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jame kabinete, kuris bus suda
rytas, užims vietą “ministorie 
rekonstrukcijo*i ir pildymo su
tarties.”

Nacionalis susirinkimas 
už pasirašymą.
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kariniu Rygos diktatorių, kurie 
matomai, nėra po komanda gen. 
Goltz.

Jis užreiškė, kad dabartinės 
Lietuvos ir Latvijos valdžios y- 
ra t ^en Lvarjniaifs Vokietijos 
ir remiasi ant jos piniguose ir 
organizatoriuose.”

cijos bosai kaip įmanydami ją pablogėjo?
gynė ir jie laimėjo, nes didelė ųstis, kad permažai gauna pini-

tik jie pradėjo sk-

150 žmonių žuvo gaisre

Italija nusileidžia prieš talkininkus

Ragina talkininkus siųsti maistą Lietuvai
SOVIETŲ VALDŽIA CECHO- 

SLOVAKIJOJ.

COPENIIAGEN, birž. 20.
Nepatvirtinta Budapešto 0iivia

kos konferencijoje tapo paliep
ta iš Rymo priimti pasiūlymą 
susitaikymui Dalmatijos Igili
čiuose, kokį padarė premierai

jįjj. “Tukstąnčjiai matė cerce 
moniją”, sako žinia. Orlando kabineto, jei Italijos 

karalius nutartų ją priimti, iš-
kaino, kad neramumas Viennoje

ItaYjų po Vok,it bijot; sutartim

WHIMAR, birž. Z>0. — Pa- 
klausinčjiinas narių įvairių 

partijų nacionaliame susirinki-

Didžiumos socialistu didelė v 
didžiuma pritarė pasirašymui.

Sakoma, kad šeši kabineto 
nariai išsireiškė kabineto susi
rinkime už absoliuti atmetimą 
laikas sutarties. Tais ministe- 
* riais esą grafas Brockdorff- 
Rantzau, Landsberg, Gcisberts, 
Dr. Dernburg, Preusas ir Goth- 
(in.

vaujamas Scheideinanno rezig
navo.

Kabinetas, nors rezignavo, pa-

denlps )<b(Ttas įgalės sudaryti 
naują kabinetą.

LONDONAS, birž. 20. — Pa- 
klausinėjimas įvairių valstijų a- 
pie jų poziciją apie taikos sąly-

Trn.« lrnn«l«Hnn with the 
ninstcr at Chicago, III. June 21, 191,9 

Į HS CVOIHCImI b\ lh«* net o| OcL 6. 1917 
i RUSIJOS BALTIKO TARYBOS

NARYS REZIGNAVO.

PARYŽIUS, birž. 19. — A-

kuris atstovavo Suv. Val- 
Baįtiko fkokiiisijoje.
Morrison rezignavo, ka- 
jis nepritarė apsimainy-

sukilimo prieš valdžią. Komu
nistų buveinės, sakoma, tapo pa 
verstos į tvirtoves.

Rengiasi prieš Vengrus.

čia gauta iš Vienuos žinia sako,

me rezignaciją Dr. S. E. Morri
son, nario Rusijos ekspertų sek
cijos, 
stijų

Dr.
daugi
mui notų tarp talkininkų ir ad
mirolo Kolčiako.
i Maj. Royall Tyler užims Dr. 

Morrison vietą Baltiko komisi
joj, kuri susirenka šiandie, kad 
nustačius politiką linkui Rusi
jos Baltiko valstybių.

Dr. Morrison pasakė šiandie, 
paaiškindamas apie savo rezig
naciją:

“Aš neesu bolševikas. Aš ne
pritariu pripažinimui bolševi

kų, bet nepritariu nė admirolui 
Kolčiakui. Aš (nenoriu dirbti 
politikai, kuriai aš• nepritariu?*

suardymui Vengrijos raudo-

skelbti ją sovietų respublika.

munisli kareiviai, tikimasi, pe-

kad užėmus ten amunicijos dirb

pasiųsti j \V< tni'Jb-Neustadt.

150 ŽMONIŲ ŽUVO GAISRE.

atras.

20. — 150 žmonių, jų tarpe daug 
moterų ir vaikų, liko užmušta.

giK'Z miestelyj kratomųjų pnvei 
kalų teatrą.

Šiandie iš griuvėsių išimta 
27 lavonai.

True Iranslalion filed with thv post- 
jnaster at Chicago, III. June 21, 1919 
as ie(|iiired hv thc act of Oct. H. 1'lt’

Taikos Kongrese
ITALIJA PRIIMANTI NUOS
PRENDI APIE DALMATIJĄ

PARYŽIUS, birž. 20. — Ta-

ni ierų Lloyd George ir Clemen- 
ceau ir prezidento Wilsono su
sirinko šiandie po piet ir, spren
džiama, svarstė Vokietijos situ
aciją ir Italijos kabinete krizi-

taipgi im-

Retiterio Paryžiaus ofisas sa-

MORGETHAU TYRINĖS PO
GROMUS.

PARYŽll’S, birž. 20. — šian
die patirta, kad prezidentas Wil-

Hamburg, Brcincn ir Lubcck 
balsavo prieš pasirašymą; Wu- 
rltemburg ir Baden pritarė pa
sirašymui, o Saksonija ir Bava
rija tebėra nenusprendusiomis.

žinios yra perdaug ankstyvos.

.Ji susidės iš 7 narių, kuriais

Du kiti žydai bus komisijos na
riais.

Paskyrimas komisijos pada-

tu vos valdžioms.

True trnnslation filcit <vith the post- 
master at Chicago, III. June 21. 1919 
u, i ctiuircd by the act of Oct (i, 1917

Vokietijoje
RANTZAU PRIEŠ PASIRAŠY

MĄ.

BEBLINAS, birž. 20. — Eb-

apie rezignacijas kabinete.
Visi pranašavimai apie naci- 

onalio susirinkimo poziciją yra 
vien spėjimais. Susirinkimas 

dar nebalsavo priėmimo ar al
mi limo klausimą.

Grafas von Brockdorff-Ran-

kad jis prie jokių ^aplinkybių

mui, net jeigu nacionalis susi- 
ir nutartų priimti su

taiMji. ’ ,
Tokia yra situacija. Vokieti

joje dabar 
keičiasi ir ,svarbus aftsitikimai 

bile valandą.

Prezidentas Ebertas pasiliks vie
toje.

WEIMAB, birž. 20 — Prezi
dentas Ebertas pasiliks laikinai 

savo vietoje, kaip pasakyta 
i šiandie sąryšy j su permainomis

PARYŽIUS, birž. 20. — Visos 
žinios apie permainas Vokietijos

nei! 1 vai. šiandie po piet.
Pasidalinimas tarp partijų ne

leido nacionaliam susirinkimui 
sudaryti didžiumos koaliciją, pri 
tariančią priėmimui taikos są
lygų, sako pranešimas.

Triip trnnslntion filed with Ibe post- 
master at Chicago, III, June 21, 1919 
as re<|uiic(l by the act of Oct. (>, i917

Lietuvos klausimu
RAGINA PAGELBA BALTIKO 

VALSTYBĖMS.

60,000 vokiečių kareivių Lietu
voj ir Latvijoj.

PARYŽIUS, birž. 20. — Pulk. 
War\vick Green, viršininkas A- 
merikos karinės misijos Balti

birželio 13 d. ir Liepojaus birž. 
15, šiandie pasakė Baltiko ko
misijai, kad talkininkai turi tuo- 
jaus sutekti pagclbą maistu Bal
tiko valstybėms, pasiųsti oficie- 
rius privertimui išpildymo tal
kininkų ultimatumo, kad vokie
čių armijos butų iš ten ištrauk
tos ir kad neprileidus bolšcvi-

pasitraukimui iš ten vokiečių.

Pulk. Green sakė, kad Latvi-

Priešinasi
amnestijai

“LAIKYKITE POLITINIUS
PRASIKALTĖLIUS KALĖ

JIME”

Sako Amerikos Darbo Federaci
ja. Ji atmeta reikalavimą juos 

paliuosuoti.

ATLANTIC CITY, N. J., birž. 
20. — Amerikos Darbo Federa
cijos atgaliniai pereina visus 
rūbelius. Kada įviso pasaulio 

darbininkai reikalauja paliuosa
vimo politinių ir industrinių ka-

jos konvencija atsisakė tai pa
daryti. Delegatų nuomone, nu-

tatymo politiniai kaliniai tegul 
sau pūna kalėjimuose, nes jie 
užsipelnė nė kalėjimo, bet su- 
šįmdymo ,ii> .jų paliuosavlmas

to, butų paniekinimu Amerikos 
darbininkų. Didž-iausį juoda

šimčiai nčbutų jlrfsę ^pasakyti 
to, ką pasakė apie politinius ir 
industrinius kalinius, Amerikos 
Darbo Federacijos — neva dar
bininkų organizacijos — vado
vai.

Ir tie darlnuinkų atstovai at-

čią paliuosavimo politinių kali
nių, o vieton to priėmė rezoliu
ciją, reikalaujančią, kad kares 
laiko aktai butų panaikinti į- 
vykus taikai.

Prieš ateivystę.

džiausi atgalciviai. | kavo ir atsisakė laikyti mišias
Konvencija taipgi vienbal- ' ir pildyti kitas kunigiškas parei- 

siai atmetė sumanymą, kad A- gus, kol nebus jiems duota dau- 
merikos organizuoti darbinin
kai tvertų savo politinę partiją, 
kokią sutvėrė Cbicagos ir Illi- 
nojaus unijistai Darbo parli-

giau pinigų. Vielos vyskupas pri 
kalbino kunigus vėl pildyti savo 
pareigas, žadėdamas pasirupin-

nmster nt Chicago, 111. June 21, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1IH7

Vokietijos Social
demokratijoj.

NĖRA VILTIES VOKIETIJOS 
SOCALISTAMS SUSITAI

KYTI.

konstrukcijos programas, kuris 
atgaleivių vadinamas “nauja
deklegraci ja jnepr i klausom y-

venimą, bet kaip tai įgyti, tai 
nė. patiems programų rašyto

jams nėra aišku, nes klesų ko
va jiems f ra baisi, o smarkes
nio darbininkų judėjimo jie paJ 
tįs labiau baidosi, negu kapita
listai. Tarnaut kapitalistams ir

kalus, yra labai sunku, kad ir 
tokiam mitriam Gompersui ir 
Ko., todėl ir prisieina tenkin
tus lik skambiomis, bet miglo
toms frazėms.

Bet kO galima likėties iš to
kių, kuriems Debsas, Bergeris, 
Germer, ir šimtai kitų darbinin-

bet sušaudymo

Dr. Haisdden mirė.

CHICAGO. — Pagarsėjęs Chi

den, vyriausias chirurgas Germ- 
an-Amcrican ligonbutyj, šiomis 

dienomis pasimirė Havanoje, 
ant Cuba salos. Jis pagarsėjo 
tuo, kad atsisakė daryti opera
cijas ant gilinusių nesveikais 
vaikų, kuriuos nors galima bu- 

> vo išgelbėti operaci ja, bet užau 
gę butų buvę nenormaliais ir 
silpnapročiais. Delei to jis susi
laukė smarkios kritikos, o (lakta 
rų draugija pašalino jį iš savo 
tarpo. Jis išvažiavo į Kubą da-

tyje, kokių jis delei valdžios kliu

liejimais ir paskubino jo mirtį.

Tarp kunigų
KUNIGAI STREIKUOJA.

ties

RYMAS, birž. 20. —- Loreto 
apygardoj prasidėjo turbūt pir
mutinis tps rųšies streikas isto
rijoj — sustreikavo kunigai. Ir 
sustreikavo ne už kokius nors 
dvasiškus reikalus, bet už pa
prasčiausias “svieto marnastis”

CECHUOS KUNIGAI NORI 
VESTIES.

Reikalauja, kad celibatas 
panaikintas.

butę

PRAGA, birž. 20. — Keletą 
mėnesių atgal Vengrijos katali
kų kunigai pradėjo reikalauti, 
kad celibatas butų panaikintas 
ir kunigams butų leista vesti 
Dabar tas reikalavimas rado 
atbalsį Č/'cbo-Slovakijoj. Ten 

500 katalikų kunigų parašė pe
ticiją popiežiui, prašančią panai
kinti celibatą ir kad pamaldos 
butų atliekamos ne lotinų kal-

reikalauja tokiu pat teisių, ko

jotai, kurie yra susijungę su ka
talikų bažnyčia, bet turi savo 
atskyrus teises, atskyrus pamal
das savo kalboje ir nėra pas 
juos celibato. .Kuniigai kartu 
su peticija išsiųs pas popiežių ii 
delegaciją, paaiškinti. 'kad ,?i( 
nori atsiskirti nuo bažnyčios, 
bet vien tik nori panaikinime 
beprasmių ir kenkšmingų baž-

Trne ♦rnnslntlnn filed v ifn Ihe 
inaster at Chicago, III. Jano 21, 1011 
as re<|iiired h y the act of Oct. 6, 191’

Rusijoje
ANGLŲ SUBMARINA PAS- 

KANDINO HUSŲ %RUIZERI

LONDONAS, birž. 20. — Ru
sijos bevielinė žinia skelbia, kad 

anglų submarina paskandino

Paskandinimas atsitiko ties To- 
Ibučan švyturiu. Oleg turėjo 6,- 
770 tonų įtalpos.

Trockį vadovauja gynimu Pet- 
roigiiado. '

HELSINGFORS, birž. 20. - 
Leonas Trockis skubiai atvyko 
iš Volgos fronto ir vadovauja

tangose panedėlyj atsiimti forti- 
fikuotas pakraščio apygardas 
prieš Kronštadtą, jis vartojo ga- 
zus, ginkluotus \tralukinius |ir 

mažus ginkluotus automobilius, 
'l'rocki atgavo Krasnaja Gorka

VISI AMERIKIEČIAI APLEI
DO ARCHANGELSKA.

- Visi A-

ta yra labai šventa. Ten pasak ri(, (uštil)a |(,n Amerikos |,.1ZiĮ 
padavimų, 1294 m. buvo atneš- jr išplauks pricš birjį(.lio 30 
tas Marijos namelis. Tod('l j ten
suplaukdavo labai daug žmonių RADO NUŽUDYTĄ MOTERĮ, 
iš visų šalių ir kunigai darė la- CHICAGO. City Hali Sq- 
bai didelį biznį. Bet, matyt, ar nare viešbutyj rasta nužudyta 
jie turėdavo daug pinigų atiduo-i našlė Auna Pcacock, kuri su 
ti augšt'csnienis už savo, kaip kokiu tai yra apsigyveno ten 
vyskiųianits, pralolams, kardi- diena atgal. Manoma, kad ban- 

ar jie yra ant tiek (lyta iš jos atimti deimantinis

000 reguliariai organizuotų vo- Po smarkių ginčų taipgi pri-
kiečių kareivių, po komanda imta rezoliucija, suvaržymui at-

gen. von der Goltz. Belo keli eivystės. Visi pažangesni darbi-'nolams ir k
tuksiančiai vokiečių ir Rusijos įlinkai tokiai rezoliucijai prie- išlaidus, kad nė tų pinigų ne- žiedas. Dabar jieškonia to gy- 
vokiečii' yra po maj. Fretcher, šinosi, bet atgaleiviški Federa- beužtenka jiems — o gal biznis venusio kartu su ja vyro.

Dahartinė didžiumos socialistų 
konvencija dar labiau atitolino 

juos nuo nepriklausomųjų.

YVEIMAR, birž. 11. — Opozi- 
‘ijos vadovai didžiumos socia
listų konferencijoje, kuri ką tik 
ižsibaigė, susirūpinę perserge-

darbininkų masės nekantriai 
klūkiančios konvencijos nuos
prendžių, kad žinojus, kuriuo 
keliu eiti. Tūkstančiai partijos- 
narių, sako jie, esą arti nusi
minimo ir mažai tesitiki, kad

pakenčiamą situaciją.

milžiniškas, ir jeigu partija ves 
divilę kovą su kita socialistų 
partija, tuo ji sustiprins kontr- 
revoliuciją; jei ji ir toliau rems 
Noskės kovą su darbininkų kle- 
somis ir vis atidėlios reikalin
gas socialistines reformas, ma- 

4 
sės su pasipiktinimu atsitrauks

Persergėjimai nuėjo niekais.
Tie kelių opozicijų narių per

sergėjimai tapo paremti su di
desne spėka ir didesniu įtiki

siųstų partijos skyrių masinių 
susirinkimų ir didžiumos socia
listų rajonų konferencijų. Bet 
viskas buvo veltui. Weimaro 
konvencija neturėjo ausų ir ne
suprato tų karštų persergėjimų. 
Brutališkumas Noskės ir jo 
gvardijos, valdymas karės sto
viais, kokių niekad nebūdavo 
net ir prie senosios valdžios;

naikinimui darbininkų klesos 
organizacijų ir darbininkų kle
sos solidariškumo; valdžios ka
pituliacija prieš senąją milita-

čia darbininkų kraują virti, iuet 
labai mažai tas buvo atjaučia- 
ina \Veimaro konvencijoje.

Rezoliucija, reikalaujanti re- 
zignavimo ar pašalinimo Nos
kės iš valdžios ir net iš porti- 
jos, liko atmesta didele balsų 
didžiuma. Noskės taktika netik 
buvo partijos priimlta ir pačiam 
Nosikei netik .duota užsitikėjii- 
mo, bet ištikrųjų jis buvo pada
rytas savo rųšies didvyriu už jo 
atidengimus apie kaikuriuos ne
priklausomųjų socialistų vado
vus, kurie bandę patraukti savo 
pusėn kaikuriuos labiausiai re- 
akcioniškus komanduotojus 
“freiwilligc” (liuosnorių) kor
pusų. Noske daugiau nebėra 
revoliucijos “blutbund” (krau
gerys), bet užtikimas vadovas 
didžiumos socialistų, ir jo “be- 
lagerungszustand” (apgulimo 
stovio) poliltika dabar yra pri
imta partijos politika.

(Seka ant 2-ro pusi.)

Ryto, Birželio-June 22, Milžiniškas Cook Apskričio • Socialistų PIKNIKAS Riverview Parke
Daug puikių pramogų.?) Reto, kalbės James Oneal, Amerikos delegatas j Tarptautinį Socialistų Kongresų, ir kiti. Tikietus (30c.) pirkite Naujienų Ofise.
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Vokietijos Socialdę- 
mokratijoj.

(Tąsa nuo 1-nio pusi.)

Noske pasidaro <hiug stipres
nis ir (tiktatoriAkusnis, negu bu
vo pirmiau. “Freisvillige“ pasi
lieka, ir Noske prižadėjo, kad 
jae ir tolau ginsiu įstatymus ir 
tvarką jų savotišku bildu. ty., 
jo paties žodžiais, “per spėką“, 
ir Mbvlagerungszustand“ pasi
lieka — šį sykį netik su užgyri- 
nui socialistų mfinisterių kabi
neto, bet ir visos didžiumos 
socialistų partijos.

Opozicija nusiminusi.

Tai yra vyriausios pasekmes 
yVviniaro konvencijos. Opozi
cijos vadovai ir tie keli optimi
stai, kurie ir nesant vilčiai, ti
kėjosi, kad išmintis nors galų 
galų gale užviešpatausianti, da
bar yra labai susimaišę ir atvi
rai nusiminę. .Jie pripažįsta, 
kad jie bus bejiegiai sustalnlyti 
masinį pasitraukimą iš parijus 
ir ėjimą jų prie nepriklausomų
jų ir komunistų.

III. <
M

Šubata, Birželio 21 d., KI19
MM

.HF’sako, kad vienatinė netik 
socializmo, Itebir dėl tikrosios 
vokiečių demokratijos viltis e- 
santi darbininkų klesos vieny
bėje. I'ečiaus apie vienybę nė
ra nė klausimo, kol didžiumos 
socialistai spiriasi už valdymą 
pegdbą samdytų armijų, moki
namų ir komanduojamų oficie- 
rių, prigulinčių kurni ir siela 
senąja! tvarkai.

\Veimaro konvencija priėmė 
vienybės rezoliuciją, bet tai nė
ra niekas daugiau kaip Vien lik 
pakvietimas neri klausom le
siems, kuriuos jie nuolatos kal
tina.

Vienybė negalima.

Didžiumos sočia Iksai nieko 
nepaaukauja dėl vienybės. Jie 
primeta nesutikimus vien lik 
nepriklausomiesiems kuriuos 
jie kaltina dėl negerbimo de
mokratinių principų. Kaipo 
pradžią vienybei, konvencija rei 
kalauja iš nepriklausomųjų, 
kad jie įdėm pripažintų demo
kratinius principus ir galuti
nai pertrauktų ryšius su komu
nistais. Rezoliucijos turinys 
aiškiai parodo, |kad jos adtcw

Socialistu Partijos Piknikas
RIVERVIEW PARKE 

Western, Beimant & Clybourn Avės.

Nedelioj, Birželio 22,1919

Naujienoms partija pasky
rė 1000 tikietų, po 30 centų 
kiekvienas. Kad Naujienos 
visą tą tūkstantį tikietų par
duos, tai surinks 300 dolerių 
grynais, ir visa ta suma eis 
NAUJIENOMS — Jūsų, 
draugai, dienraščiui pa re m* 
ti.

PIRKITE TIKIETUS
NAUJIENŲ OFISE!

Biiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiimiih

ria nesitikti jokio praktiško pa
sisekimo. Vienatinis jos tikslas 
priimstli kitai pusei kaltę už 
tęsimą kivirčų; Bet abejoti
na ,ar net ir tas pasiseks.

Kad nepriklausomieji igno
ruos tą keistą pakvietimą, tai 
aišku. Jie pasitiki, kad net did

žiumos socialistų paprastieji 
nariai vis labiau piktinsis vaikiš
komis pretenzijomis lygint val
dymą kariniais stoviais su de
mokratija. Tai yra labai keistas 
faktas, bet dabar galima paste
bėti visame pasaulyje, kad kuo- 
daugiau žmonės kalba apie de
mokratiją, tuo mažiau tikrosios 
demokratijos pasilieka.

Komunistai stiprėja.
Savo nuoširdžiu atsisakymu 

garbinti lupomis demokratiją, 
nepriklausomieji socialistai gal
būt yra arčiau siekinio, negu 
tie biurokratiniai socialistai, ku
rie* savo valdymą remia samdy
tais kareiviais, kartu kaltindami 
visus kitus dėl negerbimo demo
kratinių principų. Nėra nieko 
klaidingesnio kaip kad įsivaiz
dinti, jog nepriklausomieji pri- 
taviig komunistams. Tikrasis ne
priklausomųjų atsinešimas prie* 
komunistų yra veik toks pat, 
kaip didžiumos socialistų prie 
nepriklausomųjų — bendras ne- 
paslikėjimas ir kova už galią.

Faktiškai, nepriklausomieji 
'žudo pas komunistus tiek pat, 
kiek jie laimi sau iš didžiumos 
socialistų. Pasak niekučių paliki 
mų tėmytojų, komunistui didėja 
skaičiuje dagi sparčiau negu ne
priklausomieji socialistai. Var
žytinės tarp tų dviejų kairiųjų, 
partijų yra stiprios, o visgi yra 
kai-kas tarp jų bendri!, kas pa
daro absurdu idėją susivieniji
mo didžiumos socialistų ir ne
priklausomųjų tikslu apgalėti 

komunistus.

Industrinės kontroles klausimas 
i

- Tas bendrasis interesas’tai y- 
ra abiejų partijų laikymasis so
vietu industrinės kontrolės idė
jos, arba kaip čia sako “real- 
gcaankc”. Dabar aiškiai maty
li,kad tas principas darbininkų 
|kon troliai n y,o \induSliii jos |Vra 
vyriausia revoliucijos pasekme.

Tai yra revoliucijos I 
Vokietijoj yru pakankamai pur- 
lijiirių pasidalinimu, bet tikrasis 
pasidalinimas yra paremtas at
siusimu linkui industrinės de
mokratijos principo. Iš vienos 
pusės yra augantis skaičius* dar
bininkų, suprantančių būtinumą 
reikalo paimli kontrolę ant in
dustrijos, o iš kitos pusės yra 
priešai darbininkų industrinės 
kontrolės.

Jeigu sprandus iš išlaukinių 
ženklų, revoliucija Vokietijoje 
išrodo sunaikinta, ir senosios
Vokietijos kontr-i\ voliuciniai 

veidai vėl išlenda. Bet ta nuo
monė yra/klaidinga. Revoliuci
nis veikimas tarp masių didėja 
ir r< ikalavimas industrinės kon
trolės vis daugiau randa para
mos. Didėjimas Noskės gvardi
jų gali daryt įspūdį, kad revoliu
cija bus sumušta; bet revoliuci
jos pasisekimo garantija yra — 
augimas darbininkų klesos susi
pratimo ir jų reikalavimas in
dustrinės kontrolės. Čia nėra

bandyinas. j klausimo, kas turČs ginklus, bet .rodos, norėdamas visomis skria 

nio gyvenimo.
Noske nuginklavo darbininkus.

