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Talkininkai mano išsi
dalinti Rusija

sakęs, kad streikas yra reika
lingas, kadangi dabartinė vald
žia negali išgelbėti Vokietijos iš 
chaoso.

Nori pergalėti darbininkus.
Pasak laikraščio, buvo picinio 

jaina, kad aeroplanai išdalintų 
lapelius paskelbiančius kada 

streikas prasidės. Visos maisto 
industrijos, taipjau duonkepyk- 
los sustos dirbusios, kas iššauks

jis turi nedėkingą darbą, kuris 
sukt is prieš jį smarkią kritiką. 
Vadindamas savo priešų “revo
liucijos kraugeriu” jis užreiške. 
kad jo kareiviai išgelbėjo Vokie
tiją nuo chaoso. Kareivius, ku
riuos jis pasiuntė užgniaužimui 
sukilimų Muniche ir Leipzigc, 
buvo pasiųsti prašant Bavarijos 
ir Saksonijos valdžioms, o ne 
pagal jo paties iniciatyva.

Anglai bombarduoja Kronštadtą
Vokietijos buržuazija rengiasi ko

von su darbininkais

civilę karę, jkuri pagelbėsianti 
buržuazijai įgyti politinę galę.

Niekurie iš fabrikantų ir in
teresų, sako Die Freiheit, agita- 
va už didžiausį žiaurumą,“kaipo 
vienatinius budus pergalėjimui 
darbininkų klcsų“. Piliečiai bus 
bus apginkluoti ir pulk. Reinh- 
ardt pasakęs, kad kareiviai bus

ji

Darbininkų kova
GELEŽINKELIEČIAI

STREIKUOS.

Anglija, Francija ir Japonija pienuoja 
išsidalinti Rusiją

visiškai jų pusėje.

TALKININKAI PLENUOJA Iš- pareiga yra daboti Trans-Sibe- 
DALINIMĄ RUSUOS. i rijos geležinkelį.

-.Japonai kaltino amerikiečius 
Anglija. Francija ir Japonija iš- stokoji' kooperacijos, kadangi 
dalins Rusiją po Kolčiako puo- amerikiečiai leidę bolševikams 

limui.----------------Į išskersti visa japonų batalioną,
Į nesuteikdami jam jokios pagel- 

WASHINGTON, birž. 13. — bos.
Daugelis senatorių, kurie atid- Tuąjaus |iš Suv. Valstijų ir 
žiai sekė Rusijos situaciją mano, talkininkų šalių bus išgabenta 
kad išdalinimas Rusijos tarp Kolčiakui daugybe amunicijos.

Anglijos, Francijos ir Japonijos Dabar šioj šalyj yra dideli per- 
galiaus seks po Kolčiako vald- viršio sandėliai reikmenų ir a- 
žios pripažinimui: I municijos, kurie bus parduoti

Jie mano, kad Kolčiako vai- Omsko valdžiai.
džia reiškia “senąją Rusiją" 
Rusiją carų. Rusiją, kur tuksimi 
čia i kasmet žūdavo, kad keli ga
lėtų gyventi pertekliuje.

Jie sako, kad “didžiųjų ketu
rių“ pripažinimas Kolčiako bu
vo aktu, padarytu su plinu su
pratimu atsitikimų, kokie įvyks 
ir senatoriai sako, kad į tuos at
sitikimus fdina puolimas KoL 
čiako valdžios.

Tada talkininkų valdžios — 
Anglija, Francija ir Japonija— 
griebsis “išdalinimo lavono“, pa 
darydamos reikalingumą palai
kymo tvarkos, kaipo priežastį 
intervencijai.

Kolčiako likimas tikras.
Tie senatoriai sako, kad yra 

žinoma, jog Kolčiako adminis
tracija turi monarchistinius pa
linkimus ir kad jos puolimas y- 
ra veik tikru dalyku.

Anglijai teks rytinė dalis Ru
sijos; Francija pasiims pietinę 
Rusiją, o Japonija pareikalaus 
visos Siberijos, tuo į gydą m a te
ritoriją, kurios užteks per kele
tą šimtmečių aprūpinimui per
viršio gyventojų. ,

Ar amerikiečiai dalyvaus 
karėje?

šiandie VVasbinglone buvo 
kiek jsusirir.p|nimn, I-ad musu 
Siberijos ekpcdicija gali likti i- 
maišyta į Kolčiako-bolševikų ka 
rę, dek i “didžiųjų keturių“ j ri- 
pažinimo Kolčiako valdžios, be| 
nuomonę dalinai išsklaidė vals
tybės departamentas šiandie po 
piei; kada buvo tautoritetingar 
pasakyta, kad pripažiriimas ne
reiškia tikimojo karinio koopera- 
viino.

Triie trnnslation filed with the post- 
i inasier at Chicago, III. Jane 1 i, J919 
| as rc<|iiire<l by the act of Oct. 6. 1917 

ANGLIJOS LAIVYNAS BOM-
RANDUOJA KttONšTATĄ

STOC.KHOLM. birž. 13. — 
Aftonblad šiandie išspausdino 

žinią, kad Anglijos eskadra bom 
banJuoja Kronštadtą didžfiom- 
siomis kanuolėmis.

Boise vikių ha tarėjos tečiaus 
neatsakinėju į anglų ugnį. Bol
ševikai paleido daugybę plaukiu 
jaučių minų į artimuosius van
denis.

Omskas skelbia pergalę.

Omsk, birž. 6. — Oficialus pa
skelbimas sako, kad šiaurinia
me gale fronto į vakarus nuo 
Uralo kalnų Siberijos kareiviai 
paėmė Glazov ir veržiasi linkui 
Vialka. Pietiniame • fronte mū
šiai eina arti Sarapul ir Ufa.

Siberijos armijos komanduo- 
tojas išleido proklamaciją, atsi
šaukiančia į bolševikų karei

vius pagelbėti visos Rusijos spė
komis karėje už “demokratinę“ 
R u Ji ja.

True translątion filed with the post- 
i.iastcr at Cnicago, III. June 1 t, 19)9 
as reipiired by the act of Oct. 6,1917

Vokietijoje
BERLINO BURŽUAZIJA REN
GIASI KOVON SU DARBININ

KAIS.

Kolčiakas gaus iporalę para
mą iš Suv. Valstijų, bet prie jo
kių aplinkybių musų Siberijos 
spėkos nebus sujungtos su jo ar
mija.

Tečiaus karės sekretorius Ba
ker atsisakė pasakyti ar jis ma
no, kad Amerikos kareiviai Si- 

bcrijbj bus paliesti Kolčiako 
pripažinimu.

Mes turimi' apie 8,000 karei
vių po komanda maj. gen. Gra-

Pienuoja piliečių streiką, įgiji
mui politinės galės, sako socia

listų laikraštis.'

BERLINAS, birž. 13.— Neprik
lausomųjų socialistų laikraštis 
Die Freiheit rašo, kad slaptas 
susirinkimas Berlino piliečių ta
rybos išreiškė pritarimą pilie
čių streikui. Tarpe dalyvavusių 
susirinkime buvo žymiausi fab
rikantai, pirkliai ir profesiona
lai, taipjau Prūsijos kares mi
nisteris pulk. Reinhardt.

ves Sibelijuj, kurių nenamąja

Trae Irnnslntion filed with Ihe post- 
master at < hiengo, III. Jane II, 191! 
■is re<|iiirod by the act of Oct. 6, 1917 
VOKIETIJOS DIDŽIUMOS SO

CIALISTŲ (KONVENCIJOJE e

Scheidemannas ir Noske gina 
savo pozicijas; kompromisas ne

galimas, sako jie.

IVEIMEH. birž. 13. — Didžiu- 
mos socialistų partija savo kon
vencijoje šiandie priėmė rezo
liucijas, ‘išreiškiančias pasipik
tinimą “prievartos taikai”, kuri 
padaro Vokietijos ateitį “nega
lima.”

Rezoliucija sako, kad taikos 
sąlygos nesutinka «su Wilsono 
1 1-ka punktų, negi su Berno ir 
Amsterdamo internacionalių so- 
cialistų konferencijų nustatytais 
pamatais.

Atsakymą į internacionalis
tus socialistus protestuoti prieš 
ka vadinama “niekad negirdėta 
taika mokleriiinėj įstoji jo j.1*’ 
Taipjau reikalaujama, kad Vo
kietijos respublika priimta butų 
į tautu lygą, kaipo narys su pil
nomis teisėmis.

Iš savo naminės valdžios par
tija reikalauja, kad jis padarytų 
aštriausius tyrinėjimus apie vi
sus, kurie yra kalti už pradėji
mą ir vedimą karės.

Smerkia naują revoliuciją

Kalbėdamas konvencijoje Vo
kietijos kancleris Philipp Schei- 
deinann užsipuolė ant partizan
ių “naujos revoliucijos“, kurių 
tikslu v ra vieton dabartinės vai- 
džios pastatyti sovietus.

Jis sakė, kad jis niekad neda
rys kompromiso panašiame kla
usime, kadangi tai yra klausi
mas principo, kur visi kompro
misai yra negalimi.

Scheidemannas pastebėjo, 
kad nors galima aiškiai apibu
dinti politinę situaciją, ckonomi 
nė situacija šalies yra labai ne
aiški.

WINNIPEG, birž. 13. — Ka
pitalistams [nevyksta. Išrodė, 

kad galbūt jiems ir pasiseks su
laužyti generalį streiką, ypač 

kad kapitalistų pusėn perėjo ir 
dalis sugrįžusių kareivių, taip
jau sugrįžo į darbą pedidelė da
lis darbininkų. Bet streikas liko 
labai sustiprintas paskelbimu 

Winnipego switchmonų ir trein- 
meuų lokalų, \lkad jie sustrei
kuos ši vakar 6 vai. Ths sustab
dys tavorinius traukinius.

Beto paskelbta, kad trijų pra
einančių pe^ Winnipegą gekĮ- 
žinkelių pečkuriai ir inžinieriai 
nutarė prisidėti prie generailo j 
streiko, jei iki panedėlio miesto 
yaldžia nepriims į darbą visus 
pašalintuosius polidstus. Tuo
syk negalės vaikščioti ir pasa- 
žieriniai traukiniai.

Centralinė geležinkelių darbi
ninkų unijų valdyba draudė lo
kalinis balsuoti apie streiką sa
vo lokalų narių, arba skelbti u) 
žuojautos streiką kokioj vienoj 
geležinkelio dalyj. Vienok lokay 
lai neatkreipia į tokį savo ccnT- 
ralinės valdybos draudimą /ir 

elgiasi kaip jie mato geriau,\o 
ne kaip nori jų viršininkai. '

limis. Vienok stebėtina polici
jos uoslė — palaikė pažiūrėti 
tiesiai į ta vagoną, kur buvo 
bombos ir po anglimis! Va
gonas su anglimis buvo ką tik 
atėjęs iš Pennsylvanijos.

O kas tas bombas padėjo? Ži
noma radikalai, socialistai, 
aidoblistai, anarchistai. Na ir da 
bar daroma aid jų oblava. \Vest 
,‘iidė'j ivienas1 Cc'sarčhistas“ jau 
liko areštuotas, kuris labai daug 
“žinąs” apie tas bombas. Tik jo 
pavardės policija nesako.

Bet ar nenusibos žmonėms 
tik tos pačios bombos -- nes 
žmonės tuo pačiu dalyku galima 
kvailinti tik per laiką. Paskui jie 
gali apsidairyti ir pamatyti, kad 
už tvj “bombų” tupi paprastas 
kapitalistų baubas.

True trnnslntion filed with the pešt- 
master ai ( hieago, Iii. June II. 1919 
as re<|uired by the act of Oct. (j, 1917

Taikos Kongrese
TAIKOS SUTARTIS BUS PER

RAŠYTA.

Noske kalba.

WEIMAR, birž. 12. — “Mos 
vis tebeesame vietoje ir mes 
laikysimės, kadangi musų pa
reiga yra išgelbėti Vokietijos 
žmonės,” taip užreiške šiandie 
didžiumos socialistų susirinki
me gynimo ministeris Gustav 
Noske. x

Tai buvo atsakymas į kriti
ką radikalių narių, kurie bando 
pašalinti Noske ir kanclerį Sche 
idemanną iš partijos pildomojo 
komiteto. Daugybės socialistų 
narių kabineto dalyvavo susirin
kime.

Noske gynė save savo papras
tu smarkiu kalbėjimo būdu.

Jis sakė, kad jis žinojo, kada
Susirinkim.0 pirmininkas pa-jis priėmė dabartinę vietą, kad

15 areštavo už pikietavimą

CHICAGO. — Vakar polici- 
a areštavo 9 mergaites ir 6 vy

rus už pikietavimą didelės de- 
partamcntinėis sankrovos Bos- 
on Store, kur streikuoja parda

vėjai. Sankrova gavo “isjunc- 
ion” prieš streikierius.

Vėl bombos!
Kada kapitalistai nori išgąs

dinti žmones prieš kokį nors ju
dėjimą ar nuslopinti keno nors 
veikimą, tuoj pradeda kalbas a- 
pie bombas, o klausioji kapita
listų spauda tą viską išgarsina 
po platųjį pasaulį. Taip buvo su 
bombomis prieš Gegužės Pirmą 
ją. Kartais pavartojama ir pro
vokacija, kaip buvo keletą dienų 
atgal, kada keliuose miestuose 
plyšo bombos.

Dabar artinasi liepos ketvir
ta diena, kada pusė miliono dar 
bininkų nutarė paskelbti strei
ką už Mooney. Reikia gi žmones 
atbaidyti nuo to streiko, kad ki
ti prie jo neprisidėtų ir jo ne

remtų. Ir todėl— bombos.
Taip, vėl bombos

Vakar atėjo iš Washingtono 
žinia, kad koks tai šnipas dasi- 

gavęs Chicagoje į “komitetą 
penkių”, kuris pienuojąs pradėti 
37 miestuose “bombų terrorą” 
liepos 4 d. Nors šnipas dalyva
vo posėdžiuose, bet kas tie suo
kalbininkai — nežinama! Jų 

licija “rado” viename anglių va
gone net 9 rankines armijos var 
tojamas granatas. Tikras grana
tas — tik neužtaisytas! Bombos
buvo paslėptos vagone po ang-

Tiue Irnnslntlon filed v.ith Ihe pnst-niasler at Chicago, III. June II, 1919 
as rcųiiircd by Ihe act of Oct. 6,1917

Francijos laivynui grę= 
šia sukilimas

Naujas žydų pogramas Krokuvoje

Francijos jurininkai atsisakė kariauti 
su Rusija

PERSERGSTI APIE FRANCI
JOS LAIVYNO SUKILIMĄ

Atstovas persergsti ministerį, 
kad jūreiviai sustreikuos, jei
Juodųjų jurų sukilėliai bus 

nubausti.

PARYŽIUS, birž. 13. — Tai
kos sutartis su Vokietija bus iš- 
naujo perrašyta ir pers|)aus<tin- 
ta, kad įrašius išaiškinimus, ku
rie yra talkininkų atsakymu į 
Vokietijos’kontr-pasiulymus.

Nors nepermainytas principe, 
Vdik visai naujas dokumentas 
bus įteiktas vokiečiams.

Sprendžiama, kad naujoji su
tartis bus viešai paskelbta die
noj jos įteikimo, ar ant rytojaus.

Pasirodo, kad taryba keftirių 
nutarė, kad vien prisegus atsa
kymą prie originalio dokumento 
yra nepraktiška, kadangi svar
bus įskirsniiaf ĮpasidaryS neaiš
kiais ir netobulais. Todėl nutar
ta išnaujo perrašyti dokumentą.

Šiandie taikos konferencijos 
rateliuose kalbama, kad tas pa
darys beverčiu išspausdintąjį 
Suv. Valstijose tekstą.

Taryba keturių šiandie paš
ventė savo abu posėdžiu peržiu- 
rinėjimui teksto taikos sutarties. 
Kada priešpietinis posėdis užsi
baigė, taryba pasiuntė 9 iš 18 
raportų peržiūrėjimo komisijai. 
Tarp likusių priėmimui yra dar 
keletas svarbių dalykų. Į juos j- 
eina Saar klosis, Alsace-Leorrai- 
ne ir tautų lyga. 

i

Holandija atsisako prkiidėti prie 
blokados ant Vokietįos.

PARYČIUS, birž. 13. — Ho- 
landija pranešė taikos konferen
cijai, jkad jos valdžia nedaly
vaus blokadoje prieš Vokietiją, 
atsitikime .Vdkietiijos atsisaky
mo pasirašyti po laikos sutar
tim.

“NERAŠYTO ĮSTATYMO N£- 
RA”, SAKO ADVOKATAS'1.

Maxwell gatvės stotyje Stani- 
law Zaleski, kaltinamas užmuši
mu Tonio Wojanczyk, 1511 W. 
13 PI. teisinosi teisėjui J. F. Ha
as, kad jis užmušė jį, gindamas 
savo šeimyną.

Zaleski sakė, kad jis radęs 
Wojanczyką su savo pačia po 
to, kaip jis buvo jį prasergėjęs. 
Taigi jis jį primušė lazda, suka
pojo kirviu ir pasidavė. Koro- 
nieriaus teismas jį išteisino, pa
siremdamas nerašytu įstatymu, 
bet valstijos skumlvedis adv. 

Robert Enimicke kako, kad to
kio įstatymo nėra ir Zaleskį ža
da skųsti.

PARYŽIUS, birž. 13. — Soci
alistas atstovas ^Goudc šiandie 
atstovų bute persergėjo laivyno 
ministerį Leygues, kad Franci
jos laivyne rengiamasi prie su
kilimo ir jis ištiks, jei bus ban
doma nubausti vadovus pasek
mingo sukilimo Juodųjų jurų 
laivyne Odessoje pereitą baland
žio mėnesį.

Tuo pačiu laiku socialistas 
atstovas įsmidkmeniškai at

vaizdino balandžio įnėn. sukili- 
n 

iną, kuris ikišiol buvo laikomas 
paslapty]. Jis sakė, kad maištas 
ištiko balandžio 19 d. ir tęsė:

“Signalas prisirengimui mu
šiu buvo duotas ryte .Jurininkai 
rinkosi būriais ant denio ir at
sisakė išsiskirstyti, kada jiems 
paliepta* ^ada nuo mūšio laivo 
Francija pasigirdo aidas inte.na 
cionalio revoliucingo hymno.

Atsisako kariauti.

“Jurininkdi susirinko grupė- 
n’iis ant laivo ir tada įsimaišė 
kapitonas ir bandė apsvarstyti 
dalyką s5i jurininkais, kurie pas 
kyrė delegatus išaiškinimui ko 
dėl Internacionalas buvo dainui 
jamas. Vienas iš delegatų pasa
kė:

“ ‘Kare, kurią mes esame ver
čiami vesti prieš Rusiją yra ne- 
konstitucanė. Ministeris neturi 
teisės vartoti mus dėl karės, ku 
rios parlamentas nėra nubalsa- 
vęs’

“Jurininkai klausėsi į admiro
lo bandymus užvesti tarybas. 

Jie ramiai užsilaikė, bet atsisa
kė klausyti jo paliepimų ir spy
rėsi, kad jie turi būt sugražinti 
Francijon.

Iškėlė raudonąją vėliavą
“Raudonoji vėliava liko iškel

ta Velykų ryte šalę trispalvės, 
kuri buvo iškelta su paprasta iš
kilme. Darbas ant laivo lAivo 
išpildomas kaip paprastai ir o- 
ficieriai turėjo pilną laisvę.

“Ruvo vienas nelaimingas at
sitikimas, už kurį jurininkai nė
ra kalti. Kada jurininkai lipo 
ant kranto balandžio 20 d., vė- 
liavnušis, ką tik paleistas iš lai
vyno akademijos, hudydamas 
jurininkus ir franenzų kareivius 
broliaujanties su Rusijos vyrais 
ir moterimlis, paliepė šauti iš 
kulkasvaidžio.

“Laivinis lieutenantas prišo
ko, atsistojo prieš kareivius ir 
sustabdė šaudymą. Tečiaus ke
letas žmonių/liko užmušta ir 
sužeista.

“Po keturių dienų tarybų, ad
mirolas išpildė reikalavimus, 
kad laivai butų sugražinti Fran
cijon ir’kad niekas už tą nebūtų 
nubaustas.”

Reikalauja pildyti prižadą.
čia atstovas Goudė paklausė 

ministerio Leygues, ar jis ma
no pildyti duota admirolo pri
žadą, bet ministeris nieko neat
sakė. Atstovas toliau kalbėjo:

“Jurininkai neapleis savo de
legatų. Daromi yra bandymai 
padaryti delegatus vadovais su
judimo. Keturi šimtai jurinin
kų nesenai susirinko Toulon ir 
pasakė, admirolui Lacaze, kad 
jų draugai neturi būti paliesti, 
nes kitaip jie streikuos.”

True trnnslation filed with Ihe post- 
niastci ai < hieagb, III. June 14, 1919 
as rc<|uire<l by the act of Oct. 6,1917
LENKAI VĖL SKERDŽIA ŽY-

. ’ DUS.

šimtai puolė Krokuvos pogrome

VIENNA, birž. 13. — Riaušės 
prieš žydus ^išliko (Krokuvoje. 
Keli šimtai civilių žmonių, ir 20 
kareivių liko sužeista pirm ne
gu kariuomenė įvykino tvarką 
po didžiausiam plėšimui žydų 
sankrovų.

