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Truc translation filed with the post- mnster at Chicago, III. Jųnc 16, 1919ns rcųulred by the act of Oct. 6,1917

Italijoj prasideda Revoliucija
Generalis angliakasių 

streikas Francijoj
Streikai visoje Italijoje

Talkininkai vis dar tebekalba apie atnauji 
iiima karės. Chinijos kabinetas rezignavo

Šią savaitę pasirašys po taika tikrumo.

ITALIJOJ PRASIDEDA 
REVOLIUCIJA.

Visur streikai, riaušės. Valdžia 
lieja darbininkų kraują. Socia

listai užgriebė miestą.

RYMAS, birž. 11. — šiandie 

jai paėmė savo kontrolei) mies
tą Ferrandina.

Javo ir išgavo paliuosavima. Pu
sk įtinti savo pasisekimais, žmo
nės apėmė miesto administraci
ją. Daugiau kariuomenės tapo

Ferranda yni už .36 mylių į 
pietryčius nuo Potinza ir už 26 
myliu nuo Turtinto ilankos. (iv- •7 C v

ventojų jis turi 8,(M)0.
Neramumas plėtojasi.

lių žinios parodo, kad streikai, 
riaušės ir gcneralis industrinis ir 
socialia nerimavm is Italijoj plė
tojasi.

Situacija šiaurėje yra neaiški 
dėlei susitrukdimo komunika- 

nai sustabdyti. Sumišimų yra 
Turine, kur vakar netikėtai pas- 

dien darosi vis labiau neužganė
dinta.” 

da visuotinais sumišimais, ko
kie dabar yra Italijoje. Jei jau 
liek cenzūra leido paskelbti, tai 
matyt, kad Italijoje prasideda 
revoliucija, arba mažų-mažiau-

revoliucijos).

Tune translation filed with the post- 
nuisti'r at ('hieago, III. .lune 16, 1919 
is rcųuired by the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIZMAS ITALIJOJ
ARTI?

Milanas centru revoliucinio ju
dėjimo. Tautininkai priešinasi.

RYMAS, birž. 6 (suveliu). — 
Centru revoliucinių socialistų 

judėjimo Italijoj yra Milanas, 
kur buvo eilė susirinkimų ir 

priežasties atsilankymo Raiti

socialisto, pas savo Italijos drau
gus. Italijoj rengiamasi prie nc- 
išvengtino konflikto tarp Italijos

kų, kokis tikrai ištiks ir kitose 
šalyse. Pranešama, kad žmonės 
už Italijos mano, kad ši šalis y- 
ra viena iš vakarinės Europos

ir visų kategorijų darbininkai 
juda. Vaizbininkai, apginti nuo 
kompeticijos uždraudimu im
portų, tebegauna dfiddlius pel
nus, kokius jię gaudavo laike 
pastarųjų trijų ar keturių metų. 
Sąlygos Italijos darosi blogesnė
mis delei įsitempimo taikos kon 
ferencijos ir netikrumo ateities.

Trno translation filed with the post- 
master at ('.hieago, III. Jane 16, 1919 
as rripiircd hy llic net of Oct. 6. 1917
ŠIANDIE PRASIDEDA GENE- 
RALIS FRANCUOS ANGLIA

KASIŲ STREIKAS.

PARYŽIUS, birž. 14. — Ge- 
neralis streikas angliakasių fe- 

ralis federacijos sekretorius Bar 
t ui 1.

Gcneralis tangliakasių strei
kas labai atsilieps ant industri- 

sidarytų dar rūstesnė, jeigu or
ganizacija, žinoma kaipo Tarp- 
unijinis Trustas, apimanti ge
ležinkeliečius, jūreivius, metalo 
darbininkus ir transportacijos 
dafbininkus, neskaitant anglia
kasių, išpildytų savo nutarimą 
sustreikuoti iš užuojautos ang
liakasiams.

I’rue hanslallon fi!e<l vvith the post- 
masler at ('hieago, III. Judi* 16, 1919 
is rcųuireil by the act of Oct. 6, 1917
CHINIJOS PREZIDENTAS NO

RI REZIGNUOTI.

Ministerių kabinetas jau 
navo.

rezig-

PEKIN, birž. 14. — Iš prie
žasties keblumų, siusidariusių I 

delei populiariu judėjimo prieš 
Japonijos šalininkus valdžios 

narius, kabinetas rezignavo ir 
prezJdcntas Ilsu Skih Chang 

taipjau užsiminė, kad mano re-

Didieji keturi’ užraše galą

mo vakaruose, bet jie paliko 

prendinui laikyti plebiscitą aug- 

“Vokietija tikrai pasinaudos 
tuo. Susilpninimas Lenkijos, 

kaipo stiprios buferinės vaisty

ją, kuri turi visko ko Vokietija 
nori — žaliosios medegos ir žmo 
nių jiegą ir už dešimties me
tų jie prasimuš per Lenkiją ir 
susijungs su Rusija savo pačiu

(Visi šie Padere\vskio “ašaro
jimai” delei didelio “pavojaus” 

jai, parodo aiškiai tik vieną daly 

rialistai neteisingai norėjo pasi
griebti Sileziją ir kad jie patįs 

nes nubalsuotų prisidėti' prie at- 

šiol pasižymėjo tik kariavimais 
su visais savo kaimynais ir po-
. .• x * i„ , ir I masier ai c.nicago, m. .įtinę in, iaiugromais pPies Kzydus. jaučiasi | hv i „f (i 1917

lenkai, kad jiems neteks turtin-

todel ir verkšlena apie kokius 
ten “pavojus”). BASEL, birž. 14. —- Vokieti

jos valstijų ministrriai tapo le- 
Trne translation filed with the post- | legrafu pašaukti j Weimar ap- 
inasler at ('hieago, III. .lune 16, 191f 
as re<|iiire<l hv the net of Oet. 6. 191" 
FRANCUZŲ KAREIVIAI PRES 

SBURGE.

Kariaus su Vengrija. 

BERL1NAS, birž. 14. — Vien
uos Neue Freie Presse rašo, kad 
išsibaigus ultimatumui Vengri-Į S l OCKIIOLM, birž. 11. 
jos sovetų valdžiai talkininkai Šiandie gautosios iš Petrogrado 
tuoj pradėjo karinį veikimą ir žinios sako, kad sovietų respub-

nuo Vienuos.
Laikraštis priduria, kad Fran-

stovais.

atnaujinti svarstymą Austrijos 
taikos sąlygų panedėly. Turkijos 
atstovai bus priimti utarninke.

Rengiasi atnaujinimui karės.
Kiekviena smulkmena kari-, 

nes ir ekonominės kampanijos

pasirašyti po taika, tapo išdirb-

Šveicarijos iki Holandįjos rube- 
’žiaus.

Kiekvienas pulkas gavo savo 
instrukcijas ir užėmė reikalin-

Ii ją pozici jas.

rymui Vokiečių Šiaurės juros ir 
Baltiko uosti;.

Vyriausioji ekonominė tary- 

liavimo. Ji šiandie išdirbo galu
tinas smulkmenas.

rrtie Iranslation filed with the post- 
inaster at ('.hieago, III. .lune 16, 1919

ŠAUKIA MINISTERIŲ SUSI
RINKIMĄ

lalkininkams. >

I'rnr •ranslation filed v itn the pnst- 
inaster at ('hieago, III. .lune 16, 1919 
is rrųiiirrd by the act of Oct. 6,1917
SOVIETŲ VALDŽIA BESSA- 

RABIJOJ.

PERKŪNIJA UŽMUŠĖ 
LIETUVĮ.

šoštadienyj po pietų užėjusi 
perkūnija užmušė lietuvį And-

Perskrido Atlantika
i 16 valandų

PERSKRIDO ATLANTIKĄ Į
16 VALANDŲ.

Pirmu sykiu istorijoj perskrido 
Atlantiko vandenyną be sustoji

mo.

LONDONAS, birž. 15. — Per- 
skridimas Atlantiko vandenyno 
be jokio sustojimo tapo atsiek
tas. Tą atliko šiandie anglas a- 
viatorius kapitonas Jack Alcock 

tenanlas Artbur \Vhitten Bro- 
\vn. Jie* šiandie 9:10 vai. ryti

Viekcrs-Vimy bombardavimo 
aeroplanu nusileido Clifden. 
Galsvay, Airijos pakraštyje, at
likdami 1,900 mylių kelionę i* 
Sl. Jobus, ant Nesvfoundlando

Kelionė buvo labai pasekmin
ga, nes vėjas buvo labai geras ir 

išaiškina kodėl jie taip greitai 
perskrido Atlanliko vandenyną 
— jie vidutiniškai darė veik dvi 
mylias į miliutą. Buvo ir gana 
neprielankių skridimui valan

dų. Visi aviatoriai skundėsi, c

Atlanliko miglų juostą. Neleng- 

negalima buvo daboti kelio, < 

lai aeroplanas net apsivertė.
Buvo susirūpinimo apie jų Ii 

k ima, nes jiems išskridus pas 

nios. Kada jie atvyko, tai pasi 
rodė, kad jiems išskridus iš St

kai ir pataisys aeroplaną, kad 
paskui jie galėtų atskristi į 
Londoną ir ten duoti perstaty
mą skridimo.

Abu aviatoriai po kelionės jau

“Išėmus vargą su migla ir ne
tekimą musų bevielinio propele

Abu motoru veikė labai puikiai. 
Nuo minutės kada mes pakilo
me nebuvo abejonės apie musų 
pasisekimą.”

Vickers-Vimy aeroplanai bu
vo pabudavoti vien tikslu bom
barduoti Berliną. Bet pirm ne- 
»u juos pavartota, tapo pasira
šyta po musių paliauba. Jie y- 
ra aprūpinti dviem Rolls-Royce 
350 arklių spėkos motorais ir 

110 mylių. Jie yra nedideli. Jų 
plotis per sparnus siekia 67 pa

Aviatoriai manė pasiekto ar
ti Londono ir pasiėmė tiek ga- 
solino, bet kadangi jie skrido 
daug greičiau, negu buvo tikė- 

lasitasi, todėl gasolinas daug 
greičiau išėjo ir kada jie nusi-

Jie tikėjosi atlikti visą kelionę į 
>0 valandų, bet vietoj to pada- 
•ė į 16 vai Didelis kreditas duo- 

viguoli (nurodyti kelią) per mig 
as buvo labai sunku, vienok a- 
*roplanas nusileido už 20 my
lių nuo nužymėtos prieš išskri-

Pirmieji Atlanliko vandeni- 
icrskrido Amerikos laivyno a-

Jais valiideitiną 'be susto
simo yra Anglijos laivyno avia
torius su Amerikos navigatorių.

tabdė visas dirbtuves, sankro
vas ir transportacijos sistemas.

Jane, protestui prieš atsitikimus 

darbininkų likę užmušta ketver
ge susirėmime su kareiviai.

Prieš maisto lupikus.

d< monstraci jų prieš maisto lu

ko uždarytos vidrudįenyj. Poli
cija ir kareiviai bandydami iš
vaikyti minias, susirėmė kruvi
name mūšyje su šimtais civi
lių žmonių,. Kiek žmonių krito 
tikrai nežinoma. Daug areštų li-

šiandie pranešama, kad valsty 
bės darbininkų unija prigrasinu 
si streikuoti, jei valdžia neišj li

rj ų. .
“Nerimavimas, neramumas ir

zuoja šalies gyvenimą”, saki 
Epocha editoriale. “Vieton vii

streikai yri paskelbiami. Nebu
vimas valdžios yra kaltas už kri

venimo brangumą yra keliamos 
visur. Situacija darosi nebepa

siduoti bolševizmui.

sitikime konflikto, ar bolševi
kai laimėtų, nes Italijos masės, 
nors veiklios ekonominiai, dar 

politinio judėjimo, išėmus vieną

Genoa uoste ir jis turėjo vežti 
ginklus kariavimui prieš bolše
vikus. Dokų darbininkų koope
ratyve draugija grieštai atsisa
kė paliepti laivą, kurio misija

draugams. >
Bolševikiškas judėjimas Ita- 

siu nacionalistų demokratų ir 
konservativų. Daugiau to, bolše
vikų pasisekimas reikalautų pa
ramos taip vadinamų socialistų 
reformininkų ir Generalės Dar
bo Konfederacijps, kurion prigu 
Ii didelė dalis Italijos darbinin- 

kiųjų socialistinių elementų, ti
kroji valdžia turėtų parodyti vi
sišką savo netinkamumą. Todėl 
abejotina, ar tikras sukilimas 
bus bandomas.

tusia. Pragyvenimo brangumas, 
kuris jau yra augščnausiu visų 
talkininkų šalyse, vis dar kelia

Tikimasi, kad parlamentas at

mą pasitikėjimo prezidentui, 
kas jį sustiprins jo kovoje su 
militaristais.

blus ir Chinijos situacija yra ga 
na sunki.

I'ruc translation filed xvith the post- 
nųisler at ('hieago, III. .lune 16, 1919 
is reųnired by the act of Oct. 6,1917
LENKIJOS-VOKIETIJOS KARE

ARTI.

Sako Lenkijos premjeras Pade- 
revvski.

PARYŽIUS, birž. 15. — “Len-

eito augštutineje Silezijoje duo-, atsakyti, bet į tas penkias dienas 
da Vokietijai viršenybę. Konfli- įeis trijų dienų laikas, reikalin- 
ktas tarp Lenkijos ir Vokietijos 
yra neišvengtinas; faktiškai, pir- 
mlaikinai susirėmimai jau pra
sidėjo. Aš tikiuos Rusi jos-Vokie
tijos susivienijimo prieš tautų 
lygą už dešimties melų”.

Taip užroiškė pas>ikalbėjime 
Wagram viešbutyj Lenkijos pre 
mieras pianistas Ignac Jau Pa- 
derewski.

iinaster at ( hieago, III. Juno 16, 1919 Į , ' ' , _ . ..
r„s reųuired by the act of Oct. 6,1917 Į dzin prie 110 gatves ir Hoyne

Taikos Kongrese
VOKIETIJA ŠIĄ SAVAITĘ TU
RĖS PASIRAŠYTI PO TAIKA.

Šestad'ienyj po pietų užėjus 
lietui, Bostono sankrovos strai- 
kuojantieji darbininkai, pike- 

PARYŽIUS, birž. 14. _  yo_ I tuodamii sankrovą, priversti

Talkininkai šiandie duos atsa
kymą Vokietijai..

ietija turi pranešti taikiniu- '>"'<> bėgli nuo lietaus, kur pas-1 kitam ranką.
kamsi :iki sekamos seredos ar|l°gcn. Jiems priėjus artyn pi 11 
ji mano pasirašyti po taikos su- sankrovos, policija suareštavo 
tartim. Jei Vokietija atsisakys 125, Vėliaus juos paleido, užsla-

sekamą subata. I kongresinin'kui I. krank Biuha-
Talkininkai panedėlyj įteiks nnui.

Vokietijai atsakymą j Vokieti----------------- ------------
jos konlr-pasiulimus. Vokie- PRITEISĖ $25,000 Už NETEI- 

čiams bus duota penkios dienos SINGĄ SUAREŠTAVIMĄ.

Geo. F. Gibson, Gibsono Val
gas užbaigimui mūšių paliau-lsių kompanijos vice-pirminin- 
bos. kas išlaimėjo byla ]xas teisėja

Užvedanti pednainas naujo- Irwiną. Jis skundė* savo partne- 
ji taikos sutartis nebus prireng- rį L. B. Springerį, kuris buvo 
ta iki panedėlio, bet išspausdin- suareštavęs jį, buk už jo pasisa- 
tosios daljs daugžodėje* sutarty- vinimą kompanijos pinigų. Ka- 
je jau tapo perduotos vokiečiu-1 daugi jis to kaltinimo negalėjo 
ms.
kietijai siekia 20,000 žodžių. I ko išteisintas.

