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Vokiečiai pasirašys po tail
Nauja ministerija 

Vokietijoje
Norima išgelbėti kaizerį

*‘JJ! . .-.1.

lų, kad status atsisakymhs pa
sirašyti po sąlygomis yra var
giai gulimas.

Vorwaerts apie pasirašymą.

Svarstydamas sumanymą, 
kad pasirašymas po taikos są
lygomis butą sutartas su sąly
gą, kad plebiscitas butu suteik
tas vakariniai Prūsijai ir kad1 
butų atsižadėta reikalavimo iš
davimo buvusio Vokietijos kai
zerio, didžiuma socialistų orga
nas Vonvaerls rašo savo edito- 
riale:

Apie 75 nuoš. iš 10,000 ekspedi
cijos kareivių yra nacionalės ar
mijos kareiviais. Nacionalės 
gvardijos ten nėra.

True Irnnslatinn flled wlth Ihe post- 
master ai ( hieugo, III. June ’JU, 1'Jl‘i 
as reqiiired by the art of Oct. G, 1917

NELEIDŽIA GABENTI VOKIE- 
TIONJ MAISTĄ.

LEITII, Anglijoj, birž. 21. — 
Išplaukimas visų laivų su mai
stu Vokietijon tapo sustabdy
tas.

“Mes skaitome, kati tokios

Vokietijos nacionalis susirinkimas 
nutarė pasirašyti taiką

sąlygos yra negalimos. Reika
lavimais plebiscito Vakarinėj

Prūsijoje, galima suprasti, ga
li būti užgirtas, bei butų milži-

PASIRAŠĖ PO KRATŲ 
BILIUM.

VOKIETIJOS NACIONALIS 
SUSIRINKIMAS NUTARĖ PA

SIRAŠYTI PO TAIKA.

Susirinkimas 237 balsais prieš 
138 nutarė rašyties. Išreiškė 
pasitikėjimą naujai ministe
rijai.

PARYŽIUS, birž. 22. — Vo
kietijos valdžia paskyrė Dr. Ila- 
niol von I Isj iltį litiiisen iž tuiffos 

delegacijos, daryti prisirengi

mus prie taikos Vergai lies.
Talkininkai reikalauja besą

lyginiu priėmimo sutarties, ko 
nepadarius^ talkininkų armijos 
pradės veržtiem ryto vakare.

reikalaujantį# teisimo buvusio 
kaizerio.

Taryba po trumpo svarstymo 
atmetė vokiečių prašymą.

True translntion flled with Ihe post- 
master ai Chicago, III. June 23, 1919 
as required by the acl of Oct. 6. 1917
NAUJAS MINISTERIŲ KABI

NETAS VOKIETIJOJ.

Buržuazija nori išgelbėti kaize 
ci

niškų šalies paniekinimu ir mo
raliu smūgiu patiems Vokieti
jos žmonėms, jei butų nutar
ta, kad ateities likimas rymotų, 
ant likimo ’lieno žmogaus ir 
tai tokio žmogaus, kuris dau
giausia įkaltas už nelaimes ir 
kurį, didžiumoje, už tai keikia 
Vokietijos žmonės.’’

Vokiečių oficierių lyga vieša
me atsišaukime smerkia talki
ninkų reikalavimą išduoti buvu
sį kaizerį, kaipo "labiausiai pii-

BERLINAS, birž. 22. — Vo
kietija pasirašys po talkininkų 
ir susivienijusių valstybių tai
kos sutartim. Nacionalis Tuisi- 
ri n kimus šiandie |)o piet 2,37 
baisais prieš 138 nutarė pasi
rašyti.

SuMifinkimas taipgi i|rcfiškė 
pasitikėjimą valdžiai naujojo 
premjero Gusta v Bauer, 236 

balsais prieš 89. 68 nariai susi
laikė nuo balsavimo.

Klausime pasirašymo sutar
ties 5 susirinkimo nariai susi
laikė nuo balsavimo.

Bando išgelbėti kaizerį.
Prieš balsuojant pasitikėjimą 

valdžiai, naujasis premieras Ba
uer užreiškė, kad jo valdžia pa
sirašys po sutartim, bet be pri
pažinimo Vokietijos žmonių at
sakomybės už karę ir be prisiė
mimo obligacijų, užveriamų 227 
ir 230 sutarties skirsniuose, kuš
li nk 'teisimo buvusio kaizerio 
ir išdavimo kilų Vokietijos as
menų.

BERLINAS, birž. 21. — Na u- 
saj Vokietijos įkabinėtas lupo 

sudarytas po prcmierysle Gus- 
tav Bauer, buvusio darbo ininis- 
terio. Užrubežinių reikalų mi- 
nisteriu bus didžiumos sočia-* 
listų vadovas Dr. Herman Mue- 
ller. Kitais kabineto nariais y-4 
**=................................................i

Viduas reikalų ministeris — I 
Br. Eduard David.

Ministeris finansų ir vice-pre-

žuminančią iš visų sąlygų”. Al-
sišalikimus toliau sako:

“Tai butų mums negarbė ant 
visados. Mes negalime ginti sa
vo buvusio komanduotojo sa
vo kūnais, bet joki# parlamen
tas ir jokia valdžia, kuri vadina 
save vokiška, niekad nedrįs su
tikti išduoti \Vilhelm II.’’

True translntion flled with the post- 
.master ai Chicago, III. June 23. 1919 
.as required by the net of Oct. 6.1917

mieras — Matas Erzberger.
Darbo n^inisteris — Schlic- 

ke.‘
Iždo ministeris — Meyer.

VISKAS PRIRENGTA PASIRA
ŠYMUI TAIKOS.

VFjRSAILLES. birž. 22.
Krusos ir telegrafo ministe- Daroma čia prirengimai pasira

ris — Giesberts.
Kolonijų ofiso viršininkas — 

Dr. Bell.
Šalies gynimo ministeris —

šymui taikos. Duota paliepimai, 
kad viskas imtų prirengta iki 
utarninko, nors ceremonija, pa
sak Kavas agentūros, neįvyks

Gusta v Noske.
Maisto ministeris — Dr. 

Schmidt.
Justicijos ministerio dar nėra 

paskirta.

Nori išgelbėti kaizerį.

Situacija inadiona,iame susi
rinkime apie pasirašymą po

prieš k e t vergą.
Garsioji veidrodžių galerija 

gavo savo rakandus. Kaurai ta
po pakloti ir puošnus stalas su 
jo 18 šimtmečio paauksavimu 
ir bronziniais pagražinimais ta
po pastatytas vieton ant garbės 
pastolio, kur sėdės plenipoten
tai.

SPRJNGFIELD, III., birž. 22.
- Šiandie paskelbta, kad guber

natorius Lowden pasirašė po 
taip vadinamu kratų ir užgrie
bimo biliu ir dabar nuo liepos 
1 d. bilius virsta įstatymu.

Valstijos adventas Brunda- 
ge paaiškino, kad sulig to bi- 
liaus nėra nelegališku vaisanti 
namuose degtine savo šeimyną 
ar tikrus svečius. Ir tokia deg
tinė negali būti užgriebta.

Kratos New 
Yorke

KRATOS DARBININKŲ ĮSTAI
GOSE NEW YORKE.

Daug knygų ir spausdinių kon
fiskuota.

True ♦ranslatlon filrd v-ith the pnst- 
master at Chicago, III. June 23, 1919 
as required by the act of Oct. 6.1917

TALKININKAI ATSISAKO KEI 
STI TAIKOS SUTARTĮ .........

PARYŽIUS, biželio, 22. — 
Vokietijos pranešimas tarybai 
keturių apie Welinan balsavi- 
mas pasiekė prezidentą Wilso 
ną 7:45 vai. šįvakar.

Taryba keturių, gavo nuo vo
kiečių keturias notas, kurios bu
vo prirengtos iškalno ir bvuo 
laikomos taukina t pranešimo iš 
VVeimar apie nasionalio susirin
kimo pasekmės.

Viena iš šių notų užreiškia, 
kad Vokietija yra pasirengjsi 
pasirašyti taiką, jei bus panai
kinti skirsniai, padarantis Vo-i

taikos sutartim yra sekama (su- 
batoje):

Labai sunku gauti didžiumą 
be vokiečių demokratų sudary
mui valdžios ir sąlygų nužymė
tų Erzbergerio, jei jos bus pri
pažintos talkininkų. Tos sąly
gis yra užveria mos notoje pre- 
mierui Clemenseau, prašančio
je. kad Vokietija tuojau# butų 
priimta tautų lygon; kad Vo
kietijos atlyginimas butų apru- 
bežiuotas 1OO, OOO.OOO.QOO auk
sinių markių ir kad talkininkai 
nebereikalautų išdavimo kaize
rio.

Vieta bus prirengia dėl 400 
pakviestų į istorinį posėdį žmo
nių. Jiems bus duota vieta kai- 
riąjame sparne veidrodžių salės, 
kuomet dešjnjisis sparnas bus 
užimtas beveik tokio pat skai
čiaus presos atstovų. 60 vietų 
tapo paskirta franeuzų presai.

True translntion filed with the nnsf- 
inasler at Chicago, III. June 23, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

10,000 AMERIKIEČIŲ PASI
LIKS SIBHRIJOJE.

WASHINGT()N, birž. 21. --

NEW YORK, birž. 21. — šian 
die policija ir valstijos kariuo
menė padarė užpuolimus ir kra
tas trijose darbininkų organiza
cijų buveinėse.

Užpuolimas vietomis, kur pa
daryta kratos ir konfiskuota 
daug spausdinių, yra sekamos:

New Yorko I. W. W. buveinė.
New York Comunist laikraš

tis, kurį redaguoja John Rced, 
Rand School of Socinal Scie

nce — socialistų mokykla.
Visose trijose vietose rasta 

žmonių, bet jų neareštuota. 
Dariusieji kratas vien užsiganė
dino konfiskavimu knygų, spau
sdinių ir dokumentų. • Viso kon
fiskuota apie tonas visokių kny
gų ir kitokių spaudinių, o Com- 
mimist redakcijoj paimta aukau 
tojų sąrašas, ant kurio valdžia 
deda didelę svafbą.

Visas tas grobis bus perduo
tas Lusk komitetui, kuris tyri
nėja bolševizmą, ir kurio palie
pimu nesenai buvo padaryta kra 
ta Rusijos valdžios atstovybėje, 
kur buvo paimta visi dokumen
tai, o departamentų viršininkai 
pašaukti pasiaiškinimui.

mažiausių riaušių nebuvo. Bet 
kada kapitalistams ir juos re
miančiai valdžiai nevyko sulau
žyti streiką, ji pradėjo samdy- 
ties sugrįžusius kareivius speci
aliais policistais, taipgi pasikvie
tė šalies raitąją policiją, kuri pa
sistengė sukelti riaušes.

Riaušės ištiko subatoj laike 
darbininku tylios demonstraci- 

C v

jos, kurioj dalyvavo virš 20,000 
darbininkų. Prasidėjus demon
stracijai atjojo raitoji policija, 
kuri tuoj pradėjo mušti darbi
ninkus ir juos vaikyti. Dar- 
biningams pasipriešinus įpilto
ji policija pradėjo šaudyti į mi
nią. Viso riaušėse nušauta vie
nas darbininkas, keli mirtinai 
sužeisti, o desetkai lengvai su
žeisti.

Mayoras tuoj po jo palies pa
kviestosios iš svetur policijos 

užpolimui pasikvietė miestą sau 
goti federalę kariuomenę, o mie 
ste paskelbė karės stovį ka
dangi kariuomenė nedarė užpuo 
limų ant streikicrių. tai jai veik
ti nebuvo ko ir matydama, kad 
čia ne streikieriai yra kalti, 
nedėlio vėl apleido mietstą ir nu 
ėmė karės stovį. Dabar mayo- 
rtis clelei priežiistis lubui nesiiiii- 

giui jaučiasi.

True hnnslatlon flled with M”- p^sl 
master al Chicago. III. Jane 23, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

500,000 AUDINIČIŲ DARBI
NINKŲ STREIKUOJA.

MANCHESTER, Anglijoj, b. 
21. — Visos bovelnos audiny- 
čios Lanfcashire užsidarė šiandie 
vidrudienyj ir tikimasi, kad pa- 
nedėlyje tuksiančiai staklių bus 
sustabdyta iš priežasties streiko 
500,000 darbininkų. Bovelnos 

audinyčių savininkai paskelbė, 
<ad jie nebandys operuoti dirb
tuvių.

Kanuolinis laivas prieš streikie- 
rius.