True trunslation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. June 14, 1919 
as rc<iuired bj the act of Oct. 6,1917 
SUĖMĖ AIRIJOS SINN FEIN

VADOVŲ.

DUBLIN, birž. 13. — Grafie
nė Markiewicz, Sinn Fein vado
vė ir narys parlamento liko areš 
luotą čia šiandie. Ji yra išgaben
ta po sargyba į Cork.

True trnnslation filed wi.h Ihe post- 
niaster at Chicago, III. June 11, 1919 
as reąuired by the aM of Oct. (i, 1917 
ALBANIJA REIKALAUJA NE

PRIKLAUSOMYBĖS

WASIIINGTON, birž. 13. — 
Albanijos komitetas Amerikos 
šiandie pasiuntė prezidentui Wil 
šonui kablegramą atsišaukimą 
už Albanijos nepriklausomybę. 
Sakoma, kad tą patį padarė Al
banijos atstovai kitose šalyse.

True trnnslation filed wi‘h the post- 
inaster at Chicago, III. June 14, 1919 
as required by the act of Oct. •», 1917A
Atstovų butas už 300,000 armiją

WASHINGTON, birž. 13.
Be užrekordavimo balsavimo at 
stovų butas šiandie priėmė ir pa 
siuntė senatan 1929 m. armijos 
paskirimo bilių. Viso paskiria
ma $718,900,000 ir pa rėdo apie 
laikinę armiją iš 300,000 kaeri- 
vių. Karės departamentas re

komendavo paskirti $1,250,000- 
000.

Nusižudė kalėjime.

RACINE, Wis., birž. 13. — 
Alec Staliną, kuris britva pajovė 
7 metų mergaitę Stefane Zebro- 
wski, už tai kad ji juokėsi iš jo 
areštavimo, šiandie pasikorė ka
lėjime.
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°1KHIKA Rengia Keistučio Pašelpinis Kliubas
Kaip Paprastai A. BLINSTRUPO DARŽE, Leafy Grove

• H. .

Pradžia 9:00 vai. rytą. Įžanga 25c.
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Trtie translation fllcd with the post- 
i įastcr at Chicago, III. Jum. 14, UH'.I 
as rcųuired by ttie net of Oct. 6.1917

Sovietu Rusijoj
RUSIJOJ NĖRA -LAISVĖS.

Bet yra tvarka, žmonės pritaria 
bolševikams, kurie jau atsižada 
nuo savp pirmesnių svajonių.

(Chicago Daily News kores
pondento Isaac Don Levine pra
mosimas).

TEBJOKI, ant Einijos-Rnsijos 
rubržiaus, birž. 2 (per Londo
ną, birž. 11) — Bolševizmas su
naikino laisvę. 1x4 sutvėrė tvar
kų Sovietų Rusijoje. Nėra lais
vės spaudos, laisvės žodžio ir

laisvės susirinkimų, bet ten yra 
baimė įstatymų. Sovietų vald
žia tikrai yra antitėza demokra- 
lybės, Amerikos prasmėj, bet ji 
jokiame atvėjyj nėra govėdos 
valdžia. Jokioj kitoj šalyj Euro
poj govėda nėra taip tvirtai su
varžyta kaip Rusijoje.

Kiekvienas tikras amerikietis, 
branginantis musų nepriklauso
mybės dcklanadijoj paskellltus 
idealus, turi priešinties bolševi
zmui arba kokiai kitai diktato- 
rystei dėl Su v. Valstijų. Aš lai
kinus tos nuomonės, kada aš įė
jau į sovietų Rusiją ir mano 
trijų savaičių buvimas ten tik 
suslųM'iuo ją. Išėmus šių pa m a 
tinę tiesų, masės žinių, suteikia
mų Amerikos publikai apie da
bartinį laikų Rusijoje yra tik
riausiu melu, sufabrikuotu ga-

šiandie neviršija egzekucijos po 
cgru 1905 ir 1900 metais. Visų 
nuteistųjų ant mirties vardai ir 
smulkmenos jų bylų yra išspau-

(p 
selinamos dienraščiuose. Jais 
daugiausia yra plėšikai su ilgais 
kriminaliais rekordais, arba sor 
vietų viršininkai, rasti kaltais ė- 
mime kyšių, ar išdavystėje.

Tarp neturinčių pavyzdžio 
sunkumų, sovietų valdžia sten
giasi pabudavoti naujų valstybę, 
neturėdama nieko daugiau, kaip 
smegenis, pasitikėjimų ir virš- 
žmogiškų drąsumą. Pasaulio 
istorijoje nėra nieko kas prily
gtų švietimo ir kultūriniam dar
bui, atliktam paskutiniame mo
kyklų sezone sovietų Rusijoje. 
Skaičius atidarytų mokyklų yra 
lygus, skaičiui įsteigtų mokyklų 
laike 20.metų prie caro valdžios.

Darbo Laukas
Draugu skaitytojų prašome ra

šinėti Naujienoms ber.t trumpą 
žinių iš savo apielinkės apie dar
bus, ty. nftie darbą stovj, apie 
darbininkų' bruzdėjimų, apie 
streikus, ir tt. žinios apie strei
kus yra ypač svarbios informa
cijos kitų vietų darbininkams, 
todėl įvykus ‘knr-nors streikui, 
reikėtų urnai apie tai- pranešti. — 
Redakcija.

STREIKAS!

Danville, .111. — Malablane 
[? R.] Danville darbininkai bu
vo begalo skriaudžiami. Dirbda
vome po 15 ir 16 valandų die
noje, o nbokesties gaudavome la
bai mcnluti. Nebepakęsdami il
giau išnaudojimo, visi molderiai 
ir kormrikeriai susiorganizavo
me į unija ir pareikalavome aš-

Kviečia KOMITETAS.

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodevitiaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirma* Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskaitoma ir 

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

inu propagandistų.
Leainaa maino taktikų.

Bolševizmas senai jau pergy
veno savo ardymo fazę. Viešpa
tavimas teroro užsibaigė. Skai
čius nužudomų žmonių po pilno 
nagrinėjimo sovietų Rusijoj

ANTRAS DIDELIS

PIKNIKAS
Parengtas su 4 dovanomis: t Auksinis lifikrodėlis vertčs $25X10; 

2 Auksinis branzolk’tas vertes 815.00; 3 Dov. vertės $111.00; 4 Dov. 
vertės 85.00.

VVEST SIDE’S CENTRO TRIJŲ DRAUGUI
I.. 1>. Dr-jos; š. Ruko Dr-jos; A. V. i. P. M. M. ir M. Dr-joa.

NEI)., BIRŽELIO-JUNE 15,1919
. NATIONAL GROVE, RIVERSIDE, ILL.
Pradžia 9-tij vai. iš ryto. Inžanga 25c.

' aNuoširdžiai užprašome visus lietuvius ir lietuvaites atsilankit 
j šį puiku Piknikų, nes įmiki" muzika grieš visokius šokius, kur 
galėsit linksmai laiką praleisti ir tyru oru atsikvčirti.

I 1PASAHGA:—Važiuokite 22_ros karais iki sustos, -putam 1xi tirange 
karais iki daržui.

Kviečia KOMITETAS.

Patyrimai ekonominiame lau
ke prablaivino Leniną. Privati
ne nuosavybė daugiau nebėra 
nacionalizuojama ir dabar so
vietų valdžioj yra aiškus palin
kimas atsižadėti nuo radikalės 
ekonominės taktikos. Kontrole 
su privatine nuosavybe dabar y- 
ra siekiniu komunistų. Privati
nė iniciatyva dabar yra paskati
nama ir pirkly bos su svetimo
mis valstybėmis, ypač su Ameri
ka, dabar j ieškoma prižadais 
koncesijų ir gvarantijų gerų pcl 
nų ir saugumo rudėtam kapita
lui.

luomų valandų darbo dienos ir 
geresnės mokėsiąs. Samdyto
jams nesutikus išpildyt musų 
reikalavimų, padarėme streiką 
ir dabar streikuojame.

Persergstime molderius ir 
kormeikumis nevažiuoti iš kitur 
pas mus\į Danvillę, kad nepa
kenktumėte mums kovot už sa
vo būvio pageriuiuią.

Streikas prasidėjo birželio 10, 
11 valandą ryto. —Streikininkas

Seimas ir Seimininkai jomis apie jo reikšmę. Galime 
pakalbėti ir apie rezoliucijas.”

GENERALIS STREIKAS.

žmonės pritaria komunizmui.

Carizmas ir bolševizmas yra 
sinonimais kaipo jdįiktatorystė, 
atinfanti pamatines laisves de-

A n sonia, Conn. — Musų mie
stelis jau visas apimtas streiko. 
Birželio 9, 10 valandą ryto me
te darbą American Brasu aut 
Gopper Co. darbininkai skaičiu
je 6000 su viršum. Buvo ne

moki<itjbes, bet čia jų panašu Į ^inonjįkai samdytojų išnaudo-

Columbia ■•5

O

■ ......-y

Grafonolas

Type C-2 $50.00

Tokio (irafonola typo C-2 yra kaip 
tiktai kokio jus reikalaujate pasiimti 
su savimi ant vakacijų. Šis modelis tu
ri puikų toną ir didelės vertės. Miera 
per apačią 16%” X 16Ti” X 12% aug
učio. Nudirtila Golden Oak arba Maho- 
gany.

mas ir užsibaigia. Carizmą rė
mė nedidelė grupė biurokratų ir 
dvarininkų. Komunistai šian
die yra remiami mažiausia 60 
nuoš. visą, Rusijos rinkikui. Re- 
da k tori ils vieno iš didžiausių už
gniaužtų Pe trogrado dienraščių, 
seniau žinomas kaipo puikus 
diagnostikas vidurinių .politinių 
sąlygų Rusijoj, pasakė man:

“Jei visuotini rinkiniai įvyktų 
sovietų Rusijoje šiandie, komu
nistai gautų didžiumą paduotų 
balsų. Pranešimai apie paskuti
nius rinkinius Ukrainoj, kur an- 
ti-bolševikų laikraščiai tebėra £

D-2 yra vienas iš pačių popu-

fondas turi tris springsus moto
ro ir visi geria tįsio pagerinimo 
augščiau apkainuotų mašinų. 
Miera per apačią I8V2’ X 21%’ 
augštumo 135^”. Nudirbta Gol
den Oak, Mahogany Nusmilky
to Ąžuolo ir Ankstyvo Angliško

Type D-2. $60.00 Ąžuolo,

svė žodžio ir spaudos, menševi
kai, social-revoliucionieriai, žy
dų Bundas ir visos kilos parti
jos, kurios priešinasi komunis
tams, gavo nedaugiau kaip 10 
nuoš. visų paduotų balsų, nežiū
rint smarkios kampanijos.”

KLAIDŲ PATAISYMAS.

Type E-2. $90.00.

ši Grafonola yra labai didelė už vi
sa kainų ir puikios išžiūrės. ši maši
na įrengta su trimis springsais suvie
nyto motoro ir galima gauti Goldcn 
Oak, Mahogany, Nusnailkyto ąžuolo, 
Amerikonime Riešučio medžio, Ank
styvo Angliško ąžuolo ir Rudo Ma- 

hogany. Rekordų vieloje laikoma 
75 rekordai. Miera 42%” augu
čio 19%” pločio 21 gilumo.

Joseph F. Budrik
3343 S. Halsted SI

, Naujienų LSJ Lygos Ref. II 
įsiskverbė sekančios klaidos: 
Ten paduota skaitlinė pdrodo: 

13-čios kuopos 3 balsus ir 5-tos 
kp.5 bals. už. Tuo tarpu tų dvie
jų kuopų nėra nė vieno balso už. 
O 1-tos kuopos parodo 11 bals.

1 Turėjo būt tiktai 1 balsas už.
! — J. J. Čeponis.

jami, nes mokesties tegaudavo 
nuo 13 iki 16 dolerių savaitėje.

Tą pačią dieną sustreikavo 
Ansonia Mfg. Co. darbininkai, 
daugiau kaip IO0 vyrų ir mote
rų.

Birželio 10, iš ryto, metė dar- 
bą Farrel Foundry and Maciūne 
Co. darbininkai. Dar pasiliko 
dirbti molderiai ir mašinšapes 
darbininkai, bet ir jie turės ap
leisti savo džiabus. Mat, mies
to galva to reikalauja, bijoda
mas, kad slrcikuojantįs darbi
ninkai nepradėtų riaušių.

Tą pačią dieną, 1 vai. po pie
tų mete darbą Cizmen [? Red.] 
šapos darbininkai, apie 600 žino 
ulių, vyrų ir moterų. Dirba dar 
(dvi mažiukės dirbtuves, bet ir 
los turės paliauti.

Seymour, Conn., birželio 1 d. 
tapo paskelbtas Igencral'is vii- 
sam miesteliu streikas. Visi dar 
bai sustojo. Ansonijos darbiniu 
Ikai pasekė seymouriečiais.

Streikas ramus ir pavyzdin
gas. Visi laikosi vienybėj. Lau
kiama, kad tas pat bus Wa ter

“Aš atsidūriau šiame seime 
įsai netikėtai. Nemaniau ja

me (’dvvauti. Aš mažai iš jo 
ko tikėjaus, bet tikrenybėj susi
laukiau dar mažiau negut tikė
jaus...” užrdišlšė vjenas d*dc- 
gatų.

“Kaip tai,” užprotestavau aš, 
—“Seimas juk pasisekė. Imki
me, nors priešseiminį vakarą. 
Chicagos lietuviai dar niekuo
met nematė tokio dalyko. Nie
kuomet dar nebuvo sutraukta 
krūvon tokis būrys lietuvių, nie 
kuomet nebuvo sukelta liek 
daug entuziazmo, kaip Audito
rium'?. Kalbėtojų žodžiai apie 
laisvę, tautos nepriklausomybę 
'buvo* sutikta griausmingais ap
lodismentais. Nespės kalbėto
jas pasakyti, kad reikia laisvės, 
— ir visas teatras dreifą nuo ran 
kų plojimo.'.. ”

“Nas ir kas? Tatai juk parodo 
musų nesubrendimą. įpulti j e- 
kstazą dėl žodžių “laisve,” “ne- 
prigulmybė”, etc. — nedidelis 
daiktas, 'lai atsitiko lodei, kad 
musų žmones yra neprapraslai 
jausmingi: jie daugiau jaučia, 
negut mąsto. Kas dėl manęs, 
tai aš bučiau labiau plojęs tam 
kalbėtojui, kuris butų bandęs 
darodyti, jogei nereikia leisvės 
ir neprigulmybes. Tuosyk aš 
bučiau žinojęs, kad tas kalbėto
jas yra šiek-liek originališkes-

“Sakysimc, kariuomenes or
ganizavimas, — ar tai blogas 
daiktas? Priešams užpuolus juk 
reikia giįvties. Tuosyk prisieina 
padėti visus principus į šalį.”

“Bet, susimildamas, |su kuo 
lietuviai turės kariauti? Prieš 
lenkus? 'Lenkijos rubežiai ne
šiandie, tai ryto bus nustatyti,' 
laikos konferencijoj. Juk, kol 
taikos neįvyks Europoj, tol ka
riuomenės nebus galima įvež
ti Lietuvon. O kada įvyks lai
ka, tai su kuo lietuviai turės 
kariauti?”

“Kas gali pasakyti, kokia si
tuacija susidės. Prie visko rei
kia Indi prisirengus.”

“Et, jau... Iš tos kariuome
nės nieko neišeis. Užtikrinu. 
Antra vertus, man nesinori per
daug gilintis į tą klausimą. No
rite sužinoti mano nuomonę a- 
pie seimą. Štai ji. Seime bu
vo daug entuziazmo, daug pasi
didžiavimo, daug deklamacijų. 
Didžiuma seimininkų važiavo į 
seimą, nežinodami, ką jie turės 
ten veikli. Apie politinį rimtu
mą vargiai prisieina kalbėti. 
Kalbėli apie varpo skambinimą, 
reikalauti iš delegatu’ prisaikos, 
neperdaug yra rimta. Kada pe
reis tas ūpas, tai ir patįs, seimi
ninkai nebematys nieko didvy
riško seimo darbuose.” — Z.

BALTIMORE, MD.

Debatai
V

O kaip Linksmu. Oj, kaip malonu 
girdėti kiekvienos dienos ir kasdie
na rišant įvairią svarbią, frakciją, 
kairią, vidurinių ir dešinią spaftną 
klausimus, sakau kasdiena nuo 7ylMI 
vai. ryto iki nei po 12 nakties: Te
ma ir oponentas pasirenkamay'ant 
virtos. Kam rupi šią dienų Xx>liti- 
ka šių dienų klausimai,, kam nesu
prantama ir neaišku savo / srovės 
(kokioje srovėje esi) reikalai ar tai 
butum tani ietis - katalikas ar tau
tietis . laisvamanis, socialistas - 
kairisis. dešinisis vidurinis ar kit
kas pCrVirtAi atsilankyti kiekveną 
dieną. Nauda gi turėsi neapsako
mai did’ię, nes tai Politikos Kole
gija turėsi proga išstudijuoti uždy- 
ką. Be lo čia nekentūsi troškutio 
ir alkio, nes galima gauti pigaus 
šalto gėrimo ir šaltakošės (Ice 
eream) ypač daug svarbos suteikia 
lai tas kad gėrimas naudojamas la
bai sveikas, lai yra Iron Chanipagne 
čia gal daug nereikės aiškinti, nes pats vantas pasako, taigi čia atsi
lankę netik kad tapsit žinovai po
litikos, o ir sustiprysk savo sveika
tą

Užkviečia visus,
J. B. AGLINSKAS,

3238 So. Halsted St„

■čia yraz didelės laivų dirbtu
vės. Darbai eina neblogai, -bet 
darinųinkų pakanka, ir j darbų 
ima tik tokius, kurie turi pilie-’ 
lyties popieras. Jei kurs ir ne
turėdamas popierų gauna darbo, 
tai prasčiausį, ir mažai moka, 
būtent, 35 — 10 centų valandai.

I '

—Curtis Bay, Baltimorės prie 
miestyj, yra stambios karų dirb
tuvės. Darbas galima gaut, bet 
tik nuo stukio. Kur smarkus 
darbininkas, padaro 3 dolerius 
•per 8 valandas dienoje. Bet už
tat stipriai pavargsta ir tūlas, 
sukeikęs, pasako, kad reikia 
bolševizmui ateiti. — V. Burkus

Tlis. O apie laisvę dabar visi 
kalba taip lygiai, kaip ame teisy
bę.” \ \

“Bei juk laisvę nevisi vienodai 
tesupranta...”

“Tame ir dalykas. 'Tauta gali 
būti laisva ir neprigulminga, o 
vienok tos tautos žmones gali 
būti išnaudojami ir persekioja
mi — išnaudojami savo tautos 
žmonėmis.”

“Vienok turite pripažinti, kad 
šis seimas sušauktas gerais no
rais, kad jam rupi išgauti laisvę- 
Lietuvai; sušelpti nukentėjusius 
žmones2>z

“Šakuma, kad gerais norais ir 
I>ragaras esąs grįstas... Neuž
tenka gerų norų, — reikia ir 
žinojimo. Niekur entuziazmas 
be žinojimo nėra taip pavojin
gas, kaip politikoj. Gi pažiu- 
rekiine, kas buvo veikiama ta
me seime. 'Ten buvo kalbama 
su nepaprastu užsidegimu apie 
lai, ar reikia skambinti varpą 
ar ne, kada reikia skambinti, o 
aula ne!”...

“Tarytum vienas varpas ir te 
ipejo seimininkams... Buvo 

. uk išnešta įvairių rezoliucijų, 
vairių reikalavimų.”

“Aš visai nenoriu pasakyti,
tad seimas tik ir užsiėmė var
po vainikavimu, ir deklamaci-

padidina stiprumą, švelnių, ner- 
vuotų, suirusių žmonią į dvi sa- 
vaiti laiko daugelyje atsitikimą. 
Vartotas ir augštai rekomen
duojamas buvusiųjų Kongreso 
narių, gerai žinomų gydytojų ir 
Inivsjų Viešosios Sveikatos per- 
dčtinią. Klausk savo gydytojo 
arba aptiokoriaus apie tai.

■r ?L. "ė

ORKESTRĄ-BENĄ

S
 Parūpi na visokiems 

reikalams

J. BALAMS
1414 So, 49th Court 

Cicero, III.Tek Cicero 2316

■ Pranešimas 
Lietuviams

STANISLOVAS P. MAŽEIKA,

Sugrįžo' iš kariuomenes Francijoj ir 
grįžta atgal prie savo užmanimo. 
lik vienas iš lietuvių graborią iš 
'hieagos kurs buvęs kariuomenėj, 
leikale prie laidotuvių vese'lijų 
O'jkšlinų otc. UFeldžiu kreiptis prie 
manęs, o busit labai užganėdinti.

STANISLOVAS P. MAŽEIKA,
3315 Auburn Avė., 

CHICAGO, ILL.
Phonc Yards 1138.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
‘NAUJIENAS”
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Ar Tamsta Norėtumei Viena Sitų įsigyt?