Vokietijos revoliucijos atei
ties istorikas minės Noskę netik 
kaipo revoliucijos “kraugerį”, 
kaip jis pats tai mano, bet taip
gi kaipo žmogų, kuriam pasise
kė permainyti darbininkų klc- 
sos revoliucijos metodas. Jis vi
sai nuginklavo darbininkų klesą, 
o apginklavo kapitalistus ir vi
durinę klesą, ir tuo jis panaiki
no desperatiškus bandymus įvy
kinti socializmą ]>agclba kulka- 
svaidžh^ ir rankinių granatų.

Vokietijos darbininkų klesa da
bar atgaivina savo galingus in
dustrinio veikimo metodus. Dau 
giau nebebus raudonosios gvar
dijos atakų ant kapitalizmo Vo
kietijoje. Naujasis Vokietijos 

njililarizmas bus industrinio 
veikimo suardytas.. “Freiyvilli- 
ge” liks sudemoralizuoli it* ga
ilaus sunaikinti užsiėmimo sto
ka.

Niekur, niekur teisybės
žemaitės pasakojimas.

( žiur. nr. 142) liniukas
tarė:

persižegnojęs

Koncertas ir Balins
SUS. LIET SOC. DA1N. AM

ERIKOJ 1-ttiG Apskričio

llllllllllllllillllllllllllllllffl

S ubą toje, Birželio - June 28, 1919
Surengiąs tikslu susivažiavimo delegatų Sus. I si chorai Chicagos priklausanti Susivienijime.

Liet. Soc. I)aiij. Am.. Gerbiama visuomene kvie- l
čiame skaitlingiausiai atsiankyti, nes dalyvaus vi- I Su pagarba S. L. S. D. A.

spėjo vienu keliu priklaupti, ras

M. MELDAŽIO SVET, 
2212 West 23 Place

{žangu 35c. ir 45c.

' ihiiim

LIETUVA BUS NEPR1GULMINGA 
Kur vienybė ten ir galybė

Rengiamas milžiniškasPIKNIKAS
Z" .......... III. !■ ■■»—■■■■■ ■■ ■    I I, II III

NEDeLIOJ

Birželio-June 22 d.
— Rengia —
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—A-a-a! galva sunki iš vaka
rykščios, tpiu! spjaudosi virsi..-’ 
Ils. — Tas Juozas, kaip įniršo 
stalyti nešti, lai nė galo nebėra.

—Vakar buvo perdaug, q šį
ryt nė biskio.. . širdis pyksta. 
Praverstų burnelę atsipagirioti, 
vot kak! — rokavo raštininkas, 
graibydamas po kišenius. — Nė 
pasiutusios kapeikos... Nupli
kau, brol, pas jus b( bernauda-

jCt tai šiokia, 
išlenda žmogui,

te, kaip susirinks vyrai — rami
no viršaitis. — Niekuomet, ro
dos jums, nė man netrūksta pus- 
Ikvortės?...,, 
tai tokia diria
ir turi pastatyti, by tik gertum, 
kapeikos nepridėjęs... Vienok 
kapeikoms, kaip man, nėra skal
sos ir gana: Čia įkritusi į kišenę, 
čia žiūrėk, — nebėra; tuščias ir 
tuščias karmomis.

,-*-JUms bepigu, panie skirsiu. 
Nėra ko dejuoti: turi ūkį, imi

los įvaro!... Man tai trumpai... 
Alga nekas: iš to misti, iš to ap
sitaisyti... Batai, ir šis ir tas 
prie gyvenimo... taip išeina, 
kad galas su galu sunku besuves

•—Na, na! nedejuok perdaug. 
Jums dažniau rubliųkas įkrinta 
ne kaip man. Bet aš tą sakau, 
kad rodos imame algą, ir iš ša
lies, ir iš savo neprageria m, o 
kaip nėra kapeikos taip nėra... 
Mat, skalsos nėra, turbūt vi
siems taip-pat. Kiekvienas tru
kęs, kiekvienas dejuoja. Nie
kam nėra perdaug.

Subarškėjo vežimas, suskam
bėjo skambalas. Pravežė kle-

Bendromis keturių draugijų

ūdomis nuo klebono patirtomis^ 
nusikratyti.

Prisilupo pinigų, prikimšo 
bankus ir išdido, tęsė rašti
ninkas. - Tu nuncšel, ir kitas 
nuneš, o kitas gal paskutinę ka
peiką sukišo, vaikui ar kam nu 
mirus, o jam nfrpati, nė vaikai! 
svetimas svietas apžinos..^ Vot 
kak! Ir mano tėvas batiuška, 
taip-pal klebonas, ir žemės turi 
prie cerkvės, ir algą ima... Bet

ATSIBUS SUBATOJ
BIRžELIO-JUNE 21, 1919

Pusmetinis lietuviškasBALIUS

—Vo’ kak! Sakai, visiems 
; • ksla, niekam pertektinai ka- 
pcik . • o žiūrėk čia! — rodyda
mas paskui klebono vežimą: — 
skailliaus savo kapeikoms nebe
žino! Kiek turi prisilupęs..!. 
O šykštumas! Žmogaus niekuo
met nepamato, niekam kąsnio, 
niekam stiklelio nepakis.

Tai tiesa,—tvilino viršaitis,—• 
niekuomet pas jį dantų ^( išplik
si. Nuėjus kokiu nors reikalu 
nė sėsties nepasiūlys. Stačias, 
lygu kareivis prieš vyresnį išda
vęs raportą ir stupai sau!

—Ei, brol! kad aš buvau Poč- 
varkuose, ten toli gražu kitaip. 
Ten kunigas žmoniškas, (sma
gus, numaningas. Ei būdavo su 
uliavosini — moję počtenijc!... 
kartais kuo ne per naktį korto
mis sulosime... O valgyli, gerti, 
ko tau širdis valiojo! Ir užteko, 
ir pinigų turėjo, ir visiems getys 
buvo. Kol aš buvau pagelbinin- 
ku, lai raštininkas, uriadnin- 
kas, dažnai ir star.šina—pa/ie- 
šėsim, paūšim, arbatos prisi- 
gersim! Jis numanė žmogų. Bu-

reikia mokslo, reikia duonos, 
drabužio... tai ligos, lai kokios 
nelaimės išliko — nė vienos ka
peikos atidėti negali. O toks 
kaip šis, tik sprogsta,ėda vienas, 
pinigus lupa sau vienas!... Ak, 
kad taip nutvėrus, pakračius už 
gerklės... butų ;gero prageri-1 
mo! Ir neįsipainioja nė į jokią 
diclą čiorias! Dažnai girdėti ku
nigai painioki po diclomis, o 
šis — ne. Nors su činovninkais I 
nelabai geruoju, vienok niekas 
jo neįkanda, neįkišo.

•—Atsargus, mat, gudrus, •—■ 
prisidėjo viršaitis: — nesikiša 
kur nereikia. Kas jam ką gali 

'padaryti, ar prisikabinti?
—O, kaip kariais galima!... 

prie vieno Žodelio, prie vieno 
raštelio galima prisikabinti. Tik | 
žmogus nenori liežuvio kišti. O 
gerai butų bumažkas pakračius
— vien Už tokį skupavimą! Pa
iniojus po diela,—tęsė raštinink.
— visiems reikėtų valia-nevalia 
gerklės pripilti ir visiems palo
pyti, kol išsipainiotų. Tuomet 
nebelieptų, UŽ durų laukti to
kiems kaip aš, arba jus, bet tuoj 
kviestų prie stalo, prie arbatos, 
ir buteliuko nedrebėtų pastatyti, 
vot kak! Pamankštinti lokį bū
tinai reikėtų. Po diela pavesti... 
Tik reikia gudrumo. Paskui 
pliek magaryčias klebonijoj, iš
sijuosęs! Dar ir rubliukas iš ne- 
jučių įkristų į kišenę...

šnekėdamas raštininkas net 
šokinėjo, o klebonijos magary
čios net scile jam varė.

Tuo tarpu sargas išėjęs pasa
kė, jog samovarėlis verdąs. Raš
tininkas ėjo į vidų, kviesdamas 
sykiu ir viršaitį ant arbatos. Tas 
paskui eidamas, galvą krapšty
damas, dūmojo: — Pliekti ma
garyčias išsijuosus klebonijoj, 
da ir rubli ūką ištraukti, puiku, 
bet kame ir kokia ta diela? Kaip 
prie to priversti?

—Jus kazioni žmonės, tvar
kos prižiūrėtojai, mužikų valdy
tojai, jus reikia mylėti... Ne 
kaip šis, kad niekados žmogui 
neišdrebia nė čajaus stiklinės! 
Mane, mane, na, aš rusas, ma
nęs neapkenčia. Bet jus, viršai
tis, toks reikalingas žmogus, o 
savo cinu maž klebonui lygus, 
ir jūsų niekuomet nepakviečia 
nė ant arbatos!... (

—To jau ir negausi, — pra
tarė' viršaitis. — Da pastovėti

išeiti. O svečių turi tai ir ne
lįsk... Et! daug šnekėti, maža 
kiaušy ties! — numojo ranka,!

Simano Daukanto T. J. Kliubo Liet. Darbininkų Dr-jos Ame
rikoj, Dr-tė Lietuvos K. Mindaugio, Dr-te šviesybes Lietuvių

— Atsibus —

Nedelioj, BirželioJune 29,1919
u

— Parengtas —

D.R.St. D.L.K. Vytauto 
West llammond

Kviečiame visus lietuvius Ir lie
tuvaites iš apielinkės: liarburecus, 
Gierccus, E. Chicagccus ir Jlam- 
monliccus visus kuoskail tingiausiai 
atsilankyti ant to Dulkaus baliaus, 
visi busite užganėdinti, nepamirš
kite to vakaro birželio. Atsibus 21 
<1. birželio, svetainėje Mako Tum- 
kolonc, 218 — 155 St., W. llam
mond, 111.

Užkviečia KOMITETAS.

DIDELIS

ApvaikščiojimaQ
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Lietuviškos, Katalikiškos, 
Tautiškos parapijos, po var
du ŠV. JUOZAPO, bus pa
šventinimas bažnyčios ir 
bus Jo Mylista vyskupas, 
kuris laikis iškilmingas Šv. 
Mišias ir bus daug svetimų 
kunigų, tas viskas atsipro- 
vis nedelioj 22 Birželio-June, 
1919 m., 11 valandą iš ryto, 
po numeriu 2301 W. 22 PI., 
kampas Oakley Avė.

Ura visi tautiečiai!
Kviečia Komitetas ir ku

nigas J. A. Bukauskas.

Parvažiuoja! parvažiuoja! — 
ėmė Rimeikos kieme vaikai 
šaukti. Da keletas vaikų pie
menukų, atbėga iš sodžiaus te
kini, vien lą patį “parvažiuoja” 
šaukdami.

Trioboje visi sujudo, sustojo 
ant koji’p braižė degtukus, užde
gė žvakes. Subėgę iš lauko 
žmonės, kili iš vidaus išėję, prie
angyje eile suklaupė.

Pavažiavo po pat durimis. Su-

“Tegul bus pagarbintas, šven
čiausias sakramentas!”

Rimeika prikibo klebonui iš-

Milda Teatras
.. VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Su bato j 

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

1c if 2c kariškos nwkestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
IIALSTED ir 32-ra GATVĖS

knygą, švęsto vandens įpylė į

Klebonas padėjęs švenčia usį j į 
ant staliuko priklaupė, paskui 
pašlakstė visur švęstu vandeniu. 
Žmones visi išsigrūdo į prieangį. 
Trioboje liko kunigas su ligone. 
Duris uždarė.

Rimeika atsiklaupęs prie pat 
durų, o kiti toliau, pradėjo gie
doti. Vieną giesmę ir kitą ge-

ko trioboje. Viena mergaitė gie* 
da veda'; pasišauna kitą, tran
kiai gieda ir lengviau nuleidžia 

Nusibodo giedojus, nusibodo 
Rimeikai klūpoti. Rimeikienė 
jau po kelis sykius apžiurėjo sa
vo pritaisytas vaišes klebonui. 
Vos-ne-vos ant galo sulaukė 
skambaliuko.

Suėjo žmonės į triobą. Klebo
nas uždavė poterius, o pats li
gonei dalijo sakramentus: da
vė paskutinį patepimą, dar žcilg- 
nojo, skaitė, švęstu vandeniu ją 
šlakstė. Rimeika vis patarnavo 
klebonui. Pabaigė.

bą atėmė plosčių, padavė kirbą.’ (Bus daugiau).

BERGMANN’S GROVE 
Riversfde, III.

Pradžia 9 vai. iš ryto Įžanga 25c porai

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti ant musų iškilmingo pikniko, nes 
Šitas piknikas nėra surengtas tuomi tikslu, kad išnaudojus publika, bet tuomi 
kad užganėdinus jaunuomenę. Čionai yra puikiausios vielos dėl pasilinks
minimo ir pakvėpavimo tyro oro po žaliais lapotais medžiais. '1'aipRi Ims 
puikiausia muzika, grieš lietuviškus ir angliškus šokius, iškatno užtikrina
me, kad busite užganėdinti. Kviečia visus rengimo KOMITETAS.

■I

Įžanga 35 centai parai Kviečia KOMITETAS

Lietuviška Tautiška Draugystė 
“VIENYBĖ”

X ■ ♦ r

George Chernausko Darže
Lyons, Illinois.
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KEVVANEE, ILL

lėdama ngitatyvit
skleisdama įvairius

darbų

taip pat randasi doro jaunimo ir 
visi vra darbininkai, bet dėl 
savo nesupratimo klesų kovos 
eina prieš savo reikalus, tarnau
dami klerikalams ir kapitalis-

šiai mažus vaikelius palikti na
mie. Tokio vaikai ir kai ku
rios jų molinos, nemokėdamos 
užsilaikyti, daro didelius nešina-; 
gurnus klausytojams ir patiems 
aktoriams.— V. V. Petraitis. .. I

PEORIA, ILL.
Rengiamos Uidelčs demonstra

cijos.

tams, tai ESN. 20 1 kuopa pa
skleidė lapelių į vyčių jaunimų.

anglų kalba

nanlį nedėklicnj, čia rengiamas 
milžiniškas susirinkimas Coli- 
si um svetainėje. Jo tikslas, pro- 

„i klausimai ir at- tūtuoti prieš kalininųi darbi- 
apie Rusijos dalykus., vn(]ovo Tomo Mooney.

Tarp kalbėtojų bus ir Bena 
Moom y, pasmerktojo žmona,lapių, ir labai įdomus kiekvie 

nam darbininkui. Tokie 
liai turėtų būti skleidžiami mili-

lape-

juos

vyčių 
buvo 

ge
rai prisirengę. Geriausiai lošė
panelės Galetskutė ir M. Kri-

” Vaidinimas 
matyt nebuvo

me. Be susirinkimo Coliscum, 
t. v. l amo Mooney Lyga ren
gia dar ta dienų dideles demon-

lys lošė neprasčiausiai, bet sto- 
kavo nudavimų ir judėjimo. Iš 
Krajiavickaitės, jei tik lavinsis

mavo, eiles, ant gaio nu\o suo<u- 
nuota ki lėtas dainelių.

Reikėtų stengties užlaikyti 
padorių tvarka laike vaidinimo 
reikia suvaržyti laisvę vaiku
čiams, kurių devynias galybes 
motinos susigabena į salę ir pa

u> $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertės 
Phonografų, pnstlikusj tankrovo 
je, šita mažina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkiny* 
?l rekordų Ir dei
mantinė adata veltui

tęs, kur| mes

THE ATLANTIC COAL COMPANY INKORPORUOTA turi
297 dalininkus savo kasykloje New Genewa, Fayctte Co 
beveik visi jų angliakasiai su daug metu patyrimo anglių kasime, tyrinėjo musų 
nigus ir nusipirko Šerus.

ai i, nestve serus musų racijoje.

H.
M.

visi organizuotieji šio miesto 
darbininkai — visos unijos ir 
socialistų organizacijos.

Reikėtų ir lietuviams daly
vauti kaip protesto mitingi', taip 
ir demonstracijose. Lai kapita
listai pamato musų vienybę ir 
kad mes mokame užsistot už

draugus. Demonstracijos prasi
dės kaip 2:30 po pil tų nuo

— A. Peleckis.

DEKALB, ILL.
Norima surengti išvažiavimas.

laikė mėnesinį susirinkimų, 
tarp kita ko sumanyta sureng
ti išvažiavimas į Bels Park, III. 
Kadangi vieniems dckalbic- 
Čiams nebus tatai patogu, tai

tnintfi turtme ke l kuopos prisidėti prie musų. Sa- 
augslos k'esos į si e draugams iš Auroros 

"i.vifmfit kuriuos - ’phonografų, kuriuos 
me« panluosime už 
hBc pRsluhtą kairtų 
už t d kad mes turimi 

praturtinti vietų
Me*. taipgi turime 
$650 plaver piano, 
garantuotų 10 metų 
l,r vartotų tik R savai 

parduosime už $325 
IT UŽMIESTY J, MES 

PRISIUSIME C. O D IjElDZlAMF 
APŽIURF.TI. ši vra stebėtina pro 
ga. Ateikite arba rašvkite tuojau* 
PBTSIUNČ1AME Už. DYKA I
WESTERN FURNITVRE STORAGE i 
2RI0 W. Harriaon St chlrago IH kitę mums. M. Kartaski, 611 15 
Atdara nuo 9 nto iki 9 vai. Nedė T ... .......... ... ...

Uomh nuo 10 Iki i Hlglnvay, Dekalb, III.

bus patogu dalyvauti sykiu su

Muins rodosi, kad lokis išva
žiavimas atneš daug naudos. 
Mes geriau susipažinsime tarp 
savęs. Prieglam butų galima

Dirbkite Chicagoje ir 
Gyvenkite ant Ukes

Mis turime ant pardavimo paskulinias kelias farmas prie 
(Jiicagos, po 5 ir daugiau akrų. Netoli nuo Lubby, McNicl & 
Lil>l!»y didžiųjų dirbtuvių. Neišnaudokite savęs. Nepragyven
kite visų kų uždirbate. Yra lai geriausias būdas sučėdyli ir pa-

mes prie miesto kiekviena (li< na eina brangyn. Mes parduoda
me tas Karmas ant mažų {mokėjimų ir ant lengvų išmokėjimų.

Room 40

T. McINTOSH & COMPANY.

Lithuanian Dept.
106 N. LaSalle Street.

Liotai Del Statymo 
Namų

(latves ir šaligatviai ištaisyti ir išmokėti. Kaina tik $625. Reikia 
įmokėti $100, o likusius ant lengvų išmokėjimų. Greitai tie 
lotai pabrangs, todėl skubinkite nusipirlUi kol pigiai. Adsišau-

Room 40

A. T. McINTOSH & COMPANY.
Lithuanian Dept.

106 N. LaSalle Street.

Rusijoj t r Turkiškoj Vancj

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. I.oufa Avė.

URKI5HW*>

.Ii i jus turite kiek pinigų įdėti, jei jus turite kų nors kas jums neneša
Mes tilrime sumanymų kurį jus būtinai pamėgsi to. Mes turiu

septynių iki dešimts pėdų augšeio. Musų kasykla yra varoma kasykla, ir ten nėra vandens arba geso loję kasykloje. Anglys švarios, viršus labai 
geras, ir mes turime kasyklų, kuri turi padaryti pinigų kiekvienam. 7* 
vania ir Ne\v York Central Linijomis.

rekomenduojame kiekvienam, kuris dar nėra musų 297 dalininkų, 
veik visi išparduoti ir lodei turite paskubėti greitai, kitaip jus galite

yra vardai musų 
. Bobka

Belnn 
Zofko

Oniszko z 
VVozcl 
Tursich 
Bizjak 
Konchan 
Svita n 
Szabo 
Gellcn

Fvanovich 
Katich 

Kinkala 
Mivlich 
Ferk 
Klitehcnck 
Miglich 
Lupau 
Hanuljak 
Bupka 
Mavlak 
Pasnik

...............................o —.1 ’ J • * * • • j kl • n/i, vii nu.i i i 
Musų kasykla yra aut Monongahelia Gclžkclio, sujungto su abiem Pennsyl-

. Mes
Musu šėraiI

pavėluoti.
čia

Kozmą 
Bisko 
Bongdan

Ijvngyel 
Feketc 

J. Mester 
E. Oszy

I Irnpko 
Dobus 
Soyka 
Ilrnpko 
Vince 
Chesko 
Slnnina 
Peltv 
Tur'anica 

Novak 
.lenik 
Cindrik

Bibar 
Spisak 
Vanik 
Ivanicky 
Pofsga 
Onicrza 
Letky
Haehevar 
Dragai* 

.’. Bivec 
L. Cvelhar

,i i 
i 
t
p

i

THE

.1. Kalis
F. Prlan
L. Vasily
M. Ordoch 
A. Bnlnsz 
M. Badissky 
A. Nlcliin
.1. Citruse 
A. Kolroco 
.1. Szabadish 
M. Krivenko 
S. Nidchin
S. Koipar
L. Biondid
T. Solo
.1. Slckhicic 
(i. Glemba 
.1. Prince
G. Studcr 
.’. Turknly 
F. Taufcr 
F. Bari
A. Slritoff 
1*'. Steklacic 
A. Korcek 
J. Tentaric 
I. PaHa 

.1. Lofesany 
A. Pace 
.1. Vernam
M. Kozmą 
S. Gaydos

G. Sniccr 
Spolar 
Maximovich 
Beloin 

Petrovieh 
Petrovich 

’ F'. Yordan 
Lindic 
Welikanje 
Ralich 

Repan 
Kvasnlca 

Daniel 
l'ullon 

b'ulton 
Fullou 
Fulton 
Kaminsky 
Obcd 
Bavdek 
Szeman 
Pelty 

A. Bachany 
J. Modic 
.1. Novak 
A. Drobn'ic \ 
J. Okicky 
" Petak 

Silieh 
Tlriihik 
Robin 
Dcbivc

ATLANTIC

C.
M

M

,1. Horhat
. Miijccn
'. Zeler
'. /jcbrinich

M

M 
D

J

M

I)
I).
I.
F

L. 
M

M

COAL

Iakp<tta

M

M

Bukovic 
Tiirsich 
Studcr 
Svote 
Hiidari 
Petak

P. Busenko 
UdermanM.

.R Varga
G. Kuborich
S. Gnricl
S. Marios
P. Zamiska
A. Samsa

Nemec 
Du n n
Danihel 
Stanislav

M

M Ogenio 
To. Slefano 
G. Vidnkovich 
M. Bedekovich 
.1. Kiist ra 
A. VVenhyak

F
F
A
G
A 
J. 
B

M. 
L. 
J.

L.
C.
J.

Pcrkevieh 
Rcgclja 
Chelin 

M. Jlarman 
T. Bupret 
A. Juracs 
J. Kopnik 
P. Grubelnik

Visus laiškus adresuokite j

M 
M 
J. 
M 
G.

G.
D.
M.

(i

M

L. 
M 
M

G.
M

P.
M

Bilak 
Bilak 
Bojinka 
Miszkup 
lenco fu 
Bupret 
Bogovich 
Vnkovieb 
Kukovich 
Buzas 
Guracs 
Hribar 
Grulmlnik 
Kosnik 
l )ii imovich 
Valio

L. Papp
S. Boesi
G. Szabo
A. Pawtello

Bari

Giiriel 
Homuljak 
Ilaracsak 
Popivchak 
Podolan
St i plėšok 
Rudzinsky 
Tokovich 
Mitricin 
Nntal'zzi 
Kussell 
Kussell 
Baribeau

COMPANY, INC 303

ti. Bozen
A. Vodusek 
I-'. Liiksatish

Nnhdizzi 
Nntalizzi

C. 
V 
Q M Polack
A. Porter
F. Kostclcic
M. .loksic
E. Arbort 
.1. Jttanic
F. Tuiggi
P. Lnppa 
.1. Suscn

Golosi 
Alberti 
Alberti 
J luilik

XV. Dobonvi 
I. F.rcolc 
.1. Kish

Varanzo
Irio 
Luiggi 
Moretti

M 
L.

M

M 
M. 
M

UNION

S. Badui 
.1. Szimkovich 
W. Szabndos 
M. Skaros

Arch 
Buday 
Babic 
Dely 
Ouorro 
Jleder 
Sifono 
Meszak 
Malhas 
l'idop 
Pajska 
Domcnico

.1.
M

J 
(

M

M

'lamas 
Al t ilo 
Szolovich 
Verba 
Farju 
Zoldi

J. Androsic
.1. Babinec
C. Swabon
J. Matozel

Bcek
A. Popolnik
A. Vodusek
M.

BANK

P. J. Kossil 
A. Azbe

J. Paal
Simone 
.Stupar 
Martin 
Smnad 
Streiner 
Pindroh 
Pellery 
l’crrcri 
Demilo 
Vigo 
Stracnala Sr 
Strachata .Ir.
Komosly 

Strachata 
Szakovitz 
Diainont 
l>eGaetano 
Strachata 

Dobrano 
Dudley 
Norton 
K i ss 
Lecho 
k'ulton

G

M

( 
I

( 
J

A

J

I). 
\V.

Khig 
Gurillo 
Ulery

BUILDING
Kampas Wood and Fourth Avė. PITTSBURGH, PA.

ir

baras, 10:55 ryto. Mandatų pri

nauslas, .L Dvylis ir E. J. Likiu-

p!čiai: nuo 3 kp. 9 (dešimtas ne-

vaite po butelj Sahitaras, Bitleriat ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
atiduot

smūgiai it esu linksmas ir 1900 sykių dčkuoju Saluteras įny.UMų gr 
ladepstei n linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si ♦ūkini* 
si«)tlkimai> patariu iruoširdlsi kreipties pi* Salutaras

'iHEMICAL INSTITUTION J BaHienim Pr«d.
1707 Ho. ilalsted SL Tclepbonc Ganai 6417 <!