JUNEAU, Alaskoj, birž. 21.
Submarinų gaudytojas No. 310 
tapo gubernatoriaus pasiųstas į 
Yakutat kaimą numalšinimui 

vielos indijonų sukilimo.
Kanuoliniam laivui Vicksburg 
paliepta plaukti j Kodlak ir 

^ort Althrop, kur streikuoja ke
pinių dirbtuvių darbininkai.

True trnnslation filed with the post* 
master at ('hieago, III. Jano 23, 1919 
as requlred by the act of Oct. 6,1917

Karės stovis Hamburge.

COPENHAGEN, birž. 20.
{arės stovis lapo paskelbtas vi
same Hamburgo uosto zone iš 
niežasties padidėjusių užpuldi

nėjimų ant maisto sandėlių.

Centro partija taipgi nori pana
gių konces^i|, bet Įjos pozici
ja gali būti pakreipta.

Vyriausias redaktorius Tage- 
blatt laikraščio Thcodor Wolff 
telefoną vo savo laikraščiui iš 

VVeinjar, kad pritariantis pasi
rašymui po sutartim yra taip 
veiklus ir taip skaitlingi tarp

Amerikos ekspedicija Siberijoje 
pasiliks savo vietoje neaprube-* 
žinotam laikui. Taip šiandie 
pasakė štabo viršininkas gen. 
March. Jis sakė, kad dabar nė
ra nurodymų apie jų ištrauki
mą, bet draftuotieji kareiviai ir 
tie, kurių tarnavimas kariuome
nėje užsibaigė, tikimasi, išpla-

Darbininkų kova
RIAUŠĖS WINNIPEGE.

1 darbininkas užmuštas, keli su 
žeisti riaušėse.

WINNIPEG, birž. 22. Iki 
šiol AVinnipego visuotinas streir 
kas, kuris tęsiasi nuo gegužės 15 
d., buvo nepaprastai ramus. Po-

kietiją atsakominga už karę ^Midžiumos socialistų ir klerika- ūks namo apie sekamą žiemą, licija laikė streikierių pusę ir

Turi daug degtinės.

PEORIA, III., — Vielos sandė- 
iai turi tiek daug degtines, kad 

nebežino nė kur dėti. Sandėliuo
se esą 2,300,000 galionų degti
nės ir esą reiks ją i.^įeti po lie
jos 1 dienos, kadangi nebesitiki
ma jos parduoti. Abelnai žmo
nės dabar degtines labai mažai 
jerka. Degtine esant verta $20,- 
150,000 jei ji bus išlieta, val
džia neteksianti $14.720,000 tak
sų, kuriuos ji gautų, jei degtinė 
butų parduota.

True translntion flled wltb Ibc pusl-mystrr ui Chicago. III. Jonę 23, 1919 
as rcquired by the act of Oct. G, 1917

Vokiečiai paskandino sa
vo karinius laivus
Italija gaus kasyklas

Airių prezidentas atvyko Amerikon
VOKIEČIAI PASKANDINO SA

VO KARINIUS LAIVUS.

I>aivai bvuo atiduoti talkinin
kams ir stovėjo Anglijos uo
ste.

LONDONAS, birž. 21. — Di
džiuma didžiojo Vokietijos lai
vyno šiąnakt guli ant dugno Sca- 
pa Fiow, paskandinti jurininkų, 
kurie atidavė jį pereito lapkri
čio be iššovimo šūvio.

Vokiečių įgulos, matomai, 
pildydamos gerai prirengtą suo- 
kulHį. atidarė dugnus savo lai- 

vų po to, kaip iškėlė Vokietijos 
vėliavas ir bandė išplaukti ant 
kranto mažose valtelėse.

Niekurios iš valtelių buvo pa
gautos Anglijos sargybos kaimo 
lių ugnies ir daugelis jose buvu
sių jurininkų liko užmušta. Ki
ti, jų tarpe Vokietijos rear-ad- 
mirolas, yra areštuoti ir randa
si ant anglų karinių laivų.

Anglijos adniiraltija šiąnakt 
oficialiai paskelbė apie paskan
dinimą. Formaliame praneši

me sakoma, kad visi internuo
tieji laivai liko paskandinti, išė
mus dreadnautą Baden, tris len
gvuosius kruizerius ir 22 naikin
tojus. Keturi tų laivų plūduria
vo, o 22 jų pasiekė Anglijos vii 
kikai.

47 laivai paskandinti. 
t

Admiraltijos pranešimas ne
pažymi kiek laivų liko paskali- 
dūla. Kada jie liko internuoti 
buvo sakoma, kad tai buvo 9 
dreadnautai, 5 musių kruizeriai. 
7 lengvieji kruizeriai ir 50 nai
kintojų. Oficialis pranešimas, 
mini 8 lengvuosius kruizerius ir 
dreadnautą Baden, kurio nebu
vo pirmesniame sąraše.

Priimant, kad Baden ir >ifj- 
vardintas lengvasis kruizeris. y- 
ra tik priedais prie pirmesnių jų 
sąrašų ir kad visi internuotieji 
laivai vis dar tebebuvo Scapa 
Flo\v, admiraltijos pranešimas 
rodytų, kad 9 dreadnautai, 5 
mūšių kruizeniaoi, 5 lengvieji 
kruizeriai ir 18 naikintojų iš
vilkta ir 1 dreadnautas ir 4 nai
kintojai plūduriuoja.

True translntion filed wi h the post* 
master at Chicago. III. June 23, 1916 
as required by the act of Oct. 6,1917

PARYŽIUS PASKYRĖ ITALI
JAI AZIJOS ANGLIŲ KASYKL-

LAS Už FIUME.

Manoma, kad tai atlyginimas už 
netekimą Dahnatijos.

RYMAS, birž. 17. — Iš ištiki
mų šaltinių sužinota, kad tai
kos konferencija suteiki Itali

jai koncesijas anglių kasyklose 
Mažojoj Azijoje,, kurios duoda 
kasmet milionus tonų ir kurias 
galima dar lagiau praplėsti.

(ši telegrama buvo sulaiky
ta, manoma, Italijos cenzoriaus 
ir Jbaski^i korespondento tapo 
prisiųsta į Paryžių laišku.

Paryžiuje manoma yra, kad 
tos konsesijos tapo padarytos I- 
talijai atlyginimui už aeteki- 

mą Fiunie ir Dalmatijos pakra
ščio ir kad jas norėjo paaiškin
ti Orlandas, kada reikalavo U 
parlamento, kad butų laikomas 
Nliipltis posmelis, su Luo parlameu 
tas nesutiko ir Orlandu vaklžia 

turėjo rezignuoti. Tą nuomonę 
sustiprina dar lai, kad karalius, 
kuris žino apie tas kbncešlj&š, 
abejoja apie priėmimą Griau
du ministerijos rezignacijos)-.

True IranslaHnn filed wltB Ihe 
muster at Chicago. III. Juue 23, 1919 
as rrquired by the act of Oct 6.1917

AIRIJOS PREZIDENTAS A- 
MERIKOJE.

De Valeru atvyko j New Yopką.
NEW YORK, birž. 21. — šian

die paskelbta^ kad Airijos Sinti 
Feinn “respublikos“ preziden
tas profesorius Edward De Va
leru išlipo Amerikoje ir nedėlio
ję bus Ncw Yorke. De Valeru 
sekretorius nusamdė VValdorf- 
Astoria viešlmlyj apartamentą 
dvi Sinn Feinn vadovo.

Sulig ž m o iri ą, kurie 
su juo kalbėjo, prezidentas !)• 

*Valera atvyko į Amerika dėl 
dviejų svarbiuusiij tikslų:

Pirma — Išleisti paskolos boa 
dsus, kurie įsteigs Airijos res
publiką.

Antra. — Užinteresuoti Ame
rikos valdžią ir Amerikos žmo
nes Airijos n|kalavime ^aves 
apsisprendimo.

BRAZIUJOS PREZIDENTAS 
AMERIKOJE.

WASH1NGTON, birž. 22. — 
Vakar į čia atvyko naujai išrink
tasis Brazilijos prezidentas Epi- 
tacio Pessoa su savo pačia ir 
duklere. Jis išlipo New Yorke 
subatoj. i kur atvyko iš Euro
pos, kur jis lankėsi įvairiose ša
lyse. Jis atvyko į Ameriką sve
čiuosiu*. Kaip New Yorke, taip 
ir WashingtoDe jį iškilmingai 
priimta.

ORAS.

Lietus šiandie; ryto apsiniau
kę; nedidelė permatau tempe- 
returej.

$aulė teka 5:1-5 vai., leidžiasi 
<val.
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Naujienai eina ktnd«.a, liskirtant 
nedAldlenhis. LeidMa Naujiena Ben
drove, 1739 S. HalaMd Si.. Chicago, 
Jll. — Telefonai: ('.anai 1506.

Uislsakomoji <aina!
Okagoje — pačtBi .

lietui* ..J6.IKI
Pusei meto JįO
Trim* mCneslaw ............... UD
pylėm mėnesiam 135
Vienam mėneiini ..................  7*

Olcagoje — per neilotolnai
Viena kopija ..................... .. • «
Savaitei ....................... ..
Mėneaiul ....................................  10

Suvienytose Valstijose, ne Olcagoj, 
pačtu: •

Metma........... .. “k“
Puiel metą ..........
Trims mdnreianiS ,1.65
Dviem mėnesiam ................... 1.25
Vienam mėnesini ...........W

Pi n i <o s reikia *iyM Pačto Money 
Orderio, kartu sn atsakymu.

Apžvalga
randame šitokį

“Muins.teko girdėti apie 
vieną lietuvių laikraščio re
daktorių įdomių dalykų. 
Mums sakyta, kad tas redak
torius turįs artimų ryšių su 
šnipų agentūra. Ir tą mums 
sakė žmonės, kuriems mes 
neturime jokio pamato neti
kėli, o juo labiau, kad pana
šių paskalų mes jau ir ankš
čiau buvome apie tą redak- 

pra- 
siau- 
imta 
susi-

tonų girdėję. Karės 
džioje, kuomet pradėjo 
sti reakcija, kuomet 
persekioti svetimtaučių
rinkimai ir organizacijos, tas

mani savo draugui gavęs 
slaptoj policijoj darbą. Tuo
met da jis nebuvo laikraščio 
redaktorium, Bet jeigu jau 
tuom/4 jis buvo ton pusėn

daiktas, kad ir dabar, būda
mas redaktorium, jis ben
dradarbiauja policijos depar
tamentui. .

mi), bet girdėjome, (kad po 
1 gegužės riaušių, kurios įvy
ko Bostono priemiestyje Rox 
būry, kur buvo suiipta apie 
100 ateivių, tas redaktorius 
buvęs atvažiavęs į Bostoną. 
Žmonės spėja, kad jį Čįa pa
kvietė šnipų biuras.

Mes taipgi girdėjome, kad 
jis įskundė buvusią savo 
žmoną (dabar jis gyvena su 
kita moteriške) ir šnipai bu
vo kelis kartus atėję krėsti 
jos /pamuš.

rėčiaus pakol tikrų priro
dymų mes rankoje neturime, 
jo vardo negalime skelbti; 
galime tik liek pasakyti, kad 
prie socialistų, kiek mums ži
noma, jisai kaip gyvas nėra 
prigulėjęs, nors šiaip buvo la
bai radikalių pažiūrų, didelis 
laisvamanis ir palinkęs prie 
anarchizmo. Gyvendamas sy 
kį su kitu anarchistėliu, ji
sai buvo įsitaisęs revolverį ir 
abudu mokindavusi skiepe 
šaudyti į tikslą. Šaudė netik 
į lentą, bet ir į gyvus daik
tus. Tą gali paliudyti namų 
sąvininkas, kurio kačiukus 
jiedu iššaudė.

Darbo jokio 
piekad nedirbo, 
tųą darydavo '
niais: pirma pardavinėdavo 
visokius “vaistus” ir “bur
tus”, o paskui pradėjo versti 
lietuvių kalbop ir leisti 
gėlės, daugiausia apie 
klU <|alykus.

Galy galt* pamalęs
žmoną išvažiavo su tūlą mer
gina į |<itą miestą Į r tenai 
pradėjo dirbti prie Uętuviško 
laikraščio.

Pragyveni- 
įvaįriais biz-

kny- 
lytiš-

s«vo

Nors, kaip sakėm, prie so
cialistų jis kaip gyvas nebu
vo prigulėjęs, točiąus reda
guojamas jo laikraštis skal

apgynėju Ir kariais kursto 
darbininkus tiesiog prie su
kilimo.