Apsirūpink Kol Yra Laiko
Kad Paskui Nereiktu Bedauoti

k

I

Chicago, III

KORESPONDENCIJOS
EAST CHICAGO, IND.

Juodašimčių veikimas. — Areš
tas “bolševikų naikintojo/*

Po liepos 1-mos <1. 
sankrova uždaroma 
Subalomis 6 vai. va
kare kitomis dienomis 
5:30.

KLEIN BROS.
HALSTED 4 201h STS.

Išsigelbėsi nuo skurdo? ir gausi 
Geriausiu esportų 

Šita kombinacija padaro

Dėk savo pinigus, savo atliekamus skalikus j geriausią Ban
ką švieti j savo namus.
t ruso pastangas nuomone ir medžiaga.
žinovų subdivizijų bodavonių.
šios prapertįs geriausioms ant South West side ir suteikia
Chicagai geriausius namus supraskite kad musų interesai 
šiose prapertise yra tokie pat, kaip ir pirkėjų: kad mes 
ant šių praperčių dedanie savo repolaeiją ir kad augantis 
šios organizacijos pasisekamas priklauso nuo pilnai užga
nėdintu musu koslmncrių. Paklauskit tu kurie iš miltų 
prapartes pirko tai jie patvirtis viską, ką mes sakom.
Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip kad VVestern Electric

torius ir yra trįs stolįs 18th Avė. (Cicero Avė.) ir 52n<l ve. 
(Laramie Avė.) kar ai eina per prapartes. Namai budavoja- 
mi kaip matote ant paveikslo tokie, kurie puošia apielinkę 
ir savininkui neša pelną. Delio šios prapertjs nesvietiškai 
auga.
Čia įsigyti savus namus yra labai lengva, jus galite pradė
ti mokėdami kad ir $10 į mėnesį ir be jokių jums čia ne
reikia advokatų musų kontraktai yra padaromi ant vietos 
ir gv.arantuojami visoje Amerikoje žinomos Chicago Title 
and Trust Company.
Norint matyt šitas prapartes, meldžiam pasimatyt su ma
nim,

Jau buvo rašyta Naujienose, 
kaip šio ir apiclinkės miestelių 
darbininkai iškilmingai apvaik
ščiojo darbininkų šventę — Ge
gužinę. Tą dieną policija ap- 
vaikšČiojimo netrukdė, bet pas
kui pradėjo žiauriausiu bildu 
persekioti socialistus. Mat juo
dieji gaivalai pamatę, kad East 
Cbicagoj tų nelabųjų “raudonų
jų" yra jau gana daug, nusigan
do ir pradėjo policiją pavartoti, 
kad juos išnaikinus. Juodašim
čiai ėmė. pavartot taipjau viso
kius miesto valkatas, žemiausius 
ei mentus, teikdami jiems dagi 
ginklų prieš raudonuosius. Ir 
jie savo nelabų darbą veikia. 
Tarp tokių juodašimčių buvo ir 
du lietuviai, pasižymėję girtuo
kliai. Jie įskundė policijai vie
los LSS. 201 kuopą, ir kada bu
vo kuopos susirinkimas, visi ja
me dalyvavusieji nariai buvo 
areštuoti. Vietos lietuviai, tuo 
juodašimčių darbu labai pasi
piktinę, ėmė jų nepakęsti ir vi
sur pajuokti. Tat vienas tų juo 
dašimčių, nebepasikęsdamas, 
kažin-kur išdūmė, bet antrasis 
vis dar, kai vėžys, slankioja ir 
žmones piktina.

Birželio 9 dieną L. A. Ukčsų 
Kliubas turėjo pikniką West 
Ihiinmonde. Piknikai! buvo at
vykęs ir tūlas Jonas Pakolka. 
Vietos policija susekė, kad jis 
nešiojasi kišenėj ginklą, ir areš
tavo. Už slaptą ginklo nešioji
mą atiteista jam užsimokėti 
penkiasdešimt šešis dolerius su 
centais pabaudos.

rdcfonuok, automobilius tamstą

Pranešimas

CHICAGO.

Reumatismo Worm’o
DR. G. M.GLASER

Praktiku**)* 27 metai 
Gv veniniai Ir

Reumatiško ir Abe no Skaudėjimo Gyduolės
Pilnut Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose 
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus i 5 Dienas

Išdirbius ir Užtikrintos lik per
CARL F. W0RM

3400 SOUTH HALSTED STBF.ET, CHICAGO. ILLINOIS
Per Pačią — $1.10.

Adam Markūnas
Sales Manager

817 First National Bank Building 
Vakarais nuo 5 iki S kasdena 19th ir 
51st Avė. Parkholmc, •Cicero.

Įsigyk vieną šitų Rezidenciją Parkholinc

Apie šitą Pnkolkos arėštavi- 
mn vietos laikraštis The TimesV ’. ’

“IMsisogi); luist Chicagos 
spccial police” žvaigždę, “black 

jaek’iu" ir pigia elektrine lem- 
puke apsišarvojęs, Jonas Pa
kolka ėmėsi gaudyt “bolševikų",

DR. VIRG. NARBUTT
Physician A Surgeon 

Office: valandos 2—4 ir 7—9 
po pietų. J 

3001 West 22nd Street 
Tel. Lavvndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marseli Blv. 
Tel. Bockwell 1681.

Chicago III 
SPECIALISTAI 

Moteriškų ir Vvriškų 
rai DM’ I hronHkų Lig 

VALANDOS 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 
pietų Ir nuo ft--8 vakaro, 

dėliomU nuo 9—2 popi*’
Teleptenn* V«r<4»

STATE RANK OF 
WEST PULLMAN 
Valstybine liauka

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

3% ant sutaupintų pinigų.

AS, ADOMAS A KARAl.AUSKAS SEKANČIAI RAAAU I 
\s labai sirgau per 3 metus, iiuslabnėjes pilvelis buvo. Diftpefc 

urvirinunas pilvelio, auslabnėjiinus Kraujo, inkstų Nervo u , 
.beinąs spėkų nustojimas viso kimo, ii buvau nustojęs vilties, k*«i 
ivgyveusių Visur jieškojau sau pagelbės, nesigailėjau visoje Amo 
ih-d ir už rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos 

Bet kada pareikalavau Salutaras vai’.tų, Bitteria, Kraujo valyto 
>» Nervatona, Inkstų ir Reumatizme g\ miolės tai pn tuvirtolinm' , 
Minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, £erai dirbt 1 
tsjaujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- Ji 
(iHtizrnas ptanyko, diegliai nebebadl i»u krutinę. Vidurių rėžimar i 
šnyko po užmušimui visų ligų Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas s* i
aitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa ’

imčiau tok| skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuoi 
.maldai ir esu linksmas tr 1000 sj kių liekuoju Salutaras mytįstu g< 
adėjnstei ir Imsiu visiem savo draugam ir pažįstamiem st tokiai* 

atsiilsimais palam: uuoširdžai kreipties pre Saiutarast
SALUTARAS

CHEMICAL INSTITUTION J. Baltreuas. Prof.
1707 So. Ualated 8L. reieph(»Oc Canal 64i7 Chicago, III

Kurie dalyvavot “Naujinu” Bendrovės Piknike ir 
ėmėtės paveikslus, galit matyt prabas pas fotografą.

P. CONRAD,
3130 SO. HALSTED ST.,

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON,
. Gydytojas ir Ghirurjras

Gydo visokias linas naujausia metodą su |»iKell>n miujausitj 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 12 dieną ir nuo 4 iki B vai. vak.

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

tojų ir aplamai “tvarkos saugo
ti". Jis, matyt, veikė labai pla
čiai, nes sukatoje buvo areštuo
ta'; West jlamnu/nde, viename 
piknike besidarbuojant. O jis 
sakosi gyvenąs East Chicago j.

“Atrodo taip, kad už ribos, 
Indianos pusėj, veikė netikri 
(“fake") policistai, gaudydami 
žmones, kuriuos jie žinojo slap
ta nešančius degtinę. Pasako
ja, kad tie ‘“fake" policistai. vei
kę susimokinę su West Hamm- 
ondo saliunininkais. Atimtą iš 
slaptų gabentojų degtinę jie 
nešdavo atgal per sieną ir par
duodavę už pusę kainos tiems 
patiems saliunininkams, nuo ku 
rių gabentojai buvo pirkę. Tai
gi vietos policija mano, kad Pa
kolka buvo irgi vienas tokių 
paukščių. Šiaip ar taip, jo pa
baudą užmokėjo vienas West 
I lammondo saliunininkas.

“Pakolka sakosi, kad keletas 
savaičių atgal, kada East Chica
goj “bolševikai" darę “triube-

krautuvei) ir už dolerį nusipir
kęs cino žvaigždę, o krautuvės 
savininkas čia-pat ant vietos pri- 
saikinęs jį kaipo “spccial polic- 
man”. “Blekdžekį” jis įsitai
sęs, kad savo gyvastį apsaugo
jus, nes, girdi, aštuoni rusų 
“raudonieji" pagrūmoję užmu- 
šią jį* jrigu jis neišnyksiąs iš 
Kast Cbicago. Elektrine lem- 
(nuke priklausanti jo dėdei.

> “Ėmęs darbuoties Wcst Hain- 
monde, Pakolka, žinoma, norėr 
jo patykoti ir piknike, bet čia 
kažin kas pašaukė policiją ir jį 
areštavo. Manoma, kad vyrai, 
kurio jį atidavė į policijos ran-, 
ka®, buvo pastebėję ji piriniiui

(Tąsa seka ant 6-to puslp.)

9>

Bumlkmis Smaili
Nesikankykite savęs skaus

mais, Beuinatizmu, Sausgėla, 
Kuolų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
stis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III. 

Knyga:“AALTINIS SVEIKA
TOS’, augalais gy d v ties, kai
na 50c.

Viskas Ko Reikalauja 
h® Birželio Nuotaka 

Gali Rasti Pas 
Klein Bros

Rakandai p

Sr
;L’

...

Vestuvių suknios ir .šilkai kiekvieno 
aprašymo, puikiai išsiuvinėta musli
no npatnešos.
Korsetai, slailiški čeverykai, šilkinės 
panciakos, graznos ir šimtai kitokią 
reikmenų, kurių perdaug išskait- 
liuoti.

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

Jeigu taip a- 
teikite pus Dr.

A. M. SMAB- 
GON, Optome- 
tristą, kuris 
fier daug metų 
nivo 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. ()- 
fiso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
6:30 po pietų. Pėtn. ir Nedėk nuo 
9 ryto iki 12:30 dieną. Sukat, nuo 
12:30 dieną iki 9 vai. vak. Bes. o- 
fisas prie 3341 W. IGth St. dėl va
karų ir nedėk pagal sutarti. Tek 
Didvsis ofisas Canal 222. Bes. 

ckwcl! 6112.

uodami lengvais Išmokėjimais

slcmpos vertos .sulini-1 
įsi te $2.5(1 pinigais ar; 
už pilną knygutę.

j*

Komoda Amerikoniško aržuolo 
su dideliu S 16
veidrodžiu .... ■ v»ww
3 šmotų ColoniaI seklyčios se- 
^Jikra.......  $97.50

Misinginės lovos rinktinis sky
rius. ColoniaI stailė. Masyvi

....... $33.50
Naminės micros QA
icdaunė ...............

Or Leo Awotin
Gydyt*)**. Cb1r*rr**, A>*4*rt» 
19?* Ho Rt, Cblrar*
Ka’he |i*tmdHa1 latrUlmi b 

ruaiikld
Valandas* 10-12 rvtą: va
kar* Tel Giliai 4M7 I

415.692.53
545,509.70
... 509.25
. 4,251.48

1,031.49

ATSAKOMYBĖS
Capital stock sumokėta $200,000.00
Perviršis ...................... $10,000.00
Nepadidintas pelnas .. 17,888.00

' Depozitai ....................T,'iW,m.’8O
Neišmokėti dividendai .... 12.50 
Rezervuoti taksomis .. 11,460.02

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Raportas prieš pradedant biznį ant. Gegužio 12 d., 1919 padarytas 
Auditoriui of Public Accounts of State of Illinois.

TIRTAS
Paskolos ir diskauntai $901.612.14
S.V.Bondsai ir Certif.
Munic. ir Korp. Bonds
Overdraftai ..................
l'ikčeriiii .................... .
Karės taupymo ir Bev.

staiiipos................
Cash ir iš kitų bankų

priklausančiai .... 364,218.41
Viso turtas $2,232,825.00

Sausio 2,
Gegužio 12, Depozitų 

Gryno pelno ...
Oficieriai

ASA \VIERSEMA, Prezidentas NICilOLAS W. VVIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prez.EREDERICK J. \VIERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
Cha.s. II. Brandi, Thcophilius Sehmidt, Asą Wiersema, Nieholas VV. 
\Vierseina, Hcrinan L. Rainės, George Dalenberg, Calrines Dellaan, 

Frederick J. Wiersema,. Edvvard VV. Tbomas.
A ŠPATE SAVINGS BANK

Viso atsakomybės $2,232,825.00 
i

Depozitų ............. $1,112,666.48
1,993,464.48
$880,798.00

V1KNAT1N18 UBG1STRUOTA8 RU8A8 APTIEKOKIUB ANT BR1DGKPO*l'u
VYRĄM8 IR SUAUG1EJMS

šuiotni Miikso rėmiiosa nuo IS 00 Ir au- 
glčinu. Sidabro rėmuone nuo 11.00 Ir 
Mugėčiau. Pritaikome akiniu* utdyk* 
Atminkit: Galvon aopėjima*, nėr v tiku
mus, Akių nkaudėjirtiuo, uivilkinuu ir 
et. >ra vaiHiaie (vairių ligų, kurio* ga- 
I* būti nraSnlintor e^rų akinių pritaky-' 
tnu. fltyrimaa uidykg, jei perėti ar 
ekauda akie. Jei joe raudonoe, jei gal
va nova, jei blogai matai, jei »k|, *dp- 
eta, netęek ilgiau, o jieėkok pagelbo* 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai tildyk* Atmink, kad me* kot- 
oam gvarantuojam akiniu* ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

8. M. MESIKOFF, Kkapertaa Optika*
Jei jų* aergute ir reikalaujat* patarimo arba vaititų', ateikit pa* man*. Aė buvau ap- 
tiekoriu* Ruaijoj viri 10 metų, Amerikoj 16 metų Aė duodu patarimu* DYKAI Galiu 
padaryti bile kokiu* rusiiku* valetu*. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru* Aė **u 
dranga* įmonių

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

nuuiu

Pastaba Akinių Nešiotojams
Duok išegzaminuoti savo akis išnaujo, naujausiu elektrikiniu apa
ratu. Persitikrink, kad stiklai, kuriuos vartoji, yra geri dėl tavo 
regėjimo.

EGZAMINUOJA AKIS 
DYKAI

DR. EDMUND
CHMIELINSKI

1174 Milvvaukee Avė.,
Arti Division gatvės, 
W.\Vieczorka Aptiekoj 

PRIIMAME AKINIUS PERTAISYMUI.
Priėmimo valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vakare. Nedėlioj 

nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IB^CHIRDRGAS
4712 So. Ashland Avė.

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

IUione Drover 7042
Cicero office

, ,<4847 ,W. U|h, .
Vai. 1—4 p. m. Ned pagal sut

l’hone Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. 66th St.

l’hone Proapect 8586

DR. O. VAITUS, O. D.
Lietuvis Akių 

Specialistas.
Egzaminuoju a- 
kis ir teisingai 

prirenki! akinius 
Jei jus esate nervuoti, turite 

galvos skaudėijmą, kreivas li
kis, ar kitus keblumus, ateiki
te ir pamatykite mane. Pata
rimas įlydai dėl moterų, vyrų 
ir vaikų.

\ alandos nuo 10 ryto iki 8 
vi>kai e.
1553 W. 47th St, Chicago. 

Phone Drover 9660.

Teiephone Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS
GV DYTOJAH IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto

8303 S Morgan 8t, Chicago, III

Daktaras

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

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

Telefonai
Ofisas Yards 2544 
Namai

Vyriškų Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdlniinas. Vyrą 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 užlaikome taipgi pilną sande
li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

Full (Iress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $1,0.00 ir aukščiau.

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

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

įsteigta 1902
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Fwbllah«4 Daily azeept Saaiay by 
(ha Lithaaniaa Newa Bab. (X* lae.

1739 SO. HALŽTED ST^
CHICAGO, ILLINOIS

T«tephoa« CabaI 1BH

vimo ir visiško panaikinimo 
ginklų išdirbystės.

Išdėjus bendrus tikslus Jau
nųjų Socialistų visose šalyse at
sišaukimas užbaigiama, “Jau-

anot, kur ir kam Lietuvoj siun
čiamai, lik nebcrašyl “Russia”, 
bet tiesiai Lithuania. Tą užad- 
resuotą laišką reik įdėt į antrą, 
didesniį konvcrlą, uždėti markę 
ir padėt šitokį adresą: Mr. Jur-

0 kas bus toliau mąster at Lhicago, III. June 14, 1919 
as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917

Laiškas iš Olandų
toliaus?”

Oras bus užkariautas taip ly
ginai, kaip kad dabar yra užka
riauta žeme.

Žmonės išmoks dar greičiau 
pasisveikinti, liūgui dabar. Bet 
nežiūrint to, jie pasidarys nuo
bodesni... \

nu, vijose mokyklose suskambė
jo militariškos dainos, atsirado 
tokios nat organizacijos, ir di- Ir taip mes jau perlėkėme o- 

keaną, ir tai užėmė, tik 27 va
landas.

•6.00
6.50
1.85
1.45

. 75

02
12 
te

ti: tiesioginiu keliu laiškai į 
Lietuvą dar neina. Ir greičiau
siai, kad kol pOpai Paryžiuj ne

nicji Moksleiviai, — Jaunieji So-

Naujienos eina kasdiena, iiskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UL — Telefonas: CanaI 1506. 

Užsisakomoji Kainai

OI nagoje — pačtm
Metras...................................
Pusei meto................ ...
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam ..............
Vienam mėnesiui ............

Chicagoje — per nežiojojut 
Viena kopija ...... .........
Savaitei . .. ...................... ..
Mdnraiul . ..................................... .

Suvienytose Valstijose, ne ChlcagoJ, 
paČtu:

Ketins............ .......... M.00
Pusei meto......................  6*00
Trims mėnesiams.................. 1.65
Dviem mėnesiam ...............  1.25
Vienam menesiai.............................W

Pinigus reikia siųst Pačto Mone> 
Orderiu, kartu su užsakyme.

tari^kas muštras.

Karės laike įvyksta visokių 
nepaprastumų ir jie randa pub-

gen, Denmark.
lietuvių įgaliotinis Danijoj. Pa
siųstą jo adresu laišką jis iš ten

Savickis yra
prie jų. Jauni darbininkai vi-

» ”

Sekamais metais, reikia ma
nyti, mes tatai galėsime pada-

mes prasikaltortie, už 
mus taip kankina?”
< rašo kares im-

X iinys.

Triic translation filed wltn the post- 
master at l.hieago, III. June II, 1919 
as it(|uired by the act of Oct. (i, 1917

Kas svarbesnis 
valdžia ar Wall 
Strestas.

priešingas Taikos Konferenci
jos tuliem|s tarimams ji

tartįs pirmiau ateina į finansie- 
rių \Vall S trecių negu į kongre
są. Bet senatorius Lodge, kai
po p šti kiniam šidin>inkui Wall

kopija, Parodė ją jam žymiau-

senatuiBet pastarasis

akėionicrius EHhu Boot, kuris 
neseni laikai kaip skelbė, jog 
revoliucionierius reikia sušau
dyt aušrai brėkštant. Boot, tur

neduodama, nors jis kelia did- 
žiausį triukšmą jau nuo senai,

sonas atsisako viešai 
taikos konferencijos

tvirtove ir politiškos

sutartis, 
ta turčių 
mašinūŲ- 

ima ir gauna slap

Jau duodamas ir paaiškini
mas, kaip sutarties dokumentas 
gautas. Ją gavęs didžiausio tur 
čiaus Morgano partneris ponas 
Lemont. Jis ja perdavęs “save

Raudonojo Kryžiaus” ponui Da- 
viuson, kuris įteikęs ją ponui

kad pirma jį gauna šalies tur
čiai, o paskui tik gaus šalies at
stovai, kurių nemaža dalis ima

bet ir už ką bei prieš ką kalbėt.

bu t inansieriams, kad jie pir
miau žinotų apie Paryžiuj pada-

žino. Jie taip ir padarė. Ir nie
kas jų už tai nenubaus, nes jie

socialistai bei kita kokia orga- 
nizal'ja Jniti/ prasižengusi ši
tokiame dalyke, lai kaltininkai 
butų ant amžiaus pasodinti j

True translation filed with the oost- 
niastcr at ( hieago, III. June 14, 1919 
as re(|uired by the act of Oct. 6,1917

Militarizmui ne
vieta mokyklose.