Dabartinis tarybos pienu yra lyginimo $25,000.

Talkininkų atsakymas Vo- Į priparodyti, tai kaltinamasis li-
Jam priteisė at

nija trenkė į medį ir užmušė

25 PIKETUOTOJAI SUA
REŠTUOTI.

kių pranešimų, tečiaus jie ga
vo visus pranešimus ir signalus 
Jie skrido veik tuo pačiu keliu, 
kuriuo bandė skristi Ilarry Ha-

Nusileidimas nebuvo visai lai-

aviatorių, neliko

sileidžiant įsmigo į smiltis ir nu
plėšė apatinių sparnų drobę.

Bet nė vienas 
sužeistas. J’ie 
aeroplano ir

Taip.'užsibaigė istorinė kelio
nė. Bo uiVipdlniimo >icnt:rš.’a- 
inos gąrbės pirmųjų perskridu
sių be sustojimo Atlanliko van-

Londono Daily Mali paskirtą 
$50,000 prizą už perskridimą 

Atlantiko be jokio sustojimo.
Nors tūkstančiai žmonių pa

lydėjo juos išskrendant, bet tik 

kaip jie nusileido į smiltis, rė
čiaus už kelių minučių atbėgo 
tūkstančiai Clifdeno gyventojų, 
kurie nunešė drvsius aviatorius 
ant savo pečių į miestelį.

apie užbaigimą kelionės. Vick- 

vo, prašydama aviatorių pasilik
ti Clifdcne kol atvyks mechani-

VILLA IŠVYTAS Iš JAUTEZ

Vilią buvo paėmęs miestą, bet 
tapo paskui atmuštas.

JAUREZ, Meksikoj, birž. 15. 
— Kontr-revoliucionierio Vilios 
kareiviai vakar buvo Vižėmę sva
rbų parubežio miestą Jaurez, 

mūšio, kuris tęsėsi per visą nak
tį, Vilią galbūt pritruko amuni
cijos, ar tai liko sumuštas, bet 

si Vilios spėkas!
Nors Vilioti neilgai teko sve- 

čiuoties mieste, bet jo kareiviai 
visgi spėjo išplėšti nemažai san
krovų ir privatiškų namų.

Laike mūšio keletas kulkų pa
siekė Amerikos pusę. Du Ame
rikos korporalai Ijko sužeisti, 
taipjau keletas kulkų atsimušė 

sienas EI Paso, Tex. mieste.

200 ŽMONIŲ ŽUVO ANT TRAU 
KINIO.

LOREDO, Tex., birž. 15. —• 
Iš Mexico City pranešama, kad 
200 Meksikos valdžios kareivių 
liko užmušta ar sužeista sulu-

kiniua Chihuahua valst.



V. G. Koroienko Vertė K. A.

Mirties Fabrikas.
Aš kaip tai atidariau 

kambaryj langų 
Bhodes avenue. 
prisipil<le kokiu
sunkiu ir kibai nemaloniu kva
pu.

savo
C.hicagoj, ant 

Kambarys tuoj 
tai ypatingu.

nuo Stock-yardų, •— tarė man 
or Pavlovič, vienas mano 
ias — tėvynainis. v

Kas tai? — paklausiau aš.
Kaip?... Nejaugi jus nema-

lete Stoek-vardų? Bereikalo 
Pullmano miestukas, kuris siur
bia iš žmonių kraujų, ir Stock- 
yardai, kur fabrikiniu būdu už
mušama gyvuliai — tai l\vo

ne parodos laiku. Ar-gi jus ne
žinote, kad visas Chicagos įžy
mumas yra pabudavotas ant 
kiaulienos mėsos?

kui’ blo-

Važiuoti prisiėjo ilgai, ir aš 
pradėjau abejoti, ar ištikrųjų

tą kos į atmosferų mano kam
bario ant Bhodes avenue. Bet

vienos gatvės kiton,pradėjo vež
ti mus lyg į priemiestį: namai

apsčiai purvo ant nelygių gatvių 
tai šen, tai ten mediniai šaly

vekaris dumia pirmyn, nežinia 
kokiu badu išsirinkdamas sau 
gėgius, kurįjįf čia randasi visas 
tinklas.

Mes sustojome... Skersai

galvos... Jaučiai ramiai žiuri į 
nepaprastų judėjimų purvino 
miesto. Kitoj vietoj bailiai spic 
ciasi krūvon avįs... Kiaulės lie

Pradeda kristi smui

ryto atsiranda limpantis pur-

pie ką tai šnekučiuojasi. Jie, 
matomai, padavė jau savo gy
vulius, o dabar vokuoja pelnus 
ir mušto apie laukų tyra orų, ga

menes...
Jaučiama skerdyklų artimu

mas. Drėgnas oras pripildytas 
tuo pačiu kvapsniu, dėl kurio 
prisiėjo uždaryti mano kam ba

sušunka
konduktorius.. .

Prieš mus visas miestukas 
mūrinių namų, dengiamų debe
simis garų ir durnų... Purvina, 
nejauku ir liūdna. Stock-yard

ir kiek ciniškas. Jis purvinas, 
bjaurus, jis nemaloniai kvepia, 
ir kartais C.hicagos svečiai, su
važiavusieji iš viso pasaulio į

sis. .. Kų daryli? Miestui prisiei
na pernešti tuos nemalonius 
bruožus Slock-yardo charakte
ristikoj: juk miestas padarė pui-

negalėjo nuspręsti
giau: pas mus, ar
kur-nors dar kitur... Tų pačią 
dieną mes nusprendėme aplei
sti parodą, o aplankyti Stock- 
vanhis.

Praėjo paskutinis vagonas. 
Mes. pasijudinome... Lietus di? 
deja, purvo atsiranda vis dau
giau, dangus užsivelka kokiu

Įžymius žmones beveik išimti
nai pasidėkojant savo nešva
riam diedukui, Stock-yard... O 
diedukas nesiskubina nusivilkti

tai ypatingu ir sunkiu rūku. 
Gatvekaris eina trukčiodamas. 
Trįs skerdžiai odiniuose rūbuo
se, važiuoja vežimo ir ramiai a-

Mes einame blogais tiltukais

“Pajieškojimų Žurnalas”
Pajieško gimines, draugus, pabėgusias pačias ar vyrus, o ypatingai 
Vaikinams merginas, merginoms'?—vaikinus. Visiems pti j ieškojimai 
kainuoja tik $1.00. Mcrginoipb pajieškojimai vaikinų UŽ DYKĄ.

Apart pajieškojimų telpa pamokinanti stridpsųiai, ypač iš šei
myniško gyvenimo ir meilės; apšČiai puikių juokų. Siuskite pu- 
jieškojinms tuojnus. žurnalo gailia ?mcUmis $1, viena kopija 10c. 
Rcikaiaukitr platesnių informacijų, prfelusdaini 3c štampą. Adresas:

iADV. JOURNAL
Room 209 - 210 Temple Cnurt Ijuilding, Chicago, III.

ciuje — purvini užtvarai, kur 
suvaroma gyvuliai. Daug cow- 
boysų arklių su originaliais bal
nais stovi prie užtvarų, lai —

tik šiandie atvažiavę, su 
valiais, Dalis gyvulių

Hoffman Mokykla

daiktas, 
savo gy 
randasi 

užtvaruose, o kita dalis — di
deliuose budinkuose. Aš pažiū
riu į purviną langą: karvės kaip 
lai tingiai gromuliuoja; kitoj 
vieloj susitelkęs btirys avių neri
mauja, lyg nujaučia mirties šmė 
klą. Jų nebemaitinamarneš čia 
viskas eina sparčiai, ir kol co\v- 
boy gauna savo pinigus ir atsisė
da ant arkio, jo gyvuliai alsi- 

gaicduria kitame skerdyklos

Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į gali

kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisckiiišų.
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 Norlh Bobcy Street, Arti Milwaukec Avenue

šrų. Gyvuliška mirtim pripil
dyta visa atmosfera, aš esu tik
ras, kad mačjau mirtiną ilgėji
mus akyse tų tuksiančių gyvu
lių, kurie laukė savo eilės nu
mirti.. .

L I B E IR T Y . E ©N
C A Inl

L G. SACKHE1M & CO.
1»W mii.wauk.ee a VE. 
tarp Paulina ir Wood bl«.

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash" vertę. 
Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvertais ir 
Subatomis 9—9.

Stock-yard noriai priima įdo
maujančius lankytojus. Mes 

atidarome ofiso duris, sustoja

aš maniau, kad tai nesusiprati
mas: moteris, turbul, atėjo pa-' 
matyti ką nors iš ofiso darbi-' 
ninku. Tečiaus, pasirodė, kad 
mes stovime sykiu su moterių 
ant lidn (ikro tiltuko, nuo kurio 
aiškiai matosi, kas daroma sker
dyklose.

Ta vieta apšviečiama iš dvie
jų pusių. t Iškrikę spinduliai 
klajoja ori', lyg Flamandą mei
strų paveiksluose, perstatančių 
rangias scenas ^įdėlio gyvulių 
užtvaro. Tik čia suvis ne idili
ja.. . Žemai, išilgai vi :o budinko 
tęsiasi eilės šiokių. Daug jų. 
šioj minutoj visos jos atidengtos

nenoriai eilėmis įeina gražus 
raguoli buliai. Šiokios užsida
ro tam tikrais'Uždarais Ir lų už
darų bildesys susilieja į kokį

■ •» < G *■ '

ris eina iš vieno galo budinko 
kitan... Paskui užstoja neilga 
tyla... Ant siauro tiltuko, išil
gai šiokių prie kiekvieno bitlio 
stovi žmogus... Kuomet užda-

me budinke...
Betai užtenka vieno smūgio... 

Aš matau, kad artimiausias nuo 
mųiięs bulius kukiepo, pankui

Bulius nemato... Mes iš vir- 
jšaus matome ir laukiame...

Moteris stovi dviejų žingsnių 
atstume nuo manęs, o penkių

ja nesuprantamų-jai mirties re-

Taip ir reikia — sako Vik- 
Įlor Pavlovič. — Jankiai — žmo
nės praktiški. Jie nesuka savo 
veidą nuo to, ką daro... c y c

dovas kviečia mus toliau. Kiek-

kurie buvo atgabenti jiems be
riliai) t ten. Moteris su mergai-

Lietuvos Atstatymo Bendrovė
VIRM1AUS1A IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ KORPORACIJA. .

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioje šalyje ant 
$1,000,000. Tais pinigais ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvė
siu. Ji pasiryžus tuoj atstatvti:

1) PRAMONĘ, 2) PIRKLYBĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ.
Jau įvesdina į Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka lai

vus dėl Lietuvos valstijos.
Visi Lietuvos Atstatymo Bendrovėj sukelti pinigai eis Lietuvos atsta

tymui. /
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ jau įsteigė: ,
1) avalų (shoe) fabriką, 2) chemišką dirbtuvę, 3) įvairias krautuves; 

steigia: 1) Keleivių Namą ir 2) Banką New Yorke; organizuoja dėl Lietuvos 
Siuvėju Bendrovę ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir paliudija 
visokius notarialius (rejentalius) dokumetus, pirkimo-pardavimo aktus, įga
liojimus, abligus ir kitus popierius, kurie turės galę čia ir Europoje.

STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo dau
giau bus kapitalo, tuo daugiau bus prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. 
Lt A. Bendrovės serai po $10, bet neparsiduoda mažiau, kaip 5 šėrai. Už pini
gus išmokama nemažiau $4%.

Įvestinimo saugumas tikriausis, pelnas neapribuotas.
Su užklausimais kreipkitės šiuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
320 — 5th Avenue, New York, N. Y.

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

sija, nuvirinimas pilvelio, nuslabnėjiinas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kai 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbės, nesigailėjau visoje Ania- 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pageibos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo palyto
jo. Nervatona, inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, ^erai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Jnkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebeiiadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų iigų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Sahitaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
stmtikuuais patariu nuo ši r d tai kreipties pre Salutaras;

S A L U T A R A &
CHEMICAL INSTITUTION J. Šaltienas, Prof.

ma per įvairius skyrius žemyn. 
Mes pažiūrėjome į tų masę gy
vulių einančių pasitikti mirtį, 
ir dar karta įėjome vidun slid
žiu koridorių, ant slidžių laip-

Beikia trauktis iš kelio, 
sic-

apie jos išbūvi.

ną kartą Į mėnesį. Žurnalus papuoštas puikiais įvairiais puveiks- 
l;"s .. K:,s *.ik -ii užsirašo, tas įsigija toki aštrų ginklą, kur su jo 
pagali).i gali Stoti į kova su kiekvienu išnaudotoju ir visados liks 
pergalėtoju, nes kas tik Vartoja lokį,įrankį, tas lieka drąsiu, cner- 
ginuu ir sumaniu kovotoju. Taigi jeigu Tomistą nori likti įkąs 
tu kovotoju, tai užsirašyk “Kardą”. Kaiha tik, 100 doleris melai) 

Kas atsiųs to centų, tam atsiųsime numerį pažiūrėjimui.

į-KARDO” KNYGOS) 

Barbora U brika 
arba klioštorius ir jėzuitai.

kundų atsiduriame kontoroj. 
Nesuspėjome mes nei pasiaiš
kinti, kaip pribėgo prie musų 
gražiai -apsirėdęs džeiitelmonas 
ir automatiškai išdalino korčiu-

atspausdinta.
Anuoti!*, S\vifl and Co., 1892 

skaičius paskerstų raguočių - 
r.m, Kitiuiivt — 

avit! — 1,913,52.527.
Ir tt. Bendra suma — devy- 

niosdešimts milionų galvų.
Paskui Svvifl ir Ko. skaito rci-

Ar Tamisla girdėjai apie 
Barborą Ubriką?

Ar girdėjai 
mą 21 metus

Ar girdėjai kokį valgį ji tuo 
laiku gavo ir kokie, drabužiai 
jos buvo?

Ar girdėjai, kas ją kankino?
Jei ne, o žingeidauji apie 

jos visą gyvenimą, tai įsigyk 
šią knygą, nes tokios puikios 
knygos iki šiam laikui nebu
vo. Kaina tik 50 centų.

’ I

budinkai užima 10 akrų žemės. 
Paviršius visų grindų sudaro 60 
akrų, o paviršius slogų 29 ak
rus. ..

Ir tai lik viena skerdyklų 
kompanija. O jų randasi kele
tas su tokiomis jau įlaisomis.

Džeiitelmonas paprašė musų 
atsisėsti, o pats nuėjo į kontorą.

vadovą, bet mes visi, būrelis ru
sų, lyg susitarę, pasukome prie 
jišėjimo, kur ėjo darbininkai, 
lai — užpakalinis skerdyklų iš
ėjimus. Nesvarus, pintinas. 
■Visai nepanašus į išėjimą, kur 

ir Ko. pasitinka lankyto-!S\vifl
US.

ipome
Mes vėl lauke, po smulkiu lie

tum tarp purvinų budinkų...

nuo programų.. .

limpančią tešlų, ir purvini žino

įdžia debesis purvinų dūmų

dvokiantį ir purvinų orų.
Atsidūrę ant šalygalvio mes 

‘pažiūrėjome vienas į kitą: kaip 
lai atsiliko, kad mes atsidurė- 
jme eiti, lyg mus išmetė kokia 
Jai spėka, kuomet mes dar neap- 
žiurėjome ir dešimtos dalies to, 
,ką turi parodyti Arniour, S\vifl 
ir Ko.