Iš LSS. XV Rajono konferenci 
jos.

Birželio 15 dienų, Akron, O. 
įvyko LSS. XV rajono konfe
rencija. Konferencijų atidarė

kuopų buvo 16.

Springci Publicity Bureau, flouse

Viso delegatu, nuo 3 ‘ . __* Petrauskas. Rajono sekr. pra- 
, nešė, jog rengiama dg. Puišiu-

rotorium d. T. Pilotas, pagelbi- 
ninku d. K. Joneliunas.

Suteikta rajono valdybai 
sprendžiamas balsas, tokiu bu-

Pakt lta klausimas apie sutvė
rimų bendro rajono iš šių org.: 
LMPSA. LSS. ir LDLI). Po 
trumpo apkalbėjimo atmesta.

Nutarta, kad rajonas sureng-

Skaityta pereitos konfcrenci-

pa taisymais. Seka rajono val-

prakalbų maršrutas,

Rajonas susidedąs iš 4 kuopų su 
425 nariais. Didžiausia kuopa 

tai 3, Clevelande, o ji turi 320

luošo. Ižd. pranešė, joįį ižde 
randasi $1505.

Raportas komisijos sutaisy- 
mui konstitucijos projekto. Pro

išsiuntinėta narių nubalsavimui.
Nutarta skaityt konsiifucijos

daug trukumų. Esu reikta ap
kalbėti ir dapi'dvti trukumus 
Kiti nurodo, kad konsti'ucijos 
apkalbėjimas užims daug laike

imti ar taisyti konst. projektų.

rendumų ir tuomet gal taisy

Palikta komisijai bai-

mų.
Nutarta eiti pietų; laiko pa

skirta 45 min.; susirinkti kaip 
2 vai.

Antrų sesija atidarė pirm. D.

ko Junction.
Nutarta rengti koncertų ru

denį. Vieta — Clevcland, Oliio.
Nutarta pasiųsti telegramų 

pasveikinimų nuo XV rajono 
konf. d. E. V. Debsui.

Buvo įnešta išnešti užuojau-

mas: išnešti tokia jau rezoliuci
jų Musų Tiesai, Moterų, Balsui 
ii- Žarijai. D<* apkalbėjimo at
mesta. I€sų geriausia pasitar- 

nausi laikraščiams juos platin
damas; rezoliucijų išnešimu nie
ko nepagelbėsi. Po to vienas

kinimo! Vėl ginčai. Iš šalies 
žiūrint atrodė, kad delegatai ne
turi kų veikti, nepajiegia sugal
voti kų naudinga, kuomet daro 
įnešimus atšaukti pirmesnius 
tarimus. Vienok po trumpų 
ginčų įnešimas atmesta.

Įnešimas: protestuot prieš 
LSS. Pild. Kom. sauvališkų cl- 
gimųsi, laužymų LSS. referen
dumo, kas dėl X Nuvažiavimo 
Po apkalbėjimo, nutaria užklau
sti Pild. Kom., kuomi motyvuo
damas permainė Nuvažiavimui 
vietų. Sekančiai XV rajono 
konferencijai nominuota šie 
miestai: Clevcland, Alliance ir
Akron.

Aukų raj. reikalams delegatai 
sumetė $9.00.

Konferencija uždaryta kaip 6 
vai. vakare. — Savoy.

A$, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metusi, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispe> 

uja. nevirinijnas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu U- 
atminas spėkų nustojimas viso kurio, ii buvau nustojęs vilties, 
begyvensiu Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Am* 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada partikalavuu Salutaras vaistu, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatoua, Inkstų ii Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilves atsigaut, stiprėt, j(erai dirbt 
Kraujas išsivalė Nervui ėmė stipriai dirbt.- Inkstai atsigavo. Reu 
mutizmas pranyko, diegliai oebebadf pi< krutinę. Vidui tų rėžimai 
'šnvko po ižmešimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgei įlavan k a* s» 
vaitė po butelj Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksi* pa 
mačiau lokį skirtumų kaip larp dienus ir nakties Dabar laučiuot 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dčkuoju Saiiitaraa tny.(iMų tt.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė B a aka Amerikoje

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

Vienintėlė grynai Lietuviška Bunka po priežiūra Valdžios ir Ran
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus i šių Tvirtų Lietuviškų Bankų, 
kur yra gvaranluojama, kad Jųsų pinigui yra saugiai padėti ir bus 
išn.okėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigu*.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Bankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.VYRIAUSYBE: ,
JONAS R BIUINZA. Pirmininku., JULIUS C. RHFNZA. Kelerius 

mtOTKAt;. S. A. SZYMKeSVICZ, Vice-Prez
DIREKTORIAI:

ANTANAS RRHžlS IGNAS KROTKAS
ANT. ENZBIG1EL ZIGM. BAI.CZIKONIS
ST. SZYMK1EVY1CZ JUSTIN MAGKEWjXH
M. S. BRENZA RILIUS C. BRENZA. z

JONAS B. BRENZA,

Reumatismo Worm’o
Reumatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduolės
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose 
Gražinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus į 5 Dienas

, Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. W0RM

.3400 SOUTH HALSTED STREET, CIHGAGO, ILLINOIS
Per Pačių — $1.10.

Bridgepoit Painting & Hardware Company
(Not inc.).

Malevojiino. dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimavimo ir grei- 
navimo.

Malevos, aliejai, lakeliai, Šepečiai, kalcimas, sieninė popiera, stik. 
las, geležiniai tavorai Ir tt.

Mes patarnaujame visose dalyse miesto.
3149 So. Halsled Street, Telephone Yards 7282

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

Jeigu taip a- 
teikite pas' Dr.

A. M. SMAB- 
ftfi, GON, Opiume 

ffgjiy OyMgg** teistų, kuris 
per daug mėty 
buvo L. Klein 

Dept. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1101 So. Ilalsted SI., 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su didžišusiaT giltinių atsar
gumu ir mažiausiu įkyrumu. ()- 
l’iso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
6:30 po pietų. Pėtn. ir Ncdėl. nuo 
9 ryto iki 12:30 dienų. Suimt. nuo 
12:30 dienų iki 9 vai. vak. Bes. o- 
tisas prie 3311 \V. 161 h St. dėl va
karų ir nedčl. pagal sutarti. Tel. 
Did\sis ofisas Canal 222. Bes. 

ckvvell 6112.

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė.

Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m.
Nrdėliomis 10—J2 a. m.

Phone Drover 7041 
Cicero office 

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

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. 66th SL 

Phone Prospect 8585

Reumatizmas Sausgėla
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukiniu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dužnai ant patalo paguldo.

CAI'SICO <3OMt*O<JND tno- stis lengvai prašalina viršrni- 
nėfas ligas; mums Šiandie dau
gybe žmonių siunčia padėka- 
vončs pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

Just i n Kulis
3259 S. Hilsted St., Chlcago, III, 

Knyga:“fiALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydvties, kai
na 50c.

ir 7—9

DR. VIRG.
Physician & 

Office: valandos 
po pietų.

3001 West 22nd 
Tel. Lawndale 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Bockvvell 1681.

— i . ...... .. ...... . .................  >

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris
1920 So. Ilalsted St., Chlcago.

Kalba lietuviškai, latviškai 
ir rusiškai.

Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va-
| jikare. Tel. Ganai 4367

Iii-1 J
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‘žilius publikos apgaudinėjimas, 
jeigu joje renkami pinigai jos 
organizavimui. Lietuvos klau
simas turės būt išrištas bile ko
kiu kitu budu, o ne kare.

Evoliucija ir 
Revoliucija.

lik lynčų 
valdyti.

teroras galįs juos su- kad jis dar mažai kamuojasi, lūs ir daugiau su jais nebesi-

Vienok lynčų statistika už pa
skutinius trisdešimts molų visai

Kai-kurie ėmė šlakstyti jo kimų 
žibalu, tuo tarpu kiti rengėsi jį 
uždegti... Ant kimo išsikėlė

tikos, išviso liko nulynčiuota

už-ti moterų išgėdinime, 237 
puldinėjime ant moterų, o liku-

gei) veidas išreiškė neapsakomų 
kentėjimų. Jis bandė melstis ir 
iškėlė augšlyn rankas... Ir ap-

Pažiurėkime, kiek teisybės y- 
ra lame tvirtinime. Visą pir
ma išaiškinkime sau, 
yra bent koks skirtumas 
Rusijos, Amerikos 
nors kilos šalies
Nėra mažiausios abejonės, kad 
darbininkams visų šalių kapita
listui yra vienodi. O jeigu taip, 
lai kodėl Rusijos sovietų valdžia

- ar 
tarp 

ar kokios

Naujienos aina fraarttMi, ti&klrtant 
nedėldienius. LeidHa Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Uaiated St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Olr figoje — pačta:

Metnis............ . ..... ................... 16.00
Pusei meto ...................  S-40
Trims mėnesi urna ........ 1.85
Dviem mėnesiam .................  1.45
Vienam mėnesiui 76

Cbtesgoje — par neiiotojaai
Viena kopija .....................  ..03
Savaitei .................  13
Mėnesiui ..................................... 16

Suvienytos Valstijose, ne Oicagot,
pačiu: .

Mėtau .........................  66.00
fhisei meto .............................. 100
Trims mėneaiaras........... 1.65
Dvieiu mėnesiam .................. 125
Vienam mėnesiui ...................... 65

Pinigus reikia aiąst Paėto Money
Orderiu, karta an užsakymą.

progresavimas, kuriame yra at
liekamas tvėrimo, tobulinimosi 
ir auginimo darbas. Evoliucija

ir, žinoma, žmonijos gyvenime: 
jų moksle, išdirbyslcj, politikoj.

įveria, ištobulina išaugina stebė
tinų dalykų. Bet kiekvienas 
dalykas kada nors patenka į to-

Tme Iranslation filed uitli the post- 
inaster at Chicago, Iii. Jane 21) 1919 
as re<|uircd by the net of Oct. 6,1017

Lietuvių 
kariuomenė.

Tautininkai ir klerikalai sto
vi už kariuomenės organizavi
mą Amerikoj ir siuntimų jos į

teiti urnas, matomas, žyniais 
permainas. Nežiūrint, ar tos 
staigios permuinos^šeiiia ant ge
ro ar blogo (kaip mes žmonės 
suprantame gerą ir blogą) daik
tui, vistiek jos turi įvykti. Mir
tis yra savo rūšies revoliucija 
gyvename kūne. Gyvybės už- 
sivaisinimas irgi yra savo rųšies 
revoliucija. Kūdikio gimimas 
.urnas atsiskirimas nuo motinos 
kraujo cirkuliacijos ir pradėjl-

sižengjmuose. Tokiu budu išei
na, kad mažiau negut trečda
lis prasižengė Įprioš baltveides 
moteris. Ir nežiūrint to, pieti
nių valstijų gyventojai rėkia, 
kad lyneai esą reikalingi “mote
rų protekcijai”. Priegliui! rei
kia neužmiršti ir tą faktą, kad 
labai tankiai esti nulynčiuoja- 
mi visai nekalti žmonės. Man
ding, nebus pro šalį paduoti vie- 
ną-kitą atsilikimą.

George Bolden 
Monroe, Lotiisiana liko apkal
tintas tame, buk jis parašęs

ir pusę... Įvairių klesų vyrai, 
moters ir vaikai matė tų scenų.“

Ir vis tai daroma Ino liksiu, 
kad apsaugojus moters nuo

Skaitai ir nenori tikėti, kad lo-

šimtame amžiuje... Nuo tų ap
rašymų dvelkia viduramžiais... 
Bet tikrenybėj tai dedasi musų

Trtie translntion filed with the pnst- 
niastcr at Chicago, III. Jane 21, 1914) 
as reąaircd by the net of Oct. 6, 1917

Rekonstrukcija.

“įžeidžiantį” laišką tūlai balt- 
veidei molerei. Žinantis Bol- 
deną darodė, jogei jisai suvis 
nemoka rašyti ir vietoj parašo 
visur stato kryžiuką. Tečiaus 
nežiūrint to, minia užpuolė jį, 
sumušė ir peršovė jam koją. Ne-

Scott Nearing.

muštis. Tautininkų seimas jau 
ir “stiprų” pamatu padėjo tam

vo įt'ną kraujo cJrkuMacJją) 
yra revoliucija kūdikio gyveni
mo. Kiaušiny! lėtai besivvstan-

kapitalistais.
mikas negali užginčyti. Bolše
vikų atstovas, inžinierius Mar-

Naujienos vėl turi pasakyti, 
kad musu tautininkai ir klerika- c

lai užsiima vaikišku darbu. Ne
žiūrint į lietuviškų diplomatų 
prairsimus iš Europos, kad už
tektų kelių tūkstančių kardyių 
bolševikų ir lenkų sumušimui, 
nors "Amerikos tautininkai ir 
klerikalai turėtų būt blaivesni

ga prie to, kad turi įvykti revo
liucija jo gyvenime: arba tūri 
išsilaužti laukan ir urnai pradėt 
kvėpuoti arba turi mirti. Žmo
nijos veikimo ir gyvenimo šakos

ligoninę, kur prisiėjo nupjauti 
jam sulaužytą koją. Minia, su
žinojusi apie Boldeno buveinę, į- 
sibriovė į ligoninę, kur buvo 
sunkiai sirganči; ligonių; vie
nam negrui buvo ką-tik padary
ta operacija. Ir minios įsiv.erži- 
mas taip sujudino ligonį, kad 
ant antros dienos jis mirė. 
Tuo tarpu Bolden liko perduo
tas pačiai, kuri bandė nuvežti jį. 
į artymą miestelį. Bet minia su-

Vieni žmonės pritaria vienos 
rųšies rekonstrukcijai, o kiti — 
kiloikios rųšiesi T'iij1, -— kurie

panaikins dabartinę ekonomi
nę sistemą su jos išnaudojimu 
ir pavergimu darbininkų, iš vie
nos pusėsk ir kapitalistų tingi
niavimui.ir lėbavimui, iš kitos 
pusės, — yra vadinami “patrio
tais”. Tie, kurie nori sutvarkyti 
dalykus taip, idant palįs darbi
ninkai kontroliuotų industriją,

Kaipgi dabar suderinti tų ap
sireiškimų su Amerikos kairiųjų 
obalsiu “neturėti nieko bendra 
su kapitalistais?“

Beikia manyti, kad Rusijos 
bolševikai supranta, jogei be 
kapitalistų kol kas negalima ap
sieiti. Noroms-ncnoroms, o vis 
tik prisieina susidurti su jais. 
Teorijoj tas neturėjimas nieko 
bendra” labai puikiai atrodo, bet 
praktikoj jis netinka. Mes gy
vename kapitalistiniame surė
dyme ir kol tas surėdymas 
viešpataus, tol nuims prisieis 
susitikti su kapitalistais. Su jais 
neprisieis turėti reikalų tik tuo
met, kada viso pasaulio darbi
ninkai atsistos prie valdžios 
vairo. Kol kas to nėra, ir todėl

Šitaip dalykams stovint, ir 
papūga butų išmokusi tuos 
“didelius .principus”.. .

Išmoko ir kairieji. Išmoko 
tvirtai, gerai. Gi nepasitikėda
mi savo atmintimi, jie stengėsi 
prie kiekvienos progos visa tai 
pakartoti. Pakartojimas 
motina žinojimo...

Bet štai prasideda maži ne
susipratimai. Kai-kurio nariai 
pasidaro “neištikimais.” Prasi
deda valymas. Priimama kuo
pini, paskui išmetama. Kam 
tokia dalykas gali palikti?...

šiaip tarp “savųjų” viskas ei
na gerai.
jie sau
kalbėli 
j ienų 
vienas

bučius ir juose atspausdintas.

lyje esantis kareivis atsimena 
jieškomąjį vyrą ir suteiks apie 
jį žinių.”

Pajieškojimai reikia siųsti ad
resu: “Carry On Magazine“, ()-’

True translalion filed with lite post- 
nuistcr at Chicago, III. .luite 21, 1910 
as rcųuircd by the acl of Oct/6, 1917

Naujos pasportų 
reguliacijos

— Slapukas.

Pozicija ir pozicijos
4i ---------- -

vykti revoliucija.
suvarstė jį kulipkomis.. .

net didžiausios pasaulio šalįs da 
neįstengė sumušti, gi Lenkijai

* žinąs prieš apie porų milionų

džiams, vieni mano, jog viskas 
eina ir turi eiti evoliucijos ke
liu, o kiti mano, jog rcvoliuci-

buvusi provokacija. Bolden bu
vęs neblogas amatniukas ir 
konkurentas baltvcidžiams. Ir 
štai vienas baltveidžių parašo 
Boldeno vardu laišką, o paskui 
sukiršina prieš jį minią. Taip 
tai “apsaugojama” moters nuo

Lopymui senosios kapitalistų 
mašinerijos pritaria tie, ku
riems kapitalistinė sistema su
teikdavo .daugiausia pelno. Aiš
kus dalykas, kad jie nieku budu 
neguli pritarti lokiam pasaulio 
sutvarkymui, kur milionai pa
vergtųjų galėtų žmoniškai gy
venti.

(Feljetonėlis.)

Yra žmonių, kurie maino savo 
įsitikinimus ir nuomones, kaip 
panelė pirštinaites.

Nieku budu jie negali sau pri-

“su

Stebuklų nesidaro: kaip gudri ir liucionistai pasakys apie viščili-

bile kokia šalini

matomos permainos, kuomet 
jos .prireikė? Ką revoliucionislai

štai kitas atsitikimas. Gegu
žės 1 1 d. baltveidė mergina, Ra
ibio Ifiudson, atsibudo penkiose

tuo pačiu ją išgelbėti. Generali

ir

klykė ne savo balsu. Kailininkas 
pabėgo. Bet tuoj susirinko mi

sužiniai ar nesužiniai nori juos 
išnaikinti.

Bet nu apie tai čia norima kal-

kiaušinio išluptų? Šitas pavyz
dys duodamas, nes jis lengvas kaltininko. Paleista darban 

šuns — sekėjai. Bet veltui. Ir

tas prie keblesnių klausimų.

Žmogus, kuris pripažįsta, kad
ko. Vienok miniai n ikėjo išlie
ti ant ko nors savo pagiežų. Ir

Pirmas dalykas yra aiškus, 
kad Amerikos lietuviams nebus 
leista organizuoti kariuomenės

Žinoma, tautininkai ir klerika
lai turi pretenziją: jie 
jog jų kariuomenė eis naikinti

siėmė kovot prieš bolševizmų, 
tam buvo duodamas didelis kre
ditas, nors jis buvo neverčiau-

dalies ir dal 
visgi jau 
kovotojams
Didžiosios šalįs ištyrė, knip keb

bet

budu netikės, kad keli taukstan-

vavimui. Bet svarbu, kad lie
tuvių kareiviai butų siunčiami 
ir prieš Lenkiją, kuri yra ir

kos draugė, nes ji pradėjo jiems

ku tarnauja kaipo reakcinė jie

knygų, Tam'ė surašė pažymėta 
ir “Bolševikų 'Teisių Dekleraei- 
ja”. “Bolševikų Teisių Deklara
cija” yra vienas Busijos Sovietų

mus.“ Visur jie suranda truku
mų, negerumų.

Imkime, pavyzdžiui, kairiuo
sius. Baisiais revoliucionieriais 
jie dabar virto! Jokiu budu tu 
kairiojo nepaimsi už S auksinus, 
kuomet jis rublį ir dvidcšmlis 
'kapeiką kaštuoja... Kalbi apie 
socializmą — ir kairiasis suran
da, kad Ispanijoj yra tik "vienas 
karalius, o pas mus lik vienas

Didoliais klausimais 
galvų nekvaršina, o pa
upio Grigaičio ir Nau- 
“neištikymybę

Valstybės Departamento Biu
ras paskelbia naujas reguliacijas 
dėl pasportų išvažiuojantiems

bilr

yra labai pavojingas. Jis žino 
jūsų visus sekretus, ir reikalui 
atėjus gali jums daug nesmagu-

Imkime, kad ir Jeifersono mi
tingą. Kuomet visi kairieji di
džiavosi savo nariais ir darbais,

si maišė ir sudrumsdė ramybę. 
Jis — jų buvęs draugas ir todėl 
gerai pažįstantis juos — pasakė 
jiems tai, ką jis mano apie juos.

Jis jiems pasakė, kad nėra 
mažiausios prasmės plūsti Nau-

šalies.

vietoje pirmiau buvusio įsaky
mo reikalauti raštu.

3. Reikalaujant pasportų nė
ra būtinai reikalinga pridėti sa-

k ie I i j os, A u sliįi josi-Vengri jos,

čio pozicija atsimainiusi, bet jų, ii’ pirmiau, t. y. paduodant pra
kauliųjų., .

Matote, kada važiuoji karu atkeliavusieji į 
tai rodosi, kad visų medžių ir $uv. Valstijas su tinkamai užvi-
namu pozicijos mainosi, o tik

stovi ant vietos, o tu važiuoji...
Kairieji ir gi važiavo pasi

balnoję savo kairumų ir todėl 
jiems atrodė, kad kilų pozicijos 
persimainė, o tik jų pozicija pa
siliko nuosaki, ištikima socializ
mo principams. Bet tikrenybėj 
,su jais atsiliko tas pats, kas at
sitiko su tuo karo keliauninku.

Tokių tai dalykų papasakojo 
kairiesiems jų hyvęs draugas.

ryti vieną mažą bandymą: su
stabdyti bent ant valandėlės tų 
įsibėgėjusį kairumo arkliuką.

5.

zuolais pasportais, gali išvažiuo
ti kada lik nori, bd specialio lei
dimo, bėgiu šešių mėnesių nuo 
užvizavimo laiko. (Pirmiau bu
vo leidžiama tik trisdešimts die

gi nepataria keliauti dabar į Eu
ropą dėlto, kad ten trūksta maj-

bėra dar nenormališkos. Pata
ria tik tiems reikalauti pasportų, 
kuriems dėl ko nors būtinai rci-

Kazimieras Gugis

Veiki visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Para 

visokius dokumentus ir jpopierus.

Namų Ofisas:

3329 S. Halstod St
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:

127 N Durtom St.
Ulbu Buity BMg.

Tel. Central 4411

neišvengtina ir jos turi atsilikti 
tik tinkamose aplinkybėse, bus 
pavadintas oportunistu — no
rinčiu ir evoliucionistams ir re- 
voliucionistams įtikti. Krašty-

m ižiau fanatiškos; jos neanali
zuoja dalykų mokslišku keliu, 
todėl jos tankiai klysta.

vo gerai žinoma savo pavyzdin
gumu. Pats Lloyd skaitėsi iš
mintingu vaikinu. Brolis bu- 

Mergina ir gi tvirti
no jis” aplankęs ją.

burna apie darbininkų teises 
link jų 'triūsu pagamintų išdir
binių. Taipgi 11 įvairių organi
zacijų teisių ministerijos pasi
darbavimu yra paskelbtos °nelc 
galemis”. J t okiomis organizaci
jom Įs yra Sočia l-Demokvatų 
Partija; Inlernacionak" Darbi
ninkų Industrinė l’nija; Darbo

šėrikais dabar nesutinka tik so- 
cial-patriotai, oportunistai, soci
alizmo išdavikai, buržuazijos

Sužinome taip gi iš

laikraštis, klaidinantis laikraš-

no

pradėjo rinktis minia žmonių

rijos skiriasi \jiena limo kilos 
daugc’lyj atvejų, 'bočiau viena
me dalyki' jos visos sutinka. Jos

kad didžiumos žmonių reikalai

Be to, bandymas ne kandimas

T’rne translntion filed with the pos<- 
niasler at Chicago, III. .tune 21, 1919 
as reųuired by the art of Oct. 6,1917

Kareivių giminėms 
svarbu.

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So, Michigan Avę.
Kezidencija 10731 S. Michlgan 

'Avė., Roseland, III.
Telefonus tas pats rezidenci

jai ir ofisui. Pulhnau 342 
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietą iki 4
6 iki 9 vakare.

Moterų protekcija
žinios, ateinančios iš pietinių 

valstijų* vis tankiau ir tankiau 
pianeša apie negrų linčiavimus. 
Tose žiniose aprašoma, kaip 
minios baltveidžių moterų ir vy 
rų renkasi šimtai s, kad 
pažiurėjus į kankinamas aukas. 
Iki ko daėjo ta lynčų vakchana-

mo. , Įtūžusi minia išmušė lan
gą ir išvilko lauk Lloydų. Jis bu-

nai teisino Lloydų. Bet dabar, 
matydama prieš save minių su
žvėrėjusių žmonių, jinai susi
maišė... “Ar jis?” girdėjosi 
balsas. “Tark žodį”... Ir jinai 
tarė... Kas toliau atsiliko, —

lavonai) tapo pakista

išvelkama minios pasityčioji-
ga. l ik karės laike lenkams mui sergantįs negrai. Gi užpuo- 
buvo leista organizuoti savo į {imas namų — tai paprastas at- 
kariuomenę Amerikoj ir siųsti sitikimas.
į l'ranciją, kur ji buvo talkinin
kų komandoj: šitie laikai p ra ė- darbeliai turėtų sukelti pasi
jo. Lietuviams, negi kam kitam

Tokie baltveidžių - ho t ten totų

biaurėjimą žmonėse. Bodosi,

neleis organizuoti, mokinti ir I pateisinti. Bet atsiranda žmo- 
apginklavus ar neginkluotus iš- nių, kurie labai rimtai bando da

1

ivinas api* / *
Amerikoj i

tų skurdo ir vargo.
Rekonstrukcija tik

kuris dabar yra budavojamas 
ant griuvėsių senojo, stengsis 
apginti didžiumos žmonių rei-

senasis pasaulis kad apgynė ka-

rckonstrukcija kapitalistams rei 
škia pavojų, o darbininkams, 
didžiumai žmonių, — palaimų.