Prieš karę buvo da stipri opo 
zicija prieš įvedimą kariškų mu
štrų ir nmzįniškų organizacijų į

kokia buvo Vokietija. Suv. Val-

sokį žiaurumą, auklėti tolcran-

gi-Tuogi tarpu susižinot su

butų, kuomet militariškų muš
trų mokinimas pasiektų visus

būt
mo-

ir

žinotą karišką jiegą.
Bet kaip apie Angliją, Franci- 

ją, Suv. Valstijas, Italiją ir kitas

tik
u-

}tiną visų vyrų kariškų muštrų 
inokinima. Vadinasi, norima

šalįs liko veik visai nugiukluo 
los ir netoli visa jų kariuome
nė paleista. Ateityj joms ^sa

škų su paklausimais ar jau gali
ma rašyti laiškus į Lietuvą ar 
ne. Ne kartą apie lai rašėme,

mililarizmą. nesteigė jo pas sa
ve, neįdėjo į konstituciją apie

mą?
Amerikos buržuazijos laikra-

muštrų mokyklose ar kitose į- 
staigosc. Voluntcrių sistema

nai liko sunaikintas, nes Vokie
tija ir Austro-Vengrija — tos

užmušinėjimą ir išnyksta gy
vasties gerbimas. Jau dabar už
tenka žmonių, kurie negerbia 
kilų gyvasties ir prisieina vi-

tas išrauti iš jų. Kariškas muš
tras tai yra mokinimas metodų 
kaip atimti priešui gyvastį. Vi-

linkiniu keliu. Štai kaip: reikia 
laiškas įdėt konvertan ir ųžadro

ninia, bet ramiame laike kariš
kas muštras ir kareiviškos orga
nizacijos mokyklose negali 
pakenčiami, nes jie tveria 
kiniuose moralį išgvėrimą 
prisirišimą prie militarių
gių, o atsitraukimą nuo prakti
ško. konstruktyviu darbo. Mi-

suolą. Tuo pačiu keliu gauna
mi čia laiškai iš Lietuvos.

Žmoniškas ir nežmoniškas 
gyvenimas.

Darbo departamentas paskel
bia, kad, atsižvelgiant į dabarti
ni visu gyvenimui reikalingų dai 
ktų brangumą, šeimyna, apla
mai imant, turi turėt ne mažiau 
kaip 2590 dolerių pajamų me
tais, idant galėjus vidutiniškai 
žmoniškai gyventi.

Gerai. O iš milijonų darbi
ninkų šeimynų šioje šalyj ar 
daug rasime tokių, kur uždirbu 
per mitus po pustrečio t ūksian
čio dolerių, kad galėjus “viduti-

Na, o jeigu lokių maža, jeigu, 
aplamai, darbininkas su šeimy
na per metus teuždirba ne' dau
giau kaip tūkstantį dolerių (di
džiuma jų nė tiek neuždirba), 
lai kaip jie turi gyventi?

Jie turi skursti. Sunkiai dir
bti ir — skursti.

Bet jeigu darbininkai, kurie

gamina, visus turtus sutveria, 
o betgi priversti skursti ir vargą

naudingo darbo nedirba, bet 
svetimu triūsu tunka ir lobius 
kraunasi, — lai ką tie darbinin-

350,000 straikuoja.

Paryžius, birž. 5 dieną. - 
ryžius vakar ėjo į darbą 
čias, nei apatiniai keliai, 
tramvajai, nei taksibusai 

vaikščiojo, nes darbininkai
jo į streiką reikalaudami aštuo-

nei 
ne- 
iše-

Pranešimai

išsiplėsli visuose amatuose, kur 
yra nesusipratimų tarp darbda
viu ir darbininku, kartais net 
prieš slraiko vedėjų norą.

350,000 smuikuojančių. Viskas 
eina ramiai ir jokių priešgynys- 
čių nebuvo. Elektros darbinin
kai • p a j i c g o s į stotyje 
Verly prisidėjo prie slraiko, su
stabdydami visus karus Versa- 
liuje ir uždarydami visas pra
mones vartojančius elektrą ta
me apskrityj. Bet apie vakarą 
mililarės valdžios paėmČ stotį į 
savo rankas ir elektrinė srovė 
vėl lapo paleista.

1'arp įvairių darbininkų klc-

judėjiino

įlinkai, apdraudos klerkai, ku
rie migely j e atsitikimų, jau

Orlaivystė tobulinasi diena po 
dienai. Žmonių drąsa didinasi

Dabar mes sėdimi* greitajame 
traukinyj, ir skaitome minutes, Vincas Gibonas, karės nelais- 

vis, rašo iš Oldebruko, Olandi
jos, p. Nastazijai Bandzit nei,

Ir štai aš skaitau apie “oro 
pergalę”, girdžiu apie- išlaimė- 
jimus, apie anglų pasididžiavi
mą savo orlaivininku llavvker 
ir amerikonų augšlinimą orlai- 
vininko Read — ir klausiu pats

Ak, kaip gira butų lėkti...
O kiek vėliau ims lakiosime 

orlaiviu, ir vėl dejuosime: Ak, 
kaip ilgai tatai tęsiasi... Mes 
juo senai privalėjome būti na
mie !.. .

šyląs kovo 26, 1919):

“(rerbieinieji tamsios: — 
Linkiu laimingo jums gyveni
mo Amerikoj ir tariu nuoširdų

bus?
Kas stosis su mumis, kuomet

šėiai? Kur mes tada lėksime?”
Man regis, kad su pasauliu nc-

gludi vis lame nelemtame klau
sime — “o kas bus tolinus?”

Supraskite mane.. . Juo dau
giau mes darome atradimų te
chnikoj, juo labiau mes paleng
viname transportaciją, tuo to
liau mis atsiduriame nuo klau
simo: “O kas bus toliaus?”

O be žodžių: “O kas bus to
liau?” — mes artinamės prie 
pražūties...

Man rodosi, kad tuose žod
žiuose užsiveria visa musų gyve 
nimo paslaptis, ten randasi rak
tas nuo užrakintų durių, už ku-

ma lakioti. Ir žmogus pauk
štis pasidarys melancholiškas, 
supras savo bejiegunią ir silp
numą.. .

Netolimos ateities žmogus už 
klaus: “O kas bus toliau?” ir

santj dideliame varge, paliešijot. 
Jokių kitų laiškų iš Amerikos 
negavau. Ačiū, kad buvote pa
skelbę apie mane Amerikos lie
tuvių laikraščiuose; stengsiuos, 
kad kada nors tamstoms atsi

klausėte, ar nėra čia ko nuo 
tamstų krašto, tai negirdėt, o

Ir tai bus jo mirties nuospren
dis.. .

Kaip man atrodo, — gyveni
mo paslaptis gludi lėtume, o ne 
greitume...

betgreičiau pragyventi dieną, 
jausli visa siela, kad diena 
siasi, eina ir nenori numirti

Gyvenimo diena — reiškia

dvelkimą, kiekvieną jos sujudi
mą... Girdėti, kaip žolė auga,

kai parvažiuosiu į Lietuvą, 
lamstų prašymą išpildysiu.

“Treti melai kaip gyvenu ()-

nimui, ir civiliai karei ir nuo 
svetimų šalių apsigynimui. Ypač 
dabar, kada kalbama apie veng
imą karių ateityj, reikėtų visais 
galimais budais ir visose šaly
se mažinti militariškas jiegas. 
Militarizmu, kaip ir visu kuo 
kitu, lengviausiai yra užkrėsti

sybės nebebūtų? Ką darbininkai 
turi daryt, kad jiems neberei-

lik “vidutiniškai žmoniškai,” bet

simą duoda kai-kurių Europos 
šalių darbininkai. — ai.

True translation filed with thft post 
mastei’ at ('hieago, III. Jane 14, 19i9 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Francijos jau-

operatoriai,;darbininkai keliose

darbininkai. Gclžkelių patar
nautojai taipgi rodo sujudimo

Gatvekarių ir motorinių bu-

tvirtino savp komiteto pasielgi
mą, kuris prisidėjo prie apatinių

Mes stovimu prie durių ir nejau 
kiai klabename:

“O kas bus toliaus?”
Tai skamba parado|ksliškiįi, 

bet aš sakau: juo toliau mes 
nuo to “O kas bus toliau?” juo 
toliaii mes galime jieškoti ir 
nerasti, tuo mes esame laimin
gesni, ir priešingai — juo la
biau mes artinamės prie tos 
dienos, kuomet nereikės klaus-

Gyveninio diena — reiškia,

gyvenimą ir prispausti prie kru
tinės, kaip mylimąją; jausli šfil- 
luiną kiekvienoj kimo dalyj,— 
o tam reikalinga turėti laiko ir 
negalima skubėti.. .

Man rodosi, kad gyvei 
supranta tik chiniečiai.

Cliinielis nesiskubina.. . 
išlėto skaito savo žingsnius, 
eina ramiai gyvenimo kėliu
ko pypkę ir ištisomis dienomis 
sapnuoju... '

ru-

VOKIETIJA.
nei vienos dienos, kad nepaklau 
sus savęs: “O kas bus toliau?”

Gauta .tikėjimo laisvė.

Berlinas. — Sekcija po sekci
jos Vokietijoje atskiriama baž
nyčios nuo valstybės. Šitaipos

Kodėl šeimyninis gyvenimas

Šeimyninis gyvenimas esti ne
kelionę, sugauti jos spindu-

rių mokslo šakų.
Daugelis tvirtina, buk milita- 

riški muštrai išauklėtų, vaikus 
Imlesniais ir sveikesniais fiziš

kai. lai ne tiesa. Militariški 
muštrai niekad neduos lokio 
sveikatos ir stiprumo ištobuli-

mai bygienos mokyklose, buvi
mas daug atvirame ore, atsakau 
Ii gimnastika mokyklų kiemuo
se ir paskirtuose kambariuose. 
Plaukimas, kabinėjimusi, bė
giojimas, šokinėjimas, vardinu
si ir panašus dalykai kur kas

Del susižinojimo su 
Lietuva.

„ FRANCIJA.
Jaunųjų socialistų atsišaukimas.

Paryžius
nicji socialistai nesenai turėjo
savo Kongresą ir kaipo jauni so
cialistai išleido manifestą j jau
nus Francijos darbininkus.

Apipasakoję svarbų ekonomi
nį ir politinį padėjimą, su ku
riuo susiduria Europos (kirbi

cijos jaunieji socialistai išleid
žia grieštą atsišaukimą j jaunus 
šios ir kitų šalių darbininkus, 
kad tinkamai užreiškus savo 
poziciją. Jaunieji socialistai, 
betaisydami savo programą, 
mato, kad jie galės savo princi
pus įvykinti tik permainydami

mokiniai viešose nitikyklose bus 
puliuosuobi ^nokinjimosi tlkėji-L 
mo ir tikėjimo mokimasi bus 
pavestas mokytojų valiai.

SaKc-Weirnare kunigai atim
ta teisė užžiurėti tikėjimo moki
nimą viešose mokyklose. Taip-

jos patvarkymų verčiančių juos 
atlikti tam tikrą apslį tikėjimi- 
1110 mokinimo.

VENGRIJA.

klesos vadovų vardais.
Budapeštas. — Vienu įdomių 

apsireiškimų susinišančių su

lislai reikalauja:
1. Panaikinimo klesinio švie

timo ir įvedimo jo vieton visuo
tino švietimo lygaus ir nemoka
mo visoms klesoms ir visiems 
vaikams.

3. Fizinio, mokslinio ir profe
sinio švietimo organizacijos.

G. Absolutaus uždraudimo 
dirbti vaikams neturintiems 16 
melų amžiaus.

7. Sutrumpinti darbą iki pen
kių valandų į dieną jauniems 
žmonėms tarp 16 ir 21 metų 
amžiaus.

9. Išlyginti algas jauniems 
darbininkams.

13. Įsteigti tarptautinį švieti
mo ir vaikystės bei vaikų darbo 
tvarkymo biurą.”

Programe taipgi yra smarkus 
nupeikimas militarizmo 
kalavimas visuotino nusiginkla- demokratą.

kad kariuomenes kazannės yra 
pavadintos darbininkų klesos

krykštyla Markso-Caserne’s ka- 
zarmių. Kili vardai panaudoti 
šilam tikslui yru Leninas, En-

Jaures, Mebring, ir lt.
Perkrikštijant kariuomenės 

stovyklas ar kazarmes suren
giama įspūdingos apeigos.

KORĖJA.

Darbininkų kongresas išrenka 
Debsą.

ros pranešimas iš Slockholmo 
sako, kad nesenai laikytas Mas
kvoje Korėjos darbininkų Koji

jinai eina vakarų link...
dimiu prisieina persiskirti su
žodžiais “O kas bus toliau?”

Kuomet žmogus apsiveda — 
jis uždeda sau apinasrį. Jis ap-

pie laimę, apie naują meilę, a- 
pie naujus laukimus... žodžiai 
‘‘O ka bus toliau”, privalo bū
ti išbraukti iš atminties. Apsi- 
vedimas — lai naujas pasaidis, 
jus jau man svetimas! Aš turiu

O kas per laime būti nevedu
siam? — klausia manęs tolimas 
balsas mano prabėgusių metų.

Nevedusiu laimė užsiveria ta
me, kad prieš jį nuolat stovi 
žodžiai: “O kas bus toliau?”

Jokių klinčių, .jokių rubežių; 
kaip bitė, nuo gėlės ant gėles,
z-z-z! — pačiulpė ir ji vėl... z- 
ž-ž- — ir vėl nulėkė... šiandie 
jis glamonėja vieną numylėtinę,

Nevedusio laimė yra tame,

chniškus išradimus, ir man ro
dosi: k-a-d pasaulis rengiasi ap-

Ir aš apgailestauju tą apsive

sius.

Rudenį, kuomet ji šaltai žiuri, 
kaipo numylėtine, kuri ant lai
ko atšalo link manęs. Bet! aš 
laukiu kuomet ji vėl susitaikius

si, — ji vėl primena man

žinau, kad ir tai praeis....

nu-

numylėtinė. Ji priduoda vilties, 
pasitikėjimo, nors tu butum

skatina vaidentuvę tverti pra-

likių, kad jei uždarytų tūlam 
laikui visas dirbtuves, visas mo
kyklas ir išvarytų žmones pasi-

pasidarylų geresniais, tobules
niais...

Aš esu tikras, kad jeigu lai
kos konferenęija laikytų savo 
posėdžius po atviru danginu, o 
ne veidrodžiais išstatytose sulo

pasauli šviesesniu, laimingesnių,

tamsių ddrbų... <
Napoledhas savo dieninyj sa

ko, kad jeigu jam butų galima 
kaip I išrinkti Dievą, jis išrinktų tuo
ėdu- Dievu saulę.. .

tais save, perviršys pats save. 
_ lis pasieks savo tikslą, apdai- 

ir rei- rnierą Leniną ir japonų sočiai- nuos viską, — ir tuosyk pradės

() visgi aš nepatenkintas mu
sų užkariavimais oro, neš aš 
nujaučiu, kad netolimoj ateityj! 
orlaivių atsiras tiek daug, kad 
jie užstos saulę ir nepraleis jos

gyventi be noro, be fantazijos, spindulių... —Z.

gingai, bet šiandie patikau dar 
didesnių vargų. Olandijoj ran
dasi rusų ir lietuvių apie šeši 
tūkstančiai. Pirmus vyrus, mu
sų brolius, išvežė į Lietuvą sau
sio 21, o kur juos dėjo, lai neži
nia. Po tam (as pats laivas su
grįžo mus išvežti. Suvarė j lai
vą visus, kiek lik musų buvo 
apie vienas tuksiantis, ir tie visi 
buvo ligoniai, vyrai, motus ir 
maži vaikai. Nuvežė mus ligi

atgal ir parvežė į Rotlendamą. 
Laivą pririšo ant vandens ir lai
kė mus L”) dienu ant to laivo.C .

Policiją apslatČ aplinkui, kad 
neišbėgtume. Žmonės, taip lai
ve uždaryti, pradėjo mirti badu, 
labiausiai moters ir maži kūdi
kiai. Galiaus privežė laivą prie 
kranto, pristūmė vagonus, ap
statė policija, suvarė mus į va
gonus ir atvežė į Oldenbruko 
lagerius. Tie lageriai dratais ap
tverti apmiKUi, o apstatyti ka
reiviai daboja mus kai bai
siausius neprietelius. Pirmiau 
Vokiečiuose buvau Ibclaisviu la- c 

goriuose penkis nfėnesius; aš 
buvau jų neprietelis, o ir tai 
taip biauriei su mumis nesielgė,

prastą, į darini varo, tvarkos 
lageryj visai nėra. Moters, že- 
notos ir neženotos, turi gulėti 
ant žeųiės išvien su vyrais 
visai gyvuliškas gyvenimas. Iš

što kiaulės, ir nežinome, už ką 
jie mitSviaip kankina. Bušų 
konsulas atsisakė nuo musų, pa
vedė Olafulijos valdžiai. Kaip 
jie nor, taip su mumis daro. Ir 
kuo mes prasikaltomc olan
dams? Sakyčiau, kad gal mus 
laiko bolševikais. Bet bolševi-

banditai irgi nesame; kas esam, 
mes ir patįs nežinom.

“Jei galėsite, prašom paduoti

čius: tegul žino musų broliai A- 
merikoj, kaip mes čia Olandijoj

yra dvidešnit žmonių; kili len-

giau. Šiandie man labai širdis

CaTnp Oldenbruk, Įllolland

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip krirninaliikuose 

taip ir civiliikuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halstod St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mlesto Ofisas:
I?’ N. Beartam St. 

1111*13 Unity Bldg.
Tek Central 4411

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”
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VIDURIŲ KEBLUMAS IR 
UŽKIETĖJIMAS.

Taip sirgo, kad negalėjo metus 
dirbti, bet jis buvo greitai 

išgydytas.

ir užkietėjimą per penkis me
tus. To laiko vienus melus aš 
nepajiegiau dirbti. Aš neapsa
komai kentėjau. Aš gydžiausi 
pas pačius geriausius gydytojus, 
bet negalėjau rasti nuolatines 
pageltas. Ant galiu draugas re
komendavo Lascarin. Keletas 
pirmų dožų dikčiai pagelbėjo, 
ir trįs dėžutes tų vaisių išgy
dė mane galutinai.

Šis žmogus yra vienui vienas

tus kankinosi ir tuokart surado, 
kad Laxcarin duoda palaimintų

Jonus, teisingas

ititaiso virškini-

ina
sergantiems, Laxcann yni 
'tas milijono. Užtektinai pil-

biuose atsilikimuose, šešios-dė
žutės penki doleriai, viena dė
žutė viriuis doleris. Laxcarin 
Products Co., Dcp. L — 2, Pitt-
sburgli, Pa.

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bepprtyvi- 

šką laikrašti; tik $1.(10 metams. Tai
pgi pirkite tikrą medy tiesiog nuo 
fanuos. Blekinė 5 svarų $1.85. Pri- 
siųskite markę dėl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas”
Box 96, Hart, Micbigan.

Niekur, niekur teisybės
žemaitės pasakojimas.

nuėjęs pas kaimynų Petrų, ga
vo kitus arklius kunigėliui lin

sur švariai apsivalyti.

kunigėlio.
abudu žmonės

dievobaimingi, dabojo Dievo ir

nta ir

kalbos, kad kas nepapeiklų ar 
nepajuoktų jų pasielgimo ar ko

arba kokią, nors kalbų ant

Patsai Rimeika, ūsus ir barz
da dažnai skutosi; plaukus ant 
šalies perskildavęs aut kaktos

gų panašus. Be to buvo labai 
unoravas: savo darbus ir žo
džius visuomet svarstė, kad ne
padarius ar nepasakius ko, kas

ar širdį kam užduoti. Visuomet 
rimtas, blaivus, karčia mos ne
lankė, nė su girtuokliais neužsi-

gas, užtai ir buvo visų lenkia 
mas ir gerbiamas. Žmona ji

patratėti ant šeimynos, ar aut 
kaimyno, o didžiau susibarus

perkūnais sumaišyti. Bet pasi
maišius vyrui tuojau nutildavo.

puola keikti, liežuvį laidyti.

Wolf Furniture House
3818-20 So. Kcdzie Avė., Tel. McKinley 6239.

Labai sanitariškas vir

mli užlaikyti švariai ir

ką. Žiema ir šiose die
nose pavasaryj ir rude
nyje, kuomet extra ši
luma virtuvėje yra pa
geidaujama, vartokite 
anglis arba medžius tik 
tai vasarą. Jums nerei
kia dirbti peršildytoje 
virtuvėje. Virkite ar* 
ba kepkite parankiai su 
gesu.

Ledauniy bargcnai.
Didelis sandėlis iš ko

Mes užlaikome visokių

Vaiky vežimėlis.
Specialiai nupiginta po

$0.50

Musų sankrovoje galima pasirinkti visokių rakan
dų kokių tik reikalinga prie gyvenimo.

pa ra voties.
Tuomet žmona nutilusi tik X

markstėsi, nes turėjo įprotį šne
kėdama, o labiau supykusi, bar
damos!, vis akimis markstyti.

akįs družnos; juo smarkiau kal
bėjo, tuo labiau akimis markstė, 
o dažnai ir viena, nė su kuo nu
sišnekėdama, markstvdavosi.

sdavo, jog šeimininkė ko {likta 
ar kuo susirūpinus.

Rytmetį, da tebešvinlant, Ri
meikų pečius baigiasi jau kū
rent ies, o bliudas tešlos pyra

lig aušra, mergaitės ėmė stalus, 
šveisti, langus plauti, palubius 
dulkinti, vortinklius braukyti, 
šoravo, lakstė pro ligonės lovą, 
šluotomis ir vandens kibirais 
nešinos.