—Europietiški. nervai, — la- 
jrė sarkastiškai Viklor Pavlovič.

mes nesu-

Mes antro augšlo koridoriuj.
Pro sali musų rieda tačkos su l c

žarnomis, šimtai jų, be sustoji-' 
tuo.
bet pasitraukti nėra kur:
nos aplipusios,
tai laša, ir sudaro ant grindų 
limpantį purvą. Čia dar nešva
riau, negul jaučių skerdykloj. 
Gali būti kad darant tokią tpy-

ono

lyti švariau... Bet pp. Arniours 
ir S\vifl nemano priduoti labiau

gani bizniui.
Dar laiptai. Atmosfera dar 

sunkesnė, žmonės pusnuogiai.

Ulės: (ai slenka jau paskerstos 
kiaulės. Jos pririštos už kojų. 
O neseniai! kaip penkios' miliu

dėjo. Atsidaro geležines dttrįs... 
Kamuoliai karšto garo eina iš 
pečių ir plikos kiaules. Kol jos 
praeina pro ta pirtį, garas nu
tvilkta visus šerius...

(Bus daugiau)

KCNIGV-MINYKV DARBAI FILIPINUOSE.
ši knyga yra svarbi tuo, kad joje nupiešiama visos kunigėlių gy

venimo slaptybės, virinančiose sylosc. Kas joje yra parašyta, tai 
tikra teisybė, nes visa medega paimta iš,raporto buvusio preziden
to Talio, kuris buvo pasiųstus ištirti minykų gyvenimą.

Pradėjus jų skaityti net šiurpuliai pereis per kūną, pamisimus, 
kad taip darė ne paprasti žmonės, bet musų kunigėliai. Kiekvie
nam vertėtų ją perskaityti, nes kiekvienas žpiogus įgaus daug su
pratimo kpįp kunigėliai gyvena. Kaina tik 35c.

BIBLIJA arba Šventas raštas seno ir naujo testamento.
kąs norit ištirti tikėjimo slaptybes, įsigykit 'jų. Kaina pagpl pų- 

picros ir apdarų g-crumi) $5. h ir 3. ę
Prie progos turiu priminti, kad l>as mus randasi daug kpygų 

i vairiausio turinio; kas norit žinojtj^- kokias knygas galima gauti 
kreipkitės laišku, o mes atsiųsime Knygų Katalįugų už dykų.

Su užsirašomu “Kardu” bei, užsisakymu knygų, adresuoki! taip:

1143 Norlh Paulina Street Chicago, III.

ginų dirbo ant rašomųjų ma
šinėlių... Turbūt, jis įtraukė 
mus į lankytojų statistikų. Vi
sas oras buvo pripildytas užimu 
ir mašinėlių tratėjimu. 90 mili
onų galvų, — kiekvienas ma
šinėlės trak lėlėj imtis pažymi 
viena mirtį iš tų 90 milionų...

tinkame.. Įgimtas aristokrali- 
<mas ir jausmų veidmainingu- 
.inas... Mano galvojimu kai a- 
Įna amerikone — atvedė vaika

ruošia tie, gerieji dėdės.

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė. 

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

Phone Drover 7042 
Cicero Office 

4847 W. 14th St.
Vai. 1—4. p. m. Ncd. nagui sut

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. 66tb St.

Phone Prospcct 8585

Mes atsidūrėme prie inėjimo
Už kokios mimUos laiko prie 

musų priėjo vaikinas ir įprastu Iįmis privažiąvo vagonas, ir di
delis kiaulių būrys, varomas

šalę manęs sėdėjo moteris

Daktaras

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

ris vedė į augštį. Tai labai su
manus dalykas: gyva kiaulė tu
ri pristatyti save į augštį, o jau

mclų dukterį. Ji taipgi paėmė 
korčiukę, kurioj buvo praneša (

'ma, kiek Svvift ir Ko. paskerdė iš ten ją su komfortu nlileidžia-

2 iki 1 po piet, 7 iki 9 vuk.
, Telefonai

Ofisas Yards 251-1
’ Namai

Kazimeras Bartkus
I • , V .

mirė (tapo dirbtuvėje sužeis
tas) Birželio 13 d., 1919 12 
vai.

Velionis paėjo iš Kauno g., 
Raseinių pav., Šilalės miestv- 
lio. Jo moteris paeina iš 
Kauno gub., Kretingos mieste
lio. po levais Ona Galdikaitė.

Laidoluvės į\yks Panedėiv.i, 
Birželio 16 d. iš namų 3231 
! merald Avė. į Lietuvių tau
tiškas kapines.

Kviečiame visus gimines, 
draugus ir pažįstamus ątsilan- 
kjli į šermenis ir dalyvauti 

, laidotuvėse.
Pasilieka dideliame neliūdi- 

nu moteris Ona Bartkienė, 
sesuo, brolis ir uošviai Ona h* 

’ Povylas (laldykai.

Benediktas Butkus
c mirė birželio 15 d., 1919 m., 

(i: 10 viii. ryto. Velionis paėjo
J iš Kauno gub., Žagarės miesto, 
, Šiaulių pav.; paliko dideliame 

nuliūdime moterį Oną Bulkie-
> nę ii' dukteris su sūnumis.
j Laidoiluvės bus utarninke, 

biiž. 17 d., 1919 m. 11 vai ry-
I to iš namų, 631 W. 18 g. Bus 

laidojamas Lietuviškose Tau
tiškose kapinėse.

Kviečiame visus gimines ir 
i draugus ateiti į šermenis ir da

lyvauti laidotuvėse.
Pasiliekame nuliūdime mo

teris, brolis ir vaiką).
Į •

Palaidojimu užsiima grabo- 
’ liūs Frank Delnikas, 611 W. 
r *8 g. ir A. Dulkus.

Pramogai ir laiko praleidi-j 
mui įsigykite naujų 

sapninink!

Kaina su apdarais $1.50,

1739 So. Halsted Street

Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St 

Chicago, III.

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis Unitus 

paveikslų apie Žmogaus kimo 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
viu kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drutuo.se audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiuutimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite Šiuo adresui

“Naujienos”,
1739 S. Halsted stM Chicago, 111.

Ka-tik išėjo iš spaudos 
Dilgio

Mulkiu Apaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Račkulj, 
begailestingai pašiepta 
nesubrendusius klerika^ 
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naujienų” 
Knygyne.

mii.wauk.ee
Drutuo.se


Paprasti Dabar Inpročiai.

Užkietėjimas Praėjo.

šis žmogus sirgo per du metu — 
sako kaip jis pagijo.

Aš bandžiau daug dalykų nuo už
kietėjimo, bet tik vienas I.axcnrin 
mane išgydė. Aš dabar vartoju tik 
antrą dėžutę ir tik visai po mažai jo 
vartoju. Mano viduriai veikia pa
prastai kas rytas, kuomet jie ne
veikė per daug metų. ....

Rodos aš iš naujo atgijau tiek il
gai sirgęs. Aš rekomendavau Laxca- 
rin dviems savo draugams ir abu 
sako kad tai yra geriausia gyduolė 
kokią jie kuomet girdėjo.’’

Užkietėjimas nusilpnina žarnų 
muskulus. Laxcarin yra tikra atitai
symui gyduolė. Laxcarin yra primi
nus atitaisymui vaistas. Ji sugrąži
na sveiką natūrai} žarnų veikimą, 
prašalindama visus kitus vaistus. Ji 
padidina apetitą ir greitai atitaiso 
virškinimo organus. Kaipo atbuda- 
votojas kūno ir stiprumo ji suteikia 
daug stebėtinų pasekmių. l’žsisenė- 
jęs vidurių keblumas ir užkietėji
mas liko greitai prašalinti — pap
rastai } vieną dieną.

Nežiūrint kaip ten ne butų jus ver
čiami esate pamėginti Laxcarin. Ti
kras stebėtinas vaistas silpnai ser
gantiems vaikams.

Ganėtinai šešių dėžučių pačiuose 
svarbiuose atsitikimuose pilnam gy
dymui penki doleriai, viena dėžutė 
vienas doleris. Aptiekose neparduo
dama. Laxcarin Products Co., Dept. 
L—2. Pittsburgh, Pa.

(Apgars.)

L.S.S. VIII Rajono 
Mitingas.

birž.Chicago. — Ketverge, 
*12. buvo nepaprastas LSS. VIII- 
to Rajono mitingas. Sušaukė 
jį valdyba tikslu apsvarstyti 
dalykus surištus su suspendavi
mu Sąjungos iš Socialistų Par
tijos. Pirmininkavo d-gė Stil- 
sonienė. Dalyvavo arti šimto 
narių . Sekretoriaus patiektas 
dienotvarkis susidėjo iš sekamų

L Stilsono, kaipo Sąjungos 
sekretoriaus, aiškinimas, dėl ko 
LSS. tapo suspenduota.

2. Busimos rugpjūčio pabai
goj Soc. Partijos koneveijos 
klausimas ir paėmimas partijos 
mašinos į “kairiųjų” rankas.

3. Apie Žarijų ir Naujienas.
Visų pirma d. Stilsonas sten-

naeionalis ekzekutyvis komite
tas netiesotai suspendavęs Są
jungą. Skaitė iš partijos kon
stitucijos tuos punktus, kuriais 
egzekutyvis komitetas rėmėsi

suspenduodamas septynias kai- 
bines federacijas, o taipjau ir 
visą Michigan valstijos partiją į 
išbraukdamas. Tvirtino, kad 
visų kalbinių federacijų sekre
toriai - vertėjai nesijaučia nusi
dėję laužymu partijos konstitu
cijos. “Musų”, girdi, “kairių
jų socialistų programas skirtin
gas, todėl principialiu žvilgsniu 
mes nesulaužėme n<‘ jokių kon
stitucijos punktų. Mes, kairie
ji, išmėtėme iš socialistų parti
jos programo tuos punktus, 
kur rckalnujama pigaus pieno, 
pigios mėsos ir kitų gyvenimui 
reikalingų daiktų... Mes sten
giamės, kad visa tai gavus tie
sioginiu budu, be maldavimų 
nuo buržuazijos... Dėlto soc. 
partijos pildomasis komitetas ir 
sufabrikavo prieš mus, septy
nių kalbinių federacijij sekre- 
torius-vertėjus, kaltinimus, ku
riais remdamasis mus, ir visą 
musų mantą, išmetė iš partijos 
lacionalic} Naeionalis

pild. komitetas taip autokratiš-

LIETUVA ALKANA
Kazimieras Ivanauskas gavo laiškų nuo savo moteries iš Lietuvos, Kauno g., 

Cekiškio valsčiaus, rašytas 13 balandžio 1919 m. Laiške nusiskundžiama ant di
delio vargo Lietuvoje. Tarp kitko rašo, kad NETUBIM KĄ PAVALGYTI, neturim 

nei už kų nusipirkti. Rugių pūras lOOrublių. Duonos negaunam. JEIGU GA
LI, TAI GELBĖK MANE savo prisiegų ir dukreles ir PRISIŲSK PAGELBĄ, kad 
galėtume išsimaityti nors iki rugiapjūtei. Toliau rašo, kad SKURDAS VISOJE 
Ll ETŲ VIJĘ. Nėra nei maisto nei apdangalo. ŽMONĖS BADAUJA IR PUSNUO
GIAI VAIKŠČIOJA. Jeigu neatsiras pagelba, tai mirtis neišvengiama.

Aa perskaitei virš pažymėtą laišką?
Jūsų moteris, vaikai, brolis, sesuo ar seni tėveliai parašytų TAMISTAI tokį pat laiškų, jei tik 

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

Jau Gali Siųsti Maisto į Lietuvę

ARMOS
Ar manai pirkti Farmą? Jai taip, tai niekur neva
žiuok kaip pas mus, kur matysit mūsiškus javus au
gant kopuikiausius Mes gaunam skolint pinigus iš 
valdžios. Mes priimam Liberty Bondsus už pilną 
vertę, pas mus geležinkelis ateina i pat kaimą, kur 
arti pirksi gerą Farmą, aš busiu Naujienų ofice 1739 
So. Halsted St, Subatoj 28 Birželio-June, po piet 
nuo 3 iki 7. Ateikit pasikalbėt* arba drauge važiuot.

M. WALENČIUS,
HART, MICHIGAN.BOX 96,

REIKALINGA
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.

Atsišaukite į
Room 846 First National Bank Bldg.,

H. W. ELMORE, Gen. Mgr.

pasiteisinti, ir liepęs iki birželio 
1(1 d, išsinėšinti. Taigi dnlbar, 
sako Stilsonas, “kairiųjų” prie
dermė esanti susiorganizuoti 
kairiųjų suvažiavimui, ir tada 
gal pasiseksią “visų socialistų 
partijos mašinų paimti į musų 
kairiųjų rankas”. O jei tatai 
nepavyktų, 1a tada “mes turė
sime tverti naujų politišką par 
tijų — musų, kairiųjų partijų”. 
Kairieji negalį taikyties su deši
niųjų socialistų sparnu. Kai
rieji stoją už Trečių Internacio
nalų, kurio suvažiavimas buvęs 
šiemet Maskvoj, o dešinysis 
sparnas nestojus nė už TreČiųjį 
nė už Antrąjį Internacionalą... 
Tokie socialistai, kaip Stedma- 
nas, Bėrimas ir kiti dešiniųjų 
plauko, iš kurių susidedąs da
barties soči, partijos pildomasis 
komitetas, tai nenorį Europos 
grinoriško internacionalo; jie 
norį amerikoniško internacio'- 
•nalo. “O tas amerikoniškas 
internacionalas, kaip jus žinote, 
draugės ir draugai tai .doleris!”

Tolinus Stilsonas surado dar 
vienų soc. partijos pildomojo 
komiteto gudrybę, kurių jis iš
rodė šitaip:

“Ar jus žinote, draugės 
draugai, kad mes, kairieji, 
rime savo šnipus, kurie 
daug patarnauja.
vienas, turintis partijos nacio- 
najame olfsc džiabų, mtusų, 
kairiųjų, draugas, man pusiau 
lupų išsitarė, kad soc. partijos 
pildomasis komitetas nutarė 
rengti maršrutų agitatoriams, 

kurie agituotų už dešiniųjų 
sparnų. Žydams ir rusams kal
bės Clrinoi ir Stolar, o JietiH 
viams tai Grigaitis ir Jurgelio
nis... Taigi jus, drauges ir drau
gai, apsižiūrėkite ir nesiduokite 
aniems save mulkinti... Ar jus 
žinote, draugės ir draugai, kad 
Sąjungą jie suspendavo dėlto, 
kad kairiojo sparno spaudoj 
buvo daug peikimų partijos ir

lr 
tu-

nuims
Štai užvakar,

A. V. MAZETIS
Pirma negu eisi kur kitur, pabandyk pas mane . Aš 
užsidėjau bizni 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 Dury, Lentą, Kernų ir Stogams Popiery.

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas naujausia metodą su pagalba naujausių 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 1C dieną ir nuo 4 iki 8 vai. vak. 

1645 Weat 47th St. Arti Marnhfield Avė. Chicago.

paimt partijų į savo rankas. 
O vertimus iš musų spaudos pa
mpino Naujienų štabas,.. Tu.r 
būt penkis darbininkus turėjo 
samdyt tam1, darbui...”

Buvo pakeltas klausimas apie 
busimąjį soc. partijos suvažia
vimų. Nuspręla, kad kadangi 
VIII Rajonas negalįs dalyvauti,

DR. DONOHOE, Specialistas
Vėliausios Europiejiškos ir kitos 

metodos.
Jei jus turite kokią vidurių ligą, kepenų, 

kraujo arba žarnų; spuogus ant skuros. se
nas žaizdas, nustojimą STIPRUMO arba a- 
petito, koki gėlimą arba skaudėjimą arba 
kokią užsisenėiusią ligą, kurios jums neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

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

*16 Waet Randolph St., kampas Dearborn. 
Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlio- 

mis 10 ryto iki 1 vai. dieną.

patariamu balsu dalyvaut neap
simoka.