O Grigaitis! Grigaitis tik klai
dino ir mulkino žmones.. . Pak-

'Pečiau iš didelės meiles kar
tais kila dideli vaidai. Verbavo 
kairieji sau narių iš visokio 
lilauko žmonių. Jie prisilaikė 
vienos taisyklės: Praeito j užmir 
šioj. Ateidavo pas juos staigu 
“apšviestų” ir “ant gero kelio 
atsivertę žmonės,” ir jie su ištie
stomis rankomis 
juos.

Laikra.štis “Carry On” leidžia
mas iš Suvenylų Valstijų armi
jos Generolo Chirurgo ofiso ap
siima atsakyti į visus užklausi
mus apie pražuvusių armijoje 
vyrų. Oficialis pranešimas sa-

STATE BANK OF 
WEST PULLMAN 
Valstybinė Banku 

Kapitalas $100,01)0.00, Perviršis 
ir neišdalintas pelnas $15,000.00. 

3% ant sutaupinlą pinigų.

rn- Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bofidsus ir war sav- 
iugs stamps nuperka už cąsh l'mcl 
and Co., *40 W. Madison St., kam-

priimdavo

naujųslidžiai, sklandžiai.
“kareivių” didelių kvalifikacijų 
nebuvo reikalaujama1: jei žinai, 
kad Naujienas yra buržujų

ning Post aprašymo.
“Minia puolų ant negro, dras

kė drabužius ir mušė jį. Jis bu
vo nutemptas toliau. “Ar priva-

vienas iš minios. Atsakymas 
susidėjo iš užginančių balsų...

aut žemės. Tatai 
sukiršino žmones..

ne, — saukė kiti, - 
numiršta išlungva.”

labiau

Skaitytoju Balsai riotas, — to pilnai užtenka. Kam 
daugiau ir žinoti — žinok ne

Išreikšta# šiame ak yriu ja 
nuomone# Redakcija neatuakoĄ

TEORIJA IR PRAKTIKA.

Dažnai tenka girdėti apie bol
ševikų poziciją link kapitalistų. 
Musų kairieji sako, kad darbi
ninkai neprivalu turėti nieko

0 kairieji tatai žinojo nepa
prastai gerai, reikia tai pripa
žinti. Antra vertus, nieko ta
me nėra ir nuostabaus. Juk anas 
laikraštis, kuris, pasak juokda
rių, turi du redaktorius — vienų 
“rašomąjį,” o kitų “atsakomą
jį” nuo pat savo įsikūrimo ra
šė apie Naujienų ir Grigaičio 
‘nedorybes.’ 0 visos šauniųjų iš1 yra tuščias užma- lingi tam, kad apsa 

lietuvių kareivi jų veides-moteris nuo
yra sužinus ar nesu- negrai užpuldinčją moteris^ ir šuoli nuo virvės. Matydami, ninkai parbloškė savo kapilalis- s i vedė, prie to palies dalyko.

koti, kur yra kieno pražųvusis
kareivis, jeigu lik mums atsiųs ' 
savo pajieškojima. Pajiešl<oji-i1,i,\llu,stc<l Hoom 232.

1 ■' j c j j jiugstas, virs vuiuous (Jothing 
inas bus pasiųstas į visus ligon-! Store, atdara vakarais iki 8 vai. 

_______ ____ | Nedaliomis nuo 10 iki 1.

VIDURIAI — GALVOS SKAUDĖJIMAS, NEVIRŠKI
NIMAS, UŽKIETĖJIMAS!

< ___________

TŲOJAUS BAIGIASI VIDURIŲ LIGA.

sulaikys visas nelaimes.

Be laukimo! Greita pagelba! Nevirškinimas, rūgštumai,

jausis gerai!
La.xcarin neparduodama uplickose, ku<l:mgi mes norime už

tikrinti vartotojus Laxearino visuomet gauti gorus š\iežius vai
stus. Ganelinai pilnam gydymui pačiuose svarbiuose atsitiki
muose, šešios dėžės pl uki doleriai, viena dėžė, vienus doleris.

2, Piltsburgli, Pa.
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MANO DRAUGEI.

Ar pameni tu, Inano drauguže, 
Skaistu, auksini vakarą šventą.

Tykiai nardvjo plaudama krantą? 
Ar pameni tu?

Mėnuo spinduliais kelią kai tiesė 
Kai vėjas tykus bučiavo veidą.

Ar pameni tu?...

'Iru buyo praleisti laimingi laikai! 
Gyvenimo vairas suka mąs laivą, 
Kur nėra grožės, vien tušti taukai.

Aš pamenu tai!...

o

į nnisŲ apšviestuniją
Garbus Viengenčiai!

Gadynėj didžiąją perversmią. 
Gadynėj, kuomet kiekvienas 
žmogus privalo nešti didesnę 
naštą už save ir stalyti nešte 
griaunamą jį ligybės laisvės ir 
brolybes namus, Tobuliuties ir 
tobulinti visą žmoniją.

Visas pasmilus, visos tautos, 
visos žmonių grupės grupelės ir 
pagalinus, atskiras asmuo gyve
na neprastai įtemptose sąlygo-

Beveik kiekvienas naujas
rytojus suteikia vis naujas žaiz
das. Kruvinoji Europos padan- 
gė dar nespėjo prasiblaivyti,!

se.

kaip padaryti, kad žodžiai stotų
si kimu? Tą klausimą galės lik 
atsakyti bendras visą noras ('įli
etigoję gyvenančią, apšviestuną 
susirinkimas. Žodelį apie pa* 
čius siekius. —-

Mums yra gerai žinoma, jog 
mokslo srityje mes esame neby» 
tiai. Kuomet prisieina šį-bei tą 
papasakot^ ar parašyti savo prL 
gimtoje, lietuvių kalboje 111111114 
stinga atsakančią tam tikrą ter- 
miną. Negalime išreikšti min- 
čią. — Tą taip svarbią spragą, 
bendromis spėkomis butą gali
mų lengviau užtaisyti, užlopyti, 
nuosavame moksliškame žurna
le. Tą patį galima pasakyti apie 
literatūrą, dailę ir daug kitą svar

Aš |>ainenu lai! Tai buvo sapnas. 
Moliais vylingais sielą žavėjo;

Aš įsimenu tai!...
— M. Mokinys.

i

Saugi Banka Jūsų Pinigams
YRA

Central ManufacturingDistrict
BANKSTATE

BANK H v

1112 VV. 35 St. (3 blokai nuo Halstcd St.) Chicago, III. 
Dėkite be baimės ir abejonės savo pinigus į šią VISIŠ
KAI SAUGIA ĮLINKĄ. KAPITALAS $550,000.00.

TURTAS $4,500,000.00.

W.N. Jarnagin ,
Prezidentas

4

II. E. l’oronto
Vice-Prezideiil

John W. Gorby 
Vk 1 ‘residciil

S. I 
FA BIJO 
Tžrtibtž 
ir Lieti 

skyrių 
vedei:

n o

Fra n k L. Webb
Kasininkas

J. R. Rolley
Pag. Kasininko

F. C. Hoebel
Pag. Kasininko

A. Petraitis ir 
J. A. Malooly, 
vedėjai Bent 
Ėskite, Insu. 
rance ir Mort- 
guge Deparlm.

A STATE BANK
Čionai jusą pinigai bus SAUGUS. GAI

ir sumą ant PAREIKALAVIMO.
SIUNČIA PINIGUS į visas svieto dalis. MAINO PINIGUS pu 
dienos kursu. PARDUODA LAIVAKORTIuS ant geriausią 
liniją. SUTEIKIA PASPOHTUS su konsulio užtvirtinimu. 
PADARO VISOKIUS legališkus dokumentus DUODA PAS
KOLAS ant PRAPERČIŲ. PARDUODA NAMUS, Lo\US 
IR KARMAS.
Sale l)e|M»sit Vaults (boksai) geriausi visame apskrityje $3.00 
ir augščiau ant metą.
BANKO VALANDOS: 9 ryto iki 3 po įdėtą. Subatomis 9 ry
to iki 1 po piet. VAKARAIS: Semtomis ir Subatomis nuo 
(i iki <S vakare.

VISOKĮ PATARIMAI DYKAI.

bčią procentą

YRA ATSIEKIAMA
90 BONKŲ ALAUS Už $2.00

Be apgavystes. Persitikrinkite patįs.
SCI1RUMM-SCBRUMM CO.

alsius už mažų kainų $2.00 išsunkta iš selyklos, apynių, ir kilų 
priprovų užtektinai pagaminimui 91) bankų alaus, kuris maistingas 

verte ir skoniu viršina visus naminio išdir
binio alus ir lyginas tikram l’ilsiicr ir Muen- 
chener’o aludariui.

Schr uui in-Schrumm yra lik vienintelis ii- 
dirbėjas tos rųsie.s, kurįs kiekybe ir kokybe 
duodu pilnų užganėdinimų.

Kiekvienas gali lengvai 
namuose.

• Musų pakiai <|sai neturi 
tokiu budu galima siųsti į 
valstijų.
užganėdini m a pasekmes, kitaip bus gruzinu-

pasidirbti savo

savyje ak’ohol ir 
bite kokių sausų

Mes užtikriname 
mi pinigai.

Iš kalno užmokant pinigus už $2.00 (inoney order) C. O. D.
$2.15 (du dolerių 15 centų). •

SCHHUMM-SCHRUMM COMPANY 
2024 Lincoln Avenuę 
Reikalaujame ągentų.

dai. Nauji kareivių pulkai vėl 
trauks į mūšio laukus. Vėl žus 
skaislieji žmonijos žiedai. Poli
tiški strategikai paleis aštrius 
žodžią šūvius į savo priešą. Gi

ma tam tikrame žurnale pavyz-

eiliotais takais.

Kas vakar buvo gražu ir tei
singa, šiandie jau tampa užgin
tu vaisiu. Piktas visu smarku
mu triumfuoja! Klastingi mo-

laikui, o papročiai!” — sušuk
tą senas rymietis. Bet ką mes 

Įveikiame, lietuviai? Ar neskau
džios nuims gadynės žaizdos? 
Kokią sėklą mes sėjame savo 
vargingoj dirvoj? Ar musą šir
dys pradeda suakmenėli?...

Ne, tūkstantį kartą ne! Mums 
negali būti visliek, ar pasaulis 
juoksis ar kentės; nevistiek, ar 
stangia kanuolės ar skamba 
nekaltos varguolių dainelės; I 
nevistiek, ar sumintos klampy
nės ar gėlėmis apsėti laukai; 
nevistiek, ar rolužės puikios ar
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supelėję griuvėsiai! Ne, nevis- 
liek! Mes esame žmonės, todėl 
ir neapkenčiame visko žiauraus 
nežmoniško...

Šiame rašinėlyje, gailius ap- 
šviestunai, nebandome jums pril 
minti svarbumą valandos. Jąsl 
patįs tą svarbą aljaučiate. Ne-I 
bandome jums priminti gal ka-| 
re j e žuvusiu senąją tėvą broliu. | 
ar seserų. Ne tai visai ne musą I 
siekis. Tečiaus šiame rašinėly j Į 
norima pasakyti, kad apšviestu-i 
rajos yra šventa priederme su-1 
sirišti draugiškesniais ryšiais iri 
bendromis spėkomis stoti dar-l 
ban —< ir liek! Žmogus be drau-| 
gijosj be draugą,’ tampa lauki-Į 
uis, regresuoja. ‘

Tečiau pasakymai gali būti I 
kuopuikiausiais, vienok pasaky-Į

surasti tinkamus budus, kurie 
pagelbėtą sutverti tobulą drau-

grcsavjmo, progresuoti.
Rašytoją nuomones šiuose 

klausimuose yra maždaug pa
našios; Pirmiausiai apšviestunai 
inteligentai — privalėtą turėti 
bendrą susirinkimą, pavadinki
me jį tveriamuoju susirinkimu. 
'Tikslas gi panašaus susirinkimo 
butą sutverti šiokią-tokią ap-. 
šviestuną draugiją ar organiza-. 
ciją, Pavyzdžiui: “Apšviestuną 
Ratelis.” Tokio ratelio ar drau
gijos įstatai privalėtą būti kuo-, 
plačiausia ir paliepti visus Su
vienytose Valstijose gyvenau-, 
čius apšviestomis. Veikimo pro 
gramą panašiai draugijai butą 
galima išdirbti kuo įvairinusį ir 
kuoplačiausį. Svarbiausias tik
slas “Apšviestuną Ratelio ar 
Draugijos” privalėtą būti:

I apšvietą tik pasiUnosuosime! 
Į švieskimės ię švieskime — pri- 
| valetą Imti, musą pirmuoju ir 
Į vieninteliu ubalsių! Tą obalsj ga- 
llėlunu’ išreikšti savajame rim- 
I tame mokslo žurnale...
j Musą liaudis, liaudis liotuviš- 
I koji, dar toli nuo tobulybės. Ji- 
| nai dar ūkanose klajoja. Mokyk- 
I la, apšvieta daugumos negalėjo 
I pasiekti. Artojau* sunąs liko ar- 
I tojais. Tvčiau šiandie virto vi- 
| sai kitokie, laikai. Lietuviai pra 
I dėjo mokinlies ir tobuliuties. 
Į lie nebenori likti pastumdėliais, 
I kuomet visas pasaulis sparčiai 
I žengia pirmyn. Apšvieslunijos 
(urėtą būti šventa priederme 
pagelbėti bundančiai liaudžiai! 
Apšviestumu turėtą tapti pavyz
dingomis kelrtudėmis — žvaigž
dėmis — mokytojais, auklėto
jais, progresuotojais ir tam pa-

I našiais liaudies darbinnikaas. 
! Priešingai, apšviestunas nieka
dos negalės jaustis laimingu e- 
sąs, kuomet liaudis tūnos gilioj 
tamsybėj. Ne, niekuomet ne! 
Mes privalome draugiškai pa
duoti ranką ir sujungtomis spė
komis stoti darban kuoveikiau- 
siai. Apšviestunija, gyvenkime 
sykiu su liaudim^— kuogražiau- 
siai organizuokimės...

Gi kad tarpe musą apšvieslu- 
ną nėra, jokią draugišką artimą 
ryšią, tai jau minėti nereikia.

BaigjahU ^mudme jpashkyti, 
kad loki organizacija suvestą 
petys į polį visą apšviesitmniją. 
Sustiprintą draugiškus ryšius. 
Bendromis spėkomis ir su pagel- 
ba žurnalo butą lengva ir paran
ku kovoti su piktu, prietarais ir 
tamsa. Iš vergo užsidariusio 
kertėje, taptume laisvais pilie
čiais! Piliečiai, kurią gyveni
mas, širdis ir pulsas plaka sykiu 
su visa žmonija. Susiorganiza
vę į bendrą šeimyną mes tapsi
me milžinai kr tversimo milžiną, 
darbus. Pavieniai, mes esame 
bespėkiai!

Imant visa tai atydou, tikime, 
jog kiekvienas teisybę mylintis 
apšviestunas padėjęs ranką ant 
širdies sušuks; — Šalyn paniu
ręs vergas! Tegul gyvuoja drau
giškas žmogus! Broliai, ranka į 
rauką, petys polį, bendrai sto
kime arti usnimis apžėlusią dir
vonu. ALtietux|ią iapšwestun’ija, 
atėjo laikas ■— svarbi valanda! 
Visuomenė laukia musą ištiesto
mis rankomis.

Darban, kam plaka širdis!
Lietuviai ir Lietuva laukia 

nrusij.
Broliai, mųipvilkime!!!

Už LMSA. II-ją kuopą, ■ 
Komitetas, ’

1007 So. Oakley 111 vd., 
Chicųgo, 1U.
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Pę IfieiMts 1 uiųs <i. mes už
darysimo kaa vakarus S:3Q 
upųrt SubatuH 6 vai. vak. 
Kųs rytas atdara H:3ft.

pagarsėjusių 
Brnnd nauji 
anai. — Jus 
Lėtinu tonu 
player pianų.

Schondurf.
Player Pi- 

r
tikrai ste-

Brąnd nąujl Cablc Nelson 
parodos pavydalų 

Pianų $425
šie elegantiški instrumentai, tu
ri gerų, visiems žinomų vardų.
Duodamu kartu piano dlvonas, 
suoliukas ir piano uždangalas.

$700 
88 notų 
gorėsi t ės
šių puikių parodos

w
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Vandens šildymui 
Pątarnavymas 

Kiekvienam
Vi-Si vandens šilely tojai t>i»r- 
duodaina gK“*o konųiainjos 
Gas (Jompany 'yra išbąiulyli 
musų pačių laboratorijoje, hy 
yra teisingi ir atsargiai pai
somi po musų pačių l’riežuĮ- 
ia ir užtikHnti užguuėduu- 
mui iš visų atžvilgių.

Męs turime vandens 
šildytojus tinkamus 

dėl —
Moderniškų nąmelių HęU’lių 
” •• ” Barber Šapių

Bučcrnių 
Gariiges 
Fabrikų ir tt. 

malonu atsiusti perž'uyvti jūsų

—1 " ■.■ii, ■■■uiMW ■, 6i ■■ I

Farmos Farmos

KLEIN BROS
IIAISTEO A 2lllli SIS.

DIDELIS SUPIRKIMAS PIANŲ IR 
PLAYER PIANŲ

Nupirkta nuo išdirbėją susivažiavymuose ir pa rodosi’ ir išnaujo apkainuola už didelius 
sula u pytu lis.

Parodos pavydalai $545

I Visas supirkimas bus par. 
duotas už CASH arba leng* 
vais išiuokėjitųais. Bę nuo
šimčio.

$300 Mellon pavydalai 
pianų $219,

Puiki išveįzda Mellon piano ku
ris jums labai patiks.
Duodamu kartu piano divonas, 
suoliukus ir piaųo- uždangalas.

Į Į Į| ,, ,, , , ,

Musu Metinis Pratuštinimo Išpardavimas, Rakandu
Sis išuarhivimas yru kuri mes laikome paprastai Liepos mėnesyje, bei turėdami didesnį sudėtį, negu 
paprųstai, mes paprastai reikalaujame daugiau laiko iškrovimui ir lodo! pradedant išpartlavimų ank- 
čiau negu 'kuomet nors pirmiau.

rratųstnąmo išpardavimas 3 šm
otų seklyčios setui, nendrinis 
užpakalis ir šalįs, apmušta pui
kiu šilko v|elour, minkštos pa. 
duškaitės, geriausio garantuoto 
darbo. Nudirbta rusvai maho-

$189.00
Lengvos t.ųlygos.

Praluštinimo išpardavimas 7 šmotų I’eri- 
<»d valgomojo kambario getai —» puikaus 
>kieo stalas, \Vm. ir Mary stailes, ketvir
tainiai pjauto aržųplo, didelis platus vir
šus, masyves, lekuotos paklos, tokie pat 
krėslui, tankiai išpinta nendre užpakalis, 
tikros skuras sėdynė, C*7C> EA 
liktai po ..../....................
_________Lengvi išmokėjimai

L ~""*^*"**——n—R.II .1     ■■■ima I. I, ■. . .„L- I .

i‘nUiistianuo išpardavimas aukštos rųšies 3 šmotų seklyčios setai, puikiai nu
dirbta, aržuolu arba mahogany. I.abai gerai aimmšla tikra Spanish skūra, 
sis setas praluštinimo išparlavime, speeiajiai C 1 OCI OA
apkainuotas dabar tiktai po .................................................... 91

Lengvos sųlygos.

FARMO

mėnesinį rimtą, mokslo, dailės 
ir Uteraturos žurnalą.

2. — Rupinlies apšvieta savo
sios lietuviškos liaudies.

3. — Užmtgsti draugiškesnius 
ryšius tarpe musą apšvicslpui- 
jos.

Rezidencijų 
Fintų namų 
Apartamentų 
Restaurantų

Mums bus 
musų atstovų -
reikalavimus iy patarti kokios 
rų.šies vandens šil<l> lojus Ja!)- 
jau tiktų jūsų reikalavimams.

Viskas nuo ūmo automatiš
ko iki pigiai apkainuolo ku- 
bUo šildytojo. Lengvi mėne
siniai išmokėjimai. Klauski
te Lile kokioje mųs.ų skyrių 
sankrovoje.
----------------Sido —•
3371 Lytota Ar-. 3643 Irving Park Blv<L 

403 We»t Nurlb Avė.

South Sido
731 WtJt 03 r d St.
347H Archer Avė.
103-5 mst
9051 Coui a«rcwl Avė.
11025 tykiau Avė.

West Side
2142 W«t Madiion St.
1709 W»«t IZth St.
1641 A»«.
3734 We»t 26th St. I
4933 Wwt MidUoaS*.'

or----------—-
VFuCer Heater Sectipn i 

mv n 1

gidėtą būti puikiausi kertiniai 
akmens, ant kurią veikiai pasta
tytume savąjį kultūrinį namą. 
Apie svarbą panašiu siekią nie-1 
kas neabejoja, bet klausimas

Ar turi kas nors 
pasirinkimą

Paprastai žmones pasakoja, 
kad žmogus turįs pasirinkimą. 
Būtent, iš’dviejų ar kelią vieną 
galįs pasirinkti. Pažiūrėkime 
UI’ taip yra ištikrąjų?

litas kito žmogaus obuolį, nori 
valgyti. Sakykite, kad žmo
gus tame turi pasirinkimą, vieną

Miegam Ąv«qu« »t Acfoma Street 
llllllll ll.»»WWW I I I<

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

M. WALENčIUS,
KART, MICHIGAN.

Aš turiu gerą larmą tikrą farmą su šlubom, barnem 
’ - f

tvartais ir šuliniais. Jeigu jus galit įmokėti $500.00 ant 
failuos geriausio virto NViscoiisiu, aš galiu j mus pritaikyti.

Mes parduodame arklius, karves vagonėlis ir (t. ant 
labui lenvą išmvkesčią. Mes imame miesto proptrlis ant 
šmoto įmokęjimo anll farmos. Duodam 10 metą ir dau
giau išmokėti larmą.

M. L AUGULIS, 
Pašauk Kandolph 5757 313 

Marųuette Bldg. 110 So, Dearborn Street,

Bet kuomet norėdamas nevalgo, 
kas tuomet jį sulaiko nuo to? 
l)aleiskime, kad jis pats savo 
noru—jausmą suvaldo. Tas

t
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(Tąsa seka ant 6-to puslp.) *

reikštų, kad noras atsiras nuo 
žmogaus: žmogus vienas daik
tas, o noras kitas. Sutinkant, 
kad žmogus yra valdonas savo 
noro, turėtume pripažinti, kad 
jis reguliuoja norus. Tas reikš
tų, kad žmogus be norų, o norai 
turėtų būti norais būdami atski
ri nuo žmogaus.

Sakykime, kad protas sulaiko 
norą nuo valgymo. Tuomet reik
štų, kad viena vidujinė, spėka 
valdo kitą, arba kitaip sakant 
viena žmogaus dalis valdo kitą 
dalį, — tas butų netoli nuo tie
sos. TeČiaus noras, būdamas 
valdomas proto, negali turėti pa
sirinkimo.

protas leistų veikti pykči'ui, reik 
šių, kad prote viešpatauja blo
gas noras, o kuomet sulaikytų 
geras, Tas reikštų, kad žmo
gaus veikimas priguli nė nuo 
proto, bet nuo proto norų veiki
mo.

veiksmus vienas kitam pozity- keistis.
Kaip kas sako, kad žmogus

Iš pastarųjų pavyzdžių, mes

gali sulaikyti savo noro (Novat, 
pasakymas “savo noro” taip-gi 
yra neteisingas. Kaip mintis 
yra klaidinga, taip ir kalba iš
vystyta klaidinga. Todėl nors ir 
kritikuojant tų mintį, prisieina
vartoti pati kalba — klaidinga).ti arba leisti veikli. Bet kuomet

Matyt, kad žmogus neturi pa
sirinkimo, nes kuomet viena 
žmogaus dalis veikia, tuomet ki
ta menkesnė priversta pasiduoti 
anai.