Ko jos ne

iššluotas, lai palubio kerčia ne- 
išdulkinta, paveikslai ncnušluos- 
tyti, stalo pakojos nenuplautos.

Asla* prilaistyta, (pritaškyta, 
trioba prigaravusi, o pridulkiu-

ti, o ligonei — ko beklausi Ta, 
uždusdama kosuliu, už trokšda
ma, karts nuo karto r ligoj o:

Bet jos dejavimo niekas nesi
klauso Taisosi, ruošiasi: sykį

prieš kunigėlį — ne prieš kuni

siruošli.
Rimeikienė ruošia užkandi 

kunigėliui — pyragą kepa, vai

pęs samovarėlį verda, visi rū
pestingai darbuojasi, šeiminin
kės prižiūrimi. Rimeika irgi ne

IĮ grėbsto. Berniukas parnešęs

Čia šitai, čia užpilk storiau, 
rodo Rimeika berniukui: — 

nepalik duobės. Parnešk da 
smilčių kokius nėšius.

Tokie dideli krepšai, o taip 
toli vilkti, —- dejavo berniukas 
pečius kraipydamas: — nebe
jaučiu nė pečių.

Nesulaukęs užuojautos nuo 
Rimeikos, užsidėjęs naščius su

Trioba jau išvalyta, sausa

m c. patalinė? Reikia lovą paklo
ti, senutę iš kamaros išvesti.

Rimeikienė atnešė iš klėties 
glėbį patalinės, iniTgailė šoko 
lovą taisyti. Žemai prie lovos 
raudonmargę užlaidų prikalė,

klotę užtiesė. Lova — nors patį 
karalių guldyk! Šeimininke 
dar peržiurėjo, kad „visi guzikė- 
liai butų užsagstyti, visi užmag- 
sčiai užmazgyli. Da apsidairė 
po triobų: rodos viskas gerai... 
Da baltų rankšluostį gale triobos 
ant gembės pakabino.

Rimeika įėjęs irgi rai(lesi tar
damas:

Žiūrėkite, kad viskas butų 
kaip reikiant. Bobos susirinku
sios kunigėlio palaukti besidai-

kil berniukui valgyti, laikas jau 
važiuoti.

ką į virtuvę pusryčių; niergar- 
prausė

senelei burnų, mazgojo 
kojas, šukavo plaukus, 
niarškiniąis apvilko, išvedė

baltais

LIETUVA ALKANA
——-------------- - ----------

Kazimieras Ivanauskas gavo laiškų nuo /avo moteries iš Lietuvos, Kauno g., 
Cekiškio valsčiaus, rašytas 13 balandžio 1919 m. Laiške nusiskundžiama ant di
delio vargo Lietuvoje. Tarp kitko rašo, kad NETURIM KĄ PAVALGYTI, neturim 

nei už ką nusipirkti. Rugių pūras lOOrublių. Duonos negaunam. JEIGU GA
LI, TAI GELBĖK MANE, savo prisiegą ir dukreles ir PBISIŲSK PAGELBĄ, kad 
galėtume išsimailyli nors iki rugia|>jutei. Toliau rašo, kad SKURDAS VISOJE 
LIETUVIJE. Nėra nei maisto nei apdangalo. ŽMONĖS BADAUJA IB PUSNUO
GIAI VAIKŠČIOJA. Jeigu neatsiras jnvgelba, tai mirtis neišvengiama.

Aa perskaitei virš pažymėtą laišką?
Jūsų moteris, vaikai, brolis, sesuo ar seni tėveliai parašytų PAMIŠTAI lokį pat laišką, jei tik 

jie galėtų. JIE BADAUJA, JIEMS BŪTINAI PAGELBA REIKALINGA. TOKIĄ PAGELBĄ JAU 
GALI SUTEIKTI.

Jau Gali Siųsti Maisto j Lietuvą
Lietuvių Prekybos Bendrovė jau padare pirmutinius žingsnius kad tų atsiekti. Ji rengiasi |ki- 

siųsjl DU ŠIMTU TŪKSTANČIŲ SVARŲ MAISTO LIETUVOS ŽMONĖMS. Tų maistų norima pa
siųsti pradžioje Liepos mėnesio. Bendrovė savo dalį atliks. Reikia kad kiekvienas lietuves iš savo 
pu sės pa sida rb no t ų.

r ,

Mes papirksime maistų, sudėsime į skrynias, pasmndysimę laivų, pasiųsime savo žmones su

giminių Lietuvoje. Tamsta iš savo pusės mokėsi Bendrovei už tų skrynia maisto, kuri bus pasių
sta, $25.00. Daugiau Tamstai nieko nereikės mokėti. Mes už viską atsakome. Jei negalėtume 
nurodytų giminių surasti, mes grąžiname Tamstai $25.00 atgal. Del didesnės atsargos, mes iš 
savo kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo garantijų, kad mes padarysime tą ką mes prižadame.

Ncsivėluokite, neatidėliokib*! Tuojaus privalote, prisiųsti pripildę žemiau paduotą blankų 
kartu su $2».OO registruotame laiške aršu Money orderiu ant sekančio adreso:

LITHUANIAN SALES CORPORATION
244 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

Kiekviena z skrynia bus vienoda. Joje bus 
sudėti sekantidaiktai: —

(i svarai jautienos mėsos,

12 svarų geriausios rųšies kilbasų ,

12 svarų ryžių,
3 svarai geriausios kavos,

1 svaras muilo ir
1 drūtas įrankis blokinėms atidaryti.

I te misi dulktai supakuoti sveria apie b;> sva
rus. Visas maistas yra geriausios rųšies ir supa
kuotas sanitarės hermetiškai uždarytose bleki- 
nėse, kad apsaugojus nuo gedimo.

Pirmas laivas išplauks apie Liepos 5-tą die
ną. Ant to laivo užsakymai bus priimami iki 
Birželio 25-tos dienos. Kurie vėliau prisius, tu
rės laukti sekančio laivo.

ta, paguldyta ėmė visa drėbė®, o 
tas kosulys, troškavimas — net 
užmėlynuodama vos tik begali 
atsikvėpti.

—Vandens šalto... nors laše
lį... susimylėkit! — šaukia pū
škuodama.

Negali, ne, apšauna mer-

gų reikia būti ant tuščios.

Berniukas užvalgę^ apsitai
sęs, kinkosi važiuoti. Rimeika 
liepia bevažiuojant per sodžių, 
pasakinėti kaimynams, kad su
sirinktų kunigėlio palaukti.

Mergaitės, aptaisiusios ligonę, 
subruzdo dabar staliukų rėdyti

inis skaromis, balta staltiese 
ant viršaus uždengė, da ant tos 
kloste šilkinių ir muslininių ska

stė, dvi vaškini žvaki spinda li
čiuose liktoriuose pastatė. Da 
reikia dievo m likos, o čia pasta
tomos nėra; kaip tik yra ant 
sienos pakabinta didelė, bet be

reikia bėgti kur į sodžių, kas tu
ri, pasiskolinti...

Da ko čia henereikia! Lak
styti, mat, pasigirti neturinčios! 
— subarė šeimininke. — Pasta
tykite tų {iečių kaip nors, ir uz-

teks tani kariui.

GEKBIAM1EJL—
Su šiuo laišku prisiunčia Tamstoms dvide

šimts {lenkis dolerius kaipo pilna užmokestį už 
vienų skrynių maisto. Siunčiu pinigus su ta iš
lyga, kad tai pilnai užmoka už maistų, jo supa- 
kavima, pristatymų, apdraudų ir tt. ir jeigu ne-

tai, kad visi pinigai bus man grąžinami.
Maistų meldžiu pasiųsti sekančiu adresu:
Rėdybos ..................................................
Apskričio ................. .. ..............................
Parapijos ............................ ....................
Kaimo ............... . ....................................

Kvilas ię kitas i Nori nacijas, meldžiu man 
siųsti šiuo adresu:

Vardas Pavarde .....................................-....
Adresas ..................................................... *.
Miestas

sios Bimeikus išvažiavus kuni
gėlio, ėmė bėgti žiūrėti, bene

biau kaimynų mergaitės skubi
nosi, atbėgusios siūlėsi kuo pa
tarnauti. Čia viskas jau priruo
šta, tik staliukų supuolė rėdyti. 
Sugalvojo dievomuka įstatyti į 
augsią puodelį ir apipilti smilti
mis, o iš viršaus puodelį apkai
šyti žolynais. Bet kame žoly
nai?

—Mano pinavija pražydo, bė
gsiu atnešiu.

čių, labai žalių, pamatysit...

- Musų beržai jau skleidžia

švento Petro rakčiukai jau 
žydi musų sodely j...

žalių žiedų, lapų, apkaišė nbtik 
{juodelį su dievomuka, bet ir

Apsloj usios staliukų, 
ižial ankaišvs, kita da

I # 
butų kaip reikia, nes čia laukia
mas svetys, už visų svietų dides
nis, už visus karalius augėles
nis: laukiama, paties pono Die-

(Bus daugiau}.

“Pajieškojimų Žurnalas”
l’ajicško gimines, draugus, pabėgusias pačias ar vyrus, o ypatingai 
Vaikinams merginas, merginoms—vaikinus. Visiems piljirškojimai 
kainuoja lik $1.00. Merginoms pąjieškojiinai vaikiną Už DYKĄ.

Apart pajieškojimų telpa pamokinami straipsniai, ypač iš šei
myniško gyvenimo ir meilės; apsčiai puikių juokų. Siuskite i»a- 
jieškojimus tuojaus. žurnalo kaina metams $1, viena kopija lOc. 
Reikalaukite platesniu informacijų, prisiusdami 3c štampą. Adresus:

A D V. JOURNAL
Uoom 209 - 210 Temple Court Building, Chieago, 111.

dr. hair
J 4MR Specialistas ir jojo vėliausios 
1 JfflF Europines metodos.

’ j C H. HAIR M. D.
Mentor Bldg.

' l’aiink ch v.ilorj. Kambarys 122.

- ” Prieš North American Cafe
39 So. State St., Kampas Monroe. 

Ekz&minavimas dykai VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakare
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po piety.

Rusiškos ir Turkiškos Vapos
12th STREET
TcL Kcdz.ie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louis Avo. 

CHICAGO, ILL.

1,'UV.IAN uA
mh.-mm;

BATU
^DVUKSĄIJ,^

BMHHN



■■JI
NAUJIENOS, Chicago, Tll Subata, Birželio 14 d., 1919

i Automobilių Savininkams!
(Tąsa nuo 3-čio pusi.) į atsiradimo? — 3. Jojo pamati- 

---------------------- j niai dėsniai. -— 4. Plėtojimasis 
veikiant už sienos, Indianos pų- ir apsireiškimas. •— 5. Sočia-

=== tos, nes jus galite pirklį pirmas garantuotas liros uz ma 
■ žai daugiau pinigų ir skirtumas yra toks mažas, kad ne 
sž apsimokės. jums naudolies antra rankiais. Mes užlaiko 

inc pilnų eilę lires ir tūbos visokio darbo ir užtikrina 
me sutaupyti jums pin igus.

jam, už slaptų ginklų nešiojimų, 
piniginį pabauda, kuri įkartu 

su teismo lėšomis siekė $56.50.7

MILWAUKEE, WIS.

Debatai socialistų su vietos 
bonu neįvyko.

kle-

šiems penkiems klausimams 
išgvildenti kunigas skiria dvide
šimt valandų, bet žinoma, dėl 
socialistų naudos — jis mums 
taip sakė. Bet mi s pasakysim, 
kad mes sulrumpinsim laiką 
šioms dalykams išaiškinti iki 

ir
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TRIANGLE 
TREAD 

5000 M/LES
IN NEW DRLEANS 

One day lašt month a man 
who was considering buy- 
ing GDR0DNTIRES stood on 
the steps of the St. Charles 
Hotel and kept tab on 100 
cars passing.

20% OF THEM HAD GORDON TIRES

K

g

K

K
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kun. lai
kai! jiske pamokslo išsitarė, 

gatavas stoti j debatus 
su vielos socialistais kiekvienoj 
valandoj ir jeigu socialistai jį 
sumušiu ginčuose, tai jis (kun.) 
ir parapijonai prisirašysią prie

priešingai, tai socialistai turėsią 
stot į parapiją.

vo susirinkimą ii\ remianlies 
kunigo užreiškiinu, nutarė stoti 
Su kun. į viešus debatus. 'I'mn 
reikalui išrinkta iš trijų narių

Minėtas komitetas parašė lai
šką kunigui išdėstydamas daly
ką, ir prašė atsakymo iki 23 d. 
geg. Atsakymas gauta 26 d. --

ir kunigas galės klaust, kų tik jis 
ar jojo parapijonai panorės.

i

TERRE HOUTE, INI).

parapijonų naudai

J. A. Dementis,
V. Valatkevič, 
F. Ikitch.

Kaip 
Amerikos Vėliava

gimė
Č JAND1E yra sukaktuvės gimimo 

Amerikos Vėliavos — Vėliavos, 
ant kurios žėrinčios puikybės daugiau 
kaip šimtas milionų žmonių sudeda sa
vo viltis,, savo troškimus, savo idealus, 
savo atsiekimus.

Ųi’/Djn D, 1777, Kongresas priėmė 
Žvaigždes ir Dryžos kaipo simbolą tos 
laisvės, kuriai jie paskiri- viską, kada 
buvo pasirašyta pų Nepriklausomybės 
I lekleraeija.
Vėliava, kuri gimė Laisvėje, pasiuntė 
savo pranešimą užjurin — pranešimą, 
užtikrinanti pasaulio laisvę-mvlintiems 
žmonėms^ širdingą priėmimą žemėje 
piogos, žemėje, kur visi žmonės turi 
lygią laisvę. Tas pranešimas liuvo už
girstas ir atsakytas. Vyrai ir mote
ris vyko iš visų pusių žemės kamuo
lio ir atidavė savo goriausi pabudavo- 
jimui Naujoj Bespublikos — '‘Žemės 
Laisvųjų, .Namo Narsiųjų”.

Metai Atgal Si Vėliava Prižadėjo—
Laisvę ir Teisybę kiekvienam—
Proga trokštančiam—
Apgynimų silpnam—
Ligonbučius sergantiems—
Nemokamas mokyklas—dienines mokyklas dėl vaikų 

ir vakarines mokyklas dėl vyrų ir moterų, 
kurie dirba dienos laiku.

M ŪSŲ tėvai žinojo, kad ši vėliava visuomet stovės už geriausj, ko mes • 
norime, kad ji stovėtų. Musų tėvai buvo emigrantai, arba vaikai 

emigrantų. Kiekvienas Amerikoje yra kilęs iš emigrantų, apart raudo
nųjų indionų.

Musų tėvai laikėsi, kad ši vėliava vi
suomet plevėsuotų priėmimų kiekvie
nos- tautos laisvęmylintiems vyrams ir 
moterims.

Dabar niekučio jusu geidžia važiuo
ti atgal į vielas, kur jus gimėte. Neda-

142
Bergdžias ginčas, — Svetima 
spauda apie lietuvius — 

Darbo laukas.

Naujienų 131 numeryje p. Mo
lo Neapkcnčiąs J pastebi, kad 
Kalnakasis neteisinkai infor-

lylojus apie rinkimą milijono 
parašų peticijoms ir sako, kad 
nei klerikalai, nei tautininkai

The reason is that the tire 
hasbeenrunningfineandcar 
owners have found it out.

V
K
S
<)

§
<3

kur susieiti ir kada. Musų ko
mitetas sutinka ir laukiame pa
skirtos dienos ir valandos.

Pėtnyčioj, (31 d. geg.) apie 
antrą valandą po pietų, susieina 
komitetai iš abiejų pusių: nuo

ša susirinkimą.
I t-

Tiesa yra ta, kad man pačiam

las ir pakabintas P. B. Goštauto 
ištaigoj. Plekate buvo ragina-

Vienintelė J.itbuanian Tire (’ompany Chicagoje.
SOUTHWEST TIRE CO.,

2010 W. 35lh St. ir 3177 Archer Avė. Tel. McKinley 119. 
Vulkanizavymas randelis Ballerijos.

M

nuo kunigo pusės Irjs (kunigas 
ir du parapijonai). Prasideda 
kalba apie debatus. Kunigas 
klausia: “Kokie debatai ir kas 
per vieni Ims liė deba toriai?” 
Jis, esą, nesutinkąs stoti į jo
kius debatus; jis norįs turėt1 
konferenciją, kuri užimsiant) 
apie, dvidešimtį valdinių, o ne 
debatus, kurių nėra madoje re n-

viešus susirinkimus ir svarstytų 
bėgamuosius reikalus, i) kada

.{ino rašyt ies po peticijomis, bu
vo nemaža užsi varinėj imu ir

liauto Tribūne išspausdino šito-

manysi te apie išvažiavimu iš Amerikos. 
Daugelis, kurie lai gerai žino, sako, kad 
geriausiai galite pagelbėti savo drau
gams ir giminėms pasilikdami čia, kur 
darbo ir maisto yra užtektinai, pasiųs
dami maistą ir pinigus jūsų giminėms 
už jurų.

Anjierikos valdžia yra pasirengusi jus ap
ginti. Amerika nori, kad jus pasiliktumėt.

Pirm negu jus pavėsite savo pinigus ar 
daiktus siuntimo kompanijai, pirmiau patir
kite iš užtikime, alsakomingo šaltinio ar ji 
yra saugi. Klauskit—

NEDUOKITE PINIGU NEŽI
NOMAM ŽMOGUI.

Tarp.Basinė Taryba yra suąiilariusi iš čia 
gimusių ir svetimšalių, žmonių, kurie karia
vo po žvaigždėmis ir Dryžomis už laisve, ku
ri:) rasti jus atvykote j čia, už darbininkus, 
kaip ir jus paljs.

Tarp-Basinė d aryba noriai sujungs rankas 
su jūsų samdytoju ar jūsų leidėju pagelbėti 
jums daryti kuogeriausią dėl jūsų giminių 
užjuryj ir dėl jūsų pačių.

■Ii pašilais jūsų reikale su Valdžia ir pa
ves jums savo žinias apie sąlygas įvairiose

norįs mokslišku lektūrų. Tž-

nu:
“Vienas musų lietuvių pilie* 

■ių atkreipia Tribūnos domą

Ar daiktai gali būti pasiųsti saugiai ir 
greitai?

Ar galima pasitikėti kompanija?
Ar galima gvaranliioli saugų pristatymą?

Ar gali transportar.ijos..kompanija sužino
ti dėl jus, ar žmonės, kuriuos jus no
rite pasiekti yra gyvi ir kur jie dabar

Ji darys viską jos galėję, kad apsaugojus 
jus nuo kelionės, ar pražudjmo jūsų myli
mu dovanų.

Kada jus saliutuosite šiandie Amerikos vė
liavai, atsiminkite; >

Kad ji plevėsuoja virš jūsų kaipo priža
das laisvės, kaipo draugas jūsų Čia ir 
jūsų

Kad ji
Kad ji
- nią.
Kad ji

mą.
Iteikalaukite išj)ildyino jos prižadų. At- 

sišaukik- j ją. kad jūsų auka teikimui džiaug
smo ir taikos karės sudarkytoms ir nuvar
gintoms širdims Europoje nėšių vaisių. Ji 
atsilieps, kaip ji padarė laimėjimo karės.

viengenčių užjuryj. |
atlygina proga už jūsų lojai iškurną, 
apgynimu pagerbia jūsų ištikinui-

allygina Teisybe jūsų užsitikėji.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

kun. atsako: “Ogi aš. .lūs, sočia- '">« tl,ikos konferencijoj. Nė 
tisini, galėsit statyti man klausi- 'arybosc su austrais nei vokic- 
mų, kokių tik norėsit, o aš atsa- k.is nėra minima apie Lictn- 
kinėsiu ” Į\cs neprikldtisomylię. Suv Val-

Musų (socialistu) komitetas p’jose gyvenantis lietuviai jau- 
nesutinkn su šia' propozicija: kad tuo daroma jiems dide-

?s, tai yra jeigu Į lc‘ neteisybė. Jie sako, kad 
kalbės valandą k‘utos apsisprendimo principas 
turi turėt laiko pooruojama, ir kad lietuviai, 

prelegentas nikiai skirtinga nuo kilų
idant žmonės I av() kaimynų tauta, skaldoma

iš kunigo pusės 
ir pusę, tai tiek

socialistų puses,

Pirm negu jus nuspręsite ką-nors pasiklauskite žinių 
iš savo samdytojo ar savo laikraščio. Mes noriai koo
peruosime su jais atsakyme i jūsų paklausimus.

THE 1NTER-RACIAL COUNCIL.
120 BR0AI)WAY, NEW YORK, N. Y. “Amerika dėl Manęs.”

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvaranluojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus. < t
Bankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Sukatoje nuo 9 ryto iki 
12d. L’tarninko ir Sukatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA. Kasierius 
JONAS KROTKAS. Vice-Pirm. S. A. SZYMKėVVICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS RROfclS JONAS KROTKAS
ANT. ENZB1GIEL ZIGM. RALCZIKONIS
ST. SZYMKIEW1CZ JUSTIN MACKEVVICH
M. S. BRENZA JLLiLS C. BRENDA

JONAS B. BRENZA,

Apsauga Padėtiems Pinigams

Milvvaukee’Ave? cor. Carpenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Bridgepoit Painting & >Hardware Company
‘ (Not inc.).

1 Malevojimo, dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimavimo ir grei-' 
navimo.

| Malevos, aliejai, lakeriai, Šepečiai, kalcimas, sieninė popiera, stik_ 
las, geležiniai tavorai ir tt.

Mes patarnaujame visose dalyse miesto.
3149 So. Halsted Street, Tclephone Yards 7282

1

kydamas: “

dujų laikų taikos kongresuose. 
Lietuviai reikalauja plebiscito 
(visuotino pačių to krašto žmo
nų balsavimo), idant jie palįs 
nutaria lietuvių gyvenamųjų

kirst, tada mano viskas nueis I Lietuvos žmonių tautinis susi- 
pi'r nieką ” iratimas yra stiprus ir jie nori

i.. i...n.,-.(„ „UvAoio.,: ...a, įgyveni savarankiai, turėt savo
valandą laiko, ir nieko nenuvei
kta. sai nėra priežasties, kodėl jiems

jus, socialistai, rengkit moksliš- kybe- Ir Lietuvos pakraščių 
kų lektūrų, o aš klausysiuos ir klausimas ateityj butų patogiau 
paskui statysiu klausimus.” iiai iSri»lils- leidžiant tų kraštų 
m,.« niinni suliko,,, n, nndmvli l 'nionėms patiems nubalsuoti.”
ateityje ir užkviesti kunigą pasi
klausyti. Mes juk nuolatos taip 
darom rengdami viešus susirin
kimus ir prakalbas. Kuopa vi

tose. visai sumažėjo. Kaikuriosc 
kasyklose dirbama po dvi, po

Važiuokite Ant Tyro Oro
Karščiai jau užėjo, tai geriausia viela yra išvažiuoti j Morgan Park ir lenai po pai

užkandžių kaip tai: šviežio pieno, sūrio, kiaušinių ir kilų dalykų, nes aplinkui dauge- 

lis Lietuvių gyvena, pas kuriuos galima visko gauti.

Morgan Park tai yra viena iš arčiausių vietų, kur galima išvažiuoti ir kur už 5c ga-

ir Vinccimi's Avė. ir lenai pusė bloko paeiti į rytus, tai lenai atrasite būrį Lietuvių. Ne
lik praleisite linksmai laiką bet ir pamatysite Lietuvių Bendrovės puikų subdiviziną, 
kur dabar pigiai lotus pardavoja. nuo atydarymo minėto subdivizino, nors yra labai 
trumpas laikas vos lik 3 savaitės laiko, o jau lapo išparduota daugiau negu šimtas lotų. 
Minėti lotai visiems labai patinka, kuris lik pamalė tas pirko ir jau daugelis pradės bū
davot! sau namus. Dabar dar lotai labai pigus, siu 
$5.00 put mėnesio.

$25.00 įmokėjimo gali pirkti ir po

kviečia visus lietuvius, neišski
riant nė kunigą. Bet iki šiol mu
sų kunigas niekados nebuvo 
atėjęs į socialistų rengiamas 
prakalbas. Katalikai, tuomet 
ateina į socialistų prakalbas, 
įkartais (langiaus kelia Jčla tisi
nių, ne kaip kad soc. kp. nariai. 
Ir jie turi pilnas teises. Sociali
stai irgi bando statyti klausimų 
katalikų si (tinkintuose, jeigu 
yra leista, bet dažnai katalikai 
už statymą klausimų liepia iš
mest socialistus lauk, nes tai 
esą bedieviška.

Štai kunigo sąrašas “Moksliš
kųjų lektūrų:” “Paskaitos apie 
socializmą: 1. Kas tai yra so-J 
oializmas? — 2. Priežastis soc.

Jau antra savaitė kaip strei
kuoja skalbyklų darbininkai. 
Jie reikalauja brangesnės mo- 
kesties už darbą ir astuonių va
landų darbo dienos.

Birželio 3 dieną sustreikavo 
taipjau gazo darbininkai.

—Teisybės Mylėtojas.

dali
ings stamps nupc........... ......
and ('.o., 7-10 W. Madison SI., kam
pas Halsted St. IJoom 232, 2-ras 
augštas, virš Famous Clothing 
Store, atdara vakarais iki 8 vai. 
Nedaliomis nuo 10 iki 1.

ATEIKITE į musų ofisą Nedėlioj, nuo 9 ryto 
mobiliais nuvešime jus ir jųsų šeimynas į Morgan 
praleisti ir pamatysite puikų lotų subdiviziną

iki 1 po pil tų, o mes su savo aulo-

Liberty Land & Investment Co.
g C I.J14 1 C z d (Ant Subdivizino ofisas po šituo nume

Ot)vl IialStCU Įmeriu, 11201 Vinccnnes Avenue)

Liberty Bondsus Bj|A|fOI A
dalį išmokėti}, komisus ir \v:ir sav- MMHJiMk 
ings stamps nuperka už cash Ėmei ■ 11 WP

nereikia jieškoti todėl, kad mes prisiunHame 
moks’ą tiesiog i Jusu namus.

Katn'HiPAS ir informacijos dykai. Visi išmoksta ir amžinai 
nčiuola mums už tnusu gerą ir pasekmimga mokymą.

_____________________________ M'es greitai ir gerai išmokiname: Lietuvių kalime, Gramati
kos it Suitaksės, Aritmetikos. Anglų kalbos. Poezijos. Oratorijos. Suredaguojame korespondenci

jas, Straipsnius, Knygas (rankraščiuose) ir Eiles. Parašome straipsnius, prclekcijas. debatus ir 
prakalbas. Visados įdėkite kroso* ženkleli atsakymui. Adresuokite:

L,. K. MOKYKLA, 13 B N. Hoyne Aye., Chicago, III.
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Lietuvių Rateliuose.
WEST SIDE.

Didelės prakalbos su programų.

Gegužės 11 dieną LSS. Aštun 
tas Rajonas surengė dideles pra
kalbas jhi programų Meldažio 
svetainėje? |Di(leJių prakalbų 
didelis programas susidėjo iš 
keliato deklamacijų, dviejų-tri
jų dainų ir Karaliaus-Stilsono 
prakalbų.

Pirmas “ant programo” buvo 
Anupras Karalius. Jo rolė, trum 
pai suglaudus, buvo tokia: sų- 
šial-patriotai, gaivalai kaip Gri
gaitis, socialu revoliucija neil
giau kaip už metų, duokite po 
penkinę žarijoms.

Savo rolę jisai išpildė taip 
prastai, kad ir patįs kraStutinie- 

ji rodė sunigiisių veidų. Vienas 
kraštutinysai savo draugui me
tė:

Sei, duok Bendokaičiui įne
šimą, kad jis sutrumpintų...

Nežinau, ar Bcndokaitis gavo 
tą “įnešimą” ar ne, bet Kara
lius greitai užbaigė, ir užtai pub
lika — bolševikiška ir nebolše- 
vikiška — jam širdingai padė
kojo.

Po to buvo deklamacijų ir 
dainų, o paskutinis “ant progra 
mo” išėjo pats Stilsonas. Jis, jei
gulima išsireikšti , buvo “tikra 
vakaro žvaigždė”. Jis ir kalbė
jo ir lošė, ir stengėsi nuduot 
rimtą' oratorių ir negalėjo už
slėpti savyj aną kasdieninį mi
nios gudruolį, kur pradeda ir už 
baigia žodžiais: “o ką jus prieš

mane?” žodžiu, jo kalba buvo 
“labai patraukianti.”- Ji tulus 
taip įkaitino, kad jie netik plojo, 
ir plojo, o dažnai pridėdavo po; 
skardų “bis-bis!”

Ir buvo už ką. Stilsonas mat 
išaiškino net trijų ri’šių įstaigas, 
būtent: valdžią. Rymo tėvą ir 
— kągi (tingiau, je i ne Halsted-Į 
stryeio menševikus Apie dvi) 
pirmąsias' “įstaigas” Stilsonas 
kalbėjo vos dešimts minučių, o 
išaiškinimui trečiosios, kuri, pa-« 
sak jo “nėra jokia didelė figū
ra,” jis pašventė net pusantros 
valandos. Aiškino ir šiaip ir 
taip. Išklosto koks skirtumas 
tarpe jo ir “paprasto asilo, ku
ris Naujienose gali būt už re
daktorių ir board direktorių”; 
“dokumentaliai” priparodė, kad 
tada, kai “senis” Liebknechtns” 
(^Vilhelmas) aiškinęs apie tai, 
kas yra demokratija, “Naujienų 
K<»ei:ilp.«tri<*tij ir kelinių 

vo”; ncsunnišamais taktais pri
parodė ir tai, kad “Socialistų 
Partijos tarptautiniai reakcio
nieriai“ išbraukę juos (“kaitino 
sius”) iš partijos, “kuri turi a- 
vingalviską programą ir stoja 
tik už balsavimą ir juo mano į- 
vykinti socializmą, o kas tam 
netiki — veja laukan...”

Aplamai, kalba buvo taip 
“pamokinanti,” kad daugelis ir 
galo nelaukę susiprato, apsišvie
tę ir iškiūtino iš svetainės, o tie, 
kur turėjo kantrybės sulaukt

Ir Stilsonas. O kas, jei ne 
jis pasakė, kad jie norį išplėšti 
ir partiją iš anų ponų sošilpat- 
riotų ir pasiimti ją sau. Je, o 
kada jie paiims partiją į savo 
rankas, lai kitiems dar mažes
niems prisieis vyli lauk patį Stil 
šoną... Jeseri! Argi tu nematai, 
kad taip dedasi ir pas dimikra- 
lus ir publikonus?

Kitame burelyj senyvas žmo
gelis skundžiasi:

Je, tai gadynė! Užsimokė
jau keliolika centų, tariausi ga
lėsiu išgirsti ką nors gera, o čia 
du jauni vyrukai, besismelkian- 
lįs į didelius vadovus, barasi, 
niekina savo partiją, mieruoja 
Grigaičio ir kitų kelines, statosi 
save visažinančiais, visagalin
čiais ir ragina mus kovoti prieš 
tokį pat brolį darbininką, kaip 
jie patįs. Kovoti — už ką? Ar 
tai už socializmą? Aš nors ir se
nus ■>. n logus, niekuomet ni-pri- 

kl tusiau j socialistų partiją, bet 
ti< k dat'ig žinau, kad suskaldžius 
tą partiją, socializmo vislick dar 
m ' arėsime...

Trečiame burelyj eina karštos 
diskusijos:

Aš sakau, kad draugas Stil- 
sonas orait ir gana! Mes nori- 
m socializmo, o Stilsonas mus 
veda prie jo.

Būt aš pirma noriu socializ
mą suprasti... Aš atėjau, kad 
išąurdu-s ką nors apie socializmą, 
n s aš jau senai misliju grįžti į

klcsa, sutraukdama savo spėkas 
(laikiau, gali įvykinti tikrąją 
taiką, — sako rezoliucija.

To sumanymo komitetas yra 
paskirtas Chicagos Darbo Parti
jos išdirbimui pienų dėl demon
stracijos, kuri atsibus Rivcr- 
vicw Parke. —

SENAS PAUKŠTININKAS NU
GALABINTAS.

F rauk Koutny, 65 mėtį am
žiaus, lapo atrastas jo kamba
ryje* užpakalyje paukščių par
davyklos ph. 3278 Archer avė. 

Jį atrado sena jo pažįstama 
Mrs. Martin. Kas jį nugalabino, 
nežinia.

PAKĖLIMAS ALGŲ MIESTO 
DARBININKAMS DINGO

Tuksiančiai miesto darbinin
kų, kurie tikėjosi, kad legisla tu
rą pakels miesto mokesčių kai- 
nnss tiek, ka<i išteks jie-ms algos 

pakelti, apsivylė.
Tarybos finansų komitetas, 

sužinojęs, kad legislahira nus
tatė mokesčių kainą nu $2.35, o 
$2.15, paliepė pakomitečiui su
mažinti biudžetą $2,200,000.

Kadangi didesnieji sumažini
mai galima padaryti tik sumoje 
$2,700,000 paskirtoj pakėlimui 
algų darbininkams ir $1,000,000 
paskirtam gatvių valymo reika
lams, tai šitos sumos ir bus su
mažintos pusiau.

Naujas pinigų paskyrimo pro-

Šitai Kur Sveikatos (Saugokite Savo Akis |

pabaigos, vėliau susirinkę į bū
relius šnekučiavosi:
' - Sei, Džiauni, o kaip tau pa
tiko “prakalbos su programų?” 

*—Hm, wcll, aš manau, kad 
jie patįs lusižino ,ką čiauška.

—O Stilsonas?

Rusiją, kur valdo socialistai ir 
t< d 1 man butų sarmata pasiro
dyti prieš juos nieko nežiinm- 
čiu.. Ret kalbėtojai šito nepaai
škino. Jie tik savo draugus 
kritikavo, kas man visai nesvar
bu.

Tau nesvarbu? Tu nepritari 
mums? Tu — gudbai!

(ud bai tarti prisiėjo ir vi- 
•s i cm s, nes kažkas pradėjo gesin
ti, žiburius. Taigi, tuo ir užsi
baigė tos “(mielės prakalbos su 
pro gramui?; Užsibaigė, įnešę 
d ir daugiau suįrutės į lietuvių ' w idarbininkų minias. — Rep.

BLOGAS VIRŠKI
NIMAS ir nečystas 
kraujas yra priežas
timi daugelio ligų, 
kurios kyla dėlei 
blogo vidurių virš
kinimo. Olillllc I I t l i I i A i t i

Ih-ityrę žmonės 
žino, kad beveik 
galima išsisaugoti, 
jeigu savo laiku pa
naudosite reikalin
gas priemones. To

ji priemonė šianje atsilikime yra Partola saldainis Prieš ei
nant gulti vartokite 3 saldumus,o persitikrinsite kad Patr-
tola gellbsti tikrai ir urnai. Vie nas pakelis Partola kainuoja lik
tai 1 doleris, o 6 pakeliai, kad patarnavus publikai parsiduoda 
už 5 dolerius. /

Partola gavo auksinius meda
lius ęvšiose pasaulio parodose už 

savo geras ypatybes. Kiekvie

name name privalo rastis zPar

tola. (196)

Graži ir naudinga dovana kiek
vienam prisiuntusiam orderį ir 
pinigus kartu su suomi upgarsi- 
itinili.

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė.,

New York, N. Y. Dep. L. 1.

Hoffman Mokykla
Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į gali

mai trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir uni
versitetą- Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimą. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę-

1537 Nortli Robcy Street, Arti Milvvaukee Avcnuc

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

/Gali būt prašalinta ir daugelyje tesi t i kimu 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 nemokamas.

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

(IjcsipuM Moaroe) .
Kambarys 807.

VALANDOS I) iki 8 .(.hjfTlflfO
Nedaliomis 10 iki 1.

Nori Leniną kviest 
Chicagon.

Chicago. — Birželio 11 d. Spc- 
ci ilis Darbo Partijos komitetas, 
kuris rūpinasi išdirbiniu pro- 
g amo dul darbininkų demon- 
st racijos, žadančios įvykti rug
sėjo 6 ir 7 Chicngoje, — pa
ti kf sumanymą šaukti Chica- 
goli iš visų civilizuotų šalių at
stovus darbini iikiišk u partijų. 
Užkvietimai bus pasiųsti beveik 
visoms darbininkiškos klesos 
grupėms Europoj, ir sulig pri
imtos rezoliucijos bus daroma 
pastaugiu, “suformuluoti picnuę 
įvykinimui tvarkos tame politi
niame ir industrijiniame chaose, 
kuris dabar egzistuoja.”

Sulig komiteto pienais spe
cialiai užkveitiiųai busią pasiųs
ti tokiems žmonėms, kaip Ed- 
ward De Valeru iš Airių res
publikos, Arthur Hendei^on iš 
Anglijos, Emile Vandcrvelde iš 
Relgijos, IRahnar Rranling iš 
Švedijos, Rela Kun iš Vengrijos 
ir Nikolai Lenin iš Rusijos So
vietų Respublikos.

Programas bus įteiktas Chica
gos Darbo Federacijos susirinki
mui, kuris įvyksta sekamą ne- 
dėldienį, ir tuo pačiu Įnikti bus 
pasiūlyta Darbo Partijos priim
ti tą programą. Siūlomoje kon
ferencijoje busią atvirai apkal
bama tuo laiku egzistuojančios 
visame pasaulyje politinio ir 
ekonominio padėjimo fazės. Ir 
programo autoriai gina, kad ne
būtų jokių suvaržymų apkalbė
jimuose, kurių tikslas yra 
suradimas būdų įvykinimui tai
kos.

Liko pirimtos rezoliucijos, ku 
rios pasmerkia Paryžiaus konlic- 
n'iiciją, kaipo nepavykusią, ir sa-

jektas, pagal įstatymą, turi bū
ti priimtas pirm liepos 1 d.

SUĖMĖ ŠNIPĄ PO TRIJŲ ME
TŲ GAUDYMO.

Trcjis melus Suv. Valstijų, 
Anglijos, Francijos Jr Italijos 
slaptosios policijos gaudė taria
mąjį šnipą liūgo Wcrnerį; ant 
galo Chicagos policijai tuko gar
bė. Barry’o detektyvai suėmė jį 
pn. 6506 Dorohester avė. Jį su
ėmė dėl teclminių priežasčių: 
ųž vengimą tarnauti karinome- 
nfjci

Werner pirmu jcartu pasiro
dė Suvienytose Valstijose 1915 
m. ir sukinėjosi Chicagos plie
no dirbtuvių apskrityj ir pirm
eivių rateliuose. Paskui jis pra
nyko; jį nusekė į IVĮeksiką, iš ten 
j Švediją ir paskui į Vokietiją. 
Anglijoje jis ištruko iš Anglijos 
agentų ir pasmuko į Suv. Vals
tijas. Federaliai agentai nuvijo 
jį j Meksiką. *

Jis pagrįžo į Chicago trįs die
nos tam atgal.

PO AKIŲ PAVOGĖ $500.
Foreman Brothers banke už

vakar kasininkas padavė per 
langelį du pakučiu pasiuntiniui, 
Mandelio brolių sankrovos. Vie
name pakelyj buvo $500 smul
kių; kitame tokia pat suma po
pieriais. Priemusis pakulius su 
vienu pasilenkė įdėti jį saugion 
dėžčn, kitą palikdamas šalę sa
vęs. Bet kol jis pirmulinį pakelį 
įdėjo, antras prapuolė. Detekty
vai dabar įieško žmogaus, kuris 
turėjo tokią drąsą pavogti pini
gus po akių.

SARGAS SUAREŠTUOTAS UŽ 
NUŠOVIMĄ ŽMOGAUS.

Wm. Erickson, spocialis poli- 
cistas, kuris tarnavo West Side 
sargyboj, tapo suareštuotas" už 
nušovimą žmogaus. Jis prisijia- 
žino, kad jis nušovė AnthonytKc 
remsvviski, 1618 S. Kolmar avė., 
kada tas samstė nuo žemės iš
byrėjusius iš vagono grūdus.

L...  i-r--.- •
SPROGU11S SPROGO VAIKUI 

BURNOJ.
Anton Tokarz, 4 metų vaiku

tis, 915 N. Racinc avė. radęs 
sprogulį numestą gatvėje, įdė
jo į burną ir tas sprogdamas 
vaiką labai sužeidė. Vaikas galįs 
munirli.

VAGILIAI PIJRšOVĖ RANKĄ 
NMUKIANTNKUI.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Šaltinis, lai Sukite Stomick Hit
leris, jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgą laiką mane kankino 
nesmagumas, neviriniinas 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 būdavau, vi
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
galėdavau atsilsėti.

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

bonką, jo gali gauti upliekose ir 
goresniuose saliunuo.se, o jeigu ten 
neturi, lai reikalaukite tiesiai iš Sa
lote Manufactur Co.

P. BALTBANAS,
610 W 31st St., Chicago, III. 

Tel. Boulcvard 7351

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau- 
dčjitm), kuomet raštas susibėga j 
krūvų, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus etate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmimi negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 moty 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų akiu, ausy, no
sies ir gerkles ligy. Po priežiūra 
Dr. P. A. Gryvos specialisto. U- 
Jarninkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po piety.

JOHN SMETANA

*

A. V. MAŽĖTIS
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.

po No. 1907 SOUTH HALSTED STREET.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentą, Kerny ir Stogams Popiery.

SPECIALIAI: Mulevja malevojimui stubą iš vidaus, po $1.50 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

REIKALINGA
'■ ’ , .* f

PARDAVĖJŲ — patyrimas pardavime nerei
kalingas. Mes išmokysime jus musų biznio. Mes 
geistume išmokyti musų žmones musų budu parda
vimo ir pardavojimo. Proga uždirbti dideles sumas 

• pinigų, ir pastovus biznis . turi būt virš dvidešimts 
penkių metų amžiaus. Ofisas atdaras iki 8:30 va
landos vakare.
z Atsišaukite į

Room 846 First National Bank Bldg.,
, H. W. ELMORE, Gen. Mgr.

h........... .. . "■ ... ............ .......................
jų užpuolikų peršovė jam ran
ką. Vienok .užpuolikai pabūgę 
pabėgo nei nebandę plėšti.

\ . .... _____ —v
TĖVAI "PASIGEDO SUNAUS— 
GAUNA ŽINOTI, KAD NEGY

VAS.

Bcnjumjn Pilszczynski, 12 
inetųp 1911 Guaid. g. bežaisda
mas su trimij/ savo draugais į-

į kitą pusę ji pamate ihi vyru, 
kurių vienas karulį stūmė. Ji 
išsigandus paiblėgo ir tą, ką ji 
malė papasakojo. Policija atė
jusi ant vietos rado karučio nu
važiuota, bet pakuruoklio ne
buvo. Spėja, kad tai juodran- 
kių darbas.

AKIŲ specialistas 
1801 So. Aahland Avė., Chicago.

Kampas 18-tos gatvės. 
3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 

Tėmykite į mano parašą. 
Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
X vai. vakaro. Nedalioje nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną. 

--------------------1-------

Dr. D. J. BAGOCIUS 
UetuvU Gydytoja* Ir 

Chirurgai
Ofisas 10900 So. Michigan Ava.

Rezidencija 10731 S. Michigiui 
Avė., Roselaud, III.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 341. 

▼ai.: 9 ryto iki 11 d.
2 no piety iki 4 
8 iki 9 vakare.

Telcphon& Y^rds 5032

Dr. M. Stupniski
3109 E. Morgan sL Chicago

VALANDOJ. Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare 1

mmhmmv l---- .~«i ------- ■

puolė į Chicagos upę ties Web- 
ster avė. tiltu ir prigėrė.

Tėvai pažino savo vaiko ku
lią, nuėję policijos klauslies a- 
piv jį.

DVI BOMBOS SPROGO NEG- 
GRŲ APIEL1NKĖL\

Vakar dvi bombos sprogo bū
stiniuose namuose negrų apie- * • • ✓ linkėj pietinėj dalyj. Dvidešimts 
šeimynų išsigandę išbėgiojo gat
vėn, bet niekas nebuvo sužeistas. 
Įėjimai abiejuose namuose tapo 
suardyti. Tiu bustai yra 5131-15 
Prairie avė. ir 5006-8 Cąlumet 
avė.

Šitame atsilikime sakoma 
'greičiau darbo kliulįs yra prie
žastimi jų padėjimo, kaip tauti
nė neapykanta.

MOTERŲ DRABUŽIŲ SIUVĖ
JAI NEPATENKINTI.

Moterų drabužių dirbėjų uni
jos organizatoriai Am. Darb. 

Fcd. konferencijoje vakar už- 
rciškė, kad jei Chicagos darbda
viai nesitaikis ramiu budu, tai 
šią vasarą kilsiąs didelis slrai- 
kas. Jie kaltino ypatingai teisė
ją BakRviną, kuris neapkenčia 
organizuotų darbininkų.

pakAruokus pranyko.
Chicagos ąpielinkėj Doltone 

14 melų mergaitė Elsie Sclnves- 
ki padarė sujudimą tarpe žmo
nių papasakodama, kad ji skin-

t

Elevatorrn operac tojaus.

ko, kad toj konferencijoj “glu- Jan Skarbek 13042 llouslon dama gėles arti savo namų pa- 
di neišvengiamos priežastįs bu- avė. vakar nepaklausė paliepi-j matė vyrą surištomis rankomis 
ši)iių karių.” Tik darbininkų mo iškelti rankas ir vienas dvic- pakartą po medžiu. Atsisukus

Priklausantiems Unijos toka
jui 147.

Unijos lokalo No. 147 nariai 
labiau rupinties unijos reikalais. 
Reikėtų neapleisti savo loealo 
susi linkini ą, bet visados į juos 
lankylius ir sekti jos vcflčhną. 
Mes mokame mokesčius —[įsto
jimo ir mėnesines, ir per metus 
sumokame iždan apie 15,000 do 
lovių, bet nežinomu kaip ir kam 
tie pinigai suvartojama. Visa 
kuo pavedant rupinties savo vir
šininkams, o jų veikimo visai 
nekontroliuojame. Iš 1100 na
riu, j milingus sueina apie šim
tas, o dažnai ir dar mažiau na
rių, o todėl nė nežinome, kas li
nijos veikiama, kas tariama. 
Štai pora mėnesių atgal viename 
neskaitlingame susirinkime bu
vo putarta nebemokei per šešis 
mėnesius pašalpų sumirgusiems 
nariams. Priežastis esanti to
kia, kad influenzos ligai siau
čiant daug pinigų išmokėtai ir 
kasa esanti apitušlė. Ar dau
gelis musų tai žino?

Taigi, draugai, pabuskime ir 
žiūrėkime, kaip dalykai yra.

Birželio 17 ir liepas 1 bus 
svarbus mitingai. Svarbus ypač 
tuo, kad bus renkama nauja lo
kalo No. 117 valdyba. Taigi mu- 
;sų priedermė būtinai atvykti į 
tuos susirinkimus ir rūpintis, 
kad butų išrinkti tinkami žmo
nės — toki, kuriems tikrai mu
sų, darbininkų, reikalai rupi.

— U n i.ji s tas.

: DR, M. HERZMAN
IŠRUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, rnote-ų ir vaikų, pagal naujausias 

( metodai ĮURay įr kitokius elektros prie- 
taisua.

1 j OCts-Ar <»■ L.nbaratorija: 1035 W. 18tb 
flt. nct-Mi Fiaa fet.

VALANDOS: >luo 10-12 vietų, ir 
vklxrufa». Telephope Canal 8110l 

Ct vENIMVS: 1412 S. Halsted Street ■ 
VALANDOS: 8 t ryto, tiktai . h

. Rez. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Telepbone H^ymarkct 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS G ŪDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišku, Vyrišky,
Vaiky ir visy chronišky ligų 

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

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

... -... v
Teleplione Yards 5834

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

Ur. M T. STRIKOUS
Lieio«ia 

Gydytojai Ir CMnurcu
1757 W. 4? St. Chlcage. 411. 

Ofiso Tel. BoulevaMl 1M
Rez Tel Seeley 420

. .... ..... ....... .... .......
Tel. Yards 3651.

Baigusi Akušerijos k( 
legijų; ilgai praktika 
vusi Penn.sylvanijos 
hospitalėse ir .Pasek! 
m ingai patarnau
ja prie gimdymo. 
Duodu rodi) visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antry lubų)

■■■i i, ■ «

AKUŠERKA

t ii

Chicago, III.
Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

saliunuo.se


CRtelgtt, III Subata, Birželio 14 d., 1913

Pranešimai ASMENŲ JIEŠK0J1MA1
Marijono* Picliukės

Pastaba ataiunčiantiema draugijų 
pranešimus: —

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

— Redakcija

PajieŠkau
Meldžiu atsišaukti jos pačios ar kas 
ją pažįsta, už ką busiu dėkingas.

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

PAJIESKAU savo brolių Vincen
to ir Leono Pelcckių, paeina iš Kau
no gub., Raseinių pav., Nemakščių 
pa ra p. Kubiliškių vietos. Meldžiu 

atsišaukti šiuo adresu:
TEOPIL Peleekis,

713 So. Canal St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ* • *** • *»•». a, . - * •
.. Beikąlingos 2 moterjs dėl ardy
mo vilnų, pastovus darbas, gera mp- 
kestis patyl ima ; rer. ikalingas.

SIGEL,
1536 \V. 131h SI., Chicago, III.

Reikia merginos prie namų darbo, 
gera nrokeslis, geras namas, nereikia 
drabužiai idant.

M. S. Caplan,
5127 Michigau Avė., Chicago.

Phone Yards 1719

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMB
Extra Bargenis, iš priežasties li

gos turiu parduoti Bučernę ir Gro-. 
'.cenitj, Hutomobilių ir mimą arba 
iniiinisio ant loto. Atsišaukit po 
numeriu: 1001 So. Brighton l'hice.

Draugiška* Išvažiavimas. — L. S. 
J. L. ir L AL P. S. kuopos reng.a 
draugiška išvažb»vim? į Joffersono 
girtų nedėlioj, birž. 16. Kviečiame 
d ravi'. “S ir tu augus kuoskaillingia'i- 
siai dalyvauti. Bus užkandžių ir 
saldžių gėrymu. Važiuoti Milw;>iiy 
ke»‘ avė. karais kol sustos; paeiti 
toliau keturis blokus ir pasuk i po 
dešinei iki miško. — J. J. J.

I’AII! ŠKAU dėdės Pct -O olišuus- 
lo Ermal.-ivičiaus, piui- 
is gub., I i ..kų pnvie' >, 

D ium.i ptfi’ap., Do^uoni” kaimo. 
C*, viki Wilig, \V. Va. Daliu'*, gir
dėjau, gyvena Detroit, Midi, Jie 
patįs tegul atsišaukia, arba kas žino
te praneškite jų ndresi.-i. 
s\.ui u reikalą.

Mykolas Pūtis, 
3112 So. Halsted St., Chicago, III.

ir M v

1 orio

PAJIESKAU dviejų sūnų Stanis
lovo ir Antinio Ruzgų. 'I'aipgi bro
lio Jono l'olcikio, brolis paeina iš 
Kauno gub., Reseinių pav 
miesto, g.\ vena 
Jie palįs ar kas

Tauragės 
apie Aiew Yorkų. 
žinote meldžiu pra-

REIKIA 25 vyry dirbt prie kapi
nių.

Jacob Meifshler,
1304 S. Desplaim b t ve., Uorėj Park,

III.
Tel. I'ore-I Park 1625.

Beikin patyrusio varnišiotojo prie 
pataisytų rakandu pastovus dailias. 

GLADMAN BHOS.,
832 Mąxwclll SI., Chicago, III.

Reikia patyrusio žmogaus prie 
•'.•kandų, gera užmokestis pastovus 
darbas.

GLADMAN BHOS., 
832 Maxwell St., Chicago, III.

Roseland ir West Pullman. — LSS. 
137 12 231 kp. Piknikas įvyks Su- 
batoje birželio 14, Gardner’s Park 
darže. 124 Sh*. ir Michigąn Avė. 
Pradžia 2 vai. po pietų. —^Važiuokit 
bile karais iki State Strs ir paimkite 
karus 119 Morgan, kurie nuveš iki 
1'19 St. Išlipę paeikite Michigau Avė. 
4.dus blokus į pietus iki 123 Slr. te
nai bus piknikas. — Komite as.

Juzefą
1128 Marshfiold

Ruzgienė, 
Avė., Chicago, III.

PAJH'.šKAU savo pažįstamų Eran- 
'ciškaus Venckaus ir jo moteries Elz
bietos, tie patįs kų buvote pas mane 
Laportc, Ind. pereitais metais.

Jos. Kubilius,
607 Mirhigan Avė., Laporte, Ind.

REIKALINGA 25 merginu prie 
dirbtuvės darbų, $14 į savaitę mo
kinantis, $17.20 savaitę nuo šmotų.

American Insulated 
Cable Co.,

954 West 21st St., Chicago, III.

XVire &

, REIKALINGA mulderių dėl šildo
mų ir virtuvės pečių, pastovus dar
bas visa melą, nuo šmotu darbas. At
sišaukite į Missouri Malleable Iron 
Co., Ea.st St. Louis, 111.

I irt. Aloierų Apšvictaąs Di-jos 
draugiškas išvažiavimas įvyks nedė
lioję birželio 15 (' 
Park prie 37 gatvės.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
AVashii.gton 

Stisit-įtikimas 
Visos nares 

y .t k' iečiamos dalyvauti išprašo- 
i. (,> atsivesti drapuge draugų u 
di *ug'ų. — Kviečia Komi.etas.

Ant rendos vienas kambaris, dėl 
vieno arba dvijų vaikinų. Su 
valgio.

3815 S. Ilalsted St., 1-mas

ar be

fl

ų ant burdo su val
iu yra dideli, ga'i gy- 
k pakeleiviams gera

REIKIA vi 
giu ir kambė 
veni |.o du 
vi *: i p< i-nakvoji.

i.l ETŲ VIEKAS IIOTELIS, 
It.OJ S*.. liaKted SI., Chicag o III

LSS 4 kp., JLPL 1 kp. ir JLAT. 
kliubo I avinimos susirinkimas į- 
vyks nedėlioj, birželio 15 <1. II vai. 
ryt*,* Jefferson giriose. Viši lavini
mo? lankytojai malonėkit atvažiuo-

.VI ĮDUODAMA rcndon du 
bariai. Atsišaukite greitai.

2 auk.št. Ch

kain-

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA vyrų dirbti į maišų 
rbtųvę. Patyrimo nereikia. Pas- 

* , ’Jovus darbas. Atsišaukite į
' * I \Vestern Bag and Burlap (’o.,

■— 2419 yvallaee St., Chicago.

PPD. Unijos lietuvių skyrius sky
rius rengia išvažiavimų nedėlioj, 
biržlio 15 d. į Jefferson Miškus, bus 
geras programas. ' — Komite.a.s.

REIKALINGA kepėjas pirmos ar
ba antros rankos. Gera mokestis

K. NEFFAS,
542 E. 43 st., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI

» Lietuviu JanPoriy Vyrų ir M »te- 
ru Paš. Kliubas fengia prakalbas, 
Subatoje, birželio 14 d.. Elgiaus 
svetainėje. 3720 AA’. Madison St. 
Pradžia 7:30 vai. vvk. Kalbės l\ Gri
gaitis. Kviečia visus atsilankyti.

— Komitetas.

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVĖ REIKA

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GAI.ftTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
I ARMAS IK LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI GI-ROS. KLAUSKITE PLATES
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAN!) AND 
1NVE3TMENL CO.

3301 So. Halsted St., Chicago, III

Ant pardavimo naujas 1918 m. 
Eordo Trukus l'V» už $400.00. Tini 
būti parduotas tuojans iš priežas
ties apleidimo miesto. Atsišaukite 
tarpe 4 ir 7 vai. vak.

5137 S. Bobey SI., Chicago, III.
• PARDAVIMUI automobilius — 

Iloynes Touring car. 5 pasažierių, 
kaip naujas, naujos tires, tiktai į 

$675: Reikia pinigų. Atsišaukite tarp 
3 ir 7 vai. po pietų. 
5137 So. Robey St Chicago.

Cicero, III. LMPS. 13 kp. rngia 
šeimyniška išvažiavimų nedėlioj, 
birželio 15 d. už černausko dražo, 
tuojans už upės. Svečių priėmimą, 
prasidės 10 vai. ryto. Narė,s ir 
draugai ir draugės kviečiama daly- 
vau t i.

REIKALINGAS barzdaskutys. Va
karais, Subatomis ir Nedėliomis. 
Atsišaukite gl itai.
2050 AV. Couler St., Chicago, III.

Komite.au

37-tos kuopos susirinkimas! rU’LSS.
mėnesinis Ims 16 <1- birželio-June, 
19 l m. Malinausko svidainėlje, 
1813 So. Ilalsted Str. Pradžia 8 v, 
vakare. Draugės ir draugai atsilan- 
kjte visi. — Komitetas.

REIKALINGA vyrų į plaster mill, 
taipgi prie krovimo ir iškrovimo ka-

U. S. MATERIALS CO., 
Shefficld Avė. 1-mas blokas į pietus 

nuo North Avė.

DU TROKAI ANT BENUOS 
IŠVAŽIAVIMU | PIKNIKUS.

XV. B. JUČUS, 
.3305 SO. HALSTED ST.

DEL

Cicero, III. Lietuvių IJuosybės 
Namo B-vės visuotinas* narių susi
rinkimas įvyks nedėlioj, birž. 15 (L. 
10 vai. ryto Jos. Nefo svetainėj 
1500 So. 49 gi. Visi nariai būtinai 
privalo atsilankyti, nes randasi la
bai svarbių reikalų. —Direktoriai

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

SHERMAN IIOTEL
Randolph and Clark Sts., Chicago.

Pas. Pram. Darh. Unijos skyriaus 
661 turės savo susirinkimų Aušros 
svetainėj 3691 So. Ilalsted gt. suk
toj. birželio 14 d. Pradžią 7:30 vai. 

nariai l.-.'.I.- ...__
naujų narių.

Raštininkas.

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

A. P. SAL—KAS 
1414 So. California Avc., Chicago.

PARDUODU 7 pasažierių auto
mobiliu. Atsišaukite j savininkų. 

JUOZAS VRUBLEVSKIS.
2535 AVest 461h St., Chicago.

vakaro. Visi 
ir atsiveskite

REIKALINGA moteris, darbas pa- 
’ l i'ikii Plovus, gera mokestis. Atsišaukite aieiKiu kuku N:(|ionnl Co> <MM) w. 181h St., 

I Chicago. III.

UI. _ Birželio 1’ d.AVaukegan,
kaip 9 vai. ryto. įvyks SLA. 262 kp. 
susirinkimas l.iuosybės svetainėje, 
801 — 8th St. Draugai, nariai ir na
rės. o taipgi norintįs tapti šios orga
nizacijos nariais, malonėkite atvyk
ti pažymėtu laiku. — Fin. rast.

J. Motejailis.

REIKALINGI patyrė Cabinet ma- 
kers, prie taisymo rakandų, nuola- 
linis dailias ir gerti alga.

GLADMAN BROS.,
8.32 Maxwe!l St. Canal 6188

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

M. P.
31 12 Union Avė., 2 floras iš fronto

PARDAVIMUI automobilius labai 
pigiai, 1917 melų. 7 pasažierių. Bur- 
ke ('.o. Visai mažai važinėtas. Atsi
šaukite nuo 7 vai. vak.
.3159 Emcrald Avė., Chicago.

RF.IKIA OPEHEITORIŲ ANT KAU-

Brighton Park. — Keistučio Paš. 
Kliubns rengia piknikų ned'lmje, 

birželio 15 d., f eafy Grove—Bh'ns- 
Irupo Darže, AA'iHovv Springs, III. 
Prasidės 9 vai. rvto. Inžan"n °'c. 
Archer karais iki miesto ribų ir AVil- 
low Springs karais »ki daržui.

Kviečia Komitetas.

Kišenių dirbėju
Pamušalų dirbėjų 
Ka’nieroi dirb’iu. 
Rankovių dirbėju.

PARDAVIMUI automobilius 5 pa
sažierių. Kaina $250.00. Pats pra
deda. Gerame padėjime. Tūrių par
duoti šių savaitę. Atsišaukite į 
3238 So. Ilalsted St., Chicago.

Harvey, III. — SI A. 289 kn. ran
gia vakarų-baliu siibaloj. birželio 14. 
(’ier’ick'o svetainėj. 15629 Ilalsted 
St Pradžia 7 vai. vakare.

Kviečiame visus . — Komitetas.

G»«z:kli siuvėjų.
Finišerkų.
Rankovių siuvPju.

Pastovus <l*»rhas v°ra mokestis. 
rHusio* darbo sųlygos. Atsišaukite 
tuojau*.

P.n \NSTL”'TFR M. C
AV. Tpcifcnn Blvd.. Chicago.

Tel. Ilaymarkct 3741.

PARDAVIMUI
i*e-

8.? 3

LSS. 234 kn. mėnesinis susirin
kimas d'd kaikurių priežasčių neį- 
vvks birželio 15 diena, bet jv\ ks ne
dalioj. b'rže’io 22 dienų. Draugai, 
malonėkite .įsilėmvt.

— Sekr. A. Audickas.

R'^ka’inga dvieju moterų dėl at
rink ioj’mo skuduru. Gera mokes
tis, pastovus darbas. Atsišaukite 

Ginsburtf & AUer.
2707 AV. 121 b St.

Siissb’. I U* Soc. Dainininkų /m. 
1-mo Apskričio konferencija jvyks 
siihaloi. birželio II. 7:30 vai. vak. 
Meldažio svet., 2242 AV. 23rd Plnce. 
Visi chorai nriklausantįs LLSDA. 
1-innm Apskričiui malonės atsiusti 
no 3 delegatus, o delegatai teiksis 
laiku atvykti, nes turime daug reika
lų. —• J. Urbonas, org.

REIKALINGAS vyras dirbti į pir
tį* 

DOUGI AS BATUS.
1115 So. Paulina St., Chicago.

REIKIA DARBININKU I FOUN- 
DPY NUOLATINIS DARBAS, AT
SIŠAUKITE:

EMPI OYMENT DF.P. 
tANE CO.
SO. KEDZIE AVĖ.40th ST. &

I SS. 81 kn. .susirinkimas jvvks ne 
19-lų. bet 16 ta birželio, tv. ranedė- 
lio vakare. l^'iežncHs *a. kad ivvks 
visuotinas I SS. VUl Rnlnno nario 
ciicir:nkimas 1221 Bhie Islnnd Avė. 
Visi 81 kuopos nariai atvvkiie.

—J. D. Bendokaitis, ra*t.

»»* TK \l IVidA MO’i'FRŲ ir mer
ginų m Mitru 
NTU Di*'L LI'NGVO 
DARBO. GURIAUSIA MOKESTIS.

BATgrApv h a ir AND 
RID 

2279 S0PSNION AVI

ARBA SFN’-<’-
DIRBTUVĖS

LMPS. 29 H. rengia draugiška iš
važiavimų 15 d. birželio į Jefferson 
giria. Bus puikus nroeramas. Vi- ra mokestis, 
sus kviečiame atvažiuoti.

— Rengėjos.

PARDAVIMUI gros-ernė ir bučer- 
nė, 2 aukštu namas. Pigiai.

• C. IIECHT, 
3743 So. Albany Avė., Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS*
PARSIDUODA “Kendžių ir Ciga

rų štoras“ taipgi laikoma tabakas 
!r visokių smulkmenų. Biznis iš
dirbtas per 11 melų, viela tirštai ap
gyventa lietuviu. Pi'»cžast:s rarda- 
•hno, turiu kitų blzn|. Parduosiu 
labai pigiai.

1609 S. IJalsted St,. Chicago.

PARDAVIMUI groserne ir bučer- 
ie. Gera biznio vieta* Savininkas 

eina į kitų biznį.
Narna* ir lotas taipgi parduoda. 

”n pigiai.
1815 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

RAKANDAI

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų 

praleiskite šio btirgeno. Puikus 
Pla.ver Pianas, staile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonal, 
naveikslai ir U., parduosiu už bilę 
kokį teisingų pasiulijimu. viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubęltavais 
springsais Phonograph. Grajina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Besidencija 1922 So. Kedzie Avė,, 
Chiengo. III.

ne-

PARDUODU rakandus iš priežas
ties išvažiavimo iš šio miesto. Kam 
reikalinga tni geni proga sutaupyti 
pinigus. Atsišaukite greitai.

J. Kuntz,
2920 So. Union Avė., Chicago.

.3 fialas.

PARDAVIMUI seklyčios setas, 
italas, du krėslai ir davenport. Ga
lima matyti nnot vai. po pietų.

17ix8 So. Ilalsted St., 2-ras aukš
tas užpakalyje.

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA naujos mados 6 

kambarių “Bungalow” Cement blo- 
ek stucco nudirbhno. Naujai ištai
syta. Kieto medžio grindys ir ar- 
ė.uo’o užbaigtas viduj. Cemento ba- 
seinenlas, išplisteruotas ir tinka
mas vasarinėj virtuvei, Conercte si- 
da\valk ir naujos tvoros, didelis ga- 
ragas u
kals j.

su eem'cSRo grindimis užoa- 
Savininkas parduos labai

JOSEF WIPPEL, 
7404 W. 63rd Place, Argo, III.

PARDAVIMUI didelis bargenas, 3 
aukštu namas,, namelis ir lotas 
$1900.

1627 So. Morgan St., Chicago, UI.

PARDAVIMUI 8 kambariu muro 
mimas ir du lotu $2500. Labai pi
ldai. Gera transportacija.
3618 Union Avė., Chicago, III.

100 residencijos lotų arti švv Ka- 
’zimiero Mokyklos ir Bažnyčios. Bau 

(It • ant Ta’nVhlrt, AVashtf'naw, I’ar- 
field, Califofma, tarp 65 ir 67-tos 
gatvės. Visi įtaisymai viduje. Ex- 
fra puiki vieta. Prieina prie Maiapmtt 
Mnnor. Užbaigta. Gera vieta sub- 
divizijos. ant South AArest Side. Sne- 
cialis pasiulijimas statytojams. Ga- 
’i padaryti lengvas mėnesines išmo
kėjimo sųlvgas. *

Ofisas Marųuelte Park Benk... 
63rd & AVestern A v. AV. 11. Fisher, 

Chicago, UI.

PARDAVIMUI pigiai pikeernė ar-1 
ha studija. Vėliausios mados įtaisy
mai. Gera viela. Kreipkitės į

K. JAMONTAS, J
1739 So. Ilalsted St., Chicago.

BIZNIERIŲ DOMAI!
PARDUODU pirmos klesos bučer- 

ne ir groserne su vieno augšto na
mu naujoje lietuvių apgyventoje vie
loje. Parduosiu už nebrangių kainų.

ANTON PRAZSKY,
2856 Emcrald Avė., Chicago

PARSIDUODA Ručernė ir Groser- 
nė greitai, knygučių nėra, toru vi
sokiu tautų maišau, geroj vietoj, 
randa $23 su pr^tfvvenimu. Kas 
reikalauja tokjn biznio geriau nc- 
"aus niekur. "Priežastis pardavimo, 
kns atvažiuos naMikysiu, 5953 So. 
State St., Tel. Englevvood 3081

PAJIDAVIMUI razinkų uogos dėl 
darymo v' no. Galima gauti kiek no- 
’ima. Sudėta po 25 svarus j dėžu-

COYNE BROS.
119 W. South Water St., Chicago, III

p<»**v*duod}i ųu’l-i Grbcernė »r Ci- 
*.rar Tolv»'’ca« Ir Saldaini” T°o (’renm 
ir visokių daiktu, pusė blioko nuo 
mokyklos ir pirmos durys prie di
delio Parko. Ant greito pardavimo 
narduodu už $700. 4 gražus kimi;

Atsišaukite greitai. 1 bariai ir Storins 830.00 ramios mė- 
Peldžius. nesyj. Adresas: 4500 S. Loomis St.,

4129 So* Sacramento Avė., Chicago. Chicago, III.

,exvay co.

.PETKAI INGAS 'Teras biičeris. Ge-

PI A'I'ŲS res<deneijos lotai, arti 
Sv. Kazimiro Mokyklos. V'si itai- 
sxmai viduje, nuiki vieta Augančioje 
apielink^l'' N:ek* "('rn<mio. Spėria* 

pasiulijimas statytojams
Grynais pinigais arba ąnt išmokėji. 
mcį.

' AVm C. Rrietzke, 
2409x AVest 63rd St., Chicago.

Pranešu Naujienų skaitytojam, 
kas norit pirkti Fermų. gero! vieloj 
ir teisingai tarp lietuvių Michigano, 
aš turiu ten l’armų ir mano tėvai 
gyvena. Krejpkitė pas Naujienų a. 
gertų, kuris jums nurodis arba nu
važiuos dreuce.

WM. PILYPAS.
720 XV. 120 St., XVest Pullman. III.

F A R M A
80 akru žemės Micigan, 1 ir nusč my
lios iki miestuko, arte didelių fabri
kų miesto. 40 aitru dirbamos, 10 ak
ru ganvklos, nutverta tvoromis, di- 
'•-'l's sodnas, arte ežero. Pn- ke $1900. 
Mainau ant miesto prapertės.

United Land & Investment Co., 
117 N. Dearborn St., Cicago, III.

F A R M A.
40 pkru žemės su bndinkais. AVis. 
25 akrai dirbamos, žemė aptverta 
tvoromis, arte miestuko, 5 melžia
mos karves, 2 telvčio*. 2 arkliai, 3 
T’oulčs, 20 vištų, 4 vežimai. 3 hog^e 
plūgas, akėčios, 2 kulhiveitortai, 25 
hk’M)i javais arugei«. dobil'ds, 
:'v!žon)is. kviečiais, agurkais, žir- 
n’eis. 1 Smetnnės mašina, 1 pečius. 
Pa-siduoda pi"ini.

United Land A* Invesfmont Co’.
117 N. Dearborn St., Chicago, III.

PARDAVIMUI — labai pirkus 6 
kambarių muro namelis su mmidvne 
ir uesu ant didelio loto arti 31-mos 
gatvės, Bargenas už $2.000. Taipgi 
inbni "<‘ras murn 6 kambarin namas 
4 ir 5 kambarin ant Emei’ald Avė..

arti 31-mos gatvės, kaina tiktai 
^6.300. Pamatvkite savininke arba 
M“ 'Tlnna,nm,k!‘<’. Ernis E. Reenev, 
(i03 AVest 31-st St.

PARDAVIMUI fnrma. 120 akru 
Wis»‘onsino vaisi’ioj". Trąši žemė. 
Parduosiu mba išmainysiu į namų. 
Atsišaukif(‘ į:

J. YUSKEVIC1I.
3114 So. Halsted St., Chicago.

FARM U JlESKANTL
Tie kurie jieškote fannų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj \Viseonsine. Kurioj daugybė 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
j ra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražių laukų 
ir prie lietuviško miestelio, W()()l). 
BORO, kuriam dauguma Rietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė-

I jų, Dar yra proga lietuviams dau-: 
gitui biznių užsidėti.

Ta dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir aukščiau už ake- 
ri. Galite pradėti dirpli faunų su 
$100.90 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

Daugumas musų žmonių yra iš- 
1 važinėju po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl farmeriavimo 

1 nesurasite, kaip AVisconsine lietu
vių kolonijoj. (

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog į Lietuvių Bendrovę, pas sa-Į 
vininkus, minėtų farmų, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais, ir žemes la
pais.

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

BABGENAS.
Geriausiu pasiulijimu nupirksi ma

no namų prie 2039 So. Halsted SI., 
Rendos neša $27 j mėnesį. Tiesiai 
prieš pat Parkų. Geros sųlygos. Sa
vininkas turi parduoti greitai apleis
damas miestų. Paklauskite 2959 Bar
neli Avė. po 5 vai. vak., arba Suim
toje po pietų, arba Nedėlioję. Mr. 
Bilek.

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

C. P. SUROMSKI, 
3346 So. Ilalsted St., Chicago, III.

FARMOS.
Parsiduoda didžiausioj lietuvių 

kolionijoj, Michigano valstijoj, far- 
inos visokios, su gyvenamoms trio- 
bom.s ir sodais ir apsėtais laukais, 
galima pirkt ant lengvų išmokesčių, 
dabar geriausias laikas pirkt far- 
nios. Platesnių žinių kreipkitės 
per laiškų įdėdamas stanipij už 3c.

TONY ZABELA,
P. O. Box 1, Peocock, Mich.

PAMATYK GREITAI.
Sekantieji namai parsiduoda la

bai pigiai. Kuriuos galima pirkti 
su mažu įmokėjimu, o likusius iš 
randų išmokėsite.

PARSIDUODA geras namelis dėl 
vieno pagyvenimo, su visais gerais 

nbiejų pusių. 
.... $1400.00 
pagyvenimų 

namas ant mūrinių stulpų. Raudos 
neša 14 procentų. Parsiduoda už 
$1900, su $200 j mokėjimu, o likusius 
ramios išmokės.

PARSIDUODA 3jų pagyvenimų 
medinis namas. Bandos neša 16 
procentų. Parsiduoda už $2400.00 

PARSIDUODA 4 pagyvenimu vi
sas murhtis namiis po 4 kambarius. 
Randiis neša $*141.00 j mėnesį.' Par- 
siduos už .........................  $3800.00

PARSIDUODA 6 pagyvenimų vi
sas mūrinis namas už.... $7000.00

PARSIDUODA 3jų pagyvenimų 
visai naujas mūrinis namas su nau
jausiais įtaisymais. Neša gerų rcn- 
dų Parsiduos už ............. $6500.00

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas. 2jų metų senumo ir 
su visais naujos mados įtaisymais, 
’arsiduos daug pigiau negu kaina

vo pabudavoti.
Visi virš minėti namai randasi lie

tuvių apgyventose vietose ant Brid- 
geporto ir Brighton Parko. Visi 
bus parduodami su visai mažu įmo- 
kejimu.

Ateikite į musų ofisų, o mes Tam
stoms pririnksime n;un% pagal Tam
stos norų, nes musu yra didžiausia 
Reai Estate firma Lietuvių Ameri
koje.

Kas norite parduot eni kokių 
nuosavybę, mes parduosime grei
tai, visiems tiems kurie tik paduos 
gerus bargenus. nes mes parduoda
me desėlkus namų kas savaitė ir 
musu visi kostumeriai yra užganė
dinti.

Liberty Lnnd A Investment Co. 
3301 So. Halsted St., Chicago, 111.

įtaisymais, šviesus iš
Parsiduos už ............

PARSIDUODA 2jų

ENTRA!
PARSIDUODA 2-1” lubų nugščio 

medinis narnąs, mūrinis pundamen- 
las ir augšlas cimentuotas beisnien. 
tas. 2 pagyvenimai po 5 kambarius, 
2 L>l;«i 50X150. Namas vertas $5000 
nmsid'ioda tik už $3700. Inmokėti 
$'00. likusius ppi/al pirkėjaus norų. 
Najnas randasi 8445 Gilbert Ct. Sa
vininkas gyvena ant pirmų lubų.
^f’ARSIDUODA 2-jų kibų augšč’o 

mūrinis narnos 2 pagyvenimų pa 5 
kambarius. Augštas bcismantas. Na
mas randasi ant Lowe gatvės. Kaina 
lik $3800. Inmokėti $500, likusius 
kaip rendi*. ,

S2500U verėno namas par
siduoda tik už $14,000. 3 lubų ątigščio 
6 pagyvenimų, 4 po 8 kambarius 2 
po 7 kambarius. Akmenio frontas, 
augštas bdementas. štvmu šildomus, 
•>lektros šviesa, maudynės, ųžuolu pa 
puošias ir ąžuolo fliorai, ir kiti nau
jausi Įtaisymai. Namas randasi labai 
gražioj vietoj pusė bloko nuo Gar- 
field Blvd. pusė bloko nuo Ilalsted 
gatvės. Rendos neša $3000 į melus, 
.šita namų galima nunirkti su mažu 
įmokėjumu »r gerom išlygoių.

PARSIDUODA 2-jų hibu augščio 
mūrinis namas. 4 nagyvenimai no 4 
kambarius ir medinė cottage iš už
pakalio. Augštas bcismenlas. Rendos 
neša $57 i mėnesi. Kaina tik $5800. 
Inmokėti $1000, likusius kaip renda.

PARSIDUODA 3-jų luini augščio 
mūrinis nonias, 3 pagyvenimu po 6 
kambarius, su maudynėmis ir gesti 
ir visais kitais gerais įtaisymais, 
Bendos neša $600 j metus. Kaina tik 
$5890.

PARSIDUODA 3-jii lulm augščio 
mūrinis namas, 3 pagyvenimų po 6 
kambarius ir štoras., dabar randami 
•"’černė. Rendos neša $89 i mėnesį. 
Kaina tik 80700. Namas randasi ant 
kimino ir Union gatvės. Nepraleis
kit Šios progos, nes tas namas labai 
pigps.

Del pintiniu žinių kreinkitės prie 
\ MICHAEL J. KIRAS, 

333l\So. Ilalsted St., Chicago, III.

H. LEIBOVITZ
1652 West Van Buren St. 

Kampas Paulina Street
•

Jis yra ofise nuo 3 ryto 
iki 8 vai. vak.

DRAUGIJOS

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi 
sokius popierinius stogus ir tais«r 
senus. Dedu rain paipas, dirbu ble 
kinius kaminus, dedu blekines luba 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto 
gus ir visokius blokinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi 
cagos. Darbų atlieku atsakančiai i 
duodu gvarantijų. Kam tekis žmo 
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Shecl Motai Works
2106 XV, 24th St Tel Canal

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

PidomasiB Komitetas
A. Pctratis, pirmininkas 

3343 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. yyrinchester Avc.
J. Degutis, sekretorius 

2228 Coblenz St.
Komiteto nariai:

P. Jakavičia, 927 XX7. 33rd PI.
J. Gustaitis, *2856 XV. 38th PI.
J. Vilis. 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

4X0

NAMALŽEMĖ

EXTRA! EXTRA!
Puikus Namas Parsiduoda Ciceroie.

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

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1919 metams 
Ed. Čepulis, pirm.

4028 So Artesian Avė 
M. Laudanskis, pirm, pagclb.

1439 So 50th Avc, Cicero 
Ig. Žilinskas, nut. rašt

2.351 Ilamburg St, 
Frank Micklin, turtų rašt.

1906 So. Union Avc 
Chs. Maskin, kasicrius

668 XV. 181 h St, 
Ant. Sdcmonavičius, ligonių apiek, 

1823 So. Peoria St 
Susirinkimai atsibnna kas antrų 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, linų 
va! po pietų, .lul Malinausko svrlai 
nėję, 1843 So. Halsted St

Cicero, III.

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTllAS MORTGAGE.

Aš turiu privatiškų Fondų dėl in- 
vestinimo į antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygą.

II. 0. MULKS,
Uooin 1117 Hcrris Trust Bldg.

111 AAr. Monroe St., Tel. Central 8830

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moterišku Aprėdaių

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus Žinovu 1 trumpu 
laikų.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpi no-designing ir siuvinį 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii 
kų patyrimų kuomet jus inokysitėr

Elektra varomos mašinos mus* 
siuvinio skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti i 
pamatyti musų mokyklų bile laiku- 
dienų ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigių kainų.

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

J. F. Kasnicka. Perdėti uis
190 N. STATI? STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

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

dison, 1850 N. WeIIs st.
137 Mokvklos 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. Pbone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Aušros Mokykla.
.3001 So. Halsted St.

Dabar turi šiuos skyriuš:
1) Lietuvių kalbos, 2) Aritmetikos.
3) Algebros ir kilų matematikų, 4) 

Braižymo.
Mokytojai: Lietuviu kalbos J. T. 

Vitkus, matematikos ir braižymo V. 
Miszeika.

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

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APŠVIETA

Valdyba 1919 nvetams: 
Pirmininkė M. Dundulienė.

1915 So. Halsted St 
Pirm, pagelbiuinkė K. Katkevičiene 

2252 XV. 22nd SL 
Nutarimų raštininkė J. Pabarškiene, 

2928 XV. 491 h PI. 
Finansų ^raštininkė J; Jazavitienė,

3125 XV. 381b St. 
Iždininkė P. Balickienė

.3513 So. Union Avė. 
Kasos globėjos:

I. Baranauskienė. 3810 Lowe Avė. 
X. Yuškienė, 3228 XV. 381h St.
Maršalka K. Urbcnė,

3313 Union Avė. 
Knygė S. Stasiukytė.

3239 Emcrald Avė.

T. I). M. L. BROLIŲ IR SESERŲ, 
KENSINGTON, ILL.

y'aldyba 1919 melams: 
Prpz. D. Shalkus.

213 E. Kensington Avė. 
Vicc-prcz. Jonas XVPkas* *-•

206 E. IlGth St. 
Iždininkas XV. Markauskas,

355 E. Kensington Avė. 
Prot. Rašt. F. Grigula,

10419 So. XXTentxvorth Avė. 
Turtų Rašt. XV. Dalgis

10526 So. State St. 
Norintįs prisirašyti atsilankykite 

į susirinkimų. Instojimas pagal am
žių ir konstitucijų.

Susirinkimai atsibnna kiekvieno 
mėnesio pirmų penkiadienį F. She- 
dwillo svetainėje, 341 E. Kensing
ton Avc., Kensington, III.

RURSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:*

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 XV. 151 h St Cicero. III.

V Prusis, pirm, pageli),
1649 Girard St 

Ig. Žilinskas, Nut Rašt,
2351 Custcr St, 

P. Galskis, Fin. Raštininkas,
1356 Hoyne Avenue. 

J. Katilius, Kasicrius,
1685 Milvvaukee Avenue 

Susirinkimai atsibnna kasmėnesis 
pirmų pėtnyčių 7:30 valandų vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie pat Milwaukee avenue

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DK-STĖS 
Valdyba 1919 metams: 

Priminninkas Juozapas Rūta,
3131 So. Emcrald Avc, 

Vice-pirmininkas Antanas Strolic, 
2018 So. Peoria St, 

Nut* rašt Kazimieras Demercckis
3327 *o XVallace St 

Fin. rašt. Vincentas Buiskas,
1520 — 491h Avė., Cicero, 

Knygų globėjai: 
Feliksas Ardriauskas

3424 1 So. Union Avė 
Antanas Burba. 2917—XV. 39th St 
Antanas Shimkus

4023 So. Montgomery St 
Kasicrius Antanas Antanaitis

819 XVest 351h St.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLa

Mokinama: angliškos ir lietuviško 
kalbų, aritmetikos, knygvedvs»ė< 
stenografijos. tvpewriting. pirklvbo 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel 
nos istorijos, *geografijos, politiško 
ekonomuos, pilietystės, dailiarašys 
tės.

Mokinimo valandos: nuo R ryt* 
iki 5 po pietų: vak. nun 7:30 iki 9*R 
31(16 gn Halsted St Chirnan TU

VASARINIS KURSAS mechaniš
kos den»isterijos. pusė kainos. Leng
vas nedėlitvs išmokėjimas, dieno
mis arba vakarais. YuatiŠkas nu
rodymas praktiško darbo suteikia
ma lietuviu kalboje. Del platesnių 
žinių atsišaukite tuojans.

Romu 202 — 802 XVest Madison St.
Chicago, III

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PAšELPOS. 

Valdvba 1919 metams.
S. Danilevičia. pirmininkas,

1617 N. XVinchester Avė. 
V. Prusis, vice-pirmininkas,

1649 Girard St.
L Kalpokas, nut. raštininkas/

1839 XViibartšLa Avė. 
K. Navickas, iždininkas,

1737 N. XVinchcster Avė. 
V. Briedis, turtų raštininkas.

1049 N. Marshfiehl Avė. 
Ang. Chepukienė, kont. raštininkė, 

1648 XV. Division St. 
Yg. Chernauskas, ir X. Shaikus, 

Iždo globėjai. 
L Dauginas, maršalka.
A. Montvidas, daktaras kvotėjas.

1739 S. Halsted St. 
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras nedėldienis kiekvieno 
mėnesio žwiųzed Polek svet., 1315 
N. Ashland Avc.

Komite.au