Tolinus buvo svarstyta rajo
no lapelio Žarijos padėjimas. 
Stilsonas už reiškė, kad nors ža
rija pirmiau loštis tik menkų re
lę, bet dabar ji turėsianti šimti 
kartų didesnę rolę sulošti kovei 
su Naujienomis. Ir papliauš
kas, pa straksėjęs apie Naujie
nas loliaus graudeno: “Taigi, 
draugės ir draugiai, kas tvirtes
nis, remkime, palaikykime mu-

Lietuvių Prekybos Bendrove jau padarė pirmutinius žingsnius kad tų atsiekti. Ji rengiasi pa
siųsti DU ŠIMTU TŪKSTANČIŲ SVABŲ MAISTO LIETUVOS ŽMONĖMS. Tų maistų norima pa
siųsti pradžioje Liepos menesio. Bendrovė savo dalį atliks. Reikia kad kiekvienas lietuvys iš savo 
pusės pasidarbuotų.

Mes papirksime nuristą, sudėsiine į skrynias, pasamdysime laivų, pasiųsime savo žmones su 
tomis skryniomis į Lietuvą ir tie musų žmonės tas skrynias maisto pristatys stačiai į rankas jūsų 
giminių Lietuvoje. Tamsta iš savo pusės mokėsi Bendrovei už tų skrynių maisto, kuri bus pasių
sta, $25.00. Daugiau Tamstai nieko nereikės mokėti. Mes už viskų atsakome. Jei negalėtume 
nurodytų giminių surasti, mes gražiname Tamstai $25.00 atgal. Del didesnės atsargos, mes iš 
savo kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo garantijų, kati mes padarysime tų ką mes prižadame.

Nesivūluokile, neatidėliokite! Tuojaus privalote prisiųsti pripildę žemiau paduotų blankų 
kartu su $25.00 registruotame laiške aršu Money orderiu ant sekančio adreso:

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

Kiekviena skrynia bus vienoda, 
sudėti sekanti daiktai: —

bus

sva-

G svarai jautienos mėsos,
5 svarai smalčiaus (lard),

12 svarų goriausios rųšies kilbasų ,
12 pakelių condensed pieno,
12 svarų ryžių,
3 svarai geriausios kavos,
3 svarai cukraus,
1 svaras muilo ir
1 drūtas įrankis blekinėms atidaryti.

Tie visi (kuktai supakuoti sveria apie 85
rus. Visas maistas yra geriausios rųšies ir supa
kuotas sanitarės hermetiškai uždarytose bloki
nėse, kad apsaugojus nuo gedimo.

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

sų kairiųjų laikraštį, o jis su
lūš laibai didt'lę rolę kovoj prieš 
oportunistiškas Naujienas.”

Vikšris atsistojo ir užkaman- 
davo: “Visi šio susirinkimo na
riai turite aukauti po penkinę”, 
ir patsai ėmė gra iby ties po ki- 
šenius nikelio. Suaukota 36 dol. 
su centais.

Bajono organizatorius Bim
ba nusiskundė, kad sunku esu 
rajono lapelis išplalint. Daug 

aštunto rajono kuopų visai ne
nori no tik platini, bet nei patįs 
nariai jo neskaitą. Butų, sako, 
gerai, kad kaip nors privertus 
narius jį skaityti.

Man labai keista Stilsono at- 
sinešimas linkui kitokios nuo
mones draugų. Visose savo pra
kalbose jis leidžia sau, kai koks 
prabaštėlis, visaip niekinti ir 

šmeižti tuos draugus socialistus, 
kurie nenori lįst į jo pasiutų bol
ševikiškų maišų. Jis labai rusta 
vo ir ant Naujienų korespon
dentų, kam parašo, ką jis kur 
kalbus. Mat, jeigu koresponden
tai parašo apie socialistui ne- 
prideremų Stilsono demoraliza
vimų darbininkų, jo pjudymus 
vienų prieš kitus, jo žemus užsi- 
varinėjinuis prieš senai jau vei
kiančius socialistų judėjime 
darbininkus, ir Stilsonas pama
to pats savo žodžius laikraštyje,1

GERBIAMIE.il:—-
Su šiuo laišku prisiunčia Tamstoms dvide

šimts penkis dolerius kaiipo pilnų užmokestį už 
vienų skrynių maisto. Siunčiu pinigus su ta iš
lyga, kad tai pilnai užmoka už maistų, jo supa- 
kavimų, pristatymų, apdraudę ir tt. ir jeigu ne
galėsite pristatyti maistų mano nurodytai ypa- 
tai, kad visi pinigai bus man grąžinami.

Maistų meldžiu pasiųsti sekančiu adresu:
Rčdybds ‘ ‘ 7: \ v.’ .........................
Apskričio ........................................................
Parapijos .......................................................
Kaimo ............................................................
Vardas
Kvitas ir kitas informacijas, meldžiu man 

siųsti šiuo adresu:
Vardas Pavarde
Adresas
Miestas
Valstija

TEISIŲ 
Vadovas ir Patarėjas

Sutaisė L. Be Marasse 
Vertė V. A. Juristas.

Naudi liga knygelė ypatingai norintiems su
sipažinti su įvairiomis legaliskomis teisė
mis. 141 pusi. •

KAINA 50 CENTŲ. 
Su prisiuntiniu

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

tai kaltas ne jis pats, o kores
pondentas ir laikraštis!.. Stil
sonas matyt įsitikinęs, kad jam 
valia niekint ir šmeižt visus, 
kur jam nepritaria, ar su jo 
nuomone nesutinka, bet apie tą 
jo kilių 'asmenų purvinimą ir 
niekinimą kitiems nevalia nė 

žodžiu išsitarti. Tikra kairioji 
stilsoniška logika. — Biežavšij.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”

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

914* R Morgam SL, kerta BĮ < 
Chicago, III 

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS?

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

daliomis nuo 9—2 popiet 
relfphona Taria *17

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

Jeigu taip a- 
teikite pas Dr.

A. M. $MAH- 
GON, Optome- 
tristą, kuris 
Eer daug metų 

uvo L. Klein
Dept. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1401 So. Halsted St., 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su didžiausiai galiniu atsar
gumu ir mažiausiu įkyrumu. O- 
fiso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
6:30 po pietų. Pėtn. ir Nedėl. nuo 
9 ryto iki 12:30 dienų. Subat. nuo 
12:30 dienų iki 9 vai. vak. Bes. o- 
fisas prie 3341 W. 16th St. dėl va
karų ir nedėl. pagal sutari}. Tel.
Didysis ofisas Canal 222. Bes. 

ckwell 6112.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užgančdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailčs 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.

M,es užlaikome taipgi pilną sande
li nežymiai vartotų siutų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

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

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

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

Įsteigta 1902
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Kaip katalikai tiki, kad Bibli
jos žinojimas 
juos, taip tūli musų draugai, 
turbūt, mano,

tik sugadintų

jog socializmo
“žinojimas lik

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tehphoaa Caaal 1IH

Naujienos eina kasdiena, iisklriant 
Bedėldienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UL —* Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai

Oioafoje — pačtn:
Metrus.....................................
Pusei meto ..........
Trims mėnesiam* .............
Dviem mėnesiam ................
Vienam mėneaiui ..............

Chicagoje — per neilotojuai 
Viena kopija ................ ..

•6.00
8.50
1.85

».O2
Savaitei 12
Mduesioi .....................................  lt)

Suvienytose Valstijose, ne Ckicagoj, 
pačiu:

Metine........ . ..............  11.00
Pusei meto........ . ................... 8.00
Trims mėnesiams.....................1.65
Dviem mėneeiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui........................ Ii

Pinigus reikia slyst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu. ,

Nežinojimas stip
rina tikėjimą.

Iš praktikos esame 
kad religiški fanatikai, kurie 

ų ir 
religiškus žmones, kurie var
toja žiauriausius ir šlykščiau
sius budus savo kovoj už tikė
jimų, visuomet yra mažiausiai 
apsipažiuę su savo religija. Apie 
kitas religijas, kurių jie neap
kenčia, jie ir gi veik nieko ne
žino. Bet jie tiki, ir to jiems 
užti nka, kad manius, jog jų re
ligija yra geriausia; jog visos 
kitos yra niekai ir jog religijų 
metantis žmogus yra vertas už
mušimo.

Paklauskite bent vieno įsiutu
sio fanatiko šį bei tų apie jo re
ligijos istorijų ar ką kita, ir pa
sirodys, kad jis nieko nežino ar
ba labai mažai težino. Jis įsitikė 
jo savo dvasiški jos skelbimui, 
jog jo religija geriausia, pasiga
vo keliatų sakinių, ir to užten- 
kjb Kad. tikcuižinojus, -jog jis 
teisingiausį dalykų žino.

Susikalliėt su žmogumi, kuris 
menkai žino, zo manosi daug, 
arba viską žinąs, nėra galima.

Juo daugiau žmogus žino, 
tuo platesnis laukas atsidaro 
nežinojimo. Mat vienų Įtaik
ių išmokimas pprodo, kad yra 
da dakg ko mokintis. Tos ša
kos ir šakutės, kurios tūkstan
čių skaitliui aiškina kokį nors 
dalykų, turi būt išmoktos, patir
tos. Kokį lik dalykų imsime, jei 
gu norime jį žinot, turime studi- 
juot. Studijavįmas ima laiko 
ir reikalauja prieinbnių — raš
to, mokslo ir lt.

Socializmas irgi yra mokslas. 
Vienu mėnesiu socialistu likt 
negalima. Galima įstot į orga
nizaciją ir nieko apie jį neži
not, tik pritariant. Galima sau 
įsitikinti, jog tai geriausis daly
kas, už kurį galima galvą gul
dyt. Ret tai nebus žinojimas, o 
tik įsitikinimas, kuris lengvai 
gali išgaruot kitokiam vėjui pa
pūtus.

Stebėtis reikia, kad tūli musų 
draugai mėgsta girtis esu nemo
ksliški socialistai, nes iš moks
linių arba moksliškų socialistų 
jie lik juokus daro.

Daugelis tų musų draugų, dėl 
stokos socialistiškos literatūros 
lietuvių kalboj ir nežinojimo 
kilų kalbų, jokiu bildu negali 
kiek atsakančiai! susipažinti su 
socializmo mokslu. Kiti dėl 
laiko stokos ir bčdnumo, nors 
ir žinotų tokią kalbų, kurioj so
cialistiškos literatūros yra gana, 
negali apsipažisti su minėtu 
mokslu. Paskaitę keliatų bro
šiūrėlių, jie manosi viską žiną, 
esu “tikrieji marksistai," “tik
rieji socialistai,” o kiti tik šio
kie ir tokie socialistai. Kam čia 
mokintis, kam žinot, — by 
pritari ir da pilnai tiki, jog 
“tikrasis socialistas" — to ir

tik

už
tenka.

kaipgi kitaip išaiškinti jų pripa
žinimą “tikrais socialistais" tų, 
kurie vos menesis — kitas yra

H-

atsivertę prie socializmo ir nėra 
net keliui brošiūrų apie tų mok-

bė pusitiusavailinių, mėnesinių 
ir lt. laikraščių, visoj šalyj ant 
dviejų šeimynų išpuola trįs 
dienraščiai.

Trisdešimts keturis milionus 
kartų kiekvienų dienų!

Trisdešimtis keturis milionus 
kartų tie dienraščiai gali paša-

tų, ir užmokėjimo i 
šeimynykščiams, jei mirta ištik

apdraudos [ gde konstabcliją lųieslelin dar 
mirta ištik- bildukams malšinti.

Mažne kiekviename atsitiki
me reikalavimai buvo išpildyti. 
Darbininkai sako, kad jie yra 
išstatyti nepaprašiau užsikrėti
mo pavojun, kadangi jie yra 

i

verčiami dirbti arti vienas kilo

Elektros fabrikas militarizuo
tas.

Tikraisiais socialistais prade
dama vadintis tie, kurie by tik 
turi gana fanatizmo ir ūpo, nors 
jie ir nieko arba labai mažai nu
vokia apie socializmų.

Jeigu šitaip dalykams leisti 
įsigyventi, socialistų judėjimas

teisybę apie I#a\vrenee Massa-Į ir tuomi jie greičiau gali užsi- 
chušelts arba Toledo, Ohio; jie 
gali pasakyti teisybę apie IWW.
arba apie Amerikos bankiorių
pastangas paimti savo kontro
lei! Meksikos turtus. Jie gali pa-

svietus dalykai randasi didžiųjų 
biznierių rankose, o taipgi ir a- 
pic tai, kaip visos šalies darbi- 

greitai liktų ne socialistų judėji-l ninkai kenčia ir vergauja, kad 
mas, o mišinys visokios rųšics | palaikius gyvybę. Jie. gali pasa- 
radikalų ir histerikų.

Socialistai gali nesusitaikyli 
veikimo boduose, jie gali turėti 
argumentų tarp savęs, bet jie tu 
ri būt socialistai. O kad tokiems 
buvus, reikia nesigirti, jog esi

kyli teisybę apie tūkstantį svar
bių dalykų, su kuriais prisieina 
susidurti Amerikos žmonėms.

Trisdešimts keturis milio
nus kartų kiekvienų dienų!

Trisdešimts keturis milionus

Schenectady, N. Y. Istorija a- 
pie šios dienos sąlygas didžiu
liame aplamos Elektros kompa
nijos fabrike panaši į istorijų iš 
BuVjos caro laikų.

Visi darbininkai turi nešioti

kuris i/b- 
darbmin-

Partija

pažinti; jiems atėjus pas dirbtu
vę, pas vartus ginkluoti sargai 
juos apžiūri; šitie ginkluočiai 
priincna policiją ir Europos 
kazokus. Šnipų yra pilna visa 
dirbtuvė ir darbininkai yra toly 
džio dabojami nuo to laiko kaip 
jie įeina dirbtuvei!, iki jie jų ap
leidžia.

marksistas ir kitaip geras socia
listas, bet parodyti raštu, kalba, 
ir veikimu, jog tikrai eini soci
alizmo mokslo dėsniais remda-

Massachusetts Moters

luoti. Jie gali pameluoti apie 
“japonų pavojų" arba apie niek 
sikiečių užpuolimus. Jie gali 
skleisti melus apie Socialistinę 
Rusiją, arba apie oligurijos žmo
nių pastangas kontroliuoti savo 
gyvastį. Jie gali meluoti apie

krėsti liga.
j Australijos Darbo Partija, su
sirinkusi konl’ercncijon Meilino
me, Auslraijijoj, bal. 22 d., mitą 
re, kad butų paskirtas komitetas 
suradimui būdų Australijos dar
bininkų laikraščiams gauti tokį 
kabelio patarnavimų, 
iškraipytų žinių apie 
kus.

Australijos Darbo
konferencijoje Melbaurne, (bal. 
22 d.) protestavo prieš talkinin
kų panaduojimus blokados, kad 
žmones badu marinus ir skatino 
valdžių daryti visa, kas galima, 
kad padėjus' Rusijos žmonėms 
patiems savo likimų nustatyti.

Konferencija taipgi protetavo 
prieš apkalinimą sovietų visuo
tinojo konsulio (Peter Semc- 
noff) Australijoje ir reikalavo 
viešų susirinkimų pareikalauvi- 
inui paliuosavimo jo. Konfe
rencija taipgi reikalavo, kad val-

Skaitytoju Balsai
t Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako ]

KĄ MES TURIME DARYTI?

