kaip naujas, naujos liros, tiktai 
$675: Reikia pinigų. Atsišaukite tarp 
3 ir 7 vai. po pietų.
5137 So. Robey St., Chicago.

PARSIDUODA automobilius, 5 sė
dimoms, gražiausios išdirbystės Lo- 
komobil, 6 nauji roberei, naujai per- 
pentuotas, parsiduoda pigiai, atsi
imkit pas L. Klein, 14 ir Halsted, 
klauskite Juliaus Janehino. po 6 vai. 
vakare arba nedėlioj atsišaukite, 
3222 So. Halsted St.

Parsiduoda motorsekel Imliau Gi- 
re ir labai pigia kaina. Vartota yra 
tik 2 metai, kurie norit gaut pigaus 
ir gero motiersekelio. Malonėkit at
sišaukti šiuo antrašu:

A. M. 1504 8d. BOtli Ct., Cicero, III.
/

DU TROKAI ANT RENDOS DEL 
IŠVAŽIAVIMU I PIKNIKUS.

W. B. JUČUS,
3.305 SO. 41ALSTED ST.

PARDUODU 7 pasažierių auto
mobiliu. Atsišaukite į savininką.

JUOZAS VRUBLEVSKIS, 
2535 West 46th St., Chicago.

PARSIDUODA nauja mašina for- 
das, 5 sėdynių. Priežastis pardavimo, 
savininkas išvažiuoja į farmas. Par
siduoda greitu laiku; už mašina mo
kėta $600, parduosiu už $475. Jeigu 
kas nupirktų ir nemokėtų važiuoti, 
aš išmokysiu

M. P.
4231 Union Avė., 2 floras iš fronto

PARDAVIMUI automobilius labai 
pigiai, 1917 metų, 7 pasažierių. Bur- 
kc Co. Visai mažai važinėtas. Atsi
šaukite nuo 7 vai. vak.
3159 Emerald Avė., Chicago.

RAKANDAI

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 bilę 
kokį teisingą pasiulijimą, 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.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI pigiai pikcernė ar

ba studija. Vėliausios mados įtaisy
mai. Gera vieta. Kreipkitės į

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

BIZNIERIŲ DOMAI!
PARDUODU pirmos klesos bučer- 

nę ir grosernę su vieno augšto na
mu naujoje lietuvių apgyventoje vie
loje. Parduosiu už nebrangią kainą.

ANTON PRAZSKY,
2856 Emerald Avė., Chicago

---------------------------
PARDAVIMUI razinkų uogos dėl 

darymo vvno. Galima gauti kiek no
rima. Sudėta po 25 svarus į dėžu
tes.

COYNE BROS.
119 W. South Water St., ChicagQ» Įll.

PARDAVIMUI ‘fane’ vėjinė. Spar
nai 16 colių. Direckt Korn. Pigiai. 
181)3 West 46th St., Chicago.

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

Parsiduoda puiki Grocernė ir Cl- 
gar Tobaccas ir Saldainių Ice Cream 
ir visokių daiktų, pusė blioko nuo 
mokyklos ir pirmos durys prie di
delio Parko. Ant greito pardavimo 
parduodu už $700. 4 gražus kam
bariai ir štoras $30.00 ramios mė
nesyj. Adresas: 4500 S. Ienomis St., 
Chicago, III.

. Extra Bargenis, iš priežasties li
gos turiu parduoti Bučernę ir Gro- 
cernią, automobilių ir namą arba 
mainisiu ant loto. Atsišaukit po 
numeriu: 4001 So. Brighton Place.

NAMAI-žEMfi
FARMA FARMA.