Taigi lietuviai darbininkai 
turi būti atsargus. Reikia 
žinoti, kad šnipų dabar visur 
pilna. Gali būt netik šnipų, 
bet tiesiog provokatorių. Pa
vyzdžiu gali būti kad ir Law- 
rence’o streikas. Lietuvių 
stivikierių komitete tenai vei
kė tūlas D., kuris komiteto 
susirinkimuose visuomet pa
sižymėdavo “kairiomis” sa- 

„ vo kalbomis ir “revoliuci
niais” sumanymais. Kada po
licija pasistatė prieš streikie- 
rius kulkosvaidį, šitas 1). pra
dėjo raginti streikierius pa
daryti užpuolimą, atimti kul
kasvaidį ir atsukti jį prieš 
policiją. Bet paskui paaiškė
jo, kad šitas “revoliucionie
rius” tarnauja Bostono šni
pų agentūrai ir lošia tikro 
juddŠiaus rolę. Kitą panašų 
provokatorių, tūlą M., len
kių suseko savo komitete.

Jeigu šnipas gali įneiti 
streiRierių komitetai!, kodėl 
jis neguli įneiti laikraščio re- 
dakcijon?”

Mes pilnai suprantame, apie 
kurį asmenį čįa kalbama ir prie 
kurio laikraščio jis įdirba. Tuo, 
labiau norisi tikėt, kad straips- 
nyj rašoma teisybę, kuomet pa
galvoji, kodėl valdžia netrukdo 
to “ullraradidališko” laikraščio, 
kada kili radikališki laikraš
čiai turi pusėtinai keblumų su 
valdžia.

Ar jie mato?

Scott Nearing.

1912 m. laikraščiai pranešė, 
buk teisėjas Elbert H. Gary, 
Suvienytų Valstijų plieno kor
poracijos Direktorių Tarybos

Suvienytose Valstijose galima 
pastebėti judėjimą tolygų tam, 
kokis buvo Franci jo j prieš Di
džiąją Revoliuciją. Kuomet 
Gary buvo užklaustas, ar tie 
Žodžiai ištikrųjų priklauso 
jam, — jis vasario 17, 1912 m. 
raštiškai šiaip atsakė:

“Tai, ką aš pasakiau, trum
pai sutraukus, išsirrįškia lame, 
kad visame pasaulyj nujaučia
mas neramumas; reikia pripa
žinti, kad laikai ir aplinkybės 
iššaukia tą judėjimą; tas judė
jimas spiria turtų savininkus 
laibiau interesuotis darbininkų 
būvio pagerinimu; mes visi pri
valome prisipažinti, kad praei
tyj mes papildėme daug klaidų, 
— išmintingiausias (Ha bar daly
kas yra pataisyti tas klaidas ir 
pagerinti musų metodas.”

1912 m. didžiuma manė, kad 
teisėjo Gary tvirtinimai neturi 
Imi mato. Pasaulio situacija at
rodė ĮMrdąug pastovia, kad Im
lų galima daryti tokis pranaša
vimas. Paskirųjų šešių melų 
nuotikiai parodė, kad teisėjas 
Gary buvo išmintingas prana
šas. Kaip ir didžiuma Ameri
kos industrinio gyvenimo vadų, 
Gary m ito tą spėką, kuri vei
kia pasaulyj.
socialėj organizacijoj permai
nos yra neišvengiamos, ir kaipo 
protingas žmogus, jis yra pasi
rengęs daryti viską, kas ma
žiausia užkenktų jo interesams.

Pranašavimas yru pavojin
gas. Teorijos lapai tankiai ne- 
aksako realybei. Bet žmonės 
su teisėju Gm-y perina tymu da
bartiniu laiku yra būtinai rei
kalingi Suvienytoms Valsti
joms. Jei Amerikos valdančio
ji kieta įstengtų suprasti tą 
tiesą, kurią jau suprato darbi-

Jis supranta, kad

npSMMVK........... __________________ (-------- -------- - ------- --------_--------

įlinkai, būtent: kad Amerikos j didžiųjų valstybių naudom Hali (lietuviškesnes Į)avardes, ir sipn 
socialia ir industrinis vystymus j jos apsiskaitymu bus, ko! ji lai- Čitm'2 U<4 nnui
npišvengiajmai turės pereiti tuos kis šalis pagal liesą priklausau- rinkama, 

v* i • * i i • • f t X -.... f ■ -..... • I.. — -.. 2 f.. ■ >... 1........ ...pačius laipsnius, kokius jis pc-(čias Jugoslavijai, padaryti jas 
rčjo Europoj, tuomet per
inamos, neišvengiamos permai
nos, įvykių daug lengviau, ne- 
gut jos įvyks prisilaikant tos. ir bulgarais, 
trumparegės politikos, kurią 
vartoja ir užgina valdančioji 
klesa.
J___ t__________________ _____
Tino translatlon filed v-itli the post- 
n aštri' at Chicago, III. .limo 23, 1919 
as rcąuircd by tne act of Oct. 6,1917

Naujų karių diegai 
Fiumės sutartyj.

Panedėlis, Birželio 23, 1919

Revu Rėvai
LenkaJ ir žy^ų pogromai.

Lenkai visur rėkia, teisinasi, 
kad jie visai nekalti; kad jokių 
žydų pogromų Lenkijoj visai 
nebuvę; kad kalbos apie tokius 
pogromus tai tik pačių žydų 
prasimanymas.

Bet kada žydai pareikalavo 
apgynimo ir atlyginimo padary
tų jiems pogromuose nuostolių, 
lenkų patriotai tuojau sušuko:

—To tai jau nebus! Bezczel- 
nošč žydow#ka przechodzi 
w.szelkie granice!

Kaipgi, kokie butų pogromai, 
kad paskui už juos mokėjus!

Dešimtis iš aiigščiau minėtų 
celmentų yra svarbus auginami 
gyvenimui. Jie visi būtinai turi 
rasties ūkininko dirvoj; kitaip 
jo javai negalėtų augti. Chemi
jos įlaboratorjjose (buvo Į|>ada- 
ryta daug tyrinėjimų — ar aug
muo galėtų augti, jei vienas iš 
dešimties elemclnų butų praša
lintas. Nedarė skirtumo, kokis 
elementas nebuvo prašalintu, 
augmuo neaugo. Pavyzdžiui, ge
ležies tįk kelios dulkės yra rei
kalingom, galimas daiktas, kad 
vienos geležies uncijos užtektų 
čirlam kviečių akrui, bet be jo 
jokis augmuo negali augti.

Čia tai ir yra reikalinga žino
ti — chemišką dirvos sudėjimą. 
Ūkininkas, sėdamas savo javus, 
turi žinoti ar reikalingieji ele
mentai randasi dirvoje. Jeigu 
iu* — jo darbas nueis niekais. 
Klausimas, ar ūkininkas apžiū
rėjęs savo dirvą gali apie tai pa
sakyti? Ne. Tą gali padaryti 
liktai chemikas, ir su tam tik
rais prietaisais laboratorijoje. 
Daug ūkininkų atsiunčia žemės 
nuo savo dirvų į chemiškas la
boratorijas, kur ji yra analizuo
jama ir žinios suteikiamos ūki
ninkams. Nors tas yra ir ne
paranku, bet tūluose atsitiki- 
nuiose jis yrą vienas iš praktiš
kiausių dalykų.

Sumaningi ūkininkai gali tą 
padaryti nors nevisados ir be 
chemiko* pagalbos. Tame daly
ke reikia žinoti, kokie javai, 
kiek ir kokių elementų reika
lauja iš dirvos. Kitais žodžiais, 
ūkininkai turi žinoti chemišką 
javų sudėjimą. Žinodami tai, 
jie matys, kokių elementų dau
giau ir kokių mažiau yra paima
ma iš dirvos. Belo, jis žinos 
kokių elementų dirvai gali grei
tai pritrukti. Ūkininkas apsipa
žinęs su tais dalykais išvengs 
labai daug klaidų ir nuostolių 
vartojant netikrą trąšą, ir tt. 
Laiko stokos dėlei, to dalyko 
gvildenimas palieku kitam kar
tui. ▼V" A. Dvylis, Agr. Stud.

1,300,000 svetimšalių išsiveš 
$4,000,000,000.

Washingtonas, D. C., birž. 18. 
— Vienas milionas trįs šimtai 
tuksiančių rengiasi apleisti Su
vienytas Valstijas. Jie išsiveš 
maž-daug 4,000,000,000 ameri
koniškų dolerių.

Tas skaitlines paduoda inycs- 
tigacijos ir inspekcijos darbo de
partamento direktorius, Ethcl- 
bert SleAvart iš Chįcagos.

Stcwart sako, kad tai esąs 
konservą ty vis apskaillįaviinas. 
$4,000,000,000 susidaro, dalei- 
džiant, kad kiekvienas svetimša
lis vešis $3,000.

Iki birželio 1 d. invesligueija 
liko padaryta šiuose miestuose: 
Chicagoj, South Chicagoj, East 
Chicagoje, Indiana Harbor, Ga
ry, Detroite, Pittsburge, John- 
stdwn, Pa., Youngšlo\vn, O., 
Wilkes-Barrc e te.

Pasirodė, kad iš 103,198 lenkų 
24,590 arba 15.04% grįš Lenki
jon; Auslro-vcngrų, 28.02%; 
rusų, 35.70%; kroatų, 21.75%; 
lietuvių, 9.72%; rumunų, 61929 
nuoš.; italų ir graikų, 11%; 
serbų, 30.90%; slovakų, 31.50%.

Sekamą savaitę imigracijos 
komitetas patieks bilių, sulig 
kurio bus ivikalaujuma depor
tuoti internuotus svetimtaučius, 
kurie prasižengė prieš kares me
tu išleistus patvarkymus.

psiskaitymu bus, kol ji lai- čiama apgarsininuft. Bet apsi- 
i — kartais ir net gre- 

kams ir negrams pasiunčiama, 
kurie ųegali perskaityti...

'l'aip tai linosuojama Lietuva! 
'l'aip tai ir tokiems tikslams ren
kama nuo žmonių pavardės ir 
antrašai dėl išliuosavimo Lietu
vos. Del Lietuvos iiuosavimo, 
už žmonių aukas užlaikomi kle
rikalų ir tautininkų politikieriai 
— tie visuomenės
misdami iš žmonių aukų Wa- 
shingtone, suka lizdą, kuriame

silpnomis, palaikant skirtumus 
' tarp slovincų, kroatų ir serbų ir 
Į turint susipratimus su ritminiais 

Belo, jai Rusija 
lai ji beubejo,

vėl pradės savo istorinę kovą už 
pintinius slavus ir mes vėl išvy
sime Europą įtrauktą į Balkanų

tranai, sau

Yra lengva pasakyti, kad Tau
tų Lyga užlaikys taiką Balka
nuose, bet visa Europa negalė
jo to padaryti po kongresui Ber- 
line, nors darė lygiai tą patį, kas 
dabar yra daroma Nei vienas, 
kuris pažįsta 'pietinius slavus, 
netiki nei kiek, kad jie priimtų 
ant visados tą padėjimą, kuri įlo
mi pavedama Italijai šimtai 
tuksiančių jų tautos žmonių, 

kad Fiumės 1 yjej vienas netiki, kad Italija ka- 
krašlus, 

tų charakteringų nusileidimų, kuriuos ji dabar apima sų jugo- 
kuriuos taikos konferencija yra slavų ir graikų nuoskauda.

cm f n lizinui lu Sil- '
Nusileidimai pablogina dalykus.

Kaip ir visi kiti klausimai, ku-

Nusilcidimai, pavedantieji Itali
jai Albaniją gali atgaivinti 
senąsias IkiIkanų intrigas.

PARYŽIUS. — Nežiū
rint tai čia, tai ten girdimų už
gynimų, atrodo, 
klausimas tapo vėl išrištas vienu 1 (|a nors apleistų tuos

pratusi vadinti sutaikymais. Ši
tuo nusileidimu yra savotiški 
atidėliojimai nusprendimo, ku
rie buvo daromi tiekoje ginčija : rie pasiekė Paryžiaus konferen- 
mų klausimų. ištiesti gi yra mis ciją, Fiumės klausimas algabe- 

leritorija no su savim begalinę eilę blogų 
i pasekmių. Pono Wilsono pa
sakymas, kad Fiume neprivalo 
priklausyti italams, buvo teisin
gas, bet norėdamas atlaikyti s,.- 
vo poziciją Fiumės klausime, 
jis buvo priverstas daryti nusi-

pręsta, kad Fiume ir 
tarp Fiumės ir Naujosios Itali
jos sienos bus padaryta šalimi 
valdomą naujosios tautų lygos. 
Tas reiškia, kad Fiume bus sa
votiškos rūšies Danzigas. Su 
pridėtiniais apskričiais jos gy
ventojai didžiumoje bus slavai, leidimus vieną po kitam ir ant- 
l.ol > i < 111 n v Viirl m L'/.n- Ibei nėra abejonės, kad ją kon
troliuos italai ir ji galų gale pa
klius italams. Bet tuo tarpu p. 
Wi|sono protestas neleido ita
lams užgriebti Fiume ir kelias 
salas gulinčias priešais uostą.

Keistu būdu jugoslavai turės

galo išėjo aršesnis padėjimas, 
negu kad Fiume butų buvusi a- 
liduota italams iš pat pradžių.

Pasekmė yra aiški. Kiekvie
nas |iusjie'idįlmas, pradedant

dėjo pamatą busimiems Euro- 
kaimą Susai, kuris yra rytine ’ pos (kivirčams ir sukurstė tauli- 
Fiumes miesto dalimi. Jie vai-! nes neapykantos ugnį iki to, 
dys gelžkelį į Agram, italai kad ji dabar vėl dega balta liep- 
kontroliuos gelžkelį į Laibauh.
Ten tiek pat bus gamtinės sie
nos tarpe šilų miestų, kiek ir kiaušiai dega kaip tik toj vietoj, 
tarp \Vashingtono ir Gcorgetow- ‘ kur ekspliozija penki metai at-

sna. Ir ne be pavojaus yra nu
rodymas, kad loji ugnis smar-

kaip ir franeuzų siena Monte 
Carlos gatvėmis.

Da atsispyrimai italams.

Pagal ‘naująją nutartį ''italai 
tuojaus apims daugybę salų 
Dalmatijos pakraštyj ir du Dal
matijos miestus, Žara, kuria pa
gal gyventojus yra itališkas ir

vyno uostu. ši talpus Italija tu
rės dar atsispyrimus Dalmatijos 
žemėjo ir nuolatiniai kivirčai 
tarp slavų ir italų įsivyraus, ši
tuo žvilgsnių nusileidimas tiek 
tereiškia, ką ir mipiovimas ran
kos ne lies ryšeliu, bet ties alkū
ne. Ir jugoslavai šitaip žiurės i

Atsvėrimui šitų atrodomu nu
sileidimų, Italija gauna valią ant 
visos Albanijos, ploto žemės a- 
pie 8 ar 9 tūkstančių ketvirtai
niu mylių su 7 ar 8 šimtais tūks
tančių gyventojų, kurie patįs pa
sidalinę pagal tautas, tikėjimą, 
padavimus, bet suvienyti bend
ra neapykanta prieš visus isį-

lių, dykiausia Europos dalis, ku
ri niekuomet nebuvo apgalėta ar 
valdoma tvarkios valdžios nuo 
romėnų laikų. Dalį vadinamą 
šiauriniu Epiru savinasi graikai.

Per šitą sakomąjį susilaikymą 
Italija dabar įeina į Balkanų 
sujušimą kaipo slavų ir graikų 
priešė. Abeji žmonės žiurės į 
ją lygiai taip, kaip italai žiurė
jo į Austriją, kuomet Hapsbur-

Triestą.

Sukelia išnauja senas Balkanų 
intrigas.

Bei kliulįs čia nepasibaigia.

giilčijasi dėl tūlų šalių Balka
nuose. Ąčiiv tam Rumunija su
sideda su Italija prieš slavus ir 
tokiu būdu Balkanuose vėl kįla 
senos intrigos ir

Skaitytoju Balsai
l Ui išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsakoĄ

NAUJA POLITIŠKA ŠMUKLE-
RYSTĖ.

Šiomis dienomis dirbtuvėj 
prielpa prie manęs vienas 
darbininkų, graikas, ir išsiėmęs 
iš konverlo lietuvišką klerikalų 
bendrovės aį)garsinimą-laišką, 
klausia, ką čia rašą. Pažiurėjau. 
Tai buvo Litliuanian and Ame
rican Trading Co. laiškas, rek
lamuojantis minėta bendrove ir 
prisiimtas (iš Washingtono, D. 
C. Minėtas klerikalų bendrovės 
adresas paduotas klerikalų ir

kutyvio komiteto” ofisam Klau
siu: — Kasgi, kad tu lietuvišką 
laišką gavai iš tos be ndrovės; 
rašiai gal į ją kokių informaci
jų? -t- Graikas paaiškina, kad 
jis nieko apie lietuvių įstaigas 
nežinąs. Tiek tik, kad aną kar

cija, kurią aš jam pakišęs. At
siminiau, kad man renkant pa-

kas, paprašius, pasirašė. Praėjo 
jau nemažai laiko ir apie tuos 
parašus net užmiršta buvo.

Dabar pasirodo, kad vietoj 
protestuoti po rezoliusija, tie pa 
rašai su vardais ir adresais iš 
“Ekzekutyvio komiteto” ofiso, 
— užlaikomo tautininkų ir kle
rikalų tarybų už žmonių susi
kautus |Anigus, — yra panaudo
jami laiškų su apgarsinimais 
siuntinėjimui, kuriuose rekla
muojama klerikalų bendrovės ir 
viliojama pirkti Šerai ar bond- 
sai.

Atrodo, kad pasirenkama iš
neapykanta ant rezoliusijos pasirašiusiųjų

kos pasibaigs...
Tie vargšai tautininkai, bend

rai įdirbdami su klerikalais, lo
šia Jurgių Durnelių rolę. Kleri
kalams reikėjo parašų, adresų 
savo biznio garsinimui. Apskel
bė, — reik parašų dol Lietuvos 
laisvės! Tautininkai dirba, ren
ka prašus iš širdies, surinko ir 
dabar tegul palįs pamato, 
kam nauda iš tų parašų — Lie-

Chicagiške Lietuva andai 
klausia, kur parašai, ką po re
zoliucija rinko? Dabar gali su
žinoti, kad parašai jau vietoj ir 
su jais ekzekutyvis komitetas 
šmukleriauja...

t okių laiškų ir daugumas lie
tuvių šioj kolonijoj gavo. Antra
šai paduodami tie palįs, ką ir 
' kaekulj vio komiteto ir ant pač
iu. ženklelio pažymėta, Wasbin-

Jeigu klerikalai naudoja savo 
bendrovei antrašus, 
tautininkai negalėtų i 
bendrovei panaudoti? Bet, tur
ini t, negauna nuo klerikalų, kad 
dar jie iki šiol nepradėjo naudot. 
Nehereikalo žmonės, susispietę 
apie tautininkų bendrovę, ir ne
pakenčia Tautines Tarybos da
bartinio atstovo ‘‘ekzekutyvam 
komitete” — jis kartu su kleri
kalais šmukleriauja j u biznio 
įstaigų naudai.

— Jurgis Valančius, 
Cleveland, Ohio.

tai kodėl
ir savo

Ūkininkų Balsai
DIRVA IR AUGMENIS.

Gamta yra pilna įvairių daik
tų arba kimų. Vieni jų yra 
sudėtiniai, kili gi — viengi- 
miai. Viengiuiiais yra vadinami 
tie kūnai, kurių iki šiol nepa
sisekė jokiu budu padalyti į pa
prastesnes medžiagos formas. 
()xygenas, hydrogenas, azotas, 
chloras, bromas, geležis, varis 
cinkas, švinas, auksas sidabras, 
siera, fosforas ir lt. yra viengi- 
miai kūnai; juos vadinama 
chemiškais elementais. Sudėti
niais yra vadinami tie kanai, ku
rie susideda iš viengimių kimų.

uis kūnas; jis susideda iš o^yge- 
no ir liydrogeno; druska — iš 
chloro ir sodus; cukrus — iš an 
glilA, oxygeno ir hydrogeno.

Dirva yra mišinys sudėtinių

vairių sudėtinių ir, minių (ele
mentų) kimų, apie kuriuos čia 
nėra vietos, o taipgi nė reikalo 
kalbėti. Paminėsiu vien tik 
svarbiausius elementus, kurie 
būtinai yra reikalingi augmenų 

I gyvenimui.
Kuomet chemikas analyzuoja 

augmenis, jis atranda jį esant 
sudėtiniu trylikos Jelcment'ų. 
Dešimtis iš jų augniuo paima iš 
dirvos sekamai: azotas, siera, 
fosforas, kalis, kalkis, magnis, 
geležis, chloras, sodas (mitras)

Tiktai pirmieji septyni tą e- 
kmculų yra reikalingi augmens

įlįs visados’ yra atrandami.
Augmuo iš oro painia anglį ir 

oxygeną, iš dundens — hydroge- 
ną. ()xygenas gali būti paima
mas is vandens. Galimas daly
kas, kad oxygenas ir hydroge
nas yrą paimami iš dirvos su-' 
dčtinių.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Kas tai yra bolševikas?

Vienas lenkų patriotas aiškina 
kitam, kas tai yra bolševikai:

—Bolševikai tai tokie lietu
viai, kurie nenori vienyties su 
lenkais.

Iš tautininkų seimo spyčių (ku
rie buvo ar galėjo būt 

pasakyti.)

—Brangus broliai ir sesers! 
Mes gavome iš Lietuvos lietuvių 
armijos paveikslų, Pąmislyki- 
te: Lietuvos karininkų paveiks
lų! Brangias broliai ir sesers, 
nn« turime tuos paveikslus kar
tu su varpu vežioti po lietuvių 
kolonijas ir rodyti visiems, kad 
musų tautiška armija gyvuoja! 
Tai šventas, istorijos dalykas! 
Mes turime ir čia sudaryti didelę 
armiją ir pasiųsti į tėvynę kad 
jie ten už savo šventą tėvų že
mę numirtų.

—Lietuvai reikia pramonės, 
biznio ir kariuomenės. Be ar
mijos nė pramonė negal plėto- 
ties. Šalies gerovė remiasi jos 
biznio išsiplėtojimu. Kasgi sau
gos šalies biznį, šalies kapitalą, 
jeigu no stipri kariuomenė? Ta
tai mes, tautininkai, kuriems 
Lietuvos biznis rupi, turime or
ganizuot kariuomenę. Tuo mes 
laimėsime. Musų vardas pa
garsės; musų partija sustiprės. 
Savo darbus mes aukso litero
mis surašysime į Lietuvos istori
jos lapus!

-^Lenkai savinasi Kastiušką 
ir Mickevičių, nors jie gerai ži
no, kad tai ne jų, o musų did
vyriai. Jei lenkams reikia did
vyrių, jie eina pas mus, į did
vyrių žemę, ir pasirenka sau, pa
sisavina.

—“Lietuva laisva dabar arba 
niekados” — musų obalsis, Už
tat suskand)inkit varpą: te
skelbia jis Lietuvos ncprigulmy- 
bę, o mes sustokim visi ir pagie- 
dokim:

Buvo žmogus bagotas,
Dirbo šakes, lopatas...

— A. ž.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Vtda visokius reikalus, kaip kriminalitkuose 
taip ir civiliškuose ieisptuosę. Daro 

visokius dokumtntus ir popieras.
Namų Ofisas: Miesto Ofisas:

3323 S. Haąted it. 127 I. lesrborn lt.
Ant trečių lubų 1111-13 Unity Bldg.

Tel. Drover 1310 Tel. Central 4411

Liberty Bondsus 
dali išmokėtų, bondsus ir war sav- 
ings stamps nuperka už cash Ėmei 
and ('<>., 740 W, Madisun St., kam
pas Halsted St. Rooin 232, 2-ras 
augštas, virš Fmnous Clothing 
Store, atdara vakaraiš iki 8 vai. 
Nedaliomis nuo 10 iki 1.

STATE BANK OF 
WEST PULLMAN 
Valstybinė Banka

Kapitalas $100,000.00, Perviršis 
ir neišdalintas pelmįs $45,0(10,00. 

3% ant sutaupintą pinigą.

ętiiępgo, ii|.

’ * 1 ii jn m iim p" urnų k » . h m j ■ .i ■ » 1 ■ ■ 1 ..........................

“Pajieškojimų Žurnalas”
Pajiešku gimines, draugus, pabėgusias pačias ar vyrus, o ypatingai 
Vaikinams merginas, merginoms—vaikinus. Visiems pajieškojimai 
kainuoja tik $1.00. Merginonib pajieškojimai vaikinų UŽ DYKĄ.

Apart pajioškojimą telpa pamokinanti straiiisniai, ypač iš šei
myniško gyvenimo ir meilės; apsčiai puikią juoką. Siuskite pa- 
jioškojlmus tuojaus. Žurnalo kaina metams $1, viena kopija 10c. 
Reikalatikite platesniu informacijų, prisiuselami 3c štampų. Adresas:

ADV. JOURNAL
Rpoip 209 r glO Temple tauri Bpildipg,
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KORESPONDENCIJOS
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FOUNTAIN, MICH.

Iš ūkininkų gyvenimo.

Fountaino miestelis priskaito 
apie 200 gyventojų. Jame ran
dasi sūrių dirbtuvė, trįs javų 
svirnai, pora suskurdusių neka- 
tnlikašjkų ba^uyčiij, 'mokykla, 
geležinkelio stotis ir kelios krau 
tuvėlės. Pats miestelis nmdasi 
gražioj vietoj. Iš jo eina į vi? 
sas puses plentai.

Šioj apielinkėj gyvena 11 šei
mynų lietuvių ūkininkų. Dide
lio judėjimo tarp jų nesimato,— 
organizacijos jokios neturi. Ne
kuriu jų yni laisvų pažiūrų žino 
nes ir skaito pažangius laikraš
čius — Naujienas ir Keleivį. 
Bet yra nemažai ir tokių, kurie 
be kunigo negali apsieiti, ir va
dovaujant Scottvillės lietuviš

kam agentėliui, bando sutverti 
iš ūkininkų parapiją. Vienok 
kic-k man teko girdėti, tai jų už
kviestas kunigėlis spiriasi. Mat

ūkininkai pasiūlė už patarnavi
mų atlyginti javais, o kunigas 
nori, kad butų mokama pini
gais. Tos priežasties delei nega
li susitaikyti.

Iki šiol ūkininkai sugyveno 
gan gerai, bet jeigu tamses
niems pasiseks sutverti parapijų, 
tai ir prasidės neapykanta, kaip 
paprastai, tarp laisvai manančių

šįmet javai gerai atrodo. Vie
tos ūkininkai tikisi tureli gerų

Atvažiavo čion taipogi ir ke
letas chicagiečių, kad praleidus 
vasaros karščius ir pasigerėjus 
gamta. — V. M.

BENLD, ILL.

Mergytės nuskendimas.

Šio mėnesio 18 d. prigėrė 
7 melų mergytė, Elena Jarušiu- 
tė. Ji norėjo pamatyti, kaip kįti 
vaikui maudosi tvenkiny], ir ka
žin kaip netikėtai įkrito į vande
nį. Nors greitai buvo išgriebta 
iš vandens, bet kad nebuvo žmo
gaus, kurs butų nusimanęs duot 
ūmios atgaivinimo pagalbos.

čia

Lietoviiį Rateliuose.
T0WN OF LAKE

Stockjardų darbininkų 
žavimas.

organi-

I • r , (

Dabar stockjarduose 
I įlinkai pradėjo stropiai 
žuolius į Amerikos Darbo Fede
racijos unijų. Pirmiau buvo 
daug tokių, kur manė, kad ne
valia stoti į kitų y organizacijų, 
kaip tik į kokių nors šv. Anta- 

1 no ar šv. Koko, bet dabar jau 
mato, kad klaidžiojo ir kad ki
tokio įšėjimo nėra, kaip stoti į 
unija. Jie jau pradėjo suprasti, 
kad kitiems stokjardų darbinin
kams susiorganizavus, “sieke-1 
riai”, tai yra tie, kur nesirūpi
na unijon stoti, gali atsidurt la
bai kebliame padėjime. Taigi 
jau ir tarp lietuvių pradėtas dar 
bas. Buvo paskelbta, kad šau-

darbi- 
organi- smagiai ir esu

štai siekiasi į dangų, tarytum 
šaukdami atmonijimo. Vienas 
jų gerokai nudegęs, o kitame, 
yt pelėdos akys, dillisi dvi dide
lės skyles...

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė.

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

Phone Drover 7043 
Cicero offlce 

4847 W. 14th St
VaL 1—4 p. m. Ned. nagai sut 

Phone Cicero 5961
Rezidencija 3336 W. 66th St 

Phone Praspęct 8585 .— ■, —.    -------- ,,

laiminga mergyte susitiko mirtį 
kaip tik savo gimimo dienų, su
ėjus lygiai septynis metus am
žiaus.

tė žuvo, yra ir šiaip nelemtas 
daiktas. Jis yra prie anglių ka-

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

33Q3 S Morgan St Chicago, III

telio srutos. Tėvai neturėtų lei
sti savo vaikučių ten maudyties, 
nes gali visokiomis ligomis už
sikrėsti: Pačiai miestelio valdy
bai reikėtų į tai domos atkreipti.

— Mergos Vaikas.

F. (o L. lokalo 257 susirinkimas 
po n r. 5438-10 So. Marshfield 

I avė., Town of Lake. Nuėjau jr 
aš. Buvo pažymėta, kad susi
rinkimas prasidėsiąs kaip 7 vai. 
vak., bet prasidėjo! tik 9:15 v. v. 
Visų pirma išėjo anglas, papa
sakojo apie unijos dalykus ir 
kaip reikia organizuoties. To
linus prieinama prie rinkimo 
Valdybos, bet čia tuojau išlink
ėto ųžreiškiama, kad niekas ne
turėsiąs balso, kaip tik tie, kurie 
prie šios kuopos priklausą. Mat, 
pirmininkas (vytis) užmiršo, 
kad čia lokalas, o ne kuopa. Vie
nas iš susirinkusių paklausė, ar 
tie, kurie priklauso kitiems lo-j

Dvidešinils Antrosios “bolše
vikai” pradeda atvėsti. Po kar
štos kovos su tariamais social- 
patriotais, kurie pasišalno iš 
kuopos ir įsteigė S. P. liet, sky
rių, tikrieji - kairieji nebeturi 
kas veikti. Kaipgi, kuopoj ne
liko ne vieno socialpatrioto, tai 
prieš ką bekovosi? Susirinki
mai dabar atliekama kuoparla- 
nientariškiausiu būdu: įnešti, 
paremia, balsuoju... Bet beda 
ve kame: balsuotojų skaičius 
sparčiai mažinusi. Tūlas pajot- 
žarga andais apreiškė:

— Kas bus, jei toj dvide
šimts antrojoj beliks tiktai biz
nieriai Molis ir Spurgis ir “ke
liaujantis sąjungietis” Zelba?

— Bus trejybe — atkirtau.

Taigi, “broliai” tautininkai 
ir klerikalai gali pasilsėti: jau 
po seimui. “Broliams” tauti
ninkams nebėr už ką agituoti, o 
“broliai” klerikalai
beturi kam besipriešinti.
tai ilsisi ir daro rokundas savo 
“didėtų darbų”.

Bet draugijų nariai, kurie

jie

PRISIDEDA SAVO DALIA
Tūlas laikas atgal aš iš eilės ėmiau keletą Laxcarin 

plėškelių nuo užkietėjimo, supkųms. jlįęglip ir. vj.Judą.....
ligos ir nuo to laiko buvau visai sveikas. Aš rekomen
davau jų daug kiliems .sergantiems viduriais, kaip aš tų 
pajutau mano pareiga buvo pasakyti jiems kiek gero jos 
man padarė. ‘'Jos yra pavyzdingas, nevodingos gyduo- ' 
lės, kurios prašalina katariškų gleivę iš žarninio tako ir 
sumažina uždegimų, kuris praktiškai yra priežastimi vi
sų vidurių ligų, kepenų ir žarnų negalių, priskaitant ak
losios žarnos uždegimų. •

La.searin neparduodama apliekose, kadangi nrvs no
rime užtikrinti vartotojus Im.Kearino, kad jie visuphjct 
gauna gerus, šviežius vaistus. Ganėtinai pilnam gydy
mui pačiuose svarbiuose atsitikimuose, šešios dėžės 
penki doleriai, vieną dėžė vienas doleris. Laxearin Pro
ducts (>>., L—2, Dept., Pittsburgh, Pa.

Ne, sako. — O ar bus galima iš 
kito lokalo persikelti? — Bus 
galima už trijų ar keturių sa
vaičių, atsako. Pradeda valdy
ba rinkti. — Aš manau, sako, 
kad broliai sutiks su tais pačiais, 
kurie šį darbų pradėjo? — Su
tinkam, sutinkam! — sušuko 
koletus jų šalininkų. Ir valdyba 
išrinkta.

Tokia procedūra labai keista. 
Darbininkai turi organizuoties, 
bet jie turi ir suprasti, kad jie

nas autokratiškai šeimininkau
ja. — Petronės Sūnūs.

nc-
Ta-

tų j Mormono viešbutį, dabar 
kalbasi:

■— Na, brol’, kitų syk jie mus
neapgaus! Sakė, kad. seimas

— prašymų, kad jų duotų — 
pons prezidentas...

I - J

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas naujausia metodą su pagalba naujausią 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 12 dienų ir nuo 4 iki 8 vai. vak. 

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

WEST SIDE.
šiH ir tas.

Seni žmones sako taip: “ką 
dievas myli, tam kryželį duo
da”. Andais westsidiečiai turė
jo progos įsitikint, kad tai yra 
netiesa. Anava, dvi bažnyčios 
neteko netik kryželių, o ir di
delės dalies bokštų... Buvo taip: 
užėjo didelis lietus, jį sekė di
delė perkūnija su dviem skar
džiais trenksmais, kuriuos sekė 
gaisras ir daug daug darbo ug- 
nagesiains.

Šiandie dviejų bažnyčių bok-

West Sidėj geroka valanda 
kaip pa laikoma viešas lietuvių 
knygynas. Tai vienintelis “švie
sos žiburėlis” westsidicčiams. 
Ir reikia pasidžiaugti, kad toly
džio vis didesnis būrelis lietu
vių darbininkų pradeda išvysti 
ta žiburėlį. \ Knygyno lankyto
jų skaičius nuolat didėja. Ta
tai liudija, kadir wcstsidiečiai 
stengiasi sekti gadynės dvasia.

— Vietinis.

- GALI KILT STOCKJARDŲ - 
DARBININKŲ STREIKAS.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akių, Ausy, Nosies, Gerkles ir Plaučiy
Kurtumas, Kataras ir Džiova
Gpli būt prašalinta ir daugelyje tesitikimą iš

gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug, niek
tu gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytą ligonių yra aiškus pri
rodymas mųno gabuu’.o.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo viepu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

(Cionpas Monroe) .

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Ąve.
Rezidencija 10731 S. Michigąn 

Avė., RoseJand, III.
Telefonas tas pats rezidenci

jai ir ofisui, l’ullman 342 
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

2 j)o pietų iki 4
6 iki 9 vakare.

Kambarys 307.
VALANDOS 9 iki 8 
Nedaliomis 10 iki 1.

DR. DONOHOE, Specialistas
Vėliausios Europiejiškos ir kitos 

metocios.
Jei jąs turite kokių viduriu liga, kepeny, 

kraujo arba žarnų j spuogus ant skuros. se
nas žaizdas, nustojimą STIPRUMO arba a- 
petilo, kokį gčliiną arba skaudėjimą arba 
kokią užsiscnėjųsių ligą, kurios jums neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

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

36 Wset Rąndolph St„ kampas Deąrborn. 
Valandos: 9 rytp iki 8 vai. vakare. Nedalio

mis 10 ryto iki 1 vai. dieną.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITA^!ęGRAžIAI IR PIGIAI

į, ....    Pili lf^

Už $50,00 arba LAISVĖS 
ĘONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertes 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, tita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
M rekordą ir dei- 
mantine adata veltui 
Mes taipgi turime ke- 

1^' $ 1 aiigšlos klesos
phonografą, kuriuos 

h ? ’u mos Perduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad me$ turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 

W 1/u-----n|( ‘ $650 player piano,
h garantuotą 10 metą

■ W ir vartotų tik 8 savai
tes, kurj mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽM1EŠTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arpa rašykite tuoj aus. 
PRISHJNČIAME UŽ DYKA.
WE8TERN FURNITURE ŠTORAGE 
2810 W. Harrisen St. Chicago, Rl. 
Atdara nąo 9 rytu iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

dų darbininkų yra nesusiprati
mų ir lodei kad lik nekiltų 
streikas. Darbininkai, priklau
sau lįs unijai, sako, kad samdy
tojai elgiasi su unistais taip, 
kad jie kuomažiau galėtų už
dirbti, o formaliai esu, matyt, 
pamokinti, kad turistams tai 
šiokių tai lokių šunybių darius.

Del tos priežasties pastaruo
ju laiku dažnai atsitikdavo ne
didelių “job” streikų. Pareitų 
savaitę kaikurios unistų grupes 
nebepasikentusios buvo inetu- 
sios darbų, o dėlto ir šimtui ne-

,■ . .............................................................. .................. II.........

AS, ADOMAS A. KĄRALĄUSKAS, SEKANČIĄ! RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirlnhnas pilvelio, nuslabnAjiiyąs. Kr&ujp, inkstą, Nervą ir 
abelnas spėką nuslojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur JieškoJau say pagalbos, nęsigailėjįau vijoje Ame* 
rikoj ir už rubežiy, bet niekur negavau savo sveikatai pugelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valytojo. Nervatoną, Inkstu ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervui ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 
inatizmąs pranykę, diegliai neheM| uą krutinę. Viduriu rHtaM 
išnyko po užmušimui visą ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 

lagitd ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkuoju Šalutaras mylistų ge- 
rądėjįstei ir linkių visiem savo draugam ir pažįstamiem M tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdšaį kreipties pre Šalutaras:

SALUTARAS
A>JNSPTUP0N i Katrenas, Prof.

1707 So. Halsted SL, Telephone Canal 6417/ Cfclcago, III.

Atidai visų narių Amalgamated 
Clothing Workers of America

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

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 JOINT BOARD AMALGAMATED 
CLOTHING WORKERS OF AMERICA

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

M. WALENČIUS,
HART, MICHIGAN.BOX 96,

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilnų “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—Q 
Utarninkais, Ketvergąią ir 
Subatomis 9—9.

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILVVAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sts.

> u i i linini n i i....................................................... ..

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams Popierą.

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų iš vidaus, po $1,50 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO„

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, • CHICAGO, ILLINOIS.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10o. 
Prie šią kainą priskaitomą ir 

1c if 2c kariškos mokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32,ra GATVĖS

Daktaras

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

1(1:30 ryto iki 12 
2 iki 4 po piet, 7 iki 9 vak.

Telefonai
Ofisas Yards 2544 
Namai

Vyrišką Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančių žiemų nepakilo 
kainos. 'v

Mes užlaikome taipgi minų sande
lį nežymiai vartotų siutą ii* over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

l'ull (Iress, tuxc(lo, frock siutai, 
ir 11. $16.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak, 
Nekėliomis iki 6 vai. vųlį. Suimto
mis visą dineų iki 10 vai. vuk.

.__________ _ _________ , S, GORDON,
7c i . f i \ 1415 So. Halsted St., Chicago, III.(Seka ant 4-to pusi.) Įsteigta 1902

priversti švęsti. Kaip paprastai, 
kur lik dirba organizuoti ir ne
organizuoti darbininkai, tarp jų 
eina nuolatinis trininios.

Dabar teisėjas Alschuler vėl 
ėmėsi darbo — taikyti nepasi- 
lęnkiimsiųs unislųs su' satnUy-

- c • * , 1 • i ; '

tojais. Tai’aviiiios turbūt už
sitęs keletą dienų, bet kokie to 
rezultatai bus, sunku pasakyt. 
Kol-kas Alscliuleris graudenąs 
darbininkus numesti darbo, kęl

I SaiigokrteSavo Akis)

Teisingai^ pritaikytais akiniais, 
kuomet lys kenčiate galvos skąu- 
dčjimą, kuomet rąštąs susibėga j 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. -Kuomet Jus esgte |rųmpą- 
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 mėty 
patyrimas s|ame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydyipas visų akiu, ausy no
sies ir gerkles ligą. Po priežiūra 
Dr. P. A. Graves specialisto. U- 
t^rnhikais Ir P^tnyčioms yuo 2

\ john'smetana
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
• Tėmyjdte j mano parašą.

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

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai
> Gyveniniai yra

. tuščias, kada prą 
njksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga durna at

• kreipiama j vai
kus. Vai.* nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedGlioipis. nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 at 

Tclephone Yards 4317 
Poulevard 6437

~ 11.............. .

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSI JOS

Gerai lietuviam^ iinopnąa per 16 me
tų kaipo patyręs gydytoju, chirurgu 
ir akušeris.

Gydo aštriu ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naująųsiąs 
metodu X-Ray ir kitokius elektros pria- 
taisus.

Ofisas Ir Laboratorija: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Ganai 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. lįalsted Street

11 VALANDOS; ryto, tiktai.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 mptai 
Gyvenpnas ir Ofisas 

8149 S. Morgan at., kerte 32 at.
Chicago, Illinois. 
SPECIALISTAS:

Moterišką ir Vyrišką. 
Tąipgi Chronišką Ligą.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Kreivos Akys 
viepu atsilankymu.

g*.1.".—: ■■ . . 1 r

Expertas
Akiij

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnickl
3109 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
_ ir nuo 5 iki 8 vakare •

Atitaisomos
___  „ Be chlorofor

mus. Virš SOtTišgydytu ant rekordo.
Ateikite ir ypatiškai persitikrinkite 

baigusį mokslų ir registruotų gydy
tojo Chicago, specialiai studijavusio 
galvos liga. Specialistas

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGAS.
Pasitarimai dykai.

Silpnos ...........
i Skaudamos ...
Raudonos .......
Kreivos......... .
Kurčios .........
Tekančios ..... 
Ūžiančios.......
Užkimštos .... 
Skaudantį .... 
Tekanti...........
Kreiva ...........
pžkųnusi.......
Skaudanti .... 
Silpnų .............
Catarrhal ..y. 
Užtinusi .

.. AKYS 

.. AKYS 
.. AKYS 

AUSYS 
. AUSYS 
. AUSYS 
, AUSYS 
. NOSIS 
.. NOSIS 
. NOSIS 
. NOSIS 

GERKLĖ 
GliHKLft 
GERKLĖ 
GERKLĖ

Franklin 0. Carter M, D.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
120 SO. STATE GATVĖ. 
21 metas prie State gatvės

Valandos: 9—7. Nekėliomis 10—12.

—......................... ! H..H. II

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 6 v. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.

- -

Rcz. 933 S. Aąhlanc} Blvd. Chįcago 
Tclephone Haymarkct 25<4

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago 
Tclephone Drover 9693

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, I1L
Ofiso Tol. Boulevard 160

‘ Rcz. Tol. Sccloy 420

R———0 ■imi ir 
Tel, Yąrds 3654. AKUŠERKA 

Mrs.A.Michnl8WlczBTW| 
Baigusi Akušerijos kol 
Icgiją; ilgai praktika*! 
vusi Pennsylvapijoi 
hospitalčse jr Pasek* 
m i n g a i patarnau-Į 
5a prie gimdympJ 
Duodu rodą visokio^ 

;se ligose • mutęrįips. ir 
merginoms., 
8118 So. Halsted Str.

(Ant ųntrų lubų) ' 
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak 
Ui m ,.111^1 . .liĮi i.U,. II | M

OI

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”



(Tąsa nuo 3-čio pu*

visi jų skundai nebusią išnagri
nėti. . i << ’ < f i

Šnipas, kurj nieks nesiuntęs 
Šnipinėti.

Miesto tarybos ponai tnri 
naujo galvosūkio. Kaipgi, an- 
duis laikė savo posėdį vadina
moji kriminalių reikalų komi
sija ir žinotumėte — “kas 
nors” pasiuntęs šnipą tyrinėtų 
ponų komitetčikų žygius! Ta
sai šnipas pasirodė esąs tūlas 
stenografistas, p. Edvvardas 
Connelly. Komisijos nariai nu
jaučiu, kad šnipas buvęs atsių
stas iš policijos departamento, 
tik kas toks jį siuntęs — neži
nia. Policijos viršininkas, Gar- 
rity, ginasi, o jo pagelbininkas 
Alcock irgi nenorįs prisipažinti.

štiųė; sumažinta iki mlnimum 
Iškaičius policistų, dabojančių 
didmiesčio gatves, pravedant 
tam tikrą automatinę signalų si
stemą; tinkamiau sutvąrkyta 
detektivų biuro veikimas ir į- 
steigta tam tikra komisija, ku
ri sektų policijos departamento 
veikimu ir sudėtų išimtinai iš 
miesto tarybos narių.

. Manoma tečiuus, kad suma
nymas, jeigu jis bus pasiūlytas 
miesto tarybai, ras joje griežto 
pasipriešinimo ir todėl nebus 
pravestas.

DU JAUNI BANDITAI.

Užpuolė dirbtuvę ir 
su 439 dol.

pabėgo

Ypatinga didybė

[Asmeniškus reikalus su 
žuvyte.]

ntleagti, tlt Panedėlfe, Birželio 23, 1919

Du jauni vaikezai, 
metų amžiaus, praeitą

apie 16 
subatva-

Ir advokatas gali patekt 
bėdon.

Pons Arthuras Coben, “paty
ręs advokatas nuo keturiosde- 
širnts šeštosios”, andais gavo 
naujo patyrimo. Jisai maudėsi 
ežere ties 51 gatve, o ponia Mn- 
rion Weightinan, moteris-poli- 
cistė domiai sekė pono advoka
to manrras. Pagalios dalykai 
susidėjo taip, kad j>onia Weigh- 
tiuan {Kinui Coheimi paliepė ei
ti su ja į... polysteišinį. Ten 
jk turėjęs “pasiaiškinti” delei 
nederamo pasielgimo — disor- 
derly eonduet.

kompanijos dirbtuvę, 402 So. 
Aberdeen gat. ir grasindami re
volveriais privertė kasininką po 
akių pačių dirbtuves savininkų 
atiduoti jiems 739 dolerius. Ga
vę pinigus — kitais žodžiais 
darbininkų algas — abudu ban
ditai pasišalino.

TELEFONŲ KOMPANIJŲ PEI 
NAI SUMAŽĖJO.

Tikisi “atsigriebti”.

ska

STREIKAS.

Susterikavo North Chicago 
JLardware kompanijos darbi
ninkai, samdytojams atsisakius 
mokėti jk|us 15 nuošimčių, 
brangiau nvgu dabar mokama 
algas. Beto sterikininkai rei
kalauja ir trumpesnio dariu). 
IJgšiol jie tame fabrike dirikia
vo 10 valandų dienoje!

Pravedus naujas kainų 
les telefonų kompanijos pelnas 
žymini sumažėjo. JPav., pri
vačių telefonų naudojimas nu
puolęs net ant 40 nuošimčių.

Vis dėlto, kompanija tikisi ai 
sigriebtj. Josios prezidentas 
andais laikraščių koresponden
tams užreiškė, kad ilgainiui 
žmonės apsiprasią ir todėl atei
tyj kompanijos biznis ir vėla 
eisiąs as usual...

Kiek laiko atgal buvau para
šęs Naujienose feljetonėlį “Lie
tuviškas Milijonierius.“ Pašai
pai medžiagos pagamino S. t,. 
asmuo viename 4-tos kuopos su
sirinkime. Pavadinau jį Baltu 
Žuvyte. Dabar vienas tuo pačiu 
žuvies vardu prietelis Žarijoj 
perstatų Feljetonėlio Antgnlvį 
^nelagiu ir šmeižiku. Negana to. 
Žuvytė, matyt, besidžiaugda
mas, kad jis yra Žuvytė, įsisva
joja dar. kad jį kažinkas kažin 
kokiame tvenkinyj gaudąs. Na, 
lik jau! Iš tiesų, žuvele, 'linkiu 
tau ilgiausio amžiaus. Visti, kas 
negera ir negražu, tai kad žuvy 
te, mažai tenuvokdamas apie 
dalykus, duoda įnešimų išbrau
kti asmenį, kuris kada tai kr 
tai pirašęs -- ne ant Žuvytės, 
bet ant kito dvikojo, kurio nė 
susirinkime visai nebuvo! Ir 
Žuvytė meluoja: visai neklausė
te, “kodėl taip rašo?”, bet tiesiai 
įnešet. kaH išbraukt. Tik deja, 
kad niekas durnos neatkreipė, 
niekas neparėmė. Matyt, ir ki
ti žuvytės tvenkinėlį pažįsta, 
kiek jame mandrumo.

Imsime korespondencijas. Sa
kaisi, daug jų turįs. Bet jeigu 
jos buvo neteisingos, kuopą 
šmeižiančios, kodėl neradai rei
kalo to nurodyti, apginti, o lik 
užkliuvai už to pašaipos rasinė- 
lio? Delio, kad visos korespon
dencijos buvo teisingos, 
vieną parašiau girdėjęs, 
buvęs susirinkime. Taip 
kiau, kad girdėjau. Bet
ir tai, kas korespondencijoj bu
vo rašyta, liko faktas: kuopos 
organizatorius rezignavo; o taip 
jau ir iš antrojo redaktoriaus 
vietos jei dar nerezingnavo 
greitai |>uinatysime. »

— Gvaizdikas.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
Pajieškau trijų savo draugų, Ig

naco Buika, Lapaičių sodž.. Joną 
Vaitekūnų, Norkūnų sodž., Stanislo
vų Dailidę, Duugilaičių sodž. Visi 
trys paeina iš Kauno gub. Šiaulių 
pav., Meškučių put'p. Aš Kazimie
ras VillmaviČe sodžiaus Klebonų 
prašau atsišaukti ir daugiau pažįs
tamų arba pažįstamos .šituo adresu:

Kazirner Willimaviče, 
Girardville, Pa.

Pujieškau brolio .luozao Grublio, 
Girininkų sodos, Vairutos para., 
Kauno red. Raseinių pav., gyvena 
Nevvarke, N. J. Girdėjau miręs. 
Kas žinote apie jj, gyvas ar miręs, 
prie ko jis buvo prisiųskit adresą, 
už ką busiu dėkingas.

B. Grabauskis, 
^203 S. Halsted St., Chicago III.

Pajieškau savo brolio Jono šiau- 
lio, paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Pricinėlio parap., pirma gyve
no Sheboygan,Wis. Jis pats ar kas jj 
žino malonėkite pranešti.
.. Joe šiaulis,.................
168 Main Str., Kenosha, VVis.
■ ■■ —MM—”“T

JIEšKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo į bučernę os

tini patlręs gerai tume darbe. Kam 
reikalingas geras darbininkas ma
lonėkit atsišaukti laiku į Naujienas. 
1739 So. Halsted, Thamas .1 urenąs.

Pajieškau darbo lietuvių šeimy
noj, sutinku dirbti už užmokestį ar
ba tik už pragyvenimą.

P. M. Cipliutė,
581 S. River St., Aurora, III. 

t
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REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI

LIETUVIU BENDROVE REIKA
LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PABDAVOT 
FABMAS IK LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI 
NIŲ

3301

GEBOS. KLAUSKITE PLATES-
PAA1ŠKINLMŲ PAS:

LIBERTY LAN!) AND 
INVESTMENT CO.

So. HalHted St., Chicago, III

BOSTONATORIO TARNAU
TOJŲ STREIKAS.

STREIKO VEDĖJAI NĖRIAU 
SO TEISĖJO.

o ne- 
ir sa- 
dabar

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

REIKALINGA vyrų mokyties au
sti rankinėmis staklėmis. Gera mo
kestis mokinantis. Gaili uždirbti 
virš $30.00 į savaitę kuomet pri
tinsite.

Olson Rug Co., 
1508 \V. Monroe. St., Chicago, III.

REIKALINGA moterų niokyties 
austi rankinėmis staklėmis. Gera 
mokestis mokinantis. Gali uždirbti 
virš $20.00 į savaitę kuomet patyręs.

Olson Bug ('<)., 
1508 West Monroe St., Chicago.

Bostonštorio < (vidurmiestyj) 
tarnautojų streikas tebesitęsia. 
Krautuvę nuolatos daboja apie 
du tuzinu policistų. Jų prie
dermė žiūrėti, kad pikietuotojai 
nesimaišytų, o kurį sučiupus, 
gabenti pas teisėją Sullivaną. 
Mat teisėjas Sullivan maloniai 
išdavė Bostonštorio ponams 
“indžonkšeną” prieš streikie- 
rius, tat kiekvieną sugautą pi- 
kietuotojį ar pikietuotoją jis aš
triai baudžia — kalėjimu ir pi
nigais. Dirbančios Bostonšto- 
ryj mergaitės - pardavinėtojos 
gauna algos taip menkai, kad 
negalima suprasti, kaip jos gy
vent gali. Daugelis jų tegauna 
vos 3 dolerius savaitėj!

Trįs G. II. Ikaminondo kom
unijos darbininkai stockjarduo- 
se, kurie sakoma suagitavę dar
bininkus streikuoti utarninke 

ir seredoj, vakar atsisuk? eiti 
pas teisėją Alschulerį paaiškin
ti jam kokios yra klintis tarpe 
darbini ų ir kompanijos. Tei
sėjas dtirb šituos Ištyrimus, pra
šomais kompanijos.

Rauktieji darbininkai yra 
šitie: J. Kubak, J. Saunders, ir 
VVilliam Jaritz; visi trįs yra na-

TROKAS SUVAŽINĖJO VAIKĄ.

REIKALAUJA REFORMŲ.

Aldermanas W. Steffen ren
giasi pasiūlyt miesto tarybai 
sumanymą perorganizuoti visą 
policijos departamentą. Jeigu 
Steffenso sumanymas bus pri
imtas, be kitu butų pravesta se
kantų reformų: panaikinta an
trojo policijos pagelbininko ra-

Miko Derea, 10 metų, 1307 
Arthington užvakar tapo mirti
nai sužeistas, kuomet jį parmu
šė ir pervažiavo trokas ties Šia u r 
vakariniu kampu S. Water ir 
Dearborn gat. Troku, kuris pri
klausė Da i lydžių Apskričio Ta
rybai, važiavo Frank E. Palacz, 
2302 Marshall blvd.

Ratas perėjo per galvą ir nu
laužė sprandą; benešant ligoni
nėn vaikas pasimirė.. Važiuoto
jas paliuostiotas, 
pripažinta nekaltu.

Pranešimai
Pastaba atsiunčiantjems draugijų 

pranešimus: — 
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavardę ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus ete. skelbiame dy
kai, bet Jie turi būt trumpai 
HurašytI, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti 

— Redakcija

E. Chicago, Ind. _ LDLD. 70 kp. 
susirinkimas bus utarninke birželio 
24 , 7:30 vai. vak. K. Grikšto svet. 
Draugai, atsilankykite kiekvienas, 
nes turime daug svarbių reikalu.

Rašt. A. I*. M.

Harvey, III — LSS. 228 kuopos mė 
nesinis susirinkimas įvyks seredoj, 
birželio 25, kaip 7:30 vai. vakare, 
paprastoj svetainėj Visi nariai ma
lonėkite susirinkti. — Komitetas.

LSS. 137 kp. rengia draugiška iš
važiavimą j Washington Heights 
miškus nedalioj, liepos 6 d. Kvie
čia lr kitas progresyves draugijas 
prisidėti. Programas bus paskelb
iąs vėliaus. Malonėkite kitos drau-

kadangi įis'g'jos tą dieną nerengt jokių pramo
gų. — Rengimo Komitetas.

POLICISTAI GAUS $150 DAU 
GIAUS ALGOS.

REIKALINGA patyrusių moterų 
prie siuvimo ipilų elektros mašino
mis Pastovus darbas. Gera mo
kestis. Atsišaukite į

Empire Mattress Co., 
2231 West Madison St., Chicago.

REIKALINGI vj’rai mokintis a- 
gentauti. Patyrimas nereikalingas, 
mes išmokinsime jus iki augščiau- 
siiun laipsniui .toje profesijoje. Už
dirbsite nuo $50 ir augščiau j sa
vaitę. Reikalinga $300 jvestuoti, 
kaipo atsakomybė. įvestuosius pi
nigus galima gauti, kuomet tik pa
reikalausi!. Aš pristatysiu jus j 
darbą, atsišaukite

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

RF.IKAIJNGA merginų dėl drill 
press, milling machines *r punch 
press darbo. Gera mokestis.

The Sherman Klove Co. 
4519 West Harrison St. Chicago.

REIKALAUJAME 
ANGLIAKASIŲ IR KROVĖJŲ

ir

Stanislovas 
Šimkus

13 mėnesių amžiaus, mirė 
birželio 21 d. 4 vai. po pietų. 
I-iddotuvčs įvyks šiandien, birželio 23 d. is namų 714 W. 
17tb SI, 10 vai. rytą | Lietuvių 
Tautiškas Kapines.

Kviečiame visus gimines,, 
draugus ir pažįstamus atšilau-. 
kytl | šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse.- s

Par'Heka nuliudhne tėvai. 
Pranta ir Ona ši m kai.

Cbicągos po)teistai ir gaisri
ninkui gaus daugiau algos. Kiek 
to pakėlimo bus dar nėra nus
pręsta.

Dabar geriausias polieistas ir 
gaisrininkas gauna $1,500 į mo
jais. Komitetas žndė^o (pakelti 
jiems iki $1,740 metams, jei le- 
gislatura butų nustadhisi mo
kesčių kainą ant $2.35. Bet da
bar. kada miesto mokesčių kai
na yra nustatyta tai po-

licistams ir gaisiįHfokams grei
čiausia bus pakelta iki $1,600 
ar $1,650 metams.

Policiniai skundžiasi, kad su 
dabartine alga jie negali šeimy
nų išmaitinti ir daugumas jų 
yra prasiskolinę.

“Birutės” metinis susirinkimas j_ 
vyks utarninke, biržVlio 24 (L. 8 
vai. vakare, Birutės svetainėj. Bus 
renkama nauja valdyba. Visi vei
kiantis nariai ir nariai - rėmėjai 
malonėkite atsilankyti.

— Sekretorė L. 2.

Geri namai, su geru vandeniu 
elektros šviesomis, pigi randa, di
deli daržai, gera ganykla dykai. Gu
linta ganyti karves, kiaules, ir viš
tas. Pa vieniems vyrams geras na
mas ir užlaikymas.

Musų kasyklos dirba kasdieną. 
Mes turime abi kasyklas paviršiui 
ir giliai, su 3Mj iki 5 pėdų angli
mis.

Mes nemokame už kelionę. Meš 
turime viską užlaikymui gerų žmo
nių. Geros darbo ir pragyvenimo 
sąlygos, Ir nenorime tokios klesos 
Žmonių kuri norėtų apmokėti kelio
nę.

Del platesnių žinių ateikite arba 
rašykite:

NE\V RIVER COMPANY, 
MACDONALD, W. VA.

REIKALINGA merginų ir vaikinų 
prie dirbtuvės darini.

RELIARLE BELT CO., 
507 So. VVclls St, Chicago, III.

Harvey, III. — LDLD kuopos su
sirinkimas įvyks panedėlio vakare 
8 v., J. A. Geruckio svet. Visi drau
gai bukite laiku, nes labai daug 

’ j reikalų. Nepamirškite ir 
draugų atsivesti.

— Sekr. F. Slėnią.

Liet. Soc. Dainininkai Aine- 
I Apskr. rengna koncertų S. 

L. S. D. A. delegatų suvažiavimui, 
kuris <yks subatoj, birželio 28 d., 
1919 ul Meldažio svetainėje 2242 

|W. 23 PI. Gerbiami chorai, malo- 
i-oiififti ntskirui dnlvvau- 

U prograine; taip put pribukite į 
suvažiavimą, kuris tęsis nuo birž. 
28 iki birž. 29 d.

— Sekr. F.

naujų

Sus.

Magola.

konferen-LDLD Pirmo Apskričio
ei Ja Įvyks seredoje. 25 birželio, Auš
ros svet., 30 ir Halsted gatvės, 8 v. 
vąjcare. Mialonėkite laiku susirinkti 
visi Chicagos ir apielinkio kuopų 
delegatai ir Agitacijjos Komitetas. ’

— Sek r. J. Gasiunaa.

REIKIA darbininkių prie fitiišia- 
vlmo ir guziku suvimo, gera mokės
is, pastovus darbas, atsišaukite tuo

ju us.
Betmnn Bros & Blair.

234 So. Market SI., Chicago.
REIKALINGA patyrusių geležų 

karpytojų ir lėiberių j serap Iron 
vardų. Gera mokestis geriems 
žmonėms

1632 W. Kinzie St., Chicago, III.

R EI KALINGA merginų prie leng 
v o <li uvGi
tovii <turbi|. 
tis ir 
ranki
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Gera pradine rnokes- 
pręga ant ateities. Labai pa- 
ir linksma apielinkė

C. T. Wolfson & Co.,
So. Wells S. 4-tas aukštas, 
Klauskite Mr. Harris

AUTOMOBILIAI Į NAMAI-žEMF:
PARSIDUODA nauja mašina for-, FARMA 

das, 5 sėdynių. Priežastis pardavimo, ------------- -
savininkas išvažiuoja j farmas. Par- Jeigu jus norite paąhlarvti sau na 
siduoda greitu laiku; už mašina mo-1 )niJ jr buti neprigulmingu pirkite 
kėta $600, parduosiu už $475. Jeigu farmą lietuvių kolonijoje “Vilnosz” 
kas nupirktų ir nemokėtų važiuoti,: Vilas paviete, \Visconsin. Jeigu jus 
aš išmokysiu _ phksite ten sau farmų jus pirkaite

nuo savininko, bet ne nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,000 
akrų žemės ir paskytėme 5,000 ak
rų vien lik lietuviams dėl kolonijos, gUS reikalingas,* kreipkitės 
ir paskvrėme Kazimierą Gailiauskų 
ka(po Kolonijos direktorių, kuris 
gyvenu Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yra mums pagelbėti.

Mes jau apgyvendinome apie 25 
šeimynas lietuvių, kurie ten gyvena 
ir turi pasisekimų. Mes pagelbstamc 
kiekvienam nuo pradžios, kuris per
ka nuo musų farmų. Mes pagelsta
me pasistatyti namus ir mes par
duodame Jiems aklius, karves ir ki
lus galvijus ir ūkės mašinerijas ant 
lengvų išmokėjimų.

Jus galite pirkti f anuo kok’o dy
džio jus norite. 40, 80, 120, 160 ak
ru arba daugiau už kainas nuo $15. 
00 iki $25.00 už akrą. Jeigu jus 
žingeidnujate pasilikti nariu pasek
mingos lietuvių apielinkčs neprigul- 
mingu fermerių, rašykite mums lie
tuviškai dėl platesniu žinių. 

SANRORN COMPANY, ‘ 
Engei River, VVisconsin.

M. P.
4231 Union Avė., 2 floras Iš fronto 
^PARSH)li<)DA~Ilaconas Car 1916. 

7 pasažierų, labai pigiai ar mainau 
ant fordo Labai geras automobi
lius. Katram reikėtų atsišaukit 
greitai po adresu.

Felix Kampikas,
3326 So. Auburn Avė., Chicago.

PARSIDUODA automobilius visai 
naujas 1917 m., Olimpija su 5 sėdi- 
nem, 5 nauji tairai Karas labai ge
rame stovyj, turiu būtinai parduoti 
| trumpų laiką. Norintis gero au
tomobilio malonėsit tuojuus atsi
šaukti:

C.h. Yurln,
4414 S. California av. Chicago. 

Tel. McKinley 3968

PARSIDUODA geras Saxon Road 
ster automobilius, nauji liros, elect- 
ric ete. $150.

Naujienos 
1739 So. Halsted St.

PARDAVIMUI automobilius, bar- 
genas, 5 pasnžieriij. Išrodo kaip 
naujas. Išvažiuoju iš šio miesto.

Azukas G a rage, 
33-rd & Aubiun Avė., Chicago III.

PARSIDUODA 7 pasažierių kaip- 
tik naivias Haynes automobilius 
parduosiu pigiai arba rnainisiu ant 
loto: C. S., 3346 So. Halsted St., 
Chicago, UI.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI razinkų uogos dėl 

darymo vyno. Galima gauti kirk no
rima. Sudėta po 25 svarus j dėžu
tes.

COYNE BROS.
119 W. South VVater St., Chicago, UI.

PARSIDUODA labai senas smui
kas (violin) ir kornetu neilgai 
vartota C. G. Conn. Jeigu pirks ne
mokanti grųjyti apsiimu pramokyti 
už tų pačių kainų. Atsišaukite:

J. Balakas, 
1414 Sp. 49th Ct., Cicero, III.

Tel. Cicero 2316

PARSIDUODA keletas gerų karvių 
su veršiais arba be veršių. Duosiu 
pasirinkti iš didelio būrio. Kiekvie
na karvę gvarantuoju. Galite stryt- 
kariais atvažiuoti už 5c. Galiu at- 
vešti karves 50 mailių tolumo nuo 
Chicagos

JOHN AMRROSE,
Dolton, III.

PARDAVIMUI senai įsteigta gro- 
sernė ir buveinė su dviejų aid slų 
mediniu namu. Turiu parduoti iš 
priežasties kilo biznio.

Chas. Hecht,
3743 So. Albauy a v., Chicago, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė didelė >r geroj vietoj, už labai 
pigių kainų, iš priežasties ligos turi 
būti greitai parduota atsišaukite.

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

.— '.U JI .1   ' ...1"

RAKANDAI

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų ne

praleiskite šio bargeno. Puikus 
Player Pianas, staile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir lt., parduosiu už bilę 
kokį teisinga pasiulijimą, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograph. Grajina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Rėsidencija 1922 So. Kcdzie Avė., 
Chicago, III.

TIKTAI ši MĖNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros ska

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailčs. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNCIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

NAMALžEMe
40,000 akrų trąšios juodos žemės 

nausėdŽiams. Vidutinis klimatas. 
Gera transportacija. Lengvos są
lygos. Geriausia kooperacija. Ten 
yra jūsų krašto žmonių. Platesnių 
žinių rašykite:
Frank Foldi/ Care Šou n d Farms, 

634 Otis Bl(lg., Chicago, III.

PARDAVIMUI namas, atsišaukite 
i 1908 Canalport avė., arti Jeffer- 
|on st., 6 familFjų. įplaukos už ren- 
dą $58.00 j mėnesf. Kaina $4,800. 
Parduoda būtinai išvažiuodamas ant 
ūkės. Atsišaukite ant 2 aukšto už
pakalyje.

PARSIDUODA lotas South North 
apielinkčj, gera vieta dėl statymo 
namo, atsišaukite pas

Vladas Vilnius (6:00 v. v.) 
3238 S. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA naujas mūrinis 
namas ant trijų pagyvenimų 
penkis kambarius. Iš priežasties, 
savininkas važiuoja ant ūkės, 
pirmesnis tas geresnis, pirmas 
siulijimas bus geras. Atsišaukit 
ikitrais k»mix

M. P.,
931 W. 34 Pi., ant pirmų lubų.

kas
pa- 
va-

FARMA

PARSIDUODA 4 pagyvenimų ge. 
rai aptaisytas medinis namas |>o 5 
ir 3 kambarius, rendos neša $45.00 
į mėnesį parsiduoda už 29 šimtus, 
namas randasi labai gražioj vietoj 
lietuvių apgyventoji. Atsišaukit pas 
C. Suromski, 3346 So. Halsted St., 
(Chicago, 11).

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

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

PABDAVIMUI — Labai puikus 6 
kambarių muro namelis su maudyne 
ir gesti ant didelio loto arli 31-mos 
g:dvės. Bargenas už $2,00(1. Taipgi 
labai geras muro 6 kambariu namas 
4 ir 5 kambarių aid Emerald Avė., 

arti 31-mos tfatvės, kaina tiktai 
$6,300. Pamatykite savininkų arba 
Mr. Tamasauckas. Ernis E. Reeney, 
OOBAVest 31-st St.

FARMŲ J IEŠKANTI.
Tie kurie jieškote formų yra ge

riausia vieta, lietuvių fųrmerių ko
lonijoj VVisconsihe. Kuridj daugvbė 
gyvena ir visi yra užganėdinti, 'len 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Rimdasi prie ge
rų keliu, geležinkelių, gražiu laukų 
ir prie lietuviško miestelio, W()()D. 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyyrna ir turi savo biznius užsidė- 
ja. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

Ta dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir aukščiau už ake- 
’i. Galite pradėti dirjdi farmą su 
$100,00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta forma.

Daugumas musų žmonių yro iš
važinėjo po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl farmeriavimo 
nesurasite, kaip Wisconsine lietu
vių kolonijoj.

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

Liberty t.and & Inveętment Co.. 
3301 So. Halsted St., . Chicago, III.

PARDAVIMUI narnas 8 kambarių, 
kaina $3400,00, 4239 Campbell avė.

J. M. McDonnelI A Co., 
2630 West 381 h SI., Chicago, III.

PASDAVIMUI moderniškas 2 
aukštų muro namas, 2 šešių kam
barių flatai, maudynes elektros 
šviesos, garu šildoma. Taip gi mu
ro namas užpakalyje loto, ši nuo
savybė randasi ant \Vallace St., ar
ti 34-tos gatvės. Kaina $8000.00. 
Namo priekis statytas paties savi
ninko pačio gerojo materijolo.

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

PARSIDUODA 2 namai, gero ko- 
linoijo, arli prie lietuviškos para, 
pi jos, 663-665 \V. 18th St. 
kitčs prie

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

Kreip-

PARDAVIMUI 3 pagyvenymų nui
ro namas po 6 kambarius, 
įtaisymais. Namas vertas 
Parduodama už $6200.00. 
tarp 32 ir 33 Lowe Avė. 
kitę į

su visais
$8500.00.
Randasi
Atsišau-

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

FARMOS
Pradirbtų farmu nuo $1000 ir aug- 

štyn ant lengvų jšmokesčių (0 metų 
išmokėti. Parduodam arklius, kar
ves ir tt. ant lengvų išmokesėių. 
Mainom miesto namus ant 
anikokioj vietoj Amerike. 
bargenai.

M. J. Augulis,
313 Marųuette Bldg., 140 

Dearborn St., Phone' Randolph 5757

farmų 
't ’krai

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus, Dedu rain paipa.s, dirbu bla
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus in visokius ble.kinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu ffvarantiia. Kam tokis žmo-

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Sheel Meta! Worka 
2106 W, 24th M Tel Canal 4802

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA namai ant 2 pagy

venimų, geroj kolionijoj prie lietu
viškos parapijos ant bussines si reč
io 4613 \Ventworlh avė) — >š prie
žasties turi išvažiuoti. Extra bar
genas $2(1011. Atsišaukite pas / 

Don Lamsarge,
4613 Wentwurth av., Tel. Yards 4731

UKES.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

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

Anton Paulick,
R. 3 Rox 62, Medford, Wis.

KAS NORITE pirkti namą netoli 
miesto, kur galima laikyti karvę, 
kiaules, vištas, žąsis ir pasisodinti 
daržoves arba namų ir du akru že
mės ir Ktil laikyti viską. Atsišauki
te j savininką.

P. J. Česnauskas, 
2115 Wesl Coultor St., 1-mas aukštas 

Tel. Canal 5508

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

, Aš turiu privatiškų Fondą dėl in- 
vestinimo i antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

H. 6. MULKS,
Room 11,7 Herris Trust Rldg.

111 W. Monroe St., Tel, Central 8830
■ - ■■■ ■■ ■.................................... J!!1. ■ - - - -

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Deslgning 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu | trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur m suteiksime praktiš
kų patyrimą kuomet jus mokysitča.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų miu* 
rą — bile staiiės arba dydžio, iš bi- 
)e madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted a t., 2407 W. Ma
dison, 1850 N- Wells lt.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes ui 
$10. Phone Seeley 1043

SARA PATEK, Pirmininkė

YPATINGA PROGA ypatoms tarp 
17 ir 50 metų amžiaus, be jokio 
mokslo jus galite gauti paslaptis 
profesionalia amato, reikalinga iš
mokti mechaniškų ir laboratorijos 
dentisteri.jų. Sjiecialis vasarinis 
kursas pusė kainos — dienomis ar
ba vakarais. Duodami dykai nuro
dymai jusą pačių kalboje Jus tik 
užsimokėkite už materijolų ir įran
kius laike naudojimosi, šis pasiuli- 
jimas tik trumpam laikui. Jei jus 
norite būti neprigulmingi, jus turi
te būti mechanišku dentistu. Jūsų 
proga dabar dėl turto vietos. IPla. 
tesnių žinių atsišaukite tuojau!

Room 202 — 802 West Madison 
St., Chicago, Illinois.

Aušros Mokykla.
3001 So. Halsted St.

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

Braižymo.
Mokytojai: Lietuvių kalbos J. T. 

Vitkus, matematikos ir braižymo V. 
Miszeika.

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

Ant pardavimo forma 40 akerių 
žemės \Visconsino valstijoj. 78 my
lios nuo Gneen Bay j North pusę, 
mylia ir pusė j miestą, 2 arkliai, 4 
galvijai, 5 kiaulės senių vislų 21 o 
mažiukų apie 75, laukas užsėtas yra 
bulviu, komu, avižų, žirnių, rugių, 

ir viskas Hi'nžini ntttfn su 
pnclnrnis tr su gyvulinis ir 
narnndnvota 40 akerip dėl 
Viskas kiiip stovi tik eik ir 
nieko netrūksta. $3,600,

da ą
Mokinama; angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knvgvedvstčs. 
stenografijos, tvpesvrfftng. pirklvbos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, ahel- 

| nos istorijos, geografijos, politiškos 
! ekonomijos, pilietystės. dailiaraivs- 
tė8.

vietoj netoli Sv. Jurgio bažnyčios, savininkas lietuvis. j Mokinimo valandos; nuo 8 rvto
Atsišaukite pas C. Suromski, 3346 SAM VVASAITIS, (iki 5 no pietų; vsk. nuo 7;80 iki 9:30

Chicago. So. Halsted St., Chicago, III. Box 91, Middle Inlet, Wis. „3106 So. Halsted St., Chicago, UL
i a \ *•

PARSIDUODA 4 pagyvenimu mū
rinis namus po 5 ir po 4 kambarius 
rendos neša $43.00 į mėnesi, parsi
duoda už 33 šimtus guli pirkti su------ ------------------ -------------------- ------- ------------------- (iuiiuu uz. oo sulinis ąau pijKii su

REIKIA darbininko, dėl pakavi- maža suma pinigų kitus mokė! ren
ino skudurų, nuolatinis durbas, g«- doms namus randas labai nuikioj 
ra mokestis.

G. Levi ton.
563 W. Harrison St.,

gyvenk 
(trisdešimts šeši šimtai, mes duosim 
ant lengvų išlygų, kad nors $1,500 
imokčt, o likusius ant išmokesčlo. 
Norėdami dasižlnot kreipkitės laiš
ku arba patys atvažiuokite pa žiu f ėt,