Kadangi LSS. liko suspenduo- 
a ir mes jau pradėjome atski

rai organizuot irs nuo Sąjungos

Massachusetts valstijoj dirba 
212,16b suaugusių moterų įvai
riose dirbtuvėse (stalisties oi 
Massachusetts 1917). Dešimto
ji dalis visų moterų dirbo už 
$8 į savaitę arba už mažiau, 
18,127 gaudavo $8, bet mažiau 
$9 į savaitę; 22,429 gaudavo 
$9, bet mažiau $10 į savaitę; 24,- 
601 gaudavo $10, bet mažiau 
$11 į savaitę ir 21,133 gaudavo 
$11, bet mažiau $12 į savaitę! 
Trumpai sakant, 51.8 suos. visų 
Massachusetts moterų tuo laiku 
kuomet buvo sekama statistika 
dirbo už $12 ar mažiau į savai-! 
te. Tik keturios moters iš šim-

Tos algos yra išmokamos 
tuosyk, kuomet moters dirba. 
Bedarbė' nėra imama (I(>ni6n. 
Laike statistikos rinkimo mini
mom pragyvenamoji moters al
ga Massachusetts valstijoj skai-

dinasi, Massachusetts išdirbys- 
tės baronai taip menkai teap- 
kainuoja moteris, jogei jie ne
sidrovi mokėti 100,(MM) moterų 
tokių algų, už kurių negalima 
žmoniškai pragyventi.

'bos skaitlinės buvo surinktos 
karės pradžioj. Massachusetts 
minimum algų komisija išleido 
biuletinų, kuriame parodoma 
algos saldainių dirbtuvėj . 'I'os 
skaitlines buvo renkamos su
stojus karei, kuomet pragyveni
mas buvo nesulyginamai bran
gesnis negul 1917 m. Kalbamoj 
dirbtuvėj d^bo 11071 moteris, 
17.6 nuoš. visų moterų gavo ma 
žiau $6 į savaitę; 45.1 nuoš. ga
vo mažiau $10, ir tik 8.7% ga
vo $12 su viršum. Daleiskime, 
kad minimum pragyvenamoji 
alga 1918 m. buvo $12 į savaitę 
(tikrenybėj ji Ihuvo didesne), 
tuosyk toj dirbtuvėj devynios 
dešimtosios visų moterų gavo 
mažiau negul pragyvenamųjų

Massachusetts valdančioji 
klcsa gali apraudoti Belgijos ir 
Serbijos moteris. Jie gali įteig
ti fondus, kad suteikus pagcl- 

4 *

bos Netolimų Rylų žmonėms. 
Labdarybė ir išmintinga tvarka 
prasideda 'namie; ir nei vieno 
nei kilo dalyko Massachusetts 
valdančioji klėsa dar nepajiegia 
suprasti.

Trisdešimts keturi milio 
nūs karty.

Scott Nearing.

Trisdešimtu keturis milionus 
kartų į dvidcšitnis keturias 
valandas dien ’aŠtis yra išleii 
mas Suvienyt ase Valstijose,
part dienraščių, randasi daugy-

gali skleisti melus apie Ameri
kos ekonominio gyvenimo vie
špačius ir kokiais budais jie da
ro (ironiškų intaikų į žmonių 
gyvastį ir protų. Jie gali me
luoti apie lukstastį svarbių klau
simų, su kuriais prisieina susi
durti Amerikos žmonėms daoar 
tiniu laiku.

Kuomet jus esate linkę nepri
duoti didelės svarbos Suvienytų 
Valstijų savininkams, — tiems, 
kurie valdo kasyklas, miškus, 
geležinkelius, bankus fabrikas, 
ofisu — budinkus ir laikraš
čius, — atmink tų begalinę dau 
gybę popiero, išeinančio iš pre
sų bėgių dviejų-dešimtų ketu
rių valandų.

’l'risdešimts keturis milionus 
kartų kiekvienų dienų!

stralijos rusams, norintiems grį
žti savo tėvynėn.

\ SUV. VALSTIJOS. 

Kareiviai A. D. F. konferencijoj.

New York. — Kad sukėlus 
sentimentų organizuotų darbi
ninkų rateliuose! prielankų karei 
vių organizacijai visu šalies plo
tu jų ekonominio pagerinimo 
reikaluose, New Yorko Karei
vių, Jūreivių ir Jurininkų Ap
saugos Susivienijimas išrinko 
tris delegatus metinei! A. D. F. 
konferencijon, kuri prasidėjo 
birželio 9 d. Atlantic Cily’je.

Delegatai negavo jokių kitų 
instrukcijų kaip tik pabarimą 
skelbti nadionalę organizacijų 

tų, kurie tarnavo karėje.
*

Truc translation filcd with tho post- dnrhlninknnui ipktu:mastei- nt Chieago, III. June 16, l!HI)l Atėmė darbininkam# teise#, 
as rcąuired by the acl of Oct. 6,1917 

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.

(Žinios Intern. Labor News 
Service).

vedė “! 
redagavo 
tuo laiku 

buvo

Naujienos", 
drg. Gri- 
didžiuma

Dabar vi- 
Karšlis po biskutį 

Darbininkai 
Reikalinga

San Francisco. — Californi-

AUSTRALIJA.

Leidžia per unijų narių balsus.

Kad sumušus visokius paska
las leidžiamus perkamosios 
spaudos buk Vienos Didėsės U- 
nijos Judėjimas Australijoje ne 
patinkąs unijoms, Vienos Didė
sės Unijos galva nusprendė leis
ti milijonų, 11 ubą',Isuoli įpirma

tose valstijose ateinančių liepos 
1 d. Tuo tarpu yra varoma plati 
proaganda Vienos Didėses Uni
jos Komiteto.

Australijos darbininkų spau
da dabar įdomauja visokiomis 
žiniomis apie Rusija ir sovietų

ma talkininkų šalių atsidėjimų 
gelbėti reakcinėms jiegonis, prie 
šingai-Prezidento Wilsono šeš
tam garsių keturiolikos punktų 
skyriui.

Tas yra daroma tam, kad atsi
laikius prieš melų ir šmeižto ko 
vų vedamų Australijos perkamo 
sios spaudos.

“Australiau Worker” (Syd- 
ney), kurio užsienio žinių pusią 
pis yra redaguojamas W. Fran
cis Ahern’o, yra nuolatiniu bu- 
dinimu rusų padėjimo, taip per 
spausdomais dalykais, taip ori
ginaliais straipsniais.

Delei pavojaus užsikrėtimo 
influenza pneumonija, dabar 
siaučiančia Australijoje, daugu
mas unijų pareikalavo pakėli
mo užmokeslies epidemijos siau

Komercijos Buto prašalino ir li
kučius teisės laisvai mintyti ir 
laisvai kalbėti šitos valstijos 
žmonėms, priimdama “Krimi- 
nalio sindikalizmo" projektų. 
Šitas projektas padaro darbinin
kų agitacijų beveik negalima ir 
suteikia policijai tikrų ginklų 
prieš darbininkų klesų. Projek
tas leidžia jai areštuoti kalli- 
na\it “kriminaliu sindikalizmu” 
kiekvieną asmenį, kurį valdžios 
užsimaso paimli dėl politinių ar 
pramoninių priežasčių.

Projekto paragr. 1 pareiškia 
sindikalizinų taip: “Sindikaliz- 
mas yra mokslas ar nurodymas, 
skelbiantis, mokinantis, ar gelbs 
tantis ir kurstantis papildyti ne
dorybę, sabotažų, ar priešįsta- 
tyminius darbus prievartos ir 
smurto ar priešįstatyminius me
todus terorizmo kaipo priemonę 
atsiekimui permainos pramoni
niame valdyme ar kontrolėje, ar 
įvykinimui politinės permai
nos”;

žodžiai “permaina pramoni
nių irįe valdyme ar kontrolėje, ar 
įvykinimui politinės permai
nos", yra labai reikšmingais.

Pavartojo Įkonstabeliją prieš 
straikininkus.

Sault Ste. Murie, Mich. — čia 
smaugia straikininkus aršiausis 
aulokratingumas. Suviršum 350 
Nortlhvcslern Lealher kompa
nijos darbininkų išėjo į slraikų 
reikalaudami pragyvenąiųos ai 
gos. Jiems mokėjo po $14.'10 į 
savaitę už 10 valandųdienų, ne
žiūrint to, kad firma darė bai
sius pelnus karės metu.

Ponai taip yra išsigandę šito
A-’timo laiku, taipgi užtikrinimo pirmo straiko mažame Michiga- 

liginės mokės ties,*-j ei liga suim- no miestelyj, kad tuojaus atbu-

Airlijų, tai butų kaip tik laikas 
iradėti jungties tarp savęs. Ka-I 

da tas darbas eitų pasekmingiau 
mums būtinai reikia turėti laik 
raštį, kuris vestų neatlaidžių 
covą su visais musų priešais, 
tokių kovų 
tuomet jas 
gailis. Bet 
darbininkų
“kraštutiniųjų" liga, 
sai kas kita, 
iradcda praeiti, 
lamažėl blaivosi,
lik žmogaus, kuris niekam ne- 
Hitaikaudamas rodytų tiesos ke- 
ių. Reikia tokio ir laikraščio.

Ret kokis laikraštis galėtų tų 
)areigų atlikti?

Pastaruoju laiku “Keleivis" 
jradėjo būti pastovesniu —ne
besitaiko prie aplinkybių. Bet 
tas buvo praeitais metais? “Kc- 
civis” tuosyk buvo tikru žmo
nių ūpo barometru. Jis rašė 
lai, ko žmonės norėjo. Vietoj 
to, kad atšaldžius karštagalvius, 

jis pataikavo jiems. Tai lik 
tlaidino juos.

Pagalvokime, draugai, laikra
ščio klausiniu. Tatai yra būti
nai reikalinga. Dabar labiau ne 
kad kada nors reikalinga orga
nizuotis, 
vaidams
(produktyvis ^veikimas) susi- 
pnėjo. Bet mes juk visuomet 
lasilikome ištikimais darbinin- 
tų klesai. Ir kada atvės musų 
draugai iš kairės, jie tatai pa
matys.

Pakartoju, jicškokiinc būdų 
sutvarkymui musų reikalų. Lai
tas brangius. — Spartakas.

Dėka f raketiniams 
socialistų veikimas

Ūkininką Balsai
Kaip naikinti daržų 

kirminai.

Poni C. K. Turner iš Kansas 
duoda sekančių patarimų, kaip 
daržoves apsaugoti nuo kirmi
nų.

kia daržinlinkui kovoti, daržiniu 
kystė butų daug lengvesne. Mat 
kiekvienas žaliuojąs augalas tu
ri ir savo priešų, kurie naudojas 
jo sultimis ir geria jo kraujų.

Kad apgulėjus tuos priešus ir 
apsaugojus augalų auginių, dar
žininkas turi visuomet budėti.

Kai kurios apielinkes esti la
biau naikinamos už kitas, dėlto, 
kad sąlygos augalų priešams vei 
sties yra geresnės. Žinome juk 
iš patyrimo, kad vienais metais 
yra daugiau tų priešų, kitais ma
žiau.

Žinoti, kaip su tais priešais 
kovoti ir neleisti jiems perdaug

įsivesli, tai didelis žingsnis prie 
pasisekimo. Visų pirma, reikia 
pradėti darbą išanksto. Sude
ginti visus palaikus, stumbrus, 
šiukšles, piktžoles ir pūvančias 
ant ežios paliktas daržoves. Su
deginus viską, daržų iš rudens 
aparti. Jei tas darbas nėra lai
ku atliktas, užtikro prisieina 
nemaža nemalonumų nukentėti 
nuo vabzdžių.

Pirmiausiai pasirodantis prie
šas tai mažos daržų blusos. Jų 
besiveisimą galima sulaikyti api 
barstant pelenais jaunus ridikų, 
ropių ar kopūstų diegus, ku
riais jos mėgsta maitintis. Rei
kia barstyt iš ryto, kol rasa 
tebėra ant lapų, ir norėčiau kai 
du kartu savaitėje. Reikia turėt 
pakankamai tabakos dulkių, 
kad prašalinus kopūstų kirmi
nus, agurkų ir melonų vabalus. 
Gerai žinomas vakaruose darži
ninkas ir sėklininkas tabakos 
dulkes labai giria ypatingai ar
būzams nuo kirminų apsaugoti.

Didžiausius arbūzų kirminus 
reikia naikinti kitaip. Anksti ry
tų, kol dar vabalai yra sušalę

nurankioti juos rankomis. Ne
labai malonus tai darbas bet bū
tinai reikalingas, nes kitaip gali

palikti be arbūzų.
Tuos didelius, baisius, žalius 

tomalų kirminus vaikai gali be- 
žaisdami išgaudyt, by tik jiems

Mes praėjusiais melais sura
dome naujų būdą nusikratyti 
nuo daržovių priešų. Kuomet 
naktimis peteliškės ir vabzdžiai 
skraido po daržą, toina tų dėžę 
prikemšama skarmalais ir api
pilama kerosinu. Tų visų inde-

kokį senų viedrų, ir įstatoma į 
rėčkų, kurioje yra įstatytas vied 
ras su vandeniu, ant kurio vir
šaus užpilama puskvortę kerosi- 
no. Tų visa pastatoma vidu
ryje daržo ir uždegama skardy- 
neje sumirkytus kerosinu sku
durus. Skaisti šviesa patrau
kia tuksiančius įvairių vabzdžių. 
Puola ant ugnies, ir apdegę spar 
nūs puola į kerosinu apačioje. 
Pastebėtinai daug įvairių gyvū
nų sukrinta. Ir mes po to ne
turime nei pusės tiek kopūstų ir 
kitokių augalų kirminų, 
kad turėdavome. pirmiau, 
moka tų būdų pabandyti.
čia u kad geriau pasisektų, turi 
būti daroma mažiausiai du kar
tu savaitėje ir ugnis paliekama 
po kelias valandas.

kaip
I.Asi-

Niekur, niekur teisybes
žemaitės pasakojimas.

Žiūrėk nr. 141).

Rimeikienė irgi viską jau pri
ruošė: pyragai jau iškepę atvė
so, varškė išsislėgėjo, sviestas 
pridėtas, • samovarelis verda, 
kiaušiniai išvirti, po pečiaus 
bliudeliai užvožti; staltiesė, in
dai, peiliai — viskas po ranka 
čia pat sudėta: prireikus, nerei
kės lakstyti.

Senai berniukas Išvažiavo. 
Saulės jau į gerus pusryčius iš
kilo. Vyrų, moterų, mergaičių 
visa trioba prisirinko. O tų vai
kų — nesuskaitomai. Viskas, ro
dos, jau priruošta, o žmonelės 
vis dar išranda tai šį, tai lų pa
taisyti, ar nauja pridėti.
—Reikia čia kokį kilimukų prie 

staliuko patiesti: ant plikos že
mės kunigėliui priklaupti nepri- 
dera.

—Gerai liūtų ir krasę prie lo
vos apdengti kunigėliui sėslios.

—O kamrMcghikai? parva-

Valsčiuje raštininkas su vir
šaičiu butų da putę į akį, bet 
tos pasiutusios musės neišmie
gojusius prikėlė. Vakar per die 
nų valsčuje lauks posndiiiko 
atvažiuojant, iki suotemos nesu
laukė; tikėdamos ant rytojaus 
anksti atvažiuos. Viršaitis, prisi
vengdamas sau kelio žygio, pas 
raštininkų apsinakvojo.

Iš vakaro iki vėlumo bala- 
baklijo, maž bešvintant tik su
gulė. Tai j) dar jiems norėtųs 
miego, o čia šilta, o tos muselės 
nelabosios...

Raštininkas sukeikęs šokosi 
iš lovos. Galva jam papurusi, 
vienas ūsas augšlyn užsirietęs, 
antras žemyn nusviręs; barzda 
išsidraikiusi. Spiaudosi, muse
les keikia. Viršaitis pabudęs ir
gi ritasi iš savo gulyklos. Nosis 
jam mėlyna, akįs užtinusios, 
pusmirkomis vos tik žiuri; čiu- 
prd sudraikyta, žiovauja. Suši-

—Taip kiekviena savo patari
mams da surado vielos. Kita, 
nusikvėrusi knygų, ligonės pa
klausė:

—Bene nori paskaityti mal-

—Mano gerklė 
liežuvis sustiro, — 
ko senelė: — lupi 
piu.

išdžiuvo... 
dejavo troš- 
nebesučiau-

Vandens lašų pavilgyti...
Rimeikienė prinešusi stiklinę 

vandens iš rankos nepaleisdama 
tarė:

—Pasiurbk lašą, pavilgyk lie
žuvį, tik išspiauk, nenuryk...

—Galima, galima lašelį ir nu
ryti, ■— atsiliepė kita moterėlė.

—O kam to reikia? Išturės ir 
neprarijusi, — ginčijo kita.

Vaikai, piemenukai po kiemų 
ant tvorų, ant vartų pasistoda
mi stebisi į vieškelį. Kaip ne
matyt kunigėlio parvažiuojant, 
taip nematyt.

() gražu šįryt, o šilta. Visi 
pašaliai, rodos, juokle juokiasi, 
visi laukai kvėpėte kvepia. Sau
lele pakilusi į pusryčius šiltai 
užkaitino. Iš laukų vyrai ant 
pusryčių balakonais nešini, nu- 
sivalkslę, parėjo,

Negana laukuose atšilo ir kai
tino, bet ir po vidų, kas ilgai 
miegojo, nebegalėjo nugulėti, 
Apšilusios museles nedavė ra
mumo, visais spietliais apguli) 
miegančius; zirzdamos jos lindo 
į akis, į ausis, kramtė kaklas, 
nosis. Pasijudinus per miegų 
kaip didžiausis spietys pakįla.

vos
ant

ant oro, po viens kito išėję

(Bus daugiau)

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras;
Namų Ofisaa:

3123 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Mlesto Ofisas:
II? 41. Brarbern St. 

1111*11 Unity BMt.
Tel. Central 4411

STATE BANK OF 
WEST PULLMAN 
Valstybinė Banka

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

3% ant sutaupintą pinigų.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina/
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c, 
Prie šių kalnų priskaitoma ir / 

1c ir 2c kariškos mokestjs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 82-ra GATVĖS

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

8303 S Morgan 8t, Ohicaro, Iii

Liberty Bondsus 
dalj išmokėtų, bondsus ir war sav- 
ings stampsNuaperka už cash Ėmei 
and Co., 740 XV. Madison St., kam
pas Halsted St. Room 232. 2-ras 
augštas, virš Famous Clothing 
Store, atdara vakarais iki 8 vai. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1,
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dinos išlaidas

“pakeliu” ci- 
Helinar pats

35 So. Dearborn SI 
(Ksmpas Monroe) .

TURĖJO OPIUMO IR KITŲ 
NARKOTŲ Už $500.

ŠIANDIEN PRASIDĖS ORLAI 
VIII PARSISAMDYMAS.

paskirti ištyrimui policijos vei
kai! policijos 

nėra gaudomi, 
k,arias policija

maudėsi 8,000 
inaudyk- 
500; lies 
2,500.

.los. W. Robinson
iš Louisville 
reivis

simoka 10c. šių savaitę bus ati 
darytos ir kitos maudyklos.

šeštadienyj
žmonių: Clurendono 
Joje 1,000; ties 51 g. 
71 g. 1,000 ir lies 79 g

Dr. D. JI. SALOČIUS
< Lietuvi* Gydytojus ir 

Chirurgai
Ofisas 10900 So. Michigi 

Rezidencija 10731 S. Mi 
Avė., Roseland, III

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman *42.

VaL: 9 ryto iki 11 i.
2 po pietų iki 4 
0 iki 9 vakare.

siremti dėlei neapykantos atsi
radusios ačiū pranešimams apie 
žydu, pogromus Lenkijoje, bet 
Cliicagos žydijos komiteto pir
mininkas Adolf Kraus užreiške, 
kad jis jokių riaušių nelaukia.

* Helmar cigaretus teip priimniais 
mėgdžiojimų arba “panašių j juos”.

pas 
jis jam pasir 

> mano iš jo 
Jūreivis

PORA NEREGIŲ PATARNAUS 
LIGONINĖJ.

1'red F. Bulotin ir jo pati, a- 
budu neregiai šeštadienyj buvo 
prisaikyti kaipo civiliai patar
iu įlojai Slieridano forto ligo
ni.ięj. Jų darbu bus braukyti 
sužeistuosius kareivius. Tai y- 
rr. pirmas 
r< iais yra 
D i nėję.

atsilikimas, ku 
pasinaudojama

29 imlų 
paleistas ju- 

tarnavusis Great Lakęs 
šeštadienyj tapo suareš- 
del pasiskundimo syro 

Aelley, kuris laiko niezgi- 
drobių sankrova pu. *10

Chicago,

3rčios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Teinykite j mano paraše.

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

nientinės sa 
kai pradėjo 
sankrovos \ 
leidinėti nuo darbo tuos, kurie 
atsižymėjo organizavimu dar
bininkų. Pasilikusieji neišvary
tais iš darbo organizuotieji dar
bininkai sustraikave^ reikalau
dami, kad,jų draugai butų pri
imti į darbų atgal. Jų streikas 
tęsiasi toliau ir jie prašo para- 
moti iš kįtų darbininkų. Že
miau paduodame jų atsišauki-

tyru oru v
to rengėjos turė- 

puikių užkan- 
Visi dalyvavusieji buvo 

patenkinti. ' —Svečias.

Lietuvis
Gydytojai Ir Chirurgu

1757 W. 47 St Chicago. IU. 
Ofiso Tel. Boulevard IMt 

Rez Tel Seeley 420

Tyras 
Turkiškas 
Tabakas

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akiu Egzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
\. tuščias, kada pra 

nyksta regėjimas 
J Mes vartojam 

JT pagerintą Oph- 
įįj thalinoinetcr. Y- 

patingą (loma at
< kreipiajna j

kas. Vai.: nuo 0 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 16 iki Ui dieną 
4619 S. Ashland av. kam p.47 ut.

Telephone Yards 1317 
Boulevard 6437

Sulyginkite 100 % tyrą Turkišką Helmar 
garėtų — jus nereikalausite jokių argumentų 
pasakys!

Bostono State-gatvio sankro 
vos darbininkai išėjo į streiką 
Streikus paliečia kiekvieną sau 
krovos skyrių: kepėjus, patai* 
naulojjus prie stalo, mėsiniu 
kus ir pardayinėtojus-vyrus ' ii 
moteris. ‘v

šita sankrova padarė savo di 
delits turtlis iš tų pinigų, ku
riuos jus, šilo miesto algapcl 
niai praleidote šitoje sankrova 
je. Ką jus pasakytumėte to
kiam darbdaviui, kuris pusiu 
lytų $2.00 į savaitę už darbi, 
jiems lieptų dasidirbti sau ai 
gą komišinais?

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
!*ų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
mutodiu l'.-ttay ir kitokius nlektres prie
taisus.

Ofisai ir Labaratorija: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
vakarais. Telephone Canal 8110. 

GYVENIMAS: f.412 S. Halsted Street
VALANDOS, 8 -fci vyto, tiktai.

Telephone Yards 5834

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

Kų jus darytumėte, jei jums 
reikėtų užlaikyti šeimyna prie 
tokių nežmoniškų ir skurdžių 
sąlygų? Ką jus (/įsakytumėte

Teisingai pritaikytais 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimų, kuomet raštas susibėga i 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 melų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visų aidų, ausy no
sies ir gerkles ligų. Po priežiūra 
Dr. P. A. Graves specialisto. U- 
tarninkais ir pčlnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

POLICIJA VIS DAR TURI AKĮ 
ANT NESUTIKIMŲ TARP LEN 

KŲ IR ŽYDŲ.
Nors policijos viršininkas pa

skelbė, kad jis vėl pasiųs būrį 
policijos ateinantį seplinladienį 
ties 12 g. ir Kedziu avė., kad ne-

Jie paėmė iš jo $15, auksinį 
laikrodėlį, kaž-kokius privati

nius popierius ir musoninį žie
dą. Apsidirbę jie buvo beeiną ša
lia. bet Ginty užkalbino juos, 
klausdamas ai4 )jie. inentsakytų 

kelių žodžių. Tie sustojo ir 
laukė, ko jis klaus.

Pirmiausiai Ginty, paprašė jų, 
kad jie sugražintų jum jo popie
rius, nes jie nereikalingi jiems 
Jie sutiko su jo reikalavimo tei
singumu ir sugražino jam popie 
rius. Atgavęs popierius Ginty į- 
kalbėjo jiems atiduoti jam mu
soninį žiedą ir auksinį laikro-

Išdir bėjai uiigščiuusiob rųšies turkis 

ky ir egiptišky cigaretų sviete.

štai kas padaro 
Nėra pa=

Dr. M. StiipniCKi
3109 S. Morgan st Chicago

Išvažiavimas
Rūpesčiu LMPS 13 kp. vakar 

buvo surengtas šeimyniška^ iš
važiavimas prie Displaines li

pęs ir Berwyn karų lianos. Da
lyvavo p u s ė t i n a s būrelis 
abiejų lyčių lietuvių. Visi sma
giai laiką praleido. Žaidė, dai
navo, linksminos 
gaivinosi. Prie 
jo pagaminusios 
džiu. v 
pilnai

MAUDYKLOS ATSIDARĖ.
šeštadienyj atsidarė keturios 

maudyklos, ties Clarnedon, 51, 
71 ir 79 gal v. Visas įtaisymas 
taip, kaip pernai melais, lik 
šiemet ateinantieji maudytis at
sineša kas savo rankšluostį ir 
drabužius ir už pasidėjimą UŽ

VAIKĄS UŽSIMUŠĖ ŠOKDA- 
^MAS NUO PRIEPLAUKOS.

Rudolph Sebano, 12 metų, 
10815 So. Michigan avė. šešla- 
elienyj norėjo panerti vandenyj, 
bet šokdamas nuo prieplaukos 
Cahimeto ežere* lies PuJlinano 
dirbtuvės kiemu užsigavo ir pri
gėrė. Vyrai šoko luojaųs jį gel
bėti, bet ištraukę iš vandens ne
galėjo jau jo atgaivinti.

Kaip tūkstančiai kity—jys mielai mokėsite nežymias prie 
Helmar “Augščiausią Kokybę”.

BOSTONO SANKROVOS 
STRAIKO ATSIŠAU

KIMAS.
Bostono depą r ta 

n krovos darbiniu 
organizuotis, ta 

eelėjai pradėjo a

kirlio, susekė, 
gmidbmj vagįs 
nes los vietos^ 
pasirengia krėsti, visuomet gau
na žinią iš (Milicijos viršininko 
raštinės apie įvyksiančią kratą 
pirmu jojįjyykimo ir tokiu bu- 
<lu <|i<lesiiieji va^j.s rir MisoikSe 
lošikai pasišalina. Tokiu budu 
policijai atėjus jieškoti pikta
darių ir jų iiera<lus, 
apmaudus mivaromti 
Žiūkų vagilių ir bedarbių.

.Pi. skujinius kaltininkų kan 
suteikia vagiams šilas žinias 
piuisidedu šiandien pirmo ir an
tro |a»licijos viršininko padėjė
jų raštinėse.

VAGĮS NUŠOVĖ BANKI
NINKĄ.

Bankiniai plėšikai, kurių už
puldinėjimai ant ('hieagos apie- 
linkių įbaidė jas, šešeladienyj 
vėl pasirtnlė Tollestonc, priemie 
įslyje Gary miestelio, Ind.

Jie nušovė Tollestono va Išti
sinio baniiko kasininką Hermiui 
Necker£r pabėgo nepaėmę pini
gų, i/fatomai bijodami (>erilgai 
utžf'iikti ir pakliūti policijai į

Kambarys 307. z-rg •
VALANDOS 9 iki 8 L H1 Cfl PO
NedOliomis 10 iki L VlilVag

tokiam carui
Jus žinote, 

geriau negu I 
jus nešėte jo jungą ištisu^ šimt- 
n<ečius ir jus tiMuseji tėvynėj 
broliai dabar tkovoja tam, kad 
paliuosavus save ir kitus. Ar 
jūsų vyrai ir molerįs nekovojo 
tam, kad pagerinus savo ir 
savo draugų (aidėjimą, — kaip 
sakysimi', darbininkai skerdyk
lose ir kitose' pramonėse?

Mes kreipiumčsi į jus, prašy
dami jus kaipo dTaugų elarbi- 
ninkų ir brolių pagelbėti mums 
laimėti šilą 
galėtume' sutraukyti tuos pan
čius, kurduos uždėjo ant mus 
State—gatvio tironas. Demo- 
kralybės versmė yra žmonėse'. 
Prisidėkite savo pasta ligomis 
kaipo tikri elrbininkai ir suvie
nytomis jiegoinis paverskime į 
niekus aute>kralu valdžia.

luotas 
Jami's 
nių ir 
iŠ. Dearborn g

Adley sako, kad Robitfson su 
siliko su juo Mbrrisono viešini 
tyj ir |>apasakojo jam, kad ji: 
turįs gerą progą 
lengvu budu, nes Saralogos 
šbutyj esąs vienas žioplys, 
kurį yra $1,500; 
pasakojo kaip jis 
tuos (Pinigus gauti, 
priėmė syrą į partnerius 
bu(|ama>, šjiipų 
vio sumanymą, bot podraug eta- 
vė policijai žinią ir loji iškrė
tus jeireivio kainibarį, rado pas 
jį apie už $50(1 kokeino, morfi- 

Jureivį tuo-

LAUKIA INFLUENZOS APIE 
RUDENĮ.

Sveikatos koiinisininkas Ro- 
btrison laukia, kael ateinantį 
ruek'nį influenzos e'pielcnmija 
vėl sugrįšianti. Jau dabar jis 
( radėjo rūpintis tuo, kael davus 
jai kuomažiausią progą. Taigi 
jis vėl pradėjo kovą su rūkyto
jais augštutiniuose karuose', rei- 
klaralamas, kad ten taipgi butų 
uždrausta rūkyti.

Po šilo dar pasikalbėjo drau
giškai apie* pusę valandos ir Gi
nty labai džiaugėsi, kael jam taip 
Įlinkiai pavyko atgauti žicelas ir 
laikrodėilis. Jis elar aut 'ryto

jaus džiaugėsi šituo savo laimė
jimu eidamas savo automobilių 
pasiimti. Bet-jam atėjus prie ga
ražo jo džiaugsmas/ prapuolė. 
Jis savo automobiliuos neraelo. 
J ie gerieji skikalbamk'ji vagi
liai turėjo jo raktą nuo garažo 
ir juomi atsirakinę duris, išva
žiavo sau jo automobiliu. Vė
liaus vie nas jų per telefoną pa
klausė Ginty’o ar tas jo uesupy- 
kine).

Cliicagos 
kennpani jos 
Irenl O’Gara 
saimdymas 
šiandien. : 
siunti nusisamelyniui dešimtį or 
laivių. Sėelyba busianti Ash- 
burn Field lauke' ties 82 g. ir 
Crmvforel avė. ir steilįs Grant 
Parke' ir daugelyje' užmiestinių 
kimieji žmonės 
kimieji žmones 
šaukti orlaivį pc

Rez. 983 S Ashland Blvd. Chicagee 
Telephone Haymarket 2544

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

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

Tel. Yards 3654. AKUŠĘRKA

Mrs.A.Michnl8wiczĮLj» 
Baigusi Akušerijos kol 
legiją; ilgai praklika-H^' ^ 
vusi • Pe'im.sylvanijosHf 
hospil a lesu ir Pasek-I 
m i n g a i patarnau-ll , . ■ 
Įia prie fiiind.vmo.Wf' y I 
Duodu rodi) visokio-l 
si' ligose* moterims irii --a 
merginoms. įj
3113 So. Halstcd Str. ■ 

(Ant antrų lubų) •
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

BUVUSIEJI KAREIVIAI AP- 
ERAUSTĖ, PASKUI ATIDAVĖ 
\ LAIKRODĖLĮ ATGAL.

I rįs jauni vyrukai, du jų ka
reivių drabužiuose pastojo ke
li i visuotinam Meelical Preite-c- 
tive* kompanijos agentui II. W. 
(iinly, arti jo namų, 5GI2 Dre-

KAIP POLICIJA “GAUDO” 
VAGIS.

Majore) raštinės detektyvai

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerkles ir Plaučių Vk

Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova
Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų lš- 

fiydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 
tu gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

tat roi Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri- 
4^ / rodymas mano gabumo.

AŠ atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
. Ą gydymu.
tRUu Pritakau akinius teisingai.

Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.

DARBAS PRIE 12 G. TILTO 
PRASIDĖS ŠIANDIEN.

Darbas prie 12 g. tilto praši
ltos šianilien. Projektas atsieis 
$-1,099,090 ir, manoma, tęsis vi- 
įsus metus.

luiHimiu iiiiiiiihiąiiiitfiiiniw
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Panedėlis, Birželio 16, 1919

Pranešimai
Pastaba ataiančianttemo draugijų 

pranešimus: —-
Draugijų viršininkai ar įgalio

tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavarde ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra. 
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtu daug 
vietos, ir atsiusti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canai 1506, pranešti

— Redakcija

Cicero. — IJSS. 138 kp. susirinki
mas įvyks seredoj, birželio 18 d., 
kaip 7:30 vai. vakare, J. Grigalaičio 
svetainėje, -1837 VV. 14th St. Visi 
nariai ir narės prašomi atsilankyti 
pažymėtu laiku. —- Org.

Roseland, III. —. LDLD 79 kp. su
sirinkimas įvyks seredojc, 18 d. 
birželio, 7:30 v. v., Aušros kamb., 
10900 Michigan avė. Draugai, yra 
daug reikalų apsvarstyti, susirinki
te visi. — Rast. A. Grebelis.

LSS. 81 kp susirinkimas įvyks 
šiandie, 16 <1. birželio Liuosybės 
svet.. 1822 Wabansia Avė. Prasidės 
8 vai. vak. Visi draugai ir draugės 
bukite, nes yra svarbių reikalu.

— Rast. J. I). Bendokaitis.

LSS. 37-tos kuopos susirinkimas 
mėnesinis ims 16 d. birželio-June, 
191|» jin. Malinausko svetainėje, 
1813 So. Ilalsted Slr. Pradžia 8 v, 
vakare. Draugės ir draugai atsilan- 
kyte visi. — Komitetas.

I^SS 81 kuopos susirinkimas į- 
vvks 16-tą d. birželio ty. pancdė- 
lio vakare. Priežastis ta. kad įvyks 
visuotinas LSS. VIII Rajono narių 
susirinkimas 1221 Blue Island Avė. 
Visi 81 kuopos nariai atvykite.

—J. D. Bendokaitia, rašt.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
1’5.111 SKAV ileilės l’el o Olliull-.- 

k» . ir M) kolo Ermal iViėiaus, paei
ni* iš ' ilniaus gub., l iukų pavic’>, 
Daugų pa ra p., Doskoni*' kaimo. 
Gvv* no \Vilig, VV. Va. Daba’*, gir
dėjau, gyvena Detroit, Mich. Jie 
palįs tegul atsišaukia, arba kas žino
te praneškite jų adresui. 1 tiriu 
sv.ulu reikalą.

Mykolas Pūtis,
3412 So. Halsted St., Chicago, III.

PAJ IEŠKAU savo pažįstamų Pran
ciškaus Venckaus ir jo moteries Elz
bietos, tie patįs ką buvote pas mane 
Laporte, Ind. pereitais metais.

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

ŠI LOMI pranešu savo vyrui Sta
nislovui širvinskui, kad atsišauktų 
nevėliau kaip iki 20 d. birželio 191!) 
nes tą dieną bus teismas kaslink 
divorso. Paeina iš Kauno gub , 
Šiaulių pavieto, Papilės parapijos, 
žilių sodos girdėjau bus gyvena 
900 Chalaw st , U. S. Pittsburgh, 
Pa. Atsišaukite

J. širvinskienė, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

J IEŠKO KAMBARIŲ
Vienas vaikinas pajieško kamba

rio ant Bridgeporto ir geistina, kad 
butų elektros šviesa. Prašau atsi
šauki laišku.

J. A. P.
3426 Emerald Avė., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Ant rendos vienas kambaris, dėl 

vieno arba (įvijų vaikinų. Su ar be 
valgio.

3815 S. Halsted St., 1-inas fl.
%___________________________

ATIDUODAMA rendon du kam
bariai be rakandų. Gera vieta tu. 
tintiems savo rakandus. Atsišauki- 
te greitai.

L. F ,
1617 N. Robey st. 2 aukšt. Chicago.

ATIDUODA rendon 4 puikus kam
bariai pavieniem vaikinam. Gra
žiai įtaisyti ir išvarnišiuoti. Su vi. 
sokitlm vigadom.
32Emerald Avė., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA kepėjas pirmos ar

ba antros rankos. Gera mokestis^
K. NEITAS,

542 E. 43 st., Chicago, III.

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVĖ REIKA

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE. 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT! 
FARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS I A- 
RAI GEROS. KLAUSKITE PLATES
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAN!) AND 
1NVESTMENT CO.

3301 So. Halsted St., Chicago, III

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

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

Ginsburg 4 Alter,
2707 VV. 12th St.

RFIKALINGA MOlTRŲ IR MFR- 
GINŲ 16 METŲ ABBA SENES
NIU DEL I ENGVO DIRBTUVĖS 
DARBO. GERIAUSIA MOKESTIS. 

BATHBOBN H \IB AND 
RIDGEWAY CO.,

2279 SO. UNION AVĖ.

REIKALINGAS geras bučeris. Ge
ra mokestis. Atsišaukite greitai.

Peldžius,
z4129 So. Sacramento Avė., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALAUJAME A 
ANGLIAKASIŲ IR KROVĖJŲ

Geri namai, su geru vandeniu ir 
elektros šviesomis, pigi raudo, di
deli daržai, gera ganykla dykai. Ga
lima ganyti karvėj, kiaules, ir viš
tas. Pavieniems vyrams geras na
mas ir užlaikymas.

Musų kasyklos dirba kasdieną. 
Mes turime abi kasyklas paviršiui 
.ir giliai, su 3’/j iki 5 pėdų angli

mis.
Mes nemokame už kelione. Mes 

turime viską užlaikymui gerų žmo
nių. Geros darbo ir pragyvenimo 
sąlygos, ir nenorime tokios klesos 
žmonių kuri norėtų apmokėti kelio
ne.

Del platesnių žinių ateikite arba 
rašykite:

NEVY RIVER COMPANY, 
MACDONALD, VV. VA.

Reikia patyrusio varnišiotojo prie 
pataisytų rakandų pastovus darbas.

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

Reikia patyrusio žmogaus prie 
-aknndų, gera užmokestis pastovus 
darbas.

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

REIKALINGA 25 merginų prie 
dirbtuvės darbų, $11 į savaitę mo
kinantis, $17.20 savaitę nuo šmotų.

American Insulaled VVire & 
Cable Co.,

951 VVest 21st St., Chicago, III.

REIKIA vyrų ant burdo su val
giu ir kambariai yra dideli, gali gy
veni | o du ir pakeleiviams gera 
vi.Ui pernakvoti.

LIETUVIŠKAS MOTELIS, 
!(('} S. Halsted St., Chicago, III

REIKALINGA vyrų dirbti į maišų 
dirbtuvę. Patyrimo nereikia. Pas
tovus darbas. Atsišaukite i

VVestern Bag and Burlap Co., 
2119 VValInce St., Chicago.

REIKAI INGAS lietuvis barb-ris 
ant visados, mokestis $20.00 viršaus 
$30.00. Malonėkite atsišaukti ant 
šito adreso:

2851 So. Oakley avė. ir 21 Street. 
‘ Pbone Canai 211.

--------------------------------------------
REIKIA Jeiberių į warehouse įZ- 

važiotojų ant išvežamų ir išsiutt,čfti- 
imj tavorų. 35 centai į valndą, pa
stovus darbas. Atsišaukite.

M r. Bracken, 
Heinon & Hubord Co.,

217 N. Jefferson St., Chicago.

REIKALINGA patyrusių vyrų 
dirbti į serap iron yard. 
Gordon Bros. Serap Iron Metai Co

118 N. (autis St., Chicago.

AUTOMOBILIAI

DELDU TBOKAI ANT BFNDOS 
IŠVAŽIAVIMŲ I PIKNIKUS.

W. B. JUČUS, 
3305 SO. HALSTED ST.

PARSIDUODA nauja mašina for-1 
das, 5 sėdynių. Priežastis pardavimo,! 
savininkas išvažiuoja į farmas. Par
siduoda greitu laiku; už mašina ino- į 
kėta $600, parduosiu už $475. Jeigu 
kas nupirktų ir nemokėtų važiuoti, 
aš išmokysiu

M. P.
3112 Union Avė., 2 floras iš fronto

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

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI pigiai pikeernė ar

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

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

BIZNIERIŲ DOMAI!
PARDUODU pirmos klesos bučer- 

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

ANTON PRAZSKY, 
2856 Emerald Avė., Chicago
i________________________________ —---------------- 5—

PARDAVIMUI razlnkų uogos dėl 
darymo wno. Galima gauti kiek no
rima. Sudėta po 25 svarus į dėžu
tes.

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

Parsiduoda puiki Groceinė ir Ci- 
gar Tobnccas ir Saldainių Tre Cream 
ir visokių daiktų, pusė blioko nuo 
mokyklos ir pirmos durys prie di
delio Parko. Ant greito pardavimo 
nardnodu už $760. 4 gražus kam
bariai ir Storas .*30.00 ramios mė- 
n»‘«vj. Adresas: 4500 S. Loomis St., 
(’hieago, III.

PAB*DAVIMUI grosiernė ir bučer- 
nė, 2 aukštų nan’‘>s. Pigiai.

C. HECHT, 
3713 So. Albany Avė., (’hieago, III.

PARDAVIMUI groserne ir bučer- 
ne. Gera biznio vieta- Savininkas 
eina į kita biznį.

Namas ir lotas taipgi parduoda
ma pigiai.
3815 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

_____ PARDAVIMUI
DIDELIS BARGENAS.

PARSIDUODA “Kendžių ir Ciga
rų Storas“ taipgi laikoma tabakas 
ir visokių smulkmenų. Biznis iš
dirbtas per 11 metų, vieta tirštai ap
gyventa lietuviu. Priežastis parda
vimo, turiu kitą biznį. Parduosiu 
labai pigiai.

1609 S. Halsted St,. (’hieago.

RAKANDAI

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų ne

praleiskite šio bargeno. Puikus 
Phner Pianas, slaile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveik* lai ir tt.. parduosiu už bilę 
kokį teisingą pasiulijimą, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograph. Grajina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

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

PARDAVIMUI seklyčios setas, 
stalas, du krėslai ir davenport. Ga
lima matyti nuol vai. po pietų.

1718 So. Halsted St., 2-ras .inkš
tas užpakalyje.

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI didelis bargenas, 3 

aukštų namas, nnmelis ir lotas 
$1900.

1.627zSo. Morgan St., Chicago, III.

100 residencijos lotų arti Šv. Ka
zimiero Mokyklos ir Bažnyčios. Ran 
dasi ant Talman, \Vashtenaw, Ear- 
field, Californip, tarp 65 ir 67-tos 
gatvės. Visi įtaisymai viduje. Ex- 
tra puiki vieta. Prieina prie Marcfuett 
Manor. Užbaigta. Gera vieta sub- 
divizijos, ant South West Side. Spe
cialia pasiulijinias statytojams. Ga
li padaryti lengvas mėnesines išmo
kėjimo sąlygas.

Ofisas Marųuette Park Bank,.. 
63rd & VVestern A v. W. H. Fisher, 

Chicago, III.

PLATUS residencijos lotai, arti 
Šv. Kazimiro Mokyklos. Visi įtai
symai viduje, puiki vieta Augančioje 
apielinkėje. Nieko Geresnio. Spėria' 

pasiulijimas statytojams n:in > 
Grynais pinigais arba ant išmokėji. 
mo.

\Vm. C. Brietzke, 
2109 Wcst 63rd St., Chicago.

Pranešu Naujienų skaitytojam, 
kas norit pirkti Formą, geroj vietoj 
ir teisingai tarp lietuvių Michigano, 
aš turiu ten Farmą ir mano tėvai 
gyvena. Kreipkite pas Naujienų a_ 
gentą, kuris jums nurodis arba nu
važiuos drauge.

WM. PILYPAS,
720 W. 120 St., \Vest Pullman, III.

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

arti 31-mos gatvės, kaina tiktai 
$6,300. Pamatykite savininką arba 
Mr. Tamasauckas. Ernis E. Reeney, 
603 West 31-st St.

FARMŲ JIEŠKANTI.
Tie kurie jieškote fannų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj NVisconsine. Kurioj daugvbė 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų keliu, geležinkelių, gražiu laukų 
ir nrie lietuviško miestelio, W()()I)_ 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė- 
ją. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

Ta dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir aukščiau už ake- 
ri. Galite pradėti dirpti farmą su 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

Daugumas musų žmonių yra iš- 
važineją po daug valstijų, ir tin
kamesnes vietos dėl farmeriavimo 
nesurasite. kaip Wisconsine lietu
vių kolonijoj.

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog į Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtų farmtt, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa- 
:ti*kinimais, paveikslais, ir žemes la
pais.

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

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

C. P. SUROMSKI, 
3346 So. Halsted St., Chicago, III. 
----------------------------------------------- ------------------ 3^------------- f—.

40,000 akrų trąšios juodos žemės 
nausėdz.iams. Vidutinis klimatas. 

Gera transportacija. Lengvos sąly
gos. Gerinusia kooperacija. Ten yra 
jūsų krašto žmonių. Platesnių žinių 
rašykite:
tarauk Fohli, Cor Sound Frams., 

634 Otis Bldg., (’hieago, III.

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

ktu! ūke WIsconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kilų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor. Lincoln ir Langdale pa
vietuose, \Visrnnsin. ši yra TIK- 
BA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
itjs gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite į titane bile kokią die
na po šešių vai. vak

Anton Pnulick,
R. 3 Box 62. Medford, Wis.

PARDAVIMUI 8 kambarin muro S. S. Meškauskas. Pirm., 
narnąs ir du lotu $2500. Labai pi- » 3752 So. VVallace st.
giai. (ieni Iransportacija. K. Kunca, Vice-pirm.,
3618 Unįp^tAve., Chicago, UI. 3126 So. Lowe avė.

Frank Sadauskis, pirmininkas.
1522 — 49th Avė., Cicero, Iii. 

Kazimieras Bladikas, viee-prez., 
Antanas Morgevich, prot. raštinink.,

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MOIITGAGE.

Aš turiu privatišką Fondą dėl in- 
' vestinimo į antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

H. O. MUI.KS.
Romu 1117 Herrls Trust Bldg.

III W. Morroe St., Tek Central 8830

Mokykla Kirpimo ir Designing
Vyriškų ir Moteriškę Aprčdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus žinovu į trumpi 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
dus kirpuno-designing ir siuvum 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiŽ 
ką patyrimą kuomet Jus mokysite*

Elektra varomos mašinos mus> 
duvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti i 
pamatyti musų mokyklą biie laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mi* 
rą — bile stailės arba dydžio, iš b’ 
le madų knygos.
MASTER DE81GNING 8CHOOL

J. F. Kaanicka. Perdėti n i* 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų
' e

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halated st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells st.

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

SARA PATEK, Pirmininkė ________________ _____________ /

Aušros Mokykla.
3001 ' So. Halsted St.

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

Braižy mo.
Mokytojai: Lietuvių kalbos J. T. 

Vitkus, matematikos ir braižymo V. 
Miszeika.

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

■■■■ "'■■■ -■ | i"  ................ —■ «

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviško: 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės 
stenografijos. typewriting, pirklybo* 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel 
nos istorijos, geografijos, politiškom 
ekonomiios, pilietystes, daiiiarašys 
t ės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryti 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:39 iki 9:S( 
3106 So. Halsted St.. Chicago. 111

VASARINIS KURSAS mechaniš
kos (lenlisterijos, pusė kainos. Leng
vas nedėlinis išmokėjimas, dieno
mis arba vakarais. Ypatiškas nu
rodymas praktiško darbo suteikia
ma lietuvių kalboje. Del platesnių 
žinių atsišaukite tuojaus.

Room 202 — 802 West Madison St.
Chicago, III

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES PAŠELPOS.

Valdyba 1919 metams:

P. švelnis, pirmininkas,
1732 N. Lincoln St. 

Fel. Brazis, vice-pirmininkas,
2120 N. Marshfield Avė. 

J. Kalpokas, nutarimų raštininkas 
1839 Wabansia Avė. 

V. Briedis, turtų raštininkas,
1019 N. Marshfield Avė. 

Just. Antanavičia, iždininkas,
1719 Eilėn St. 

H. Bauskioiutč, kont. rašt.
1652 Wabansia Avė. 

Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob. 
J. Dauginis, maršalka.
G. H. Moldenhauer, dak. kvotėjas.

1554 W. Chicago Avė. 
Susirinkimai .atsibuna pirmą se- 

redą kiekvieno mėnesio, Liuosyliės 
svet. 1822 VVabansia Avė.

DRAUGYSTĖ LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS.

Valdyba 1919 metams:

Pirm., Kaz. Brazevičius, 
402 Lincoln Street

Vice-pirm., Ig. Jaseliunas,
960 Jenne Street.

Prot. sekr., Jonas Sereikis, |
• 960 Jenne Street

Fin. sekr., Kaz. Orlauskas, 
818 Jenne Street

Iždin., Ig. Orlickis,
313 N. Sheridan Road 

Iždo glohėiai:
Juozas Poška. 80!) Albert Street
M. Songaila, 653 Markei Street 

Maršalkos:
Jonas Kasiulis—. 653 Garden Street
M. Nekrušas, 420 Onmtfe Street

Teisėjas Antanas Bubele, 
313 Quincc Street 

Vėlinvanešiai:
Juozas Jurevičius, 152 Main —St.
Petras Miliauskas, R. 1 Box 56 

Durininkai:
N. Janavičia, 614 Market Street 
Ben. Rančius, 271 N. (’hieago St.

Jaun. Liet. Am. Tautiško KIiiih< 
valdyba 1919 metams:

K. J. Petroks, Nut. Rašt.
3422 So. Lowe avė.

J. Gustaitis, fin. rašt.
2856 W. 38 PI.

J. žilvitis, ižu.
t 841 W. 33 st.

S. L. A. 55 K p. W. PULLMAN, ILL. 
Valdyba 1919 melams:

Kazvs MaČiulskis, pirm.
11927 Union Avė.

Kazvs Kaličius, pirm, pagelbininkas, 
835 W. 122nd St. 

Ona Mačlulskienė, nut. rašt.
11927 Union Avė. 

Andrius Statkus, turtų rašt.
120 Union Avė.

Jonas Gruzdls, iždininkas, 
722 W. 120th SI. 

Stasys Boreika, duoklerinkis,
11826 Lowe Avė.

Jonas Riepšas, kvotėjas,
3310 So. Halsted St., Chicago 

Vincas Kaličius. organizatorius,
835 W. 122nd St. 

Petras Laukis, durininkas,
12143 Green St.

Kuopa laiko susirinkimus šešta
dienyje po pirmos kiekvieno mėne
sio, 7 vai. vakare, J. Gruzdžio ir P. 
Raišučio svetainėje.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

D. Shatkus, pirmininkas,
344 E. 116 Str.

K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,
324 E. 116 St

K. Baltremas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė.

A. Norbutas, finansų raštininkas,
27 E. 102 Placc 

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedvil]o svetainėj, 341 Ken- 
singlon avė.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAšELPINIO KLIUBO.

Valdyba 1919 metams:

N. AVilimaitis, pirmininkas
3154 Douglas Blvd. 

Juozapas Užubalis, pirm, pagelb.
2911 \V. Adams St.

Fabijonas Striško, nut rašt., 
4255 Rlchmond St.

Vincentas Manikas, Fin. rašt.
2839 W 40th St. 

Mykolas Kaziunas, iždin.
3959 W. 16th St. 

Susirinkimai būna kas antrą nedčl- 
dienį kiekvieno mėnesio, 1 vai. po 
pietų, John baigei Sveti, 3720 W 
Harrison St.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

J. Zautras, pirm., .
1919 S. Uniort Av< 

Jo. Butkus, vice pirm.
52U N. Robey St.

A. Mazetis, nut. rašt.
731 W. 18 St

F. Girdwainis, Fin. rašt.
2000 S. Halsted St 

D. Shemaitis, Kas.
1750 S. Union Avė.

Susirinkimas būna kas antrą su- 
batos vakarą kiekvieną mėnesį 8:00 
vai. vak. 1). Shemaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.

SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M. 
Kenosha, Wis.

II. Labanauskas, Pirm.,
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė.

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct.

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avė.

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė.

Juozas Sakelis, iždo glob.
1931 Cace Avė., Barine, Wis 

Juozas Vaičiulis. Iždo glob.,
447 N. Pleasant Street 

Vladas Bielskis, Organiz.,
267 Milvvaukee avė 

J. N. Palt, Daktaras Kvot.
165 Main Street 

Metiniai komitetai VI. Bielskis ii 
Juozas Vaičiulis.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

J. Chepaitis, pirmininkas, 
1661 N. Oakley Blvd.

T. Sabiecki, pirm, pagelbininkas, 
2042 Ilomer str.

J. Zakarauskas, nutar. raštininkas, 
1302 N. Iloync Avenue.

J. Rasimas, iždininkas, 
1845 N. Hoyne Avenue

J. Kitchas, finansų raštininkas, 
3646 Hamilton Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirmą ket
vergi) kiekvieno mėnesio, Liuosy
bės svetainėje 1822 VVabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare, 
___________________________ 2.

LIET. SUNŲ DR-JOS, SHEBOY- 
GAN,WIS., VALDYBA.

Juozas Bukauskas, Pirm.,
1424 S. lOth st.

Fr. Makarevičia, Pirm, nad.,
1618 Huoron avė

Mot. Baltrušaitis, Prot. rašt.,
1602 Indiana avė

Kaz. Tūlis, Turto rašt.,
719 Al aha m a Avė 

Mot. Benionis, Iždin..
1424 So. llth St

Fr. Jesinskas, Iždo glob.,
1626 Ncw lersey avė 

Juoz. Svitlauskas, Iždo glob.,
1623 Indiana avė 

Jurgis Montvila, Maršalka,
1336 Erle avė

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
nčtnyčią kiekvieno mėnesio, Eagle 
Hali svet.
DR-TĖR MEILĖS LIET. AMERIKOJ 

VALDYBA (CICERO, ILL.):

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi 
sokius popierinius stogus ir taisai' 
senus. Dedu rain paipas, dirbu ble 
kinius kaminus, dedu blekines luba* 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto 
gus ir visokius biekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Cht 
c a gos. Darbą atlieku atsakančiai i1 
duodu gvarantiją. Kam tokis žmn 
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Sheel Metai Worka
2106 W, 24th St Tel Canai 480:

DRAUGIJOS
1923 S. Union Avė., Cicero, UI 

Izidorius AVcdeckis, fin. rašt.,
555 W. llth St. City 

Juozapas švedas, kasierius, 
Petras Balnius, ccntralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekunas 
Antanas žičkus, pirmas maršalka, 
Geo. M. Chernauckas, antras marš. 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

CICERO LIET. VYRŲ IR MOTERŲ 
APŠVIETOS DR-JOS VALDYBA: 

Valdyba 1919 metu:

Agota Kaminskienė, pirm., 
1436 So. 48th Ct., Cicero, UI.

Juozapas Takazauskas, Viee-prez., 
1104 So. 18 Ct., Cicero, III.

S. A. Vasiliauskas, Prot. rašt.,
1302 So. 501h avė., Cicero, III.

V. Shilcika, Fin. sekr.,
1409 So. 49 avė., Cicero, III.

M. Bartkienė, Ižd.,
1500 So. 18 Ct.. Cicero, III.

Iždo globėjai: V. Stanislovaitė, 
1334 So. 48 avė., Cicero, III.; A. Do- 
čkienė, 1225 So. 50 avė., Cicero, UI.; 
J. Marazas, 1530 So. 49 avė., Cice
ro, III.
T. Bartkus, maršalka,

1500 So. 48 Ct., Cicero, III.
C. Tuskienis. Org. Užžiur.,

1225 So. 50 avė., Cicero, II

LIET, myl: dr-stės valdyba 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
70!) W. 34 st.

Antanas Strole, Pirm, pag.,
2018 So. Pcoria st. 

Kaz. Demereckis, Nut. rašt.,
3338 So. Auburn avė. 

Vinc. Buiskas, Fin. rašt.,
1520 So. 4!) avė., Cicero, III. 

Fel. Ardžiauskas, Kontr. rašt..
3424 So. Union avė. 

Ant. Sinkus, I kasos glob.,
4025 Montgomery St. 

Ant. Burba, II kas. glob.,
2947 W. 39th St. 

Kaz. Vaitkus, Maršalka,
833 W. 33rd PlaCe 

Ant. Antanaitis, Iždin.
819 W. 35th Street 

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatos vakarą kiekvieno mėnesio, 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., Chicago, UI.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomasia Komitetas

A. Petratis, pirmininkas
3343 So. Lowe Avė.

S. Danilevičius, iždininkas
1617 N. Winchester Avė.

J. Degutis, sekretorius
2228 Coblenz St.

Komiteto nariai:
P. Jakavičia, 927 W. 33rd PI.
J. Gustaitis, 2856 \V. 381h PI.
J. Vilis. 2538 Frankfort St.
J. Briedis, .

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Valdyba 1919 metams 
Ed. Čepulis, pirm.

4028 So Artesian Avė 
M. Laudanskis, pirm, pageli).

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

2351 Hamburg St, 
Frank Micklin, turtu rašt.

1906 So. Union Avė 
Chs. Maskin, kasierius

668 W. 181 h St, 
Ant. Selemonavičius, ligonių apiek, 

1823 So. Pcoria ,Sl 
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

ncdčldienį kiekvieno mėnesio, Ima 
vai po pietų, Jul Malinausko svotai 
nėję, 1843 So. Halsted St

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APŠVIETA

Valdyba 1919 nvetams:

Pirmininkė M. Dundulienė.
1915 So. Halsted St 

Pirm, pagelbininkū K. Katkevičienė 
2252 W. 22nd St. 

Nutarimų raštininkė J. Pnbarškienė, 
2928 W. 40111 Pt.

Finansų raštininkė J. Jazavitienč,
3125 W. 38lh St.

Iždininkė P. Balickicnė
3543 So. Union Avė.

Kasos globėjos:
J. Baranauskienė, 3810 Lowe Avė.
A. Yuškienė, 3228 W. 38th St. 
Maršalka K. Urbenė, 

3313 Union Avė.
Knygė S. Stasiukytė, 

3239 Emerald Avė.

T. D. M. L. BROLIŲ IR SESERŲ. 
KENSINGTON, ILL. 

Valdyba 1919 metams:

Prcz. D. Shatkus,
213 E. Kensington Avė. 

Vice prcz. Jonas \Vilkas
206 E. 116th St.

Iždininkas W. Markauskas,
355 E. Kensington Avė. 

Prot. Rašt. F. Grigula,
10149 So. \Ventworth Avė.

Turtų Rašt. \V. Dargis
10520 So. State St.

Norintis prisirašyti atsilankykite 
j susirinkimą. Instojimas pagal am
žių ir konstituciją.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmą penkiadienį F. She- 
dwillo svetainėje, 311 E. Kensing- 
ton Avė., Kensington, III.
~RUBSIl’VIŲ UNIJOS LIETUVIŲ

SKYRIAUS VALDYBA:

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 \V. 15th SI Cicero. III.

V Prusis, pirm, pagrib,
1649 Girard St

Ig. Žilinskas, Nut Rašt,
2IJ51 Custer St,

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

J. Katilius, Kasierius,
1685 Milwauk.ee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmą pėtnyčią 7:30 valandą vakare 
Unijos svetainėje. 1561 N. Robey st. 
prie pat Milwaukee avenue
LIETUVOS MYLĖIOJŲ DR-STĖS 

Valdyba 1919 metams: 
Priminninkas Juozapas Rūta,

3131 So. Emerald Avė, 
Vice-pirmininkas Antanas Strolie, 

^018 So. Pcoria St, 
Nut. rašt Kazimieras Demereckis

3327 So \Vallace St 
Fin. rašt, Vincentas Buiskas,

1520 — 491h Avė., Cicero^ 
Knygų globėjai:

Feliksas Ardrlauskas
3421 So. Union Avė 

Antanas Burba, 2947—W. 39lh St 
Antanas Shimkus

4023 So. Montgomery St 
Kasierius Antanas Antanaitis

819 West 35th St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PAŠELPOS. 

Valdyba 1919 metams.
S. Danilevičia, pirmininkas, 

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

1649 Girard St.
L Kalpokas, nut. raštininkas

1839 VVabansia Avė.
K. Navickas, iždininkas.

1737 N. VVinche.ster Avė.
V. Briedis, Imlu raštininkas,

1049 N. Marshfield Ąve.
Ang. Chepukienė, kont. raštininkė, 

1648 W. Division St. 
Yg. Cbernauskas, ir X. Shaikus, 

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

1739 S. Halsted St.
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras nedėldienis kiekvieno 
mėnesio žwiazed Potek svet., 1315 
N. Ashland Avė.

| KIŠENINIS į 
ŽODYNĖLIS

I
Lietuviškai-Angliškas I 

l-r E= |
Angliškai-Lietuviškas Į 

Talpina savyje reika- I 
tingiausius, kasdie var- | 

tojamus, žodžius. La- j 
bai paranki knygutė ne- j 
šiotis ir kiekviename j 
reikale pasinaudoti

Kaina 75c |

Galima gauti “NAD- 1 
.11E N U” Administraci- | 
1739 So. Halsted Street

Chicago. (11.

Milwauk.ee