Jeigu jus norite pasidaryti sau na
mą ir būti nepriguhningu pirkite 
farmą Lietuvių kolonijoje ,:Vilnosz” 
Vilas paviete, Wisconsin. Jeigu jus 
pirksite ten sau farmą jus pirksite 
nuo savininko, bet ne nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,000 
akrų žemės, 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 pasisekimą. Mes pagelbstame 
kiekvienam nuo pradžios, kuris per
ka nuo musų farmą. Mes pagelbsta
me pasistatyti namus ir mes parduo
dame jiems arklius, karves, ir kitus 
galvijus, ir ukeės mašinerijas ant 

lengvų išmokėjimų.
Jus 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 nepriguhningu 
farmerių, rašykite mums lietuviškai 
dėl platesnių žinių.

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, VVisconsin.

PARDUODI1 2 aukštų mūrinį na
mą ir sankrovos fikčieriai labai pi
giai iš priežasties išvažiavimo į se
nąjį kraštą. Meldžiu kreipties šiuo 
adresu.
505 Wcst 32nd St., Chicago.

PARDUODU mažą farmą su visais 
įrankiais ir gyvuliais, netoli Blue 
Island. Del platesnių žinių atsišau
kite į Naujienų ofisą pažymėdami 
ant laiško No. 19.
17’9 So. Halsted St., Chicago.

TAUPYKITE ŠI SURAŠA 
ViskaH Bargenai.

3314 Havne 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. 45th St. 6 kambariai, mau
dynė, gesas, elektra. $500 cash. 
$2400.

5417 So. Nagle Avė., 4 kambariai, 
lotas 161X125. Pusė bloko nuo Ar
cher $2325.

5144 So. Richmond 4 kambariai 
namelis, lotas 48X125. Pečiu šildo
mas. elektra, eonerete apatnamis. 
$2950,

1835 W. 31 PI. 6 kambariai. Muro. 
$200 cash. $1300.
4225 So. Artesian Avė., 4 ir 4 kamba
riai. Visi įtaisymai. $3000.

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

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

‘ 4548 Richmond 4 4 $3600.
3569 Archer Avė. Muro 6—6 Ce

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

McDONNELL,
2630 West 38th St., Chicago.
PARDAVIMUI, rfAMAŠ VISUOMET.

4524 So. Sawyėr. Muro naujas 5-5, 
šviesi seklyčia. Ąžuolu papuošta. E- 
lektra. 30 pėdų lotas. Apie $1800 
cash. $6500.

McDONNELL,
2630 West 38th St., Chicago.

PARDAVIMUI muro. 4—5 Visi į- 
taisymai. Arti McKinley Park^Gera 
transportacija. Lengvos sąlygos.

McDONNELL,
2630 West 38th St., Chicago.
~ PARDAVIMUI 3610 "ŪnionT^lūro. 
$3400.
6 kambariai. $1900.

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

Pečiu šildomas. Visi įtaisvmai. $2500
1938 W. 35th St. Muro. 5ir 6. Elek

tra. Visi įtaisymai. Lengvos sąlygos, 
$4000.

3534 So. Lincoln. Muro. 4 ir 4 
$2900.

McDONNELL, 
2630 West 38th St., /Chicago.

Pranešu Naujienų skaitytojam, 
kas norit pirkti Farmą, geroj vietoj 
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.

WM. PILYPAS,
720 W. 120 St., West Pullman, III.

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

C. P. SUROMSKT, Real Esfate 
3346 So. Halsted Street, Chicago

BARGENAS^
Geriausiu pasiidijimu nupirksi ma

no namą prie 2939 So. Halsted SI.. 
Rendos neša $27 į mėnesį. Tiesiai 
prieš pat Parką. Geros sąlygos. Sa
vininkas Imi parduoti greitai apleis
damas miestą. Paklauskite 2959 Par- 
nell Avė. po 5 vai. vak., arba Suim
toje po pietų, arba Nedėlioję. Mr. 
Bilek.

E X T R A
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 Sheet Metai Works
2106 W, 24th M Tel Canal 4802

NAMAI-ŽEMĖ

EXTRA!
PARSIDUODA 2-jų lubų augščio 

medinis namus, mūrinis pundamen- 
tas ir augštas cimentuotas beismen. 
tas. 2 pagyvenimai po 5 kambarius, 
2 lotai 50X150. Namas vertas $5000 
parsiduoda tik už $3700. Inmokėti 
$500, likusius pagal pirkėjaus norą. 
Namas randasi 8445 Gilbert Ct. Sa
vininkas gyvena ant pirmų lubų.