Pažiūrėkime, ar noras žmo
gaus dalis turi pasirinkimų. Ba

Dabar svarbumais klausimas, 
•ir gali kokia nors spėka turėti 
pasirinkimą? Mes žinome, kad 
dkis, pyktis, refleksas,1 kaip ir

kokiais

turėtų pasirinkimų.

vienos ar kelių spėkų, kaip tai 
jausmų, refleksų ar abiejų drau
ge, bet kiekviena spėka savęs ne-

tų, kad jis turi įvairius norus, 
h'igu jis juos reguliuoja, lai 
reikštų, kad norai atskiri nuo 
Dievo. Dalciskime, kad Die
vas ar panaši tam spėka, suside- 
la iš įvairių norų, tuomet stip
riausias iš jų apgalėtų kilus ir 
žinoma, jeigu pasirinkimas bu- 
’ų, tai lik vienam stipriausiam 
norui. Vietoji' analizuoti stip
riausi norą, sakysime, kad Die
vas yra vienas noras gerai da
rantis.

Norint jam pripažinti pasi- 
’inkimą, turime pripažinti, kai

linkybės jį. (žmogų), tas reiš
kiąs, iš dalies, ir palies savęs pa- i

darųjį klausim.ą Beje žmo
gus gyveno Lietuvoje, atvažiavo 
i Ameriką, žinoma, Ameriko
je kitokios aplinkybės; turėjo 
būdą išvystyti kitokiu negu gy
venant Lietuvoje. Bet dabar se
ka klausimas, ar jis per savo 
pasirinkimą atvažiavo į Ameri-

nuo ko

šių, kad jame tuo sykiu randasi

Apsauga Padėtiems Pinigams
taipgi savęs nepasigamino. Do- 
leiskime, kad proto pirmoji spė- tų daryti vien gerai, tuo

met jam nebūtų pasirinkimo —\

security Bank of chicaoo ■■■■■■■■■■ 
Milwaukee'Ave. cor. Carpenter St

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

H PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

smai priguli nuo prigimimo ir. 
žinoma, nuo aplinky 
kiekvienas žmogaus
priguli nuo prigimimo ir aplin
kybių.v C

Daleisime, kad žmogaus pri
gimimas ir duotos jam apysto- 
vos priguli nuo Dievo. Tuomet 
seka klausimas, ar Dievas gali

ų. 'l odei 
veikimas

Sakysime, jis gali savo pakeis
ti iš gero j blogą. Pakeisti savo 
norą į kitokį norą, reiškia atsi
rasti norui dėl savęs pakeitime

kant susitverti? Vienas klausi-

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak
rai ir blogai (geras ir blogas 
vartoju kaipo du priešingus

rasi i dėl savęs susi tvėrimo? 
Kitaip dar sakant, kokiam daik
tui ar spėkai egzistuojant ne
reikia sau turėti, nes jis jau yra. 
o pakol jo nėra, nėra kam nei

na liuli turtingesnių, liuosesniu, 
inokytesniu ir II. Minėtos infor- 
nacijos galėjo sukelti jame no- 
ą važiuoti į Ameriką, o baimė,, 
mo galimų nepasisekimų sveti- 
imoje šalyje ir noras gyventi 
arpe savųjų žmonių priešinosi 
mani norui, žodžiu sakant, ga- 
ėjo jame sukilti įvairus jaus
liai arba kokios nebūk spėkos, 
/ienos verčiančios važiuoti į • 
\meriką, o kitos pasilikti ant 
/irios. Pakilus spėkoms ver
dančioms važiuoti į Ameriką 
galingesnėmis, negu jųjų opo-

zažiuoti neišvengiamai, nes pa

lydinti nei pamažinti, taip kaip

Apsirūpink Kol Yra Laiko
. Kad Paskui Nereiktu Bedavoti

tverti, negalima turėti nei pasi
rinkimo, nes kuomet kitas keis 
ar tvers, neišvengiamai jau nu-

jali savęs nei pagreitinti, nei su
laikyti.

laties klausinio. Sakysime,

Silpnos
Akys

Žmonės serga galvos skaudėji 
mo ir nervų ligomis, jie ima vi
sokius žinomus vaistus, (gauna gi 
tiktai laikinų pagelhų. išgydy
mui preižasties yra darbas
Kompetentiško okulisto
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemų — tuo ta- 
i’l>u jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akįs yra silpnos. Laiko praeitų

21 metų Chicagoje
Aš išgydžiau tuksiančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš galiu ta 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 melų buvusi kreivomis 

akimis Sophia Masalus,lietuvė me
rgina, gyvenanti prie 4522 So 
Paulina si., buvo atitaisytos krei
vos akys.

Jeigu jųsų akįs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
stų, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano prakliš- 
p.ų gydymo metodų prašalinimui 
ligą. Aš jums užtikrinsiu nuola- 
linį gydymų, ir suteiksiu jūsų a- 
ktms sveikų regėjimų. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
tuojaus.

Ausis.
Kurtumas ir uŽkritimas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma

Lt
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pasirinkimo, bet gal keli daiktai

galinčią turėti pasirinkimą?
Sakysime, kad žmoguje jaus 

inai ir refleksai sujungti sudari 
spėką turinčią pasirinkimą. Bei 
kuomet, norintis valgyli obuo-

obuolio, o kita sulaiko, šis pa-

mo.
Daleisime, kad žmogus vien:

blogai. (Mes žinome,

iruoli, bet vėliaus pradėjo inte-

ižsiiminėli, liovės kaziravęs.

is padarė
žinoma, jis
akantį išvedimą, paeinantį nuo 
irigimimo ir aplinkybių. Tur
būt jam dažnai pasilaikydavo

permainą?

Kam kentėt nuo no= 
sies ligų ir kataro
Daug akių, ausų ir gerklės li

gų paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos —nosyje.

. Mano patyrimas prlgclbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligų. 
Aš prašalinsiu jūsų kentėjimų. Aš 
paliuosuosiu jus nuo įpročio 
“pagauti šalti”.

Dr. F. O.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Jeigu Aš Prašalinsiu 
Jūsų Tinsulus Jūsų 
Gerklės Ligos Pasi
baigs

Yra įsteigtas faktas tarp mok
slinčių, kad tonsilai yra priežas
tis gerklės ligų. •

.Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingu perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
lilis lankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra
šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežas 
čia visų gerklės ligų

Jei jūsų tonsilai kuomet nors 
jūsų buvo užsidegę jie turi būt 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien jie įtraukia perų ir ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo neapsireiškia nuolatinė ger
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau
jo—be ligonbučio

Savo 21 metų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau spcci- 
rdę moksliškų metodų nežinomų 
kitiems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra
ujo, be siuntimų jus į iigonbutį. 
Mano metodos yra visai ne ken
ksmingos, ir į minutę aš apsidir
bu, -jūsų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau žmonių, kad pra
šalinus (tonsilus—žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.

Mano mokestjs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvienų gerai ir sųžiningai. Ma
no atlyginimas už prašabnimų jū
sų tonsilų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sųskaita už jūsų gy
dymų. Todėl tas neužstos jums 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau, jus 
ir vėl sirgsite. Todėl ateik pas 
mane luojaus—kol pasekmės nė-

CARTER
120 So. State St., antras aukštas. Chicago.

Vienos durįs j žiemius nuo Valandos: 9 iki 7.
The I'air Nedėlioinis 10 iki 12 H

vsoraMr ir r. d •«

Ar Tamsta Norėtumėt Viena Šitų įsigyt?
kvbiu visuomet veikia vieno-* c

(lai). Kaip kalbėjome, niekas 
savęs negali pakeisti, o jeigu

Dėk savo pinigus, savo atliekamus skalikus j geriausių Ban
kų švieti į savo namus. Išsigelbėsi nuo skurdo? ir gausi 
triūso pastangas nuomone ir medžiaga. Geriausių exportų 
žinovų subdivlzijų bodavonių. Šita kombinacija padaro 
šios prapertjs geriausioms ant South West side ir suteikia 
Chicagai geriausius namus supraskite kad musų interesai 
šiose prapertesc yra tokie pat, kaip ir pirkėjų: kad mes 
ant šių properčių dedame savo repotacijų ir kad augantis 
šios organizacijos pasisckymas priklauso nuo pilnai užga
nėdintų musų kostumerių. Paklauskit tų kurie iš musų 
prapartes pirko tai jie patvirtis viską, kų mes sakom.
Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip kad Western Electric 
Co. ir kitos. Per šitas p ra per tęs eina Douglas Park eleva
torius ir yra trįs stolįs ISth Avė. (Cicero A\e.) ir 52nd ve. 
(Laramie Avė.) karai eina per prapartes. Namai ’budavoja- 
mi kaip matote ant paveikslo tokie, kurie puošia apielinkę 
ir savininkui neša pelnų. Dėlto šios prapertįs nesvietiškai 
auga.
Nuo Liepos (July) 20. 1919 jeina j Laktų po $100.00 
properčių kaina, pakįla aukščiau.
Čia įsigyti savus namus yra labai lengva, jus galite pradė
ti mokėdami kad ir Jį? 10 į mėnesį ir be jokių jums čia ne
reikia advokatų musų kontraktai yra padaromi ant virtos 
ir gvarantuojami visoje Amerikoje žinomos Chicago 'Lilio 
and Trnst Company.
Norint matyt šitas prapartes, meldžiam p^iinalyt su ma
nim, - s ,

vengiamai turi kitaip ir veikli
Mes žinome, kad laikrodžio 

veikimas priguli nuo sprindžiui!

žinų veikimas harmonijoj, bet 
laikrodžio veikimas nepriguli 
nuo jo pasirinkimo, taip ir su 
žmogumi. Koks jo organizmas 
ir kokiose aplinkybėse, toks jo 
ir veikimas.

ko susijungimo. Vanduo dau
gelių ypatybių skiriasi nuo jo

tai neturi pasirinkimo, taip ir 
vanduo. Nes kuomet elementai 
buvo suvesti prie tam tikrų apy
stori), turėjo susivienyti neiš
vengiamai ir padaryti vandenį 
lik su tokiomis ypatybėmis, ko
kiomis jis dabar yra. Taip ir

rių elementų, novai daleidžiant 
ir dvasių. Jeigu (‘lementai ar 
net ir dvasios turėjo palinkimą

Adam Markūnas
Sales Manager

847 First National Bank Building
Randolph 7100

Kas diena ant properčių nuo 10 vai.

11 A ve. & W. 19th St. 
Parkbolmc — Cicero.

V 1 T

įsigyk vienų šitų Rezidencijų Parkhohnc 

tclcfonuokite Cicero 225.

Mcs taip gi pripažįstami', kad 
žmogus susideda iš celių. Jos 
yra tokiomis, kokiomis išvystė

Automobilius tamsta atveš už dykų.

nervai susiduria per pajautimus 
su įvairiais aplinkybiniais daik
tais, jie tuomet priversti veikti 
ir keisti taipogi jie. priverčia vi-

»erų. Jame išsivystė noras pa- 
'inkimas prie muzikos. Kuomet 
toras prie muzikos paliko stip
resnis, negu noras ir papročiai 
>rie kaziravimo, tuomet jis tu- 
•ėjo liaudės kaziravęs ir užsiim 
i muzika. Kitaip sakant, žmo
guje būna išvystoma sykiais, 
talijas ir priešingas palinkimas, 
kuris paima viršų ant senųjų 
”ersluiniia žmogų iš vieinj ap
linkybių į kitas. v C l

Žmonės laip jau pasakoja, 
kad žmogus pereinąs pagal savo 
torą iš vienos vielos j kitą vietą 

tas liudija jo pasirinkimą.
Mes jau šnekėjome, kad įvai

rus jausmai, refleksai ir kito
kios spėkos pasirinkimo neturi. 
Žmogaus nervai per pajautimus 
atsiduria su įvairiais daiktais, 
tiesioginiu ai\ netiesioginiu bu-

duodami jausmus ar rcTIcksuo- 
lami, tuomet jie priverčia veik- 
i raumenis, o raumens kaulus 
ir tam panašiai. Tas yra žmo
gaus veikimas ir ėjimas.

Nesantis ' autorius savęs 
icturi pasirinkimo. Niekas nė
ra autorius savęs. Lodei niekas 
icturį pasirinkimo.

— 1*. Vaitekūnas, i

(D 
Imi.

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininkų”, bepartyvi- 

škų laikraštj; tik $1.00 metams. Tai- 
ogi pirkite tikrų meilų tiesioj? nuo 
fanuos. Blokinė 5 svarų $1.85. Pri- 
siųskile markę dėl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos
Box 96,

Ukininkas”
Bart, Michigan.

VIENATINIS KKG1BTKUOTA8 KUBAS APTIEKOKIUH ANT BRIDGEPORTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rėmuos* nuo 18 00 Ir au- 
rMiau. Sidabro rėmuos* nuo |1.0C (r 
augAčiau. Pritaikome akinius uidyk*. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimu, uivilkimas ir 
tt yra vaisiais įvairių ligų, kurios ga
li būti prašalintus gerų akinių pritaky- 
mu. (Styrimu utdykų, jei perėti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s silp
sta, netęsk ilgiau, o jietkok pagelhos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai utdykų Atmink, kad mes ko*- 
nam gvarantuojnm akinius ir ktaksta- 
nam gerai prirenkam.

Ekspertas Optikas.
Jet jus sergate ir reikalaujat* patarimu arba vaistų, ateikit pas man*.

M. MESIKOFF.
_____ . ______ ___ _____ A* buvau ap- 

ti*koriue KurIJoJ virt i U metų, Amerikoj 15 metų A4 duodu patarimu* DYKAI. Galiu 
padnrvti bil* kokiu* runiikua vaintua Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus Ai sau 
draugas imonių.

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

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

EGZAMINUOJA AKIS 
DYKAI

DR. EDMUND 
GHMIELINSKI

1174 Milwaukee Avė., 
Arli Division gatvės, 
WAVieezorka A pliekoj V

PRIIMAME AKINIUS PERTAISYMUI.
Priėmimo valandos: Kasdien nuo 9 ryto iki 9 vai. vak; 

nuo y ryto iki 12 vai. dienų.'

suvartoti.
Parašykite šį-tą iš tenykščių 
moksleivių gyveninio.
(2) J. Stungis. Straipsnelį 
‘Juodvarnis Mokinio Kambary
je” skaitėme. Gal bus gailina

RED. ATSAKYMAI.
J. J. Blozis, Valparaiso, 

Jūsų rašinėlį “Miškas 
sarį” gavome.

bus galima

DR. HAIR |
Specialistas ir jojo vėliausios | 

Europinės metodos'Europinės metodos

C H. HAIR M. D.
Mentor Bldg.

Paimk elevatorį. Kambarys 122.

Prieš North American Cafe
39 So. State St., Kampas Monroc. 

Ekzaminavimas dykai VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
(gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligos naujausia metodą su pagclba naujausių 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vųl» ryto iki 12 dienų ir nuo 4 iki 8 vai. vak.

1645 West 47th St. Arti Marshfield Avė. Chicago.
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Lietuvių Rateliuose. KWWtWF choro

Dainininką veikimas.

sve-

Pasirodė, kad prie S. L. D.- 
A. I apskričio priklauso 374 dai
nininkai.

Birželio 1 I d., Meldažio 
taineje, įvyko S. L. S. D 
apskričio konferencija. Konfe
renciją atidarė apskričio pirmi
ninkas d. Urbonas. Tvarkos ve
dėju liko išrinktas d. S. Dilius; 
sekretorium — P. 
mandatų priėmimo 
įėjo T. Mažuola, P. 
Puišis.

Mandatų komisija 
kad pribuvo delegatai
karnų chorų: nuo L. S. vyrų 
choro 3; nuo LSS. 138 kp. 3; 
nuo LSS. I kp. choro 2; nuo 
Chicagos vyrų choro — 3; nuo 
TMD. Aido choro 
Pirmyn mišraus 
Sietyno choro

komisiją 
dura ir J.

pranešė,
nuo se*

nuo 
choro — 2; 

J; Keistučio

Dr

Lietuvis akių specialistas, 
egzaminuoja nkis ir teisingai 
prirenka akinius. Jei jus esa
te nervuoti turite galvos 
skaudėjimų, kreivas akis, ar 
kili keblumai, ateikite ir 
pamatykite mane, patarimai 
dykai dėl moterų, vyrų ir 
vaiku.

Valandos nuo 10 ryto iki 8 
valandai vakare.

1553 W. 47 SL, Chicago, III.
Phone Drovcr 9660

O. D.

nuo Si Konferencijų užsibaigė
I nakties.

Presus komisija:
J. D. Bendokuitis,
K. Shaikus ir 
F. Jonilionis.

pranešė, kad liko pagaminta 4 
naujus dainos: dvi vyrų cho
rams ir dvi mišriems chorams. 
Tatai atsiėjo $10.00,

Pikniko komisija išdavė ra
portų. Piknike, kuris įvyko bir- 
želio I d., buvo $588.25 įplau
kų, u išlaidų -— $563.IK). Tokiu 
budu gryno pelno liko $24.65. 
.1. Katilius pridavė bilų ant 
$10.10 už dainų gaminimą. Nun
iurta apmokėti.

VARŽYBOS TARP LIETUVIŲ 
SPAUSTUVNINKŲ.

soj dabartiniu laiku raudasi 
$329.30. Priegtam liko paga- 
lųinta nemažai įvairių dainų.

Sekretorius Gustaitis pranc'šė, 
kad finansų rašt. knygos nesu
tinka su iždininko knygomis. Iš
rinkta komisija knygų peržiū
rėjimui.

Nutarta birželio 28 diena pa
rengti delegatams koncertą Md- 
dažio svetainėje. Mat birželio 
28 — 29 atsibus S. L. S. Daini
ninkų Amerikoje visuotinas su
važiavimas. Maupnia, kad su
važiavimai) atvyks nemažai sve
čių iš rytinių valstijų. Konfe
rencija paskyrė į suvažiavimą 7 
delegatus.

Liko taipgi nutaria parengti 
išvažiavimą į Jeffci'son girią. 
Išvažiavimas įvyks liepos 20 d. 
ir jame dalyvaus taipgi LSS. 
VIII rajonas. -

Du lietuviai spaustuvninkai, 
vienas nuo Aštuoniolykės, kitas 
nuo Olcikos, užkliuvo vienas ki
tam ir, negalėdami vienas kilo 
prasilenkti, susikirto teisminia
me mūšyje Max.wellfi« įstotu •< 
teisme. Kokios buvo pasekmės 
to? mūšio, nežinome; bet jos, 
matyt, buvo nesvarbios, nes nei 
vienas kovotojų nebuvo sužeis
tas. Svrabesnjn dalyku bus ži
noti, kaip 
vienas nuo 
Įėjo vienas 
Ivkas buvo

mokesčius nuo įplaukų. Vakar 

jis nuėjo pas komisininką Luniu 
F. Mason ir sutiko padaryti taip, 
kaip įstatymas reikalauja.

Waslaii(* pereitų savaitę krei
pėsi prašydamas pasporto va
žiuoti Švedijon. Jo paklausė, ar 
jis yra užsimokėjęs mokesčius 
ima įplaukų; jis pasakė, kad jis 
jų .temokėjo jir jiemiokės. .lis 
prisipažino, kad jis pernai me
tais uždirbęs $1,860. Vakar jis 
suliko užmokėti mokesčių $18 
ir bausmės $86.

iKL. JURGELIONIS BAIGĖ .
JURISPRUDENCIJĄ

Vakaro Pokylis
paprastai esti litlksiUii. Visi geria, 
valgo, dainuoja Ir praleidžia laiką 
labai linksmai ir gi'rai tarpe savųjų.

ŽMONIŲ LIETUVIŲ

i | Saugokite Savo Akis|

jiedu, gana atokiai 
kito gyvendami, ga- 
kitani užkliūti. Da- 
toks:

Olųilkiškis spaustuvninkas
A. Žemaitis vis gaudavo dar 

bis apskaityt, t. y. norintieji, 
j. įduoti {padalyti kokitųs Jnors

žinomas visuomenės veikėjas, 
počtas, publicistas ir kalbinin
kas, Kleofas Jurgelionis, šio
mis dienomis baigė De Paul uni
versiteto jurisprudencijos fakul
tetą. Kol imsis advokato prakti
kos,- reikės dar valstijos egza- 
mii^i laikyti.

Kartu su juo, tą pačia mo
kyklą baigė ir kitas lietuvis, Ju
lius P. Vaičis.
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Bet ant rytojaus jiems lankiai esti 
nelinksma, skauda galvą, burnoje 
rukšla, nėra apetito, darosi silpna ir 
nesinori eiti į darbą.

O vis lai dėlto, kad viduriai buvo 
perdaug apsunkinti valgiais; (odei 
jie pasidarė nešvarus', o iš to atsira
do visli anie nesmagumai.

Kada liktai viduriai esti nešvarus, 
reikia pirm cisant gulti suvalgyti 3 
saldainius

PARTOLA
• X

Jie veikia tikrai ir greitai, per nak
tį išvalo vidurius ir krauju.

Parlola turi Imti kiekvienuose na
muose . Viena dėžulė šitų saldainiu

, o šešios dėžutės lik
lai $5.00

Olcikiškį, klausdami jo, už 
kiek jis juos padarys. Bet kaip 
tik jis jienis paduodavo puvo 
k; iuas, apskaitytasis darbas pa
tildavo pas Aštuoniolykės spau- 
stuvmnka — |M)lką Tananevį- 
čių. Priežastis suprantama: 0- 
hikiškis buvo spaudėjų unijos 
nariu ir darbus apskaitydavo 

unijos nustatylomfis (kainomis. 
Aštuoniolykės gi spaustuvnin
kas priklausė tik savo pačios u- 
nij?.i ir todėl jis galėjo pigiau

NOKI PANAIKINTI RAITĄJJĄ 
POLICIJĄ.

Miesto tarybos komiteto pa
komitetis vakar padare pirmą 
žingsnį perorganizavime polici
jos skyriaus, patardamas visai 
panaikinti raitąją policiją. Tas 
užvaduotų miestui $96,000 me
tams.

A pildai Parlosa, 160 
Dt p. L. 1.

BENINIAI KONCERTAI VISUO 
SE MIESTO KRAŠTUOSE
Chicagos benas šį sezoną ren

gia koncertus kiekvienoj Cbica-

Žinomas per 25 metus ir Valdžios prižiūrimas

Henry J. Schnitzer State Bank
Pavelijant Suvienytų Valstijų Valdžiai kaip pirma 

taip ir dabar

SIUNČIA PINIGUS | LIETUVA

«OVENOS
visiems mano kostumeriams ir pažįstamjems kurie 
atsilankys į mano krautuvę Subatoje, Birželio z!i-mį 
ir 22-ra d. Prirengiau dovanas moterims ir mer
ginoms ir vyrams. Užkviečiu visus mano pažįsta
mus ir draugus į mano naujų krautuvę .

J. M. KIBARTAS,
3356 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

šitaip jis atitraukdavo nuo o- 
kikiškio daugybę kostumierių. 
't am, žinoma, buvo labai pikta. 
Antgali), lyg tyčia, visos Olcikos 
mč! iniu ir smuklių langai tapo 
iškabinėti Ašluoniolykinės spau
stu vninko spausdintais plaka

tais. Tas oleikiškiui buvo kaip

plakato apačios buvo pridėtas 
dar kažkoks neaiškus vabalas, 
kilt s turėjo reikšti unijos lėbelį.

spausluvninkas supyko ne juo-

neertai buvo rengiami tik mo
kyklose, settleinenhiose ir par
kuose. šią vasara gi koncertai 
bus duodamii kiekvienos ap lė
liukus centre. Kiekviena warda 
turės rengimo komitetą; šitie 
komitetai surengs susirinkimus, 
kur muzika gros.

----------—
CY DE VRY GAVO POSĖDI- 

NINKŲ TEISMĄ.
-Suspenduotasis Lincolno par

ko žvėrinčiaus užžiurėtojas Cy

Norinčius gauti prekes pinigų Ir kitų žinių 
meldžiame kreiptis pas:

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

Šitai Kur Sveikatos

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis bo skausmo vienu 
gydymu. *

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.

konkurentą ir, radęs “vabalą” 
dar neišimta iš formos, išsitrau- 
ke jį, sau kaipo dokumentą sa
vo skundui unijos olsian.

Ir taip įvyko tas teisminis mu
šis. Nors jis nedavė didelių pa
sekmių, bet tikimasi, kad po jo 
visgi įvyks taika. — Rep.

avenue teismą ir prašė, kad 
jam 'butą duota posėdininku 

teismas jo byloj su Gitas, 1 ludi
tu, kuris skundžia j j už sumušiu 
ma. Teismas išklausė jo prašy
mo.

Šaltinis, tai Salulc Stomiek Bit- f" 
kris, jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgų laikų mane kankino 
nesmagumas, nevirinimas vidurių ir 
dispepsijos, negalėdavau valgyti, 
taipgi ir tas suvalgytas mai
stas neidavo ant naudos. Skaudė
davo galvų, pilvų, šonus ir ^trenas, 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 
sakant visas suvargęs Imdavau, vi
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
galėdavau atsilsėti.

L. r

DU SUĖMĖ DEL POLICISTO 
NUŠOVIMO.

Vakar policija suėmė Patric- 
ką O’Brieną ir Pa triuką Fluh- 
erty susirišme su nušovimu po-

35 So. Dcarborn St 
(Kaupas Monroe) .

Kambarys 307. z-yg • 
valandos o iki« ijhirnao 
Nedaliomis 10 iki 1.

nelis” Dumi, kuris dar vis tebe
laikomas po areštu, bus atklau- 
sinėjamas antru kartu.

SUTIKO UŽMOKĖTI MOKES
ČIUS NUO ĮPLAUKŲ.

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skauy 
dėjimų, kuomet raštas susibėga į 
krūvų, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų, 
patyrimas Šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

(lydymas visų akių, ausų no
sies ir gerkles ligų. Po priežiūra 
Dr. P. A^Graves specialisto. U-1 
tarninkais ir pėlnyčionis nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o a pliekos 
Tėmykite į mano paras*.

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

Dr. A, R. Blumenthal

Akis Egzaminuoju Dykai
v Gyveniinas yra
\ - tuščias, kada pra

nyksta regėjimas 
Mes vartojam fWy pagurintų Oph- 

tbalinometer. Y- 
I,a6nga doma at 
kreipiama į vai

kus. Vai.! nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ncdeliomis, nuo 10 iki 11| dienų 
4649 S. Ashland av. kamp.17 sL 

Telcphone Yards 4317
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lictuviama žinomns nėr 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas Ir Lnbaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais, Te.ephone Canal 3110. 
GYVENIMAS; 4412 S. Hal.4ed Street

VALANDOS: 8—0-ryto/«0iktai.

t r...—

Vyriškų Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užgaiiddiniinas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios štai lės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $15.00.

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 žiemų nepakilo 
kainos.

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

Full dress, tusedo, froek siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakarus iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Suimto
mis visų dineų iki 10 vai. vak.

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

Įsteigtu 1902

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS.* 9-12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 8 Morgan St, Chicago, 111

>■■■ ..........*■ . ........... ..........
Telcphone Yards 5834

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

Dr. W. Yuszkiewicz

Vietor Wastane, išbuvęs ka
lėjime dešimtį dienų, nusprendė 
užsimokėti pripuolančius jam

APIPLĖŠIA FIRMĄ MAŽNE 
KAS MĖNESĮ.

Bowes ir konip. nekrutamų 
turtų pardavinėtojai 5905 S. 

Ashland avė. vakar vėl sulaukė 
plėšikų savo ofise; (ai jau yra 
trečias sykis trijų mėnesių bė
giu. Vakar jie pelnė tik $75. 
Paskutinį kartą jie paėmė su
virs $3,500. Pirmutinį kartą jie 
pašovė firmos perdėtinį Jurom 
P. Bowes.

Netrukus po to ir turbūt tie 
patįs vagįs buvo užklupę namų 
ir žemės pardavinėtoją Frau k 
Pa It, 3205 S. Morgan g. Čia sa
vininkas spėjo pabėgti pro už
pakalines duris ir sukelti triuk
šmą, taigi plėšikai, pabūgę, sė
do atgal automobiliui! ir nuva
žiavo.

Kaip tik tų garbingų Salute Bit 
terį pradėjau naudoti į trumpų lai
kų palikau laimingas, viduriai dir
ia laba gerai, paliko smagu ir leng
va, muskulai išaugo stori ir kieti. 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve
liju visiems, katrie norit būti tvir
ti ir laimingi, tai naudokit Salute 
Stomiek Hitleris Kaina $1.50 už 

bonkų, jo gali gauti aptiekose ir 
geresniuose saliunuose, o jeigu ton 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš Sa
lute Manufaetur Co.

P. BALTBANAS,
616 W 31st St., Chicago, 111. 

Tel. Boulevard 7351

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

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

• ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo G—8 vakari“. Nc- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telcphone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare 4

Atidai visų narių Amalgamated 
'Clothing Workers of America

Nuo pradžios, tai yra pradedant 1-ma Liepos
1919 metų, narių mokestis bus $1.25 mėnesyje.

STANLEY M. &LAŽAS 
Užlaikau Espresų 

Kam reikalinga atvežti anglių, arba 
malkų, ar persikelti iš vienos vie
tos kiton, visiems patarnauju greitai 
ir nebrangiai. Reikale malonėkite 
kreiptis į mane. Gyvenanti toliau 
telefonuokit.

1907 S. Halsted St., Chicago, III. 
Phone Canal 2452

1*1 RMUT1N Ė LtETUVlšK A 
GYDYKLA CHICAGOJE

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

mo, taip ir kitų visokių ligų.
PARODA IR EGZAMLNACIJA

DYKAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 9 vakare
Nedaliomis huo 9 iki 4 po pietų.
DBF? Milwaukee Avenųe, 

CHICAGO, ILL.

Daktaras

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

10:30 ryto iki 12
2 iki I po piet, 7 iki 9 vuk. 

Telefonai
Ofisas Yards 2544 
Namai

Moterim irVyram

ji jautė reikalavimą iš jos, kad 
Į ji paaukotų savo maža mergaitę 
, Florance ir sunaikintu ja švento 
sios dvasios garbei.

Antrosios vyras sake, kad jo

TIKĖJIMAS SUMAIŠĖ PROTĄ.
šeimynos santikių teisman už 

vakar atvesta dvi moterįs, ku
rioms “šventosios Bangos” ti
kėjimas sumaišė protą. Floreu- 
ee McCalI, 6036 S. Morgan g. ta 
po pasiųsta proto ligų ligoninėn, 
o Barbora Stimmett, 6805 So. 
Throop g. kol kas palikta dar 
prie vyro, kuris ją atsivedė teis
man.

McCall, kurią atvedė teisman 
josios kaimynai, pasakoja, kad

Visi nariai, kurie yra užsilikę su mėnesinėms 
duoklėms turi užsimokėti šiame mėnesyje; jeigu ne
užsimokės iki 1-mai liepos tai turės mokėti po $1.25 
ir užvilktus mėnesius

CHICAGO JO1NT BOARD AMALGAMATED 
CLOTHING W0RKERS OF AMERICA

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams l’opierų.

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir
Jeigu jus nesi* 
jaučiat gerai 
ateikit pus 
mane

Ofisai: 
859 North 

Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro
802 W. Madifeon St. 

11 rytą iki 7 vai. vak.

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

3147 S. Hatnted St., Chicago 
Tel. Drover 8674

ORKESTRĄ--BENĄ I
Pampina visokiems 

reikalams

J. BALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
v Tel. Cicero 2316

(Seka ant 8-to pusk)

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telcphone llayinarket 2544

DR. A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3351 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693

Valandos/ 16—11 ryto; 2-4-3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotus 10—12 dienų.

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUšERKA

Baigusi Akušerijos 
legijų; ilgai praktika 
vusi PennSylvanijo; 
hospitalėse ir Pasek 
m i n g a i patarnau 
Įja prie gimdymo 
Duodu rodų visokio 
30 ligose moterims 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago, 111.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vųk.

SKAITYKIT IR PLATINKI^
“NAUJIENAS”
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puti buvusi kaip reikiant iki ji

kųul moteris neitų dirbti, kažin ASMENŲ JIEŠKHJIMAI 
hįn butu,.. Gyvensiu nuoša-

AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEMR

Dabar ji atsikelia 2 vai. nakties, 
šūkauja, dūsauja, dejuoja ir

Pajieškau trijų savo draugų, Ig- 
| susirinkimus ateisiu ko- naro Ruika, Lapaičių sodž., Joną 

Vaitckiuuj, Norkūnų sodž., Stanislo- 
nis gana. VJj |)Hį|i(|ę, DaugilaiČių sodž. Visi 
O Degtiii lr.\s paeina iš Kauno gub., Šiaulių 

pav., Meškučių parp. Aš Kazimie
ras Vilimaviče sodžiaus Klebonų 
prašau atsišaukti ir daugiau pažįs
tamų arba pažįstamos šituo adresu: 

Kazimer AVillimaviče, 
Girardville, Pa.

Stiinmett papasakojo, kad jo

jo lankyti Šventosios Bangos 
bažnyčią.

John Gardner, teismo visuo
menės tarnystės skyriaus galva

nota bažnvčia ticson už jos pri-

Degtuko pašiūrėj
Maži nesusipratimai

Lainiingesnis Imsiu.
kas? Degtukas negyvens. Pra
eitą savaitę, tiesa, įplaukė apie 
aštuoniasdi šimts doleriu aukų, 
l>t tai tik menkniekis: už spau
dą neužteks. O kur kiti eks- 
nensai?... Paimlios, nuolatinis

Pajieškau brolio .luozao Griiblio, 
para., 

gyvena
(’drininkų sodos, Vairutos 
Kauno red. Raseinių pav., 
Nesvarke, N. J. Girdėjau 
Kas žinote apie jj, g> vas ar miręs, 
prie ko jis buvo prisiųskit adresą, 
už ką busiu dėkingas.

B. Grabauskis, 
Chicago III.

aiikaviinas. greitai privargins
simpatizuoilojus. ir kas bus to
liau, kad aukų nebebus? Galas...

Tai tokiu tokelių papasakojo ‘ 1 . t203 S. Halsted St.,
atsakomasis reduktorius apie
Degtuko ministeriją.

— Gvaizdikas. PAMEČIAU Šliubinį žiedą pažy- 
j_________ _____  mėtų raidėmis J. AA’. Jei kas radote

malonėkit atnešti j .Naujienų” o. 
lisų. Busiu už tai dėkingas. 20.

RASTA-PAMESTA

SVARBUS PRANEŠIMAS.
Aš prikėliau sainų shopą nuo 

3231 So. Halsted St. j nauja vietą, 
ant 711 W. 31 St. Kurie norite ge
rai ir teisingai sųiną turėti ant biz
nio lango, kręipkitės pas mane, o 

j aš uždėsiu ani kokį sainų, ani km 
įpigiai ir gerai

Knzvs M;i.salskis.
71 I W. 31 St.. Chienųo

SIŪLYMAI KAMBAKIt,

Pranešimai
birželio į 

šioje lietuvių
Chicagos Bričportas, 

dvidešimtoji, 
kolonijoje mat irgi kartas nuo 
karto atsitinka šeimyniškų, poli
tiškų ir diplomatiškų nesusipra
timų. Šiuo tarpu aštuntojo ra
jono Degtuko rezidencijoj — 
kažinkas mainosi ir mainosi. Vyks utaridnke, birželio

PAILSI DUODA nauja mašina for- PABSIDL’ODA NAUJAS MURO 
is, 5 sėdynių. Priežastis pardavimo, NAMAS su gasu, eleklra, maudy- 

’ * ” *' 1 4 ....... “““ nėnis ir kitais parankumais: na
mas randasi lietuvių apielinkėje už 
Kcdžie avi*., vienas blokas nuo gal- 
vekarių; kaina $2800; galima lai
kyti karvę, vištas ir auglį ii daržo
ves. Atsišaukite pas

J. Yu* hkevvilz, 
3111 S. Halsled St. Chicago, III.

savininkas išvažiuoja j farinas. Par
siduoda greitu laiku; už mušimi mo
kėta $000, parduosiu už $175. Jeigu 
kas nubirktų ir nemokėtų važiuoti, 
aš išmokysiu

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

PARSIDUODA llaconas Car 1916, 
7 pasažierų, labai pigiai ar mitinau 
ant Fordo Labai geras au’omobi- 
lius. Katram reikėtų 
greitai po adresu.

Felix Kampikas, 
3326 So. Auburn Avė.,

PARDAVIMUI namas, atsišaukite 
j 1908 Camdpovt avė., arti Jcffer- 

nius.n.Lii sL* (J f'"nili'jų. įplaukos už ren- atsisaukii (|;} ()(| j inf.nesj, |<njnn $4,800.
Parduoda būtinai išvažiuodamas ant 

ri.i ..irtrv • ūkės. Atsišaukite ant 2 aukšto už- i.nuago. pakalyje>

I PARSIDUODA putomobilius visai• • ! •..... r - |1 PARSIDUODA lotas South North 
dėl statymonaujas 1917 m., Olimpija su 5 sėdi- apielinkėj, gera viela

Karas labai go_ Į namo, atsišaukite pas
V’adas Vilnius (6:00 v. v.)

3238 S. Halsled SI., C.hicago
5 nauji įnirainem. „ ____

raine stovyj, turiu Imtinai parduoti 
j trumpą laiką. Norintis gero au
tomobilio malonėsit tuojaus atsi
šaukti:

Ch. Vurin, 
liti S. California av. Chicago. 

Tel. McKinley 39G8

PARSIDUODA geras Saxon Rond 
ATIDL’ODA rendon 4 puikus kam- ster automobilius, nauji tires, elect- 

bariai pavieniem vaikinam. lira- rie ete, $150.
, žiai įtaisyti ir išvai nišiuoli. Su vi-i Naujienos
'šokiom vigadom. 1739 So. Halsted St.m.

I SS. 137 kp. rengia draugiška iš
važiavimą j AA'asbington Heights 
miškus nedėlioj, liepos G d. Kyie-, 
čia •r kitas progresyves draugijas i 
prisidėti. Programas bus paskclb-j 
tas vėliaus. Malonėkite kitos drau
gijos tą dieną nerengt jokių pramo
gų. — Rengimo Komitetas.

Birutės” metinis susirinkimas

H. LEIBOVITZ
1652 West Van Buren St. 

Kampas Paulina Street

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

FARMOS.
Parsiduoda didžiausioj lietuvių 

kolionijoj, Michigano valstijoj, bir
iuos visokios, su gyvenamoms trio- 
bonrs ir sodais ir apsėtais laukais, 
galima pirkt ant lengvų išmokesčių, 
dabar geriausias laikas pirkt for
mos. Platesnių žinių kreipkitės 
per laišką įdėdamas štampą už 3c.

TONY ZABI-LA,
Peocock, Mich.

uau.jns mūrinis ' 
pagyvenimų po 

Iš priežasties, 
ant ūkės,

NAMAI-ŽEMĖ
Pranešu Naujienų skaitytojam, 

kas norit pirkti Farmą, geroj vietoj 
ir teisingai tarp lietuvių Micnigano, 
aš turiu ten l'armą ir mano tėvai 
gyvena. Kreipkite pas Naujienų a. 
genią, kuris jums nuroelis arba nu
važiuos driuige.

VVM. PILYPAS,
720 W. 120 St., West Pullman, 111.

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

Darbus užimu visose dalyse Chl- 
cagos. Darbą atlieku atsukančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis Žino 
gus

* --------------------------------------- 1-------------- ---------- PAHDAVIMlT njitoniobllius,
' genas, 5 nasažieriu. Išrodo kaip ( 
naujas. Išvažiuoju iš šio miesto. 

PAJIEŠKAU darbo j bučernę es- Azukas Garage.
mu patiręs gerai tame darbe. Kam 33-rd & Auburn Avė., Chicago III. 
reikalingas geros darbininkas ma- ----- --- ‘ ----- -------------
lonėkit atsišaukti talku i Naujienas. I PARSIDUODA 7 pasažierių kaip- 
1739 So. Halsled, I hamas Jurėnas, jjų nan'jas Haynes automobilius'

L>I?IIZIA n A uniNirNIKIT narduosiu pigiai arba mainisiu ant 931 AV. 31 PI., REIKIA DARBININKŲ^ p, s., 33IG So. Halsted St. 
***' • Chicago, III.

REIKALINGI AGENTAI 1
I IETUV1U BENDROVE REIKA

J IEŠKO DARBO
bnr-

kas 
pa-

P. O. Box 1,
PARSIDUODA 

namas ant tr'jų 
penkis kambarius,
savininkas važiuoja 
pirmesnis tas geresnis, pirmas 
‘iulijimas bus geras. Atsišaukit 
ikarais arba nedėllomis

M. P.,
ant pirmų lubų.

I- 8 
/• i i nroiintcnini vai. vakare, Birutės svetainėj. BusGul l.ut dėlto. kiKt argunii 111.11 r(,nk„m„ n’mljn visi v<-l-
kartais IMTsilpni iš redakcijos kiantis nariai ir nariai - rėmėjai 

.malonėkite atsilankyti.puses. i — Sekretorė L. Ž.

GAILIŲ PAGELBSTI PARDAVOT, 
IARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI 
NIŲ

3301

lonošius
argu-

sakomasis redaktorius ar tai nc- 
ga’ėjęs unitai sujiiškoti argu
mentų, ar dėl kokių nors kilų 
priežasčiv, be paviršutiniškų, ti-

Roseland, III. — TMD. 112 kuopos 
susirinkimas įvyks nedėlioję, birže
lio 22 d.. 1 vai. po njetų. Aušros 
kambariuose*. (0900 Miehigan avė. 
\ iši m *iugai malonėsite ųteiti pas
kirtu laiku — P. Kisielius.

Kenosha, Wis

Irsi išdalins suvrnin- 
dyk, ir 

gana. Bedaktorius matydamas, 
kad su draugučiu lonošium ro
dos nebusią, paėmęs jį už pa
karpos ir išsviedęs laukan. Kai

parodys, bet kuomet aš asmeniš
kai kalbėjaus su atsakomuoju 
n (lukterimu, jis man apie tai 

l ik kad lonošius 
tai

neprisiminė.
gavęs už pakarpos išmesti, 
patvirtino; dagi sako, kad 
nepakaksią: lonošius perdaug j) 
įž< idęs, kad jam tai dovanojus; 
reikėsią dar ticson patraukti, Mi
ko atsakomasis redaktorius.

Belo, atsakomasis redaktorius 
aštriai inisipurtt* nuo to savo

siau, kaip einasi

šešiolika bosų! Visi jie turi ant

kinu, ir kikina. Dirbu dieną ir 
naktį už dvidešimts supuvusių 
dolerių savaitėje. Gyvenu kai 
vergas — štai, ve, kelinės nusku
rusios visai! Moteris dirba dirb
tuvėje. Degtukai reikia visur 
išvežioti. O raštų ateina tokių

valandų valandas užima, kol 
suskaitai. O visa turi sutvarky
ti, ir tam visą nakties laiką pa
švenčiu.

gi tai 
tariau .

nusipurtė. — Juo daugiau 
vargsti, dirbi, storojiesi, tuo 
daugiau nusidedi... Kaipgi aš

kui, kad mano jiegy daugiausia

barius. Kada terminas pnsi-

reikalingas, kreipkitės
LITHUANIAN RED

ROOFING CO, 
and Shetd Metai Worka 
W, 24th St Tel Canal 4802

PARDAVIMUI — Labai puikus 6 
kambarių muro namelis su niamh ne j 
ir gesti ant didelio loto arti 31-mos į 
gatvės. Bargenas už $2,000. Taipgi 
labai geras muro G kambariu namas I 
4 ir 5 kambarių ant Emerald Avė., 

arti 31-mos gatvės, kaina tiktai 
$6,300. Pamatykite savininką arba 
Mr. Taftiasauckas. Ernis E. Bceney, 
G03 Wcst 31-st St.

2106
PARDAVIMUI vištų forma, 72 

Avė., arti Archer, 2 aukštu n imas 
2 b.u ues, vištoms namas akras že
mes. daug tuščios vielos aplinkui. 
Bargenas, $250 cash likusius kas 

dėl t mėnesj. 
no

rima. Sudėta po 25 svarus j dėžu-

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI razlnkų uogos

GEROS. KLAUSKITE PLATĖS- darvmo vvno. Galima gauti kirk 
PAAIŠKINIMŲ PAS: 

LIBERTY LAND AND
INV ES I MEN I CO.

So. Halsled St., Chici
COYNE RROS.

119 W. South \Valer St., Chicago, III.

D. F. Holt,
1215 So. 49 Avė., Cicero, III. 

Tel. Cicero 3118.

NAMALžEMĖ

PARSIDUODA — bučernė ir gro- 
sernė, pigiai, nauji įtaisymai, netoli 
lietuviškos bažnyčios trekas nau
jas. Biznis perai išdirbtas per 12 
metu. Priežastis pardavimo — ki- 

BE1 KALINGA vyrų mokyties au- tas biznis.
sti rankinėmis staklėmis. GciM ino-j <Sa8 AV. 33-rd St., 
kestis mokinantis. Gali uždirbti ------ -4----------------

REIKALINGA moteris, darbas pa
stovus, gera mokestis. Atsišaukite. 

. National I.ced Co.. 900 \V. 18lh St., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI namas ir lotas, pi
giai. 2 fialų. Atsišaukite greitai

3318 So. Hoync Avė., ant viršaus, 
Chicago, III.

1.1)1.1) 91 kp: su- virš $30.110 j Savaitę kuomet pri-Į I 11 f » I i 4 i * IipiuIasiiinkimas vyks 22 birželio, 9:30 v. 'tiesite. 
r\to, Soči., ’sl svetainėj *. Malo lė 
ki! visi icsilankvli, užsimokėti mo 
ke lis Atsivrskit naujų narių pri

Olson Rug Co.,
1508 W. Moim’oc St., Chicago, III

— Valdyba.

Sum. Liet. Soc. Dain. Am, l.mo 
Apskričio generalės repeticijos miš
raus choro įvyksta subatos vakare, 
21 d. birželio, Meldažio svet. Stcng- 
kitės būti ant repticijų.

— F. Mazola.

REIKALINGA moterų mokyties 
austi rankinėmis staklėmis. Gera 
mokestis mokinantis. Gali uždirbti 
virš $20.00 j savaite kuomet patyręs.

Olson Rug Co., 
1508 AVest Monroe SI., Chicago.

PARSIDUODA viena mėnesj var
tota bučernės vežimą su dvejais pa
linkimais. Priežastis pardavimo 
nusipirkau fordą. Atsišaukite nuo 
7 vai. r\ to iki'7 vai. vak.
10712 Miehigan avė., Roseland, III.

Chicagos Liet. Vyrų choro nariai 
visi malonėkite susirinkti •'epetici- 
jom snedėlioj, kaip 11 vai. ryto, 
nes turime daug dainuoti nžkvieli- 
muose. — F. Mazola.

REIKALINGAS pirmarankis Po
keris, gerai suprantantis kepimo 
darbą; visokios i\išiėš k'rtip duonos, 
taip ir keksų. 

, juodos duonos, 
kui gera mokestis 

įku ar ypali.škai.
European

Darb. 1G3I Mcad Str.,
rvet.. 5900 
birželio 21 
Ir. Be tn

PARDAVIMUI mažas namas su 
groserne lietuvių ir lenkų apielin- 
j.ėje, I kambariui užpakalyje. Sa
vininkas palieka inortgage

2224 So. Leavitl St., Chicago.

ANT PARDAVIMO arba išmainy
mo šluba — barnė ir didelis plvtų 
16x34 pėdų vištnamis 1 Vi aukšto, 

PARSIDUODA labai senas sn’iui-: «»nt 111 st. ir I.ąvvyer av., Alont 
kas (violin) ir kornetą neilgai . Grecnvvood Street car. Tel. 1377. 
vartotą C. G. Conn. Jeigu pirks ne
mokanti grųjyti apsiimu pramokyti 
už lų pačią kainų. Atsišaukite:

J. (Balakas, 
1111 So. 49tb Ct., Cicero, III. 

( Tel. Gicero 2316

PARSIDUODA karnai ant 2 pagy
venimų, giroj kolionijoj prie lietu
viškos parapijos ant bussines strie
to 4613 Wentworth avė. — iš prie
žasties turi išvažiuoti. Extra bar
genas $2000. Atsišaukite pas 

Don Lamsarge, *
•1613 Wentworth av., Tel. Yahls 4731

FARMŲ .IIEŠKANTL
Tie kurie jieškote fartpų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj AVisconsine. Kurioj daugvbė 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražiu laukų 
’r prie lietuviško miestelio, WOOD_ 
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 akc- 
rj. Galite pradėti dirpti farmą su 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

Daugumas musų Žmonių yra iš
važinėj:, po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl farmeriavimo 
nesurasite. kaip AA'isconsine lietu
vių kolonijoj.

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

; pats.
Į Liberty land /t Investment Co..
i .3301 So. Halsted St., . Chicago, III.

Delko mokėti rendą, Kadangi 
jus galite nupirkti 4 pagyvenimų 
mūrinį namą įmokėdami $260.09 ar 
$300.00, likusių dalį tegul išmoka 
rendos iš jūsų namo, apie 3041 
I.owc avė. ir to apielinkė aš turiu ir 
daugiau namų. Atsišaukite

Evans
3048 AVallacc St., Tel. Boulvd 3173

MOKYKLOS

FARMA
80 akrų žemės Miehigan. 1’/<• inv- 

lios iki miestuko, arti didelių fab-
Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moterišky Aprčdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus Žinovu i trumpą 
loikQ«

Mes turime didžiausius ir gerlan- 
dus kirpino-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

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

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

J. F. Kasnieka Perdėtinli
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

Geram darbiniu- PARSIDUODA vienam arkliui 
Atsišaukit leis- žjmas tinkamas, prie bučernės 

ha ir šiaip bile kur. parduosiu ne 
i brangiui atsišaukite greitai:

2918 So. Union pve., kreipi.ile* 
nuo 10 vai. rvtb iki G vai. vakare

PARDAVIMUI namas 8 kambariu, 
ričnų miestu.* 40 akrų dirbamos. 10 kaina $3100.00, 4239 Campbell avė.

■ ikru ganiklos, apterta tvoromis,1 ‘ M e.
diile’is sodnas, arti ežero. Kaina 
$1'900, mainau ant miesto proper-

Ilčs'United Land & Investment Co..
Duosiu 117 N* Dearborn St., Chicago, III.

I. M. McDonnell A’ Co., 
2630 AVest 38lh St., Chicago, III.Bakery,

Bacinc, \Vis.
REIKALINGA patyrusių moterų 

prie siuvimo įpilu elektros mašino
mis Pastovus darbas. Gera mo-

Pas. Pram.
State gat. subatoje, i
valliės K. J. Grlcžč-

dar deklamacijos, mis Pastovus darbas. Gc
žak. — Komitetas, i kestis. Atsišaukite į
---- i Empire Mattrcss Co., 

kuopoH susirinkimas į-, 2231 AA’est Madison St., Chicago

S (Y
bus

USS 234
vyks nedėlioj, birželio 22, Seltle- 
ment svet., 3016 Gross avė. Pra
džia 10 vai. ryto. Draugai malonė
ki! visi atsilankyti paskirtu laiku, 
nes turim daug svarbių reikalų ap
svarstymui. —Sekr. A. Audickai.

REIKIA pirniarankio dudhkepio 
prie ruginės duonos, gera mokestis, 
pastovus darbas.

11719 Miehigan A ve.

PARSIDUODA keletas gerų karvių 
su veršiais arba be veršių. I.__ \.
pasirinkti iš didelio būrio. Kiekvie
na karvę gvarantuoju. Galite stryt- 

’ kariais atvažiuoti už 5c. Galiu at
vežti karves 50 mailių tolumo nuo

JOHN AMBROSE, 
Dolton, III.

Dvieju pagyvenimų namas parsi
duoda pigiai, savininkas išvažiuota 
ant farmos, namas randasi ant 50 
Ct. ir 13 St., Cicero.

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

Ant pardavimo mūrinis namas 
ant 6 familijų. iš fronto 1 — G rui
mai 2 po 5, užnakalyj po 4 ruimus, 
neša rendos $75.60 ant mėnesio ir 
visj įtaisymai. Atsišaukit.

3539 S. Wallacc St., Chicago, III.

LMP. S-mo 9-tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas bus subatoje. 21 d. j 

.birželio, 7:30 vai. vakare. Fellow-1 mes išmokinsime jus iki 
’ship svet., 831 — 33 Place. Visos šiam laipsniui .toje profesijoje, 
narės malonėkit atsilankyti; turime dirbsite nuo $50 ir augščiau j sa 
blankas referendumo balsavimui, i vailę. Reikalinga 
reikia išrinkti delegatės j LMPS. 111^ kaipo atsakomybė. 
Rajono konferneciją, ir daugiau 
svarbių reikalų. — Valdyba.

Westsid"8 Lietuvių Viešo Knygy
no delegatų susirinkimas įvyks ne
dalioj, birželio 22 d., 1-mą vai. po 
pi tų, M. Meldažro didžiojoje. svet., 
2213 W. 23-rd Place. Visi delega
tai malonėkite būtinai atsilankyti. 
Turime daug svarbių dalykų ap
svarstymui. —L.V.Knygyno Valdyba

Hnrvey, 
sirink’mas 
8 v.. J. A.

III. — LDI.D kuopos su
pyks panedėlio vakare

labai daug 
nirškite ir

j'ai bukite laiku, nes 
svarbių reikalų. Nena 
nairjų draugų atsivyti.

— Sekr. F. Slėnis.

PARDAVIMUI senai įsteigta gra
REIKALINGI vyrai mokintis n-1 serbė ir Imčernė su dviejų au’*šlų 

geidauti. Patyrimas nereikalingas, 
uigsčiau- 

Už-

$309 įvest uot i, 
įvestuosius pi

nigus galima gauti, kuomet tik pa
reikalausi!. Aš pristatysiu / jus į 
darbą, atsišaukite

B. Kreivis,
1908 So. Union Avė., Chicago, III.

REIKALINGA mainierių ir lebc- 
rių dėl Champion Copper Co., Pain- 
sdale, Mi< h. Leiberiai gauna 48c. į 
valandą. 8 valndų permaina. Mai. 
nicriai $4.10. Nuvažiavimas bus už 
dvką, jeigu jus pasitiksite šešiasde
šimts dienų. Užlaikymas $30 iki 
$35 j mėnesj. Atsišaukite nuo 7 ry
to iki 2 vai. no pietų j 809 VVest 
North Avė. arti Halsled St. Nerei- 
l io mokėti. Matykite Mr. Frank

.Dalia.

1 ISS. 4 k >».. JUSL 1 kp. ir JLAT. 
Klittbo l.'ivinimos susirinkimo-* ne- 
jvvks nedėlioj, 22 d. birželio, dėl so
cialistų pikniko. — Pirm. 8. Zavė.

LDLD Pirmo Apskričio konferen
cija įvyks seredoie. 25 birželio, Auš
ros svet., 30 ir Halsted gatvės, 8 v. 
vakare. Malonėkite laiku susirinkti 

: visi Chicagos ir aoielinkio kuopų 
delegatai ir Agitacijjos Komitetas.

— Sekr. J. Gaaiunaa.
MilwRukce. LDI.D. 56 kp. rengia 

draugiška išvažiavimą 22 d. birželio, 
j Cracker .lack parką. Bus puikus 
programas. Kviečia visus atsilan
kyti. — T. M-aa.

te; man laikas išeiti”. Sujieško
jau kitą namą. Toks parankus
ir pigus, — negerai! Užsimanė rvto L Grigaičio svet.. 4837 AV. 14 
iškelti ir iš čia. Matyt, kels į SĮ* Cicero, III.

LMPS. III Rajone konferencija |- 
I vyks nedalioj. 22 birželio. 10 vai.

sios dalyvauti
I.( Iriatės apsiėmu- 

konferencijoj kvic-
kairiojo sparno ofisą... Nesą-, čiamos atvykti su mandatais pažy
kati nieko. Tesižino. Gana jaij mėtų laiku. Sekretorė.

REIKALINGA 5

lenkiškai. Puiki progą dėl uteiti'-s. 
GERA MOKESTIS VAKARAIS NE
DIRBAMA.

I USTIG’S DEP. STOBE, 
3110-12 S. Halsted St.. Chicago, III.

REIKALINGA merginų — prilv- 
rusirj ir neprityrusių vartoti karšią 

, ir Šaltą klijj. košelę ir lt. apdengi
mui ir pamušimui pųvydabi makš
čių ir dėž'ii. Darbas panašus dir
bimui nonierinuj dėžučių. Gera 
mokestis R- darbo sąlygos. Rašyki
te arba ateikite oasimatyti su mumis 

Knickerbocker ('ase Co..
, 230 N. Clinton St., Chicago.

REIKAI INGA 50 vyru friirk“rių 
d< t vvarehouso darbininkų į dirb
tuve prie stogu dengiamų mašinų, 
trdnoi leiberii, i ynrdą. Gera mo-

The Barrett Co.,
2909 So. Sacramento Avė. Chicago

man: pavargau. Aš pirmutinis 
buvau su aukomis. Vėliaus — į- 
vairi’,s siuntinėjimai, už ku
riuos aš irgi nieko nerok įloda
vau... Delio širdį skauda, kad

Sus. Liet. Soc. Dainininkai Ame
rikoje I Apskr. rengna koncertą S. 
L. S. D. A. de’euatų suvažiavimui, 
kuris vyks subatoj, birželio 28 d., 
1919 m. MeldaŽ’o svetainėje 2242 
W. 23 PI. Gerbiami chorai, malo
nėkite prisirengti atskirai dalyvau- 
IL.programe; tain pat pribukite j 
Kuvnžiaviirią, kuris tęsis nuo birž. 
t8|iki birž. 29 d.

— Sekr. F. Magola.

REIKAI INGA m’dderin dėl šillo_

s'šau’ i’e i Missoiiri Malleable Iron 
Co., Fast St. I ouis. III.

REIKAI INGA merginu dėl drill 
Press, milling machines h- ptmch 
press darbo. 'Gera mokestis.,

The Sberman Klove Co. 
4519 Wcst Ilarrison ,St. Chicago.

PARSIDUODA I pagyvenimų ge_ 
... i . i u* *x nptaisvtas medinis namas po 5"Hulji",! nnn.il. Turui parduoti !Š , ir į„11Uį„riH,. ,„s lu.5„ $45.(MI 

pi u zi.stirs kuo biznio. j nl^nesį parsiduoda už 29 Šimtus,
■nri e vii'™' ' ei,:,.....,, m >'mims randasi labai gražioj vietoj 3713 So. Atbany av., (.hieago, III. )u.,llviu „pavėnio!). AtsiSaukit pas

C. Suromski, 3316 So. Halsted St., 
P\RS1DUODA bučernė ir groser- (Jiieago, 111.

nė didelė h’ geroj vietoij, už labai | 
pigią kainų, i.š priežasties ligos turi t 
būti greitai parduota atsišaukite. 

Ant. Kasparas,
4555 So. Paulina St., Chicago III.

PASDAVIMUI moderniškas 2 
aukšly muro namas. 2 šešių kaYn- 
bariy fintai, maudynes elektros 
šviesos, garu Šildoma. Taip gi mu
ro namas užpakalyje loto. Si nuo
savybė randasi anj Wallace St.. ar
ti 31-los gatvės. Kaina $80(19.09. 
Namo priekis statytas paties savi
ninko pačio gerojo materijolo.

L CIIAP & CO., 
31st ir AVallace Sts, vienintelis ag.

RAKANDAI

PARSIDUODA 2 namai, gero ko- 
linoijoy arti prie lietuviškos para, 
pi jos, GG3-665 W. 18th St. Kreip
kitės prie

J. P. Rashinskis. 
3200 S. Halsted St., Chicago, III.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų 

praleiskite šio bargeno. Puikus 
Player Pianas, slaile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo,! 
miegamojo kambario setai, divonai. 
Paveik iai ir tt.. |>arduosiu už bilę 
kokj teisinga pasiulijimą, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograph. Grajina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Besidencija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chicago, UI.

ne-

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas po 5 ir po 4 kambarius 
rendos neša $43.00 j mėnesį, parsi
duoda už 33 šimtus gali pirkti su 

, maža suma pinigų kitus mokėti ren- 
■ doms namas randas labai puikioj 
vietoj netoli šv. Jurgio bažnyčios. 
Atsišaukite pas C. Suromski, 33461 
So. Halsted St., Chicago, III. ;ro namas po G kambarius, 

.. .........    - įtaisymais. Namas vertas 
Parduodama už $6260.00. 
tarp 32 ir 33 I^owe Avė. 
kitę į

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted aL, Ž407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells it.

137 Mokyklos Suv4 Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti Jus pasiūti suknes už

FARMA FARMA

PARDAVIMUI 3 pagyvenamų mu_ 
su visais 
$8500.00. 
Randasi 
Atsišau-

I $10. Phone Sefdev 1643 
Į SARA PATEK, Pirmi ninki ,

Jeigu jus norite pas'<laryli sau na 
ma ir Imti nenrigulmingu, pirkite 
farmą lietuvių kolonijoje “Vilnosz” 
Vilas paviete. Wisconsin. Jeigu jus 
ptrksite ten sau farmą jus pirksite 
nuo savininko, bet ne nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,000 
akru žeinCs ir paskyrCme 5.000 ak
rų vien tik lietuviams dėl kolonijos, 
ir naskvrėinp Kazimierą Gailiauską 
katpo Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yra mums pagelbėti.

Mes jau apgyvendinome apie 25 
šeimynas lietuvių, kurie ten gyvena 
ii' turi pasisekimą. Mes pagelbstamc 
kiekvienam nuo pradžios, kuris per
ka nuo musu farmą. Mes pagelbsta- 
me nasistatyli namus ir mes par
duodame jiems aklius. karVes. ir ki
tus galvijus ir ūkės mašinerijas ant

C. Suromski.
3346 So. Halsted St., Chicago, III.

TIKTAI ši MRNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros ska

ros seklyčios setą, vartotų tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri_ 
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turimo visokių divonų. 
Ta imti pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČTAME UŽ DYKA. Priimsime 
I ibertv Bonds.
AVESTERN FURNITURE STORAGE lentfvų išmokėjimu.

2810 AV. Ilarrison st. j jus galite pirkti farma kokio dv- 
Atdarą nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- (|>jo jns norite. 40. 80. 120, 1G0 ak- 

homis nuo 10 iki 4 vai. [ ru arba daugiau už kainas nuo $15.
------------------------------ ------------ —.00 iki $25.00 už akrą. Jeigu jus

ESU PRIVERSTAS parduoti savo *1ngei(lmi|atc pasilikti nariu pasek- 
4 kambarių beveik naujus rakau- minvos lietuviu amehnkės neprigul- 
dus. Atiduosiu visai pigiai. Kreip- fn»;nieri»>. rašykite mums lio- 
kitės vakarais. , tuviškai dėl platesniu žinių.

K. Baltas, ................................................
3014 So. Union avė., Ist fl. front

SANRORN rOMPANY, 
Eagcl River, Wisconsin.

NAMALŽEMĖ
40.000 akrų trąšios juodos žemės 

nausėdžiams. Vidutinis klimatas. 
Gera transportacija. Lengvos są
lygos. Geriausia kooperacija. Ten 
yra jusu krašto žmonių. Platesnių 
žinių rašykite:

b’rank Foldf, Care Sotimi l-’arms, 
631 Utis Bld#., Chicago, UI.

Ant na’*davimo 2 lotai labai pi
gia1 arti Marlinei nark.

Tonv Nornk
1135 S. \Vood St. 1 floor, Chicago.

Ant pardavimo 2 pragyvenimų 
namas arti 33 ir Westprn avė., la
bai pigiai. Atsišaukite

Beally Co
265 W. 63rd St Chicago, III.

j

ANT PARDAVIMO maža auzukč, 
; labai gražioj vietoj, pusė bloko nuo 
karų, biski apdegus, bet lengvai ga- ' Įima pataisyti, parsiduoda už $700, 

i priežastis pardavimo patirsite ant 
'vietos, namelis randasi 4612 South 

AArasbttenaw avė., Chicago, III. At
sišaukite 41 — 160 pi., Chicago, III.

EXTRA. — Gera proga, išmainau 
lotu ant automobilio. Lotas ran
dasi Gary, Indiana. Atsišaukite šiuo 
adresu:

J. Maskoliūnas.
3236 Lime St., Chicago, III.

Tol. Yards 3828.

YPATINGA PROGA ypatoms tarp 
17 ir 50 metu amžiaus, be jokio 
mokslo jus galite gauti paslaptis 
profesionalio amato, reikalinga iš
mokti mechanišką ir laboratorijos 
dentisteriją. Specialis vasarinis 
kursas pusė kainos — dienomis ar
ba vakarais. Duodami dykai nuro
dymai jusu pačių kalbųjį- Jus tik 
užsimokėkite už materijolą ir įran
kius laike naudojimosi; Sis pasiuli- 
jimas tik trumpam laikui. Jei jus 
norite būti neprigulmingi; jus turi
te būti mechanišku dentislu. Jūsų 
proga dabar dėl turto vietos. Pla
tesnių Žinių atsišaukite tuojaus.

Romu 202 — 802 AVest Madison 
St., Chicago, Illinois.

FARMOS
Pradirbtų farmų nuo $1600 ir aug- 

štyn ant lengvų išmokesčių 10 melų 
išmokėti. Parduodam arklius, knr- 
V'*s ir tt. ant lengvų i.šmi 
Mamom miesto namus ant 
imikokioj vietoj Amcrike. 
bargenai.

M. J. Augulis, 
( 343 Marijuctte Bldg., 140 

Dearborn St., Phone Randolph 5757

Aušros Mokykla.
.3001 So. Halated St.

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

Braižymo.
Mokytojai: Lietuvių kalbos J. T. 

Vitkus, matematikos ir braižymo V. 
Miszeika.

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

tariru 
I»Erai

So.

Parsiduoda ingiai 2 pagvvonimų 
namas, puikioje vietoje ant Vince- 
nnes Av. ir 81 St. tur Imt pąj’.diiptas 
j 15 dienu laiko.

United Land & Inveslmeaf-Geu 
117 N. Dearborn St._ Chieągn,. III

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų. Aritmetikos kn vgved''<tės, 
stenografijos, tvppvvriting. pirklvhns 
teisiu. Su v. Valstijų istorijos, ahel- 
noš 1 istorijos, geografijos, politiškos 
rkonomDos. pilMvstės. dnilinrnšvR- 
tčs.

Mokinimo valandoš: nuo R rvtft 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago. III.
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pati buvusi kaip reikiant iki ji

šūkauja, dūsauja, dejuoja ir

kgd moteris neitų dirbti, kažin ASMENŲ J IEŠKOJIMAI 
Jihip butų,.. Gyvensiu nuoša
liai. | susirinkimus ateisiu ko
kį kartą mėnesyj, ir bus gana. 
Laimingesnis Imsiu. O Deglių 
kas? Degtukas negyvens. Pra-

AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEMĖ

darosi.
Stimmett papasakojo, kad jo

jo lankyti šventosios Bangos 
bažnyčią.

Jobu Gardner, teismo visuo-

užniške, kad jis trauksiąs mi

uštuoniasdešimts dolerių aukų, 
bet tai tik menkniekis: už spau
dą neužt< ks. O kur kiti eks- 
prnsai?... Pagalios, nuolatinis 
atikavnnns. greitai privargins 
simpatizu(x!ojus. ir kas bus to
liau, kad aukų nebebus? Galas...

Tai tokiu tokelių papasakojo 
atsakomasis redaktorius apie 
Degtuko ministeriją.

— Gvaizdikas.

Pajieškau trijų savo draugų, Ig
naco Buika, Lupulčių sodž., .tona 
Vaitekūną, Norkūnų sodž., Stanislo
vą Dailidę, Daugihdčių sodž. Visi 
tr.vs paeina iš Kauno guh., Šiaulių 
pav., Meškučių parp. Aš Kazimie
rus Vilimaviče sodžiaus Klebonų 
prašau atsišaukti ir daugiau pažįs
tamų arba pažįstamos šituo adresu:

Kazimer \Villimaviče,
/ Girardville, Pa.

Pajirškau brolio Juozao Grublio, 
Girininkų sodos, Vairulo.s 
Kauno red

para., 
Raseinių pav., gyvena 

... J. Girdėjau miręs. 
Kas žinote apie jj, gyvas ar miręs, 
prie ko jis buvo prisiųskit adresą, 
už ką busiu dėkingas.

B. (irabauskis, 
-f203 S. Halslvd St., Chieago III.

jei tas, ką Stinunct pasakoja y- 
ra tiesa.

Degtuko pašiūrėj
Maži nesusipratimai

SVARIUS PRANEŠIMAS.
Aš perkėliau šalnų shopą nuo 

3231 So. Halsted St. j nauja vielą 
ant 711 XX’. 31 St. Kurie norite ge
rai ir teisingai sųiną turėti ant biz
nio lango, kreipkitės pas mane, o 

j aš uždėsiu ani kokį šalną, ani kur, 
(pigiai ir gerai

Kazys Masalskis, 
711 XX’. 31 St.. Chieago, III.

v RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU šliubinį žiedą pažy

mėli) raidėmis .1. XV. Jei kas radote 
malonėkit atnešti j .Naujienų” o. 
tisą. Busiu už tai dėkingas. 20.

SIŪLYMAI h AM BAKU,

Pranešimai

PARSIDUODA nauja mašina lor
das, 5 sėdynių. Priežastis pardavimo, 
savininkas išvažiuoja j faunas. Par
siduoda greitu laiku; už mušimi mo
kėta $601), parduosiu už $175. Jeigu 
I ns nupirktų ir nemokėtų vnžiuoti, 
aš išmokysiu

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

PARSIDUODA Hacoims Car 1916, 
7 pasnžierų, labai pigiai ar mitinau 
ant fordo Labai geras mUomohi- 
lius. Katram reikėtų i . „

dvidešimtoji. — šioje lietuvių 
kolonijoje mat irgi kartas nuo 
karto atsitinka šeimyniškų, poli
tiškų ir diplomatiškų nesusipra
timų. Šiuo tarpu aštuntojo ra
jono Degtuko rezidencijoj

birželio i --------
I SS. 137 kp. rengia draugiška iš

važiavimą j XXrashingl()U Heights 
miškus ncdėlii/j. liepos 6 d. Kyie- | 
čia *r kitas orogresyves draugijas i 
i risidėti. Programas bus paskelb- j 
tas vėliaus. Malonėkite kilos drau
gijos tą dieną’nerengi jokių pramo
gų. — Rengimo Komitetas.

kažinkas mainosi ir mainosi, 
(.ai būt dėlto,’ kad argumentaipuses.

“Birutės” metinis susirinkimas j. 
vyk* utarn’nke, birž'plio 21 d. 8 
vai. vakare, Birulės svetainėj. Bus 
renkama nauja valdyba. Visi vei
kiantis nariai ir nariai - rėmėjai 
malonėkite atsilankyti.

— Sekretorė L. Ž.

lonošius
argu-

sakomasis redaktorius ar tai ne
galėjęs greitai sujieškoti argu
mentų, ar dėl kokių nors kilų

Roflęlnnd, III. — TMD. 112 kuopos 
susirinkimas jvvks nedėlioję, birže
lio 22 d.. 1 vai. po nicių. Aušros 
kan;bariuo;e. 10900 Michigan avė. 
X iši u> ingai malonėsite ateiti pas
kirtu laiku — P. Kisielius.

lėsi išdalies savinin-

gana. Redaktorius matydamas, 
kad su draugučiu lonošium ro
dos nebusią, paėmęs jį už pa
karpos ir išsviedęs laukan. Kai

parodęs, bet kuomet aš asriu nis- 
kai kalbėjaus su atsakomuoju 
udaktorium 
neprisiminė.
gavęs už pakarpos išmesti.
patvirtino; dagi sako, ka<

jis man apie tai I
l ik kad lonošius 

tai 
to

kad jam tai dovanojus; 
dar tieson patraukli, mi-

a

Belo, atsakomasis redaktorius 
aštriai nusipurtė nuo to savo 
garbingo džiabo. Kada paklau
siat!, kaip einasi —

lik pamislyk, — sako: 
šešiolika bosų! Y’isi jie turi ant 

ir kikina, ir ki
kiliu, ir kikina. Dirbu dieną ir 
naktį už dvidešimts supuvusių 
dolerių savaitėje. Gyvenu kai 
vergas — štai, ve, kelinės nusku
rusios visai! Moteris dirba dirb
tuvėje. Degtukai reikia visur 
išvežioti. O raštijų ateina tokių

PARSIDUODA NAUJAS MURO 
NAMAS su gnsu, elektra, maudy
nėms ii’ kitais parankamais! bu
mas randasi lietuvių apielinkčje už 
Ked/.ie avė., vienas blokas nuo gal

iu; ka:nn 82800; galima lai- 
karvy, vištas ir augi i *.i daržo- 
Alsišaukile pas

.1. Yirhkrwilz,
S. Halsted St. Chieago, III.

kyti

3114

PARDAVIMU! mimas, atsišaukite 
į 1908 Canalpovt avė., nrtl .leffer- 

Iplaukos už ren- 
Kai na $4,800,

V ’ Lu I”” s’-, 6 fumili'jų. atsraukd f|ą $->K (K) j
Parduodu Imtinai išvažiuodamas aid

• ūkės. Atsišaukite ant 2 aukšto už- 332(1 So. Auburn Avė., Chieago.

I PARSIDUODA putomobilius visai
• i n z v i • ... t*

i| PARSIDUODA lotas South North 
naujas 1917 in., Olimpija su 5 sėdi- apielinkėj, geru virta dėl statymo 
nrui, 5 nauji tairai Karas labai ge_ ! namo, atsišaukite pas 
raine stovyj, turiu būtinai parduoti 
j trumną laiką. Norintis gero ųu- 
lomobilio malonėsit tuojaus atsi
šaukti:

V’adas Vilnius (6:00 v. v.) 
3238 S. Halsted St., Chieago, III.

H. LEIBOVITZ
1652 Wcst Van Buren St. 

Kampas Paulina Street

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

('h. Yurin, 
III! S. California av. (’liicago.

'[ei. McKinley 3968

PARSIDUODA geras Saxon Rnad 
ster automobilius, nauji tires, elect- 
ric elc. $150.

Naujienos 
1739 So. Halsted

.ĮIEŠKO darbo

st.
bar- 
kaip

FARMOS.
Parsiduoda didžiausioj lietuvių 

kolionijoj, Michigano valstijoj, for
mos visokios, su gyvenamoms trlo- 
boms ir sodais ir apsėtais laukais, 
galima pirkt ant lengvų išmokesčių, 
dabar geriausias laikas pirkt for
mos. Platesnių žinių kreipkitės 
per laišką Įdėdamas štampą už 3c.

TONY ZABELA,
P. O. Box 1,

NAMAI-žEMĖ E X T R

Peococ k, Mich.

Pranešu Naujienų skaitytojam, 
kas norit pirkti Farmą, 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 XV. 120 St., West Pullman, III.

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

Darbus užimu visose dalyse ChL 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis žmo 
gus

naujas mūrinis,' 
pagyvenimų po 

Iš priežasties, 
važiuoja ant ūkės, 

tas geresnis, pirmas 
Atsišaukit

■ PARSIDUODA 
•namas ant trijų 
I penkis kambarius, 
savininkas 
pirmesnis 
‘iulijimas bus geras.

PARSIDUODA 7 pasažierių kaip- ikarais arba nedaliomis 
lik naujas Haynes automobilius1 
parduosiu pigiai arba mainisiu ant 
loto: C. S., 3316 So. Halsted St., 
Chieago, III.

ATIDUODA rendon 4 puikus kam
bariai pavieniem vaikinam. Gra
žiai įtaisyti ir išvarnišiuoli. Su vi
sokiom vigadom.

3210 Fmcrald Avė., Chieago, III.
PARDAVIMUI automobilius,

1 genas, 5 nasažierip. Išrodo 
naujas. Išvažiuoju iš šio miesto.

PAJIEŠKAU darbo į bučernę es- Azukas Garage,
tnu paliręs gerai tame darbe. Kam 33-rd iv Auburn Avė., Chieago III. 
reikalingas geras darbininkas ma
lonėkit atsišaukti laiku j Naujienas.! 
1739 So. Halsted, Tinimas Jurėnas.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI 

I IETUVIU BENDROVE REIKA
GALĖTŲ PAGELBĖT! PARDAVOT, 
FARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI

PARDAVIMUI

3301

GEROS. KLAUSKITE PLATES- 
PAA1ŠKIN1MŲ PAS: 

LIBERTY LAN!) AND 
1NV ESTMENT CO.

So. Unlstcd St., Chieago. m

REIKALINGA moteris, darbas pa
stovus, gera mokestis. Atsišaukite, 

. Nalional Leed Co.. 900 XV. 18th St., 
Chieago, III.

Keno.sha, XVis. — LDLD 91 kp; su- i 
siiiiikimas vyks 22 birželio, 9:30 v.'itirsite. 
r\to, Soči.. M svetainėje. Mnlo ie 
kil visi icsilankvti, užsimokėti mo 
ke lis Atsiveskit naujų narių pri 
sirašPi, nes kitąs susirinkimas g:i 
regi eit L.»s. — Valdyba.

REIKALINGA vyrų mokyties au
sti rankinėmis staklėmis. Gera mo- Į 
kesti.s mokinantis. Gali uždirbti 
virš $30.00 į Savaitę kuomet pi i- j

Olson Rug Co., 
1508 XV. Monroe St., Chieago, 1'1

931 XV. 31 1’1.,

del 
ne

PARDAVIMUI razinku uogos 
darymo vvno. Galima gauti kiek 
rimą. Sudėta po 25 svarus j dėžu-

COYNF. BROS.
119 XV. South XVater St., Chieago, III.

PARSIDUODA -— bučernė ir gro- 
sernė, pigiai, nauji įtaisymai, netoli 
lietuviškos bažnyčios trokas nau
jas. Biznis gerai išdirbtas per 12 
melu. Priežastis pardavimo — ki
tas biznis.

858 XV. 33-rd St.

kas
pa

ant pirmų lubų.
PARDAVIMUI vištų fauna, 72 

Avė., arti Archer, 2 ankštu n imas 
2 b.mies, vištoms namas akras že
mes. daug tuščios vielos aplinkui. 
Bargenas, $250 cash likusius 
mėnesj.

D. F. Ilolt,
1215 So. 49 Avi*., Cicero, 

'Icl. (acero 3118.
m.

PARDAVIMUI namas ir lotas, pi
giai, 2 fintų. Atsišaukite greitai

3318 So. Hoync Avė., ant viršaus, 
Chieago, III.

PARDAVIMUI mažas namas su 
groserne lietuvių ir lenkų apielin- 
J.ėje, I kambariui užpakalyje. Sa
vininkas palieka mortgage

2224 So. Leavitt St., Chieago.

Sus. Liet. Soc. Dain. Am, l.mo 
Apskričio generalės repeticijos miš
raus choro Įvyksta suimtos vakare,

REIKALINGA moterų mokyties 
įausti rankinėmis staklėmis. Gera , 
mokestis mokinantis. Gali uždirbti 
virš $20.00 j savaite kuomet patyręs.

Olbon Rug Co., 
1508 YVest Monroe SI., Chieago.

r PARSIDUODA viena mėnesį var
tota bučernės vežimą su dvejais pa
linkimais. Priežastis pardavimo 
nusipirkau lordą. Atsišaukite nuo 
7 vai. r\to iki 7 vai. vak.
10712 Michigan avė., Roseland, III.

kitos bąli ant reptilijų
Mazola.

Chicagos Liet. Vyrų choro nariai 
visi malonėkite susirinkti repetici
jom snedėlioj, kaip II vai. ryto, 
nes turime daug dainuoti iižkvieli- 
muosc. — F. Mazola.

Englewoo 
cvet.. 5900 
birželio 21 < 
lė. Be to I 
Prasidės 7 v

Pram. Darh
ša, 
d. 
bus

State 
Kalbės 

dar 
vak.

K. J. Geležč- 
deklein arijos. 
— Komitetas, i

kuopos susirinkimas į 
Sritie

USS 234 
vyks nedėlioj, birželio 22, 
mint svet., 3046 Gross avė. 
džia 10 vai. r\ to. Draugai malonė
kit visi atsilankyti paskirtu laiku, 
nes turim daug svarbių reikalų ap
svarstymui. —Seki*. A. Audickas,

REIKALINGAS pirmnrankls Ro
keris, gerai suprantantis kepinio 
darbą; visokios rųšiėš kai)) duonos, 
taip ir keksų, 
juodos duonos, 
kui gera mokestis 
ku ar ypntiškai.

European
1631 Mcad Str.,

REIKALINGA patyrusių 
prie siuvimo įpilu elektros mašino
mis Pastovus darbas. Gera mo
kestis. Atsišaukite j

Empire Mattress Co., 
2231 YVest Madison St., <

’pač lietuviškos 
Geram darbiniif- 

Atsišaukil lais-

ANT PARDAVIMO arba išmainy
mo stnba — barnė ir didelis plvtų 

116x31 pėdų vištnamis P/a aukšto, 
PARSIDUODA labai senas sriui-' ont 111 st. ir Lawyer ay. Mnnt 

kas (violin) ir kornetą neilgai Grecnvvood Street car. lel. 1377. 
vartota C. G. Conn. Jeigu pirks ne-Į 
mokanti grąjyti apsiimu pramokyti 
už lą pačią kainą. Atsišaukite:

J. įBalakas, 
1111 So. 49th Et., Cicero, III. 

Tel. qieero 2316

PARDAVJMUI — Labai puikus 6 
kambarių muro namelis su mamhnei 
ir gesti ant didelio loto arti 31-mosj 
gatvės. Bargenas už $2,000. Taipgi 
labai geras muro 6 kambariu namas i 
4 ir 5 kambarių ant Emeraid Avė., 

arti 31-inos gatvės, kaina tiktai 
86,300. Pamatykite savininką arba 
Mr. Tamasauckas. Ernis E. Beeney, 
603 YVest 31-st St.

2106

reikalingas, kreipkitės
LITHUANJAN RED

ROOFING CO, 
and Sheel Metai VVorka 
W, 24th St Tel Canal 4802

NAMAI-ŽEMĖ

FARMŲ JIEŠKANTI.
Tie kurie jieškote faripų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj XX’iseonsine. Kurioj daugvbė 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražiu laukų 
ir prie lietuviško miestelio, WOOD_ 
BORO, kiniam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė
ję. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

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

Daugumas musų Žmonių yra iŠ- 
važinėją po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl farmeriavimo 
nesurasite. kaip YVisconsine lietu
vių kolonijoj.

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog j Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtų farmų, o jums bus

PARSIDUODA namai ant 2 pagy
venimų, geroj kolionijoj prie lietu
viškos parapijos ant bussines sti ir
to 4613 XX’entworth avė. — )š prie
žasties turi išvažiuoti. Extra bar- 
genas $2000. Atsišaukite pas 

Don Lamsarge,
4613 XVcntworth av., Tel. Yards 4731

Delko mokėti remtą. Kadangi 
jus galite nupirkti I pagyvenimų 
murinj namą įmokėdami $290.00 ar 
$300.00, likusią dalį tegul išmoka 
rendos iš jūsų namo, apie 3011 
Lowe avė. ir to apielinkč aš turiu ir 
daugiau namų. Atsišaukite

Evans
3018 YVallacc St., Tel. Boulvd 3173

MOKYKLOS

aiškinimais, paveikslais, ir žemes la- 
■ pats.
I Liberty Land Investment Co..
i 3301 So. Halsted St., . Chieago, III.FARMA

80 akrų žemės Michigan. 1’/j my
lios iki miestuko, arti dideliu fab- 

■ ričnų miestu.-40 akrų dirbamos, 40 
Įi'kru ganiklos, apterta t 
didęMs sodnas, arti ežero. 
$1'900, mainau

iPARSIDUODA keletas gerų karvių L » c.
su veršiais arba be veršių. Duosiu/**z Dearborn St. 

. , pasirinkti iš didelio būrio. Kiekvie-1 '
Chieago.(na karvę gvarantuoju. Galite stryt-1 
---------- 'kariais atvažiuoti už 5c. Galiu at

veši i karves 50 mailių tolumo nuo 
( hieagos

Bakery, t
Barine, \Vis. 

moterų

REIKIA pirmarankio duonkepio 
prie ruginės duonos, gera mokestis, 
pastovus darbas.

117-19 Michigan Avė.

LMP. S-mo 9-toa kuopos mėnesi
nio susirinkimas bus subatoje. 21 d. 

.birželio, 7:30 vai. vakare. Fellow- 
’ship svet., 831 — 33 Place. Visos’isiam laipsniui .toje profesi joje. Už- 
narčs malonėkit atsilankyti; turime dirbsite nuo $50 ir augščiau j sa- 

'blankas referendumo balsavimui, i vaitę. Reikalinga $300 jvesluoti, 
reikia išrinkti delegatės j LMPS. III 'kaipo atsakomybė. įvestuosius pi- 
Rajono konferneciją, ir daugiau, nigus galima gauti, kuomet tik pa- 
svarbių reikalų. — Vaidyba. reikalausi!. Aš pristatysiu jus j 

-------------- darbą, atsišaukite
XVestsid' B Lietuvių Viešo Knygy- I B. Kreivis,

no delegatų susirinkimas Įvyks ne- Į1908 So. Union AVc.. Chieago, III.
dėlioj, birželio 22 d., 1-mą vai. po ■ 
pi tų, M. Meidažio didžiojoje. svet., 
2243 XV. 23.rd Place. .............
tai malonėkite būtinai 
Turime daug svarbių 
svarstymui. —L.V.Knygyno Valdyba

REIKALINGI vyrai 
geidauti. Patyrimas nereikalingas, 

■ mes išmokinsime jus iki augščiau-

atsilankyti, 
dalyku ap-

PARSIDUODA vienam arkliui ve
žimas tinkamas prie bučernės ar
ba ir šiaip nile kur. parduosiu ne
brangiai atsišaukite greitai:

2918 So. Union pvr., kreipi.ilrs 
nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

JOHN AMBROSE, 
Dolton, III.

PARDAVIMUI senai įsteigta gro- 
mokinlis n-'sernė ir bučernė su dviejų aukšlį; 

mediniu namu. Turiu parduoti iš 
]>rn žasties kilo biznio.

Chas. H ech t, 
3713 So. Albany av., (’hieago, III

REIKALINGA mainierių ir lebe- 
rių dėl Champion Copper Co., Pain- 
sdale, Mich...............  ‘

nolerta tvoromis, 
, Kaina 

ant miesto proper

& Investment Co„ 
Chieago, III.

Dvieju pagyvenimų namas parsi
duoda pigiai, savininkas išvažiuota 
ant fanuos, namas randasi ant 50 
Cl. ir 13 St., Cicero.

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

PARSIDUODA 4 pagyvenimų ge
rai aptaisytas. medinis namas po 5 

, ir 3 kambarius, rendos neša $ 15.00 
I j mėnesį parsiduoda už 29 šimtus, 
namas randasi labai gražioj vietoj 

’ lietuvių apgyventoji.
C. Suromski, u;

\ Atsišaukit pas 
Suromski, 3316 So. Halsted St., 

P\RSIDUODA bučernė ir groser- Chieago, III.
nė didelė *r geroj vietoj, už labai |---------------------------- —— ----- —
pigią kainą, iš priežasties ligos turi 
buti greitai parduota atsišaukite.

Ant. Kasparas,
4555 So. Paulina St., Chieago III.

RAKANDAI

I PARDAVIMUI namas 8 kambariu, 
kaina $3100.00, 4239 Campbell avė.

1 L M. McDonncll A’ Co., 
2630 YVest 381h St., Chieago, III.

Ant pardavimo mūrinis namas 
ant 6 familijų. iš fronto 1 — 6 rui
mai 2 po 5, užnakalyj po 1 ruimus, 
neša rendos $75.00 ant mėnesio ir 
visj įtaisymai. Atsišaukit.

3539 S. \Vallace St., Chieago, III.

PASDAVIMUI moderniškas 2 
aukštų muro namas, 2 šešių kam
barių flatai, maudynes elektros 
šviesos, garu šildoma. Taip ui mu
ro namas užpakalyje loto, ši nuo
savybė randasi ant Wal!ace St.. ar
ti 34-tos gatvės. Kaina $8000.00. Namo priekis statytas paties savi
ninko pačio fferojo materijolo.

L CHAP & CO., 
\lst ir XVallace Sts, vienintelis ag.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Aprčdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus Žinovu 1 trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir gerian
čius kirpinio-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate už kviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bite laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciahš- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų inie- 
rą — biie stailės arba dydžio, iš bi
te madų knvgon.
MASTER DESIGN1NG 8CHOOL

J. F. Kasnkka Perdėtinia
190 N. STATE STREET, CI1ICAGO.

Kampus Luke St. ant 4 lubų

valandų valandas užima, kol 
suskaitai. O visa turi sutvarky
ti, ir tam visą nakties laiką pa
švenčiu.

Ale visgi tai garbingas 
džiabis — tariau .
’—Et, gana su tokiu džiabu!

nusipurtė. — Juo daugiau 
vargsti, dirbi, storojiesi, tuo ros svet 
daugiau nusidedi... Kaipgi ~x ,u<*

Il.’rvey, III. — LDLD kuopos su
sirinkamas jvvks panedėlio vakare 
8 v 
fa! bukite laiku,

Geruckio svet. Visi (trali
nes labai daug 
Nepamirškite ir

Leiberiai gauna 48e. į 
8 valndų permaina. Mai. 

Nuvažiavimas bus už
Užlaikymas $31? iki 

Atsišaukite nuo 7 ry-

kili, kad mano jiegų daugiausia

barius. Kada terminas pasi
baigė, sakau: “Darykit, ką nori-

Toks parankus

naują draugų atsivesti.
— Sek r. F. Slėnis.

nieriai $1.10.
ihką, jeigu jus pasitiksite šešiasde
šimts dienii.
$35 į mėnesj.
to iki 2 vai. no pietų j 809 \Vest 
North Avė. arti 1 laistei! St. Nerei- 
l io mokėti. Matykite Mr. l-'rank

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų 

praleiskite šio bargeno.

1 PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas po 5 ir po 4 kambarius 
rendos neša $43.00 j mėnesį, parsi
duoda už 33 šimtus gali pirkti su 

maža suma pinigų kitus mokėti ren- 
J doms namas randas labai puikioj 
vietoj netoli šv. Jurgio bažnyčios. 
Atsišaukite pas C. Suromski, 3316 
So. Halsted St., Chieago, III.

PARSIDUODA 2 namai, gero ko- 
linoijis arli prie lietuviškos para, 
niios, 663-665 W. 18th St. Kreip
kitės prie

J. P. Rashinskis, 
3200 S. Halsted St., Chieago, III.

LSS. 4 k n.. JLSL 1 k p. ir J L AT. 
Kliubo lavinimus susirinkimą'“ ne- 
jvvls nedėlioj, 22 d. birželio, dėl so
cialistų pikniko. — Pirm. S. Zavė.

LDLD Pirmo Apskričio konferen
cija jv\ks seredoje. 25 birželio, Auš- 

30 ir Halsted gatvės, 8 v. 
Malonėkite laiku susirinkti 

: visi (thieagos ir auielinkio kuopų 
delegatai ir Agitacijjos Komitetas.

— Sekr. J. Gasiunas.
MihvHiikcc. I DU). 56 kp. rengi n 

draugiška išvažiavimą 22 d. birželio, 
j Cracker ,Iack parką. Bus puikus 
programas. Kviečia visus atsilan
kyti. — T. M-aa.

ir pigus, —- negerai! Užsimanė 
iškilti ir iš čia. Matyt, kels į'st-

kau nieko. Lesižino. Gana jai’ 
man: pavargau. Aš pirmutinis 
buvau su aukomis. Vėliaus — į- 
vairi»fs siuntinėjimai, už ku
riuos aš irgi nieko nerok įloda
vau... Ihlto širdį skauda, kad

LMPS. III Rajone konferencija j-; 
?? birželio. 10 vai. 
čio svet.. 1837 XV. 14 

l a Iriatės apsičmu- 
konferencijoj kvie

si! mandatais pažy- 
— Sekretorė.

ryto J. Grigain 
..... Ciepro, III. 
| sios dalyvauti 

?sa- , ė’nmos atvykti 
metu laiku.

Sus. Liet. Soc. Dainininkai Ame
rikoje I Apskr. rengna koncertą S. 
L. S. D. A. delegatų suvažiavimui,' 
kuris vyks subatoj, birželio 28 d.. 
1919 m Meidažio svetainėje 2212 

YV. 23 PI. Gerbiami chorai, malo-į 
nėkite prisirengii atskirai dalyvau
ji L.programe; taip pat pribukite į 
Mivažiavimą, kuris tęsis nuo birž.

cialisty aš gyvenimo nedarau. UNHki birž. 29 d.
— Sekr. F. Magola.

REIKALINGA 5 pardavėju mergi
nti. Turi ka’bėti lietuviškai arba 
lenkiškai. Puiki bfogR dėl ateiti'-s. 
GFRA MOKESTIS VAKARAIS NE
DIRBAMA.

I USTIG'S DEP. STORE, 
3410-12 S. Halsted St., Chieago, UI.

REIKALINGA merginų — prity
rusiu ir neprityrusių vartoti karštą 
ir šaltą klijj. košelę ir tt. apdengi
mui ir pamušimui pųvydabi makš
čių ir dėž'ij. Darbas panašus dir
bimui Donicrijrij dėžučių. Gera 
mokestis ir darbo sąb gos. Rašyki
te arb>’ ateikite pasimatyti su mumis 

Knickerbocker C^se Co..
230 N. Clinton St., Chieago.

REIKAI INGA 5'0 vyru frurk-'rių 
d< I yvarehon.se darbininkų į dirb
tuvę prie stogu denuiamų mašinų, 
tr.ipri leiberii, į yprda. Gera mo-

The Barrett Co.,
2900 So. Sacramento Avė. Chieago

. lU’IKAI INGA m’dderiii dėl šildo, 
mn iv virtuvės rečiu. Pastovus dar
bas v; •» mel-» nuo ’m-’in darbas At- 
s'šaid i’c i Missonri Malleable Irou 
Co., Fflst St. I ouis, III.

REIKAI INGA merginu dėl drill 
press, milling machines ir ptineh 
press darbo. Gera mokestis.,

The Sherman Klove Co. 
-1519 West Harrison .St. Chieago.

ne
puikus 

Player Pianas, slaile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, Į 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveik iai ir tt.. |>ardiiosiu už bilę 
kokį teisingą pasiidijitną, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograph. Grajina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residcneija 1922 So. Kedzie Avė 
('hieago, III.

FARM A F Alt MA
Jeivu jus norite pas'daryti sau na 

mn ir Imti nenrigulmingu. pirkite 
farmą lietuvių kolonijoje “Vihiosz” 
Vilas paviete. YVisconsin. Jeiffu jus 
plekšite ten sau farmą jus pirksite 
nuo savininko, bet ne nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,000 

■ akru žemės ir pa skyrėme 5.000 ak
rų vien tik lietuviams dėl kolonijos, 
ir na.skvrėmi-* Kazimiera Gailiauską 
ka<po Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yra mums pagelbėti.

Mos jau apgyvendinome apie 25 
šeimynas lietuvių, kurie ten gyvena 
ir turi pasisekimą. Mes pagelbstame 
k'ekvienam nuo pradžios, kuris per
ka nuo musų farmą. Mos pagelbsta
me nusistatyti namus ir mes par
duodame jiems aklius. karVes. ir ki
tus galvijus ir tikės mašinerijas ant

I PARDAVIMUI 3 pagyvenymų mu. 
! ro namas po 6 kambarius, 
įtaisymais. Namas vertas 
Parduodama už $6200.00. 
tarp 32 ir 33 I^>we Avė. 
kito j

VALENTINE DRESMAKING 
COI.LEGES

6205 So. Halsted sL, 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wells ai.

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

SARA PATEK, Pirmininkl
su visais
$8500.00.
Randasi 
Atsišau-

C. Suromski.
3346 So. Halsted St., Chieago, III.

TIKTAI ŠI MANĖSI
Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Tntngi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČTAME UŽ DYKA. Priimsime 
I iherfv Bonds.
XVESTERN FURNTTURE STORAGE lengvų 'išmokėjimų,................ ”..........

2810 XV. Harrison st. Į jlJS galite pirkti fauna kokio dv- 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- {įžio jus norite 40 80. 120, 160 ak- 

liomis nuo 10 iki 4 vai. * ’ —

ANT PARDAVIMO maža auzukė, 
; labai gražioj vietoj, pusė bloko nuo 
karų, biskj apdegus, bet lengvai ga

lima pataisyti, parsiduoda už $700, 
(priežastis pardavimo patirsite ant 
'vietos, namelis randasi 4612 South 

XXrashtienaw avė., Chieago, III. At
sišaukite 41 — 100 pl., Chieago, III.

EXTRA. — Gera proga, išmainau 
lota ant automobilio. Lotas ran
dasi Gary, Indiana. Atsišaukite šiuo 
adresu:

YPATINGA PROGA ypatoms tarp 
17 ir 50 metu amžiaus, be jokio 
mokslo jus galite gauti paslaptis 
profesionalio amato, reikalinga iš
mokti mechanišką ir laboratorijos 
dentisteriją. Specialis vasarinis 
kursas pusė kainos dienomis ar
ba vakarais. Duodami dykai nuro
dymai jūsų pačių kalboje Jus tik 
užsimokėkite už matęrijolą ir įran
kius laike naudojimosi. Šis pasiuli- 
jinias tik trumpam laikui. Jei jus 
norite buti neprigubpingr. jus turi
te buti mcchynišku dentistu. Jūsų 
proga dabar dėl turto vietos. Pla
tesnių žinių atsišaukite tuojaus.

Romu 202 — 802 XVest Madison 
St., Chieago, Illinois.

3236
J. Maskoliūnas.

Lime St., Ch
Tel. Yards 3828.

F.SU PRIVERSTAS parduoti savo 
4 kambarių beveik naujus rakan
dus. Atiduosiu visai pigiai. Kreip
kitės vakarais.

K. Baltas, 
3044 So. Union avė., Ist fl. front

Iru riba dmigimi už kainas nuo $15_ 
■ 00 iki $25.00 už akrą. Jeigu jus 
žlngeidaiijatc pasilikti nariu pasek- 
mintfos lietuviu anielinkės neprigul- 
minvu farmerių. rašykite mums lie
tuviškai dėl platesniu Žinių. *

SANRORN 'VIMPANY, 
Engei River, YVisconsin.

FARMOS
Pradirbtų farmų nuo $1000 ir aug- 

šlyn ant lengvų įšmokesčių t|l metų 
išmokėti. Parduodam arkliug, kar
ves ir tt. ant lengvų i.šmi 
Mainom miesto namus ant 
anikokioj vietoj Amerike.

I ai iru 
’l ’krai

Aušros Mokykla.
3001 So. Halated St.

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

Braižymo.
Mokytojai: Lietuvių kalbos J. T. 

Vitkus, matematikos ir braižymo V. 
Miszeika.

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

NAMAI-ŽEMĖ
10.000 akrų trąšios juodos žemės 

nausėdžiams. Vidutinis klimatas. 
Gera transportacija. Lengvos są
lygos. Geriausia kooneracija. Ten 
yra jūsų krašto žmonių. Platesnių 
žinių rašykite:

L’iank l’'oldi, Care Sotimi Farms,
631 Olis Bldg., Chieago, III, 265 YV. 63rd St

Ant na’davimo 2 lotai labai pi
gia' arti Maripiel vark.

Tonv Norak
1135 S. YVood St. 1 floor, Chieago.

M. J. Augulis, 
f 343 Marųuette Bldg., 140 

Dearborn St., Phone Randolph 5757
So,

2 pragyvenimųAnt pardavimo 
namas arti 33 ir Westprn avė., la
bai pigiai. Atsišaukite

Reali y Co.,
.. J „i., Chieago, III,

Parsiduoda pigiai 2 pagyvenimų 
namas, puikioje vietoje ant Vince- 
nnes Av. ir 81 St. tur Imt puidliptas 
j 15 dienų laiko.

United Land & InvestmcHF-Geu 
11*7 N. Dearborn St. Chienyn,. UI

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos knygvedvstės, 
stenografijos. tvpewriting. pirklvbos 
teisiu. Siiv. Valstijų istorijos, abeb 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
»*konomUos, pilietvsfės. daiiiarnšvs- 
t«s.

Mokinimo valandos: nuo R rvtn 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 Iki 9:3(1 
3106 So. Halsted St.. Chieago, UL

J

yvarehon.se
F.SU