PARSIDUODA 2-jų lubų augšč'o 
mūrinis namas 2 pagyvenimų po 5 
kambarius. Augštas beismanlas. Na
mas randasi ant Lowe glitvės. Kaina 
tik $3800. Inmokėti $500, likusius 
kaip renJa. ,

$25000 veriąs mūrinis namas par
siduoda tik už $14,000. 3 lubų augščio 
6 pagyvenimų, 4 po 8 kambarius 2 
po 7 kambarius. Akmenio frontas, 
augštas beismentas. štymu šildomas, 
elektros šviesa, maudynės, ąžuolu pa 
puoštas ir ąžuolo fliorai, ir kiti nau
jausi įtaisymai. Namas randasi labai 
gražioj viethj pusė bloko nuo Gar- 
field Blvd. pusė bloko nuo Halsted 
gatvės. Bendos neša $3000 į metus. 
Šitą namą galima nupirkti su mažu 
įmokėjumu ir gerom išlygom.

PARSIDUODA 2-jų lubų augščio 
mūrinis namas, 4 pagyvenimai j>o 4 
kambarius ir medinė cottage iš už
pakalio. Augštas beismentas. Rendos 
neša $57 į mėnesį. Kaina lik $5800. 
Inmokėti $1009, likusius kaip renda.

PARSIDUODA 3-jų lubų augščio 
mūrinis nomas, 3 pagyvenimų po 6 
kambarius, su maudynėmis ir gesu 
ir visais kitais ^gerais įtaisymais, 
Bendos neša $600 į metus. Kaina tik 
$5800.

PARSIDUODA 3-jų hilm augščio 
mūrinis namas, 3 pagyvenimų po 6 
kambarius ir štoras,, dabar randasi 
bučernė. Rendos neša $80 į mėnesį. 
Kaina tik $6700. Namas randasi ant 
kampo ir Union gatvės. Nepraleis
kit šios progos, nes tas namas labai 
pigus.

Del platesnių žinių kreipkitės prie 
MICHAEL J. KIRAS,

3331 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA 3 pagyvenimų po 
5 ruimus 3 metai kaip statytas nau
jas mūrinis namas su visais įtaisy
mais parsiduoda (labai pigiai mir 
mas randasi tarp 33 ir 34 gatvės 
Union Avė.

C. P. SUROMSKT, 
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

EXTRA! EXTRA!
Puikus Namas Parsiduoda Ciceroje.

Jeigu Tamsta nori pirkti namą Ci
cero, III., tai mano narnąs yra vie
nas iš tų katras yra tinkamiausis ir 
parankiausis dėl inteligentiškos šei
mynos. Mano namas yra tarp ža
dinsiančių medžių ir palei namą ran
dasi tuščias lotas, ant kurio yra žy
dinčios gėlės. Apart to, yra gana pa
togi vieta dėl laikymo naminių pau
kščių. Mano namas parsiduoda ant 
gana prieinamų sąlygų. Del plates
nių) informacijų meldžiu kreiptis se
kamu adresu.
1413 So. 48th Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI farma, 120 akrų 
Wisconsino valstijoje, Trąši žemė. 
Parduosiu arba išmainysiu į namą. 
Alsišaukiic į:

J. YUSKEVICH,
3114 So. Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI — Labai puikus 6 
kambarių muro namelis su maudyne 
ir gesu ant didelio loto arti 31-mos 
gatvės. Rargenas už $2,000. Taipgi 
labai geras muro 6 kambarių namas 
4 ir 5 kambarių ant Emerald Avė., 

arti 31-mos gatvės, kaina tiktai 
$6,300. Pamatykite savininką \arba 
Mr. Tamasnuckas. Ernls E. Reenev, 
603 West 31-st St.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdaių.

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

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė

tii:




