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True translation flled wlth the post- niaster at Chicago, 111. June 24, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 z ,

Vokiečiai galutinai priėmė
taikos sąlygas

miisteris — Tomaso Tittoni.
Kolonijų Luigi Rossi. Jus

ticijos ir tikėjimo — Mortnrn. 
Karės — Liciit. gen. Albrioci. 
Finansų — Francesco Tedesco. 
Iždo Schunzer. Laivyno (lai
kinis) >— admirolas Secbi. švie
timo -

Viešųjų darbų
Transporto 
tu ros
pirklybos, darbo ir maisto —
Carlo Ferraris. Krasos Cbi- 
zenti. Karinės pagelbos ir pensi
jų — Dacomo.

Iš|liuosuotojų provincijų — 
Denava.

Pasirašys taiką Petnyčioje
Turkai veja graikus Maž. Azijoj

VOKIETIJA PASIRAŠYS PO 
SUTARTIM BE JOKIŲ SĄLY- 

;gv.

greičiausia neįvyks prieš ketver
gę, o galbūt ir pėtnyčioj.

Vokiečiai vadina sutartį prievar
tos taika.

PARYŽIUS, birž. 23. — Vo
kietijos valdžia VVeimare šian
die* po piet formaliai pranešė a- 
pde savo sutikimą pasirašyti po

True translation filed with the post- 
mastei’ at Chicago, III. June 24, 1919 
as reųuired by the act of Oct. b, 1917

KAS PASIRAŠYS Už VOKIETI-
M?

Alfredo Pace Ui.
Pontono.

Davilo. Agrikul-
Visoccbi. Industrijos,

True translatlon filed wi h the post- 
mastei’ at Chicago, III. June 24, 1919 
a.s reųuired by the art of Oct. 6,1917

Belgijos karalius apsilankys A- 
merikoje.

visi skirsniai taikos sąlygų tapo 
išpildyti.

Senatorius Fall dar daugiau 
pabrėžė savo idėją ūmios taikos, 
pasiūlydamas priedą prie kari
nių paskirimų biliaus, uždrau
džiantį leist biliu, paskirtus pini
gus užlaikymui kareivių užru- 
bežyje. Priedas taipjau už reiš
kia, kad karė su, Austrija ir Vo
kietija yra užsibaigusi.

Panašią rezoliuciją įnešė ir se
natorius Edge iš New Jersey. A- 
bi rezoliucijos atiduotos užru- 
bežinių reikalų komitetui, kurio 
senatorius Fall yra republikonų 
nariu. Priedas prie karinio bi
liaus bus balsuojamas į pabaigą 
šios savaitės.

Nori siųsti kareivius Meksikon.

negalima pristatyti daržovių ir 
vaisių nelik j vietos turgavie
tes. b<>t taipgi j kitus miestus, 
kaip Bostonas, Ncwark, Pbila- 
delphia ir k., nes daržovės sto
vi sukrautos vietos prieplauko
je ir negalima jų nugabeni i nė 
į vietos turgavietes, ne nugaben
ti į geležinkelių stotis, kad 
siunlus jas j kilus miestus.

4 maineriai žuvo.

is-

CRYSTAL FALLS, Mieli., b. 
23. — Lavonai keturių maine- 
rių tapo atkasti Carpenter rudos

vais palaidojo pėtnyčioj žemės 
nuslinkimus.

True triinslatioD filed wUh the po.st- niaster at Chicago, UI. June 24, 1919 
as reųuired by the acl of Oct. 6,1917

Vokiečiai paskandino karinius 
laivus ir savo uostuose

70 žmonių žuvo viešnioj
Anglai paskandino 3 bol 

ševikų
VOKIEČIAI PASKANDINO KA
RINIUS LAIVUS SAVO UOS

TUOSE.

laivus
Telegrama priduria, kad bol

ševikų mūšio laivus Petropavlo- 
vsk iškėlė baltą vėliavą.

gų. Apie, tai šiandie po piet pa
skelbė Frandijos užrubežiuių 

reikalų ministerija.
Diena ir valanda formaliam 

pasirašymui dar nėra tikrai ži
noma, Galbūt kad pasirašymas 
įvyks utarninke, bet greičiausia 
seredoj.

Dabar esantis Paryžiuje Itali
jos (delegatu tapo autorizuoti 
pasirašyti po sutartim už Itali
ją. Tas paskelbimas panaikino

PARYŽIUS, (23. — Iš 
visų žinių Ameųikos delegaci
jos kvatieroje išrodo, kad Ha
niel von Haimbausen pasirašys 
po laikos sutatim už Vokietiją.

BRUSSELS, birž. 23 .— šian
die paskelbta, kad prieš prezi
dentui VVilsonui išvažiuojant iš 
Belgijos, karalius Albertas ir ka 
ralicnė Elzbieta priėmė jo pak
vietimą apsilankyti Su v. Valsti
jose. Belgijos valdonai atvyks i

WASHINGTON, birž. 23. — 
Atstovas Emerson iš Ohio šian
die įnešė rezoliuciją, autorizuo
jančią karės sekretorių “varto-

apgynimui gyvasties ir turto 
musų piliečių Meksikoje.”

Aeroplanas užmušė du vaiku.

BOSTON, Mass., birž. 23. — 
Franklin Field nusileidžiant ae
roplanui liko užmušto du vaiku, 
o trečias sunkiai sužeistas. Ae
roplanas taipgi suardytas ir vie
nas aviatorių lengvai sužeistas.

Sunaikino laivus Kiel ir kituose 
uostuose, kurie nebuvo atiduo 
ti talkininkams.

Areštavimas pasiuntinio užrūs
tino Rusiją.

VVEIMAR, birž. 22. — Dr.
Huniel von Haimbausen, narys

kuris buvo prašytas daryti pri
rengsimus prie laikos Vėrsdil- 
les, pranešė valdžiai, kad jis ne
pasirašys po talkininkų sąlygo
mis.

upėn.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. Jane 24, 1919 
a.$ reųuired by the act of Oct. 6,1917

Lenkai ir Ukrainai sutarė pert
raukti mušius.

Darbininkų kova
5,000 DARBININKŲ SUSTREI

KAVO.

Smarkus vaikai.
PHILADELPHIA, Pa. — še

ši policistai užtiko du 10 metų 
variklis, matyt, 'lenkus, beplė- 

šiant sankrovą Ca indėnė. Policis 
tai norėjo juos suimti, bet jie bu 
vo smarkesni ir už policistus ir 
privertė juos stovėti iškėlus

VVEIMAR, birž. 23. — Vokie
čių kariniai laivai, kurie nebu
vo atiduoti talkininkams ir ku
rie <storvėjo Kiel, XMilbehnsba- 
ven ir kitose vietose, tapo pas
kandinti juos prižiūrėjusių ju
rininkų, pasak čia gautų iš išti-

LONDONAS, birž 23. — Be
vielius žinia iš Petrogrado sa
ko, kad Rusijos sovietų valdžia 
pareikalavo paliuosavimo Ne\v 
Yorkc areštuoto bolševiku ai- I *
stovo L. C. A. K. Martens.

Grąsinama atgieža prieš ame
rikiečius Rusijoje.

si bijom a, galėju suvilkiuti pasi
rašymą.

Tąika prievartos.

Vokietijos nota, priimanti tal
kininkų taikos sąlygas be susi
laikymo, užėmė tik vieną type- 
uTituotą lapą. Paul Dutasta, ge- 
nendis taikos konferencijos se
kretorius, išvertė notą tuoj kaip 
tik ją gavo ir pasiuntė vertimo 
kopijas premjerams Lloyd Gcor 
ge ir Clemenceau ir prezidentui 
t ui Wilsomii.

Vokietijos nota priėmimo yra 
parašyta tokia kalba, kad ji iš
reiškia Vokietijos poziciją, kad 
taikos sąlygos yra ‘‘taika p»ie-

Tnic translntio* filed svlth the post- 
mastei’ at Chicago, 1JI. June 24, 1919 
4-s reųuired by the act of Oi t. 6,1917

WILS0NAS GAL RYTO Iš- 
PLAUKS NAMb.

WASHINGtON, birįž. 23. — 
Prezidentas Wi įsomis šiandie 

kabeliu pranešė sekretoriui To
maity, kad jis tikisi išplaukti iš 
ręsto namo seredoj ar ketverge.

Prezidentas gidėtų padaryti

teiks taikos sutartį senatui rati- 
tiikuoti. Kada jis apsidirbs su 
susikrovusiu darbu, tuoj išva
žiuos laikytų prakalbas, parė- 
inuinui taikos sutarties ir tautu

vartos’
Wilsonas kalbės vien senate.

Prailginimas atmesta.

lygų, Vokietijos Valdžia prašė 
prailginti dar 48 vai. pasirašymų 
po taikos sutartim. Taryba trijų 
grieštai atmetė prašymų.

Prašymas prailginti laikų sa
kė, kad permainos valdžioje ir 
abelnai neramios sąlygos (kiro 
labai sunkiu užbaigti visus pri- 
rengimus.

Raštas prašantis daugiau lai
ko buvo gautas 3 vai. šįryt. 9 vai 

ryte prezidentas Wilsonas ir 
premjeras Clemenceau pasitiko 
su Lloyd George pastarojo na
muose apsvarstymui notos. Ra
što turinys vienok nebuvo pas 
k clb tas iki vėliau ryte, kada pas
kelbta, kad vokiečių prašymas 
prailginimo laiko tapo atmestas.

Nuosprendis atmesti vokiečių 
prašymą lapo padarytas po ma
žiau kaip valandos svarstymo.

WASHINGTON, birž. 23. — 
Šiandie patirta, kad prezidentas 
Wilsonas po sugrįžimui laikys 
savo pirmą kalbų vien senatui, 
o ne abiems butams, kaip pir
miau buvo pienuojama.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 24, 1919 
lis reųuired by the act of Oct. 6,1917

GRAIKAI SUMUŠTI MAŽOJOJ
AZIJOJ

PARYŽIUS, birž. 23. — Reu- 
teris šiandie gavo žinių, kad si
tuacija Mažojoj Azijoj yra rus
ti. Tos žibios sako, kad turkų 
spėkos keturis sykius pervirši
ja skaičiumi graikų spėkas ir 
grąsina visai išvyti graikus iš 
Mažosios Azijos. Graikų spėkos 
traukiasi prieš turkus, kurie yra 
aprūpinti gera artilerija ir tuiri 
užtuk tinai amunici jos.

True translation filed with the pnst- 
inaster at Chicago, III. June 24, 1919 
as reųuired bv the act of Oct. 6,1917

PASIRAŠYS TAIKĄ KETVER
GE AR PĖTNYČIOJ.

True translatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. June 24, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

NAUJAS ITALIJOS KABINE
TAS.

RYMAS, birž. 23. — Nauja
sis kabinetas, kuris užima vie
tą Vittorio Orlando mipisteri- 

’ . , d ii i # *

PARYŽIUS, birž. 23. — Pre- 
mieras Clemenceau ir taikos 
konferencijos sekretorius Paul 
Dutasta šiandie paskeibė, kad jos, yra sekamus:' f 
pasirašymas po taikos sutartim Premjeras ir vidaus reikalų

PABYŽ1CS, birž. 23. — Iš Var 
savos pranešama, kad paliauba 
musių tapo padaryta tarp lenkų 
ir ukrainų, kurie kariavo Gali
cijoj ir Voh’nijoj.'

Taipjau pranešama, kad tarp 
dnki’i ir rumunų padaryta sutar 
tis, sulig kurios nė viena pusė 
nepereis per Dniestro upę.

True translatlon filed with the post 
mastei’ at Chicago, III. June 24, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 19*7

KARĖ AMERIKAI LEŠAVO 
VIRŠ 14 MILIARDŲ.

WAS1IINGT()N, birž. 23.
Karės sekretorius AJaker šian
die pranešė specialiam atstovų 
buto kabinetui, kuris tyrinėja de 
parlamento veikimą, kad karės 
departamento išlaidos iki birže
lio 1 d., 1919 siekia viso $14,544- 
(510, 213.

Iš tos sumos $1,839,787,989 
jfjeido lAnrerikos iekspcdicfnė!s 
spėkos nupirkimui rdikmenų

True translation filed with ihe post- 
niaster at Chicago, III. June 24, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Suv. Valst. Kongrese
KONGRESE REIKALAUJAMA 

ATSKIROS TAIKOS.

Fall rezoliucija reikalauja, kad 
visi amerikiečiai tuojaus bu
tų sugražinti namo. ■ .

VVASHINGTON, birž. 23. — 
Atskira taika su Vokietija, be 
formališkumo sutarties, tapo pa 
siųlyta šiandie kongrese bendra 
rezoliucija, įnešta senatoriaus 
Fall iš Nevv Mexico.

Rezoliucija užreiškia, kad ka
rė yra užsibaigusi |r paliepia 
prezidentui tuoj sugražinti į A- 
mmką y(?sus kaTeftius, kurie 
dabar yra užrubežyje. Taipjau 
reikalaujama sugrąžinimo visų 

‘laivyno spėkų, kurioms nėra 
reikalo pasilikti svetimuose uos
tuose taikos laiku.

Rezoliucijoje neminima apie 
Vokietijos valctžios priėmimą

VICTORIA, B. C., birž. 23. — 
Čia sustreikavo šiandie iš užuo
jautos Winnipego streukieriams 
5,000 organizuotų metalo darbi
ninkų. Labiausia paliesta laivų 
būdavojimas ir mašinų dirbtu
vės. Streikas gali prasiplėšti ir 
pavirsti į vbisuotiną streiką 
mieste.

gelba išgelbėjo policistus ir 
ėmė vaikus.

Internuos ateivius.

WINNIPEG, birž. 23. — Val
džia |r kapitalistai kovoje su 
streikieriųis griebiasi kraštu t i- 
nybdų. Jiems vis nevyksta su
laužyti streiką, nors jie griebiasi 
visoklių priemonių. Bandė ir 
karės stovį, bet ir tas nepavyko. 
Dabar paskelbė dar vieną bū
dą laužymui streiko, būtent — 
internavimą ateivių. Esą koks 
tik ateivys bus sugautas daly
vaujant ddmonstracĮjoje prieš 

‘ponus 'kapitalistus, tokjs tuo- 
jaus bus internuotas. Daugiau 
kaip 20 ateivių jau suimta už da 
ly va vilną raitosios uolicijos su
keltose riaušėse pereitą subatą 
ir jie visi busią išgabenti inter
navimo stovyklom

Bet vargiai ir tas budus kovos 
pavyks, nes streikierių vienybė 
yra didelė ir jos suardyti dar 
niekas neįstengė.

Elektro-technikai grasina 
streiku.

PR1NGFIELD, Ilk, birž. 23. 
— Gliarles . Ford, prezidentas 

International Brotherbood of 
Electrical Workers šiandie pas
kelbė, kad turbūt visgi prisieis 
skelbti visuotinas elektro-tech- 
nikų streiką, dirbančių dėl tele
fonų ir telegrafo kompanijų, 

kadangi jdMois savaip aiškina 
Burlesono paliepimą ir jo nepil
do ir nepripažįsta darbininkams 
teisės organizuotis.

3,700 vežėjų streikuoja.

NEW YORK, birž. 23. — 3,- 
700 šoferių, vežėjų ir porterių, 

narių International Brother- 
lioOd of Teamsters Šiandie sus- 
tfretikuvo, reikalaudami jpakėli- 
mo algos ir sutrumpinimo dar-

taikos sąlygų, bet ji sako, kad bo valandą 'Iš to^i priežasties

ra n

su-

Am. Darbo Federaci 
jos konvencijoje.

Gompersas išnaujo išrinktai Fe
deracijos prezidentu.

23. — Amerikos Darbo Federa
cijos konv<*ncija išntujo išrin
ko Samuel Gonipers Federaci
jos prezidc’il.i, laiĮigi pakėlė j(» 
algą nuo $7,500 ant $10,000 j 
metus.

Konvenijijja .^iandie vienbal
siai indorsavo telegrafistų strei
ką. Konvencija taipgi pritarė 11 
vai. darbo savaitei ir paliepė pil- 
domąjam komitetui rupinties 

tai įgyti. Taipjau priimta rezo
liucija prieš samdymą buvusių 
kareivių uniformose policistais. 
kap tas yra daroma Toledo ii 
niekuriuose kituose miestuose.

Prieš pažangesnes unijas.

Konvencija padarė žingsnį 
prieš pažangesnes unijas, kurios 
drąsiau gina darbininkų reika
lus ir nepasiduoda atgaleivių 

įtekmei. Konvencija taip perinai 
nė Federacijos konstituciją, 

kad pildomasis komitetas gali 
atimti čarterį iš bile kokios cen- 
tralinės unijos, ar delegatų tary
bos kuri paskelbs streiką, ar 

bandys balsuoti apie streiką, ku
ris, jri įvyktų, priverstu streikuo 
ti ir kitas susivienijusias uni
jas. Tas skirsnis yra ypač at
kreiptas prieš generalius strei
kus viename kokiame mieste, 
fkok/ie buvo Paciftiko pa'kaščio 
miestuose, ir yra dabar keliuose 
rytiniuose mažesniuose mieste
liuose.

James Duncan iš Seattle, kur 
nesenai buvo visuotinas ^stvei
kas pasakė, kad jei centralinės 
unijos nor tai daryti, jos visai 
nepaisys konstitucijos ar Fede
racijos bosų draudimo.

Angliakasių atstovai pareika
lavo trumpesnių darbo valandų, 
kad davus darbą bedarbiams ir 
sugrįžta n t|iems iš kariuomenės 
angliakasiams.

Pasak žnių, buvo 12 vokiečių 
karinių laivų, neskaitant torpe
dinių laivų naikintojų, kurie ne
buvo atiduoti talkininkams su
lig paliaubos sąlygų ir 'kurie 

Movėjo Vokietijos Vandenyse.,

70 ŽMONIŲ ŽUVO VIESULOJ.

38 lavonai jau atkasti iš po griu
vėsių. 500 namų sugriauta.

FERGUS FALLS, Minu., birž. 
23. — Tarp 60 ir 70 žmonių li
ko užmušta, o virš 100 žmonių 
sužeista, šiame miestelyje siau- 
tusioje ^esuloje.

Apie 500 namų liko sugriauta 
ir nuostoliai siekia imliomis do
lerių.

Šiandie iš po griuvėsių jau at
kasta 38 lavonai, bet kasinėji
mas griuvėsių dar neužbaigtas. 
Vien tik iš po viešbučio Grand 
griuvėsių {išimta 30 lavonų ir 
manoma, kad yra ten dai* 12 la
vonų.

Niekurie žmonės mano, kad 
miestelį užklupo trįs viena po

pavertė į griuvėsius.
Iš kitų miestų siunčiama pa- 

gelba, bet traukinai negali grei
tai važiuoti dėlei netikrumo ke
lio.

True translation flled wiih tke 
mastei’ at Chicago, 111. June 24, 1919 
as ie<|uired by the act of Oct. •», 1917

Rusijoje
ANGLAI PASKANDINO TRIS 

BOLŠEVIKŲ LAIVUS.

HELSINFORS, b|rž. 19. lp 
Anglijos kariniai laivai seredos 
vakare, torpedavo bolševikų gin
kluotų krui?w^Slava, kuris tuoj 
ir paskendo.

(Pėtnyčioj gautoji žinia sa
kė, kad anglų submarina sere
doj paskandino rusų kruizerį 
Oleg).

Mūšių laivas paskandintas.

LONDONAS, birž. 23. — Fin- 
landijos laivyno žinia iš Helsin- 
fiors praneša, kad bolševikų mu 
šio alivas Andrei Pervezvanlii, 
manoma, tapo paskaBdiatas as
lų torpedos arti Kronštadto kat- 
verge. ,.v ubr/

True translation filed with tl.e post- 
inaster at Chicago, UI. June 24, 1919 
as reųuired bv the act of Oct. 6.1917

102 AEROPLANAI SUDEGĖ.

PARYŽIUS, birž. 23. — Va
kar po piet kilo gaisras SI. Cyr 
aerodrome, sunaikindamas 18 
pašiūrių ir 102 aeroplanus. Nuo
stoliai siekia 4,000,000 franku.

True trtnsHfion filed 'vlth the post- 
inaster at Chicago, III. .tune 24, 1919 
r* reųuired by the ad of Oct 6.1917

MATO VATIKANĄ VALDANT
TAUTŲ LYGĄ.

Sherman senate sako, kad kata
likai turės didžiumą.

WASHINGTON, birž. 20. — 
Persergėjimas, kad ‘tautų ly-

nyčios nuo valstybės ir pastaty
ti civilizuotą pasaulč Vatikano 
valdžion, tapo (išreikštas šian
die senate senatoriaus Sherman 
(rep.) iš Illinois, kuris užreiš- 
kė, kad katalikų bažnyčia bus 
atstovaujama tautų lygoje 24

“Nuo senųjų laikų”, sakė se
natorius, “vatikano gyventojai

kojo autoriteto kartu turėti civi
ly valdžią. Su .didžiausiu nes
magumu aš negaliu rasti jokio 
užrekordavimo vėlesniuose lai
kuose kokio-nors popiežiškojo

šios doktrinos. Ant kiek svie
tiškas žmogus gali surasti, Vati
kanas vis dar tiki, kad jis turi 
ir galės, jei jo jiegos leis, apim
li pildymą bažnytinės ir civilės 
valdžos, kadangi jis yra bendra, 
išskirtina ir vyriausia valdžia.” v

Tru** Iran'Hfinn fil^d with the post- 
inaster at Chicago, III. June 24, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 

KLERIKALAI LAIMĖJO BAVA
RIJOS RINKIMUOSE.

BERN, birž. 19. -r Katalikų 
centro partija tapo išrinkta veik 
visur Bavarijos municipaliuose 
rinkimuose pereitą hedėldienį. 
Demokratines ir didžiumos so
cialistų partijos labai menkai pa 
ai rodė rinkimuose.

Apsimoka garsinties.
PORTLAND, Me. -U- “It pi y s 

to advertise” sako amerikie
čiai. Tai pilnai patvirtino po
nia X, kuri pasiskelbė jieškanti 
sau vyro. Į 30 minučių atsirado 
37 kandidatai “moterystes što-

A t“’nan.

.Ii -.u* Miltai I
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NAUJIENOS 
utmuamian oaiuv MEWS

miM<«4 niti?
Nm RŽnA w^wa 4Q*w lae.

173» 80. HAL8TED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS

T«l«ph<NM CamI HM

Naujienos eina taMBtoM, tisklriant 
M&ktienius. Loidfia Naujienų Ben- 

173# S. Hshrted St., Chlcago.
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Keliolika dienų atgal Naujie
nos kalbėdamos apie proletaria
to diktatūrų, pažymėjo faktų, 
jog Rusijos raudonoji gvardi
ja turi atstovybę socialistuose, 
nors kariuomenė savimi nesu
daro jokios žmonių klesos, o su
sideda iš įvairių klesų. Laisvė 
tuoj šokosi pasakot, buk ji ži
nanti, jog bolševikų kariuome
nė susidedanti tik iš proletarų, 
o buržujai, turtingų ūkininkų 
sūnus ir kiti nuėję į Kolai ko ar
mijų.

Ir žinojimėlio to pas musų 
Laisvę iki ausų: ji žino ir tai, 
ko visi kiti nežino. Kur, 
kada ir keno buvo pa
skelbtos bent kokios skait
linės, iš kokių klesų žmo
nių susideda bolševikų ir Kolča- 
ko kariumenė Sulig Rusijos so 
vietų respublikos atstovo Mar- 
tenso kalbos Cliicagoj, kurių jis 
nesenai pasakė, Kolčako armi
ja susideda iš tamsiausių (igno- 
rantiškų) elementų. Tokių 
tamsių elementų nestoka nė 
Brooklyne, nė Chicagoj, nė Ru
sijoj net tikriausių proletarų 
tarpe. l)a daugiau: juo tikres
nis (.skurde snis) proletaras tuo 
mažiau progos jam apsišviesti, 
todėl didieji vargšai iš proleta
riato klesos visuomet yra netolii 
visi priešingi visokiai revoliuci
jai ir savo reikalų apgynimui. 
Jie yra geras ginklas ir klerika
lams ir kapitalistams, ir Kolča- 
kams. Iš kitos pusės, kiek tik 
kokių revoliucijų, karių ir kitų 
kovų nebuvo vedama kapitalis
tų interesuose, patįs kapitalistai 
tose kovose veik nedalyvavo, o 
naudojo nesusipratihųus darbi
ninkus ir bėdinus, neąpšviestus 
Ūkininkus. Bet dabar Laisvė ė- 
niė ir sužinojo, kad jau buržu
azija pati savo kraujų lieja už 
savo interesus.

Iš savo logikos padaryti fak
tai yra pigi medžiaga, ir savo 
argumentus remti šitokiais su
galvotais faktais gali tik tas, 
kas nesiskaito su savo žodžiais.

Prisieina girdėti kalbėtojus 
kalbantį ir matyt laikraščiuose 
rašant apie tai, kas gero Rusijoj 
padaryta, Kalbama net smulk
meniškai, tartum kalbėtojas ten 
buvo ir matė. Dailė, mokyklos, 
geležinkeliai, dirbtuvės, įstaty
mai, {eismai, maisto distribuci
ja ir/viskas liečiama. Mes nesu
prantame, kam šerti kitus tuo, 
ko pate nežinai kam savo iš
mistais, gandais ir savo imagi- 
d a ei j a maitinti kitus? Juk tai 
bolAevikHini^H unijoj negelbės. 
Mažu dalykai ten geriau yra, 
negu girdėjęs Amerikoj mano 
Mažu ne. Bet ir pliaukšti apie’ 
tikrai r^ežinonius dalykus nėra

Negeriau daro ir tie, kurie 
IM'itdgnudę gandų iš buržuazines 
spaudos ir padarę iniaginacijas^ 
kur gi galėjo'dėtis visi caro šni-
pai, ochranščikai, valdininkai, 
tni Ii turistai ir tt., ima tvirtint, 
buk į bolševikų armijų susime
tė visi jie ir net valkatos ir plė
šikai, nes prie bolševizmo tik 
tai armijai esąs užtikrintas gy
venimas, duodamos neapribuo- 
tos teisės ir tt. ir lt. Jeigu pri
imti šitos kraštulinybės tvirtini
mus, tuomet reikėtų sakyti, kad 
kareivių atstovai sovietuose ne 
dalį proletariato diktatūros su
daro, o dalį galvažudžių ir kito
kių negerų žmonių atstovybės. 
Bet mes netikime į šitokias pa
sakas, nes žinome, kas yra bol
ševikai pastabiame per daugybę 
žinių, kaip ideališkai kareiviai 
gina revoliucijų. Nors kareiviai 
susideda iš įvairių klesų, bet jie 
stovi už revoliucijų. Juk ir Ame
rikoj turime net vieną-kitą mili- 
onierių. kurie yra net kairiai
siais socialistais. Daugelis skur
džių — proletarų lieka net juo
dašimčiais ir revoliucijos išdavi
kais. Todėl klaidinga yra tvir
tint, kad revoliucijose, kurios 
eina proletariato naudai,' esanti 
proletariato diktatūra. Revoliu
cijos diktatūra gali būt ir kar
tais yra, bet jos išlaikymui dir
ba visi revoliucionieriai ,kurie 
tai revoliucijai pritaria, nors jie 
ir nebūtų vienos klesos žmonės.

Amerikos Darbo Federaci
jos Konvencija.

“Amerikos darbininkų auto
kratai kontroliuoja” sako vienas 
konvencijoj dalyvaująs delega
tas. “Jie turi užpakalyj savęs 
Gomperso mašinų, ir jie panau
dos ja. Jeigu konvencija užsi
baigs taip, kaip ji prasidėjo, — 
tai už metų nebegyvuos Ameri
kos Darbo Federacija. Dabar
tinė jos politika suvis neatsako 
laiko ...

Ir ištikrųjų, pirma konvenci
jos savaitė daro nepaprastai blo 
gų įspūdį. Kuomet Europos ša
lių darbininkai jieško naujų ke
lių, kuomet jie nori paimti in
dustrijų savo rankosna, kuomet 
jie stengiasi nukreipti gyvenimą 
visai į kitas vėžes, kur butų 
mažiau skriaudos ir išnaudoji
mo, — konvencija praleidžia 
laiką bergždžiuosų ginčuose. Jai 
nepaprastai rupi uždėti apuiasrį 
besiplėtojančiam radikalizmui. 
Ir apie tai kalbama ištisomis 
valandomis. O kuomet prabilo 
j delegatus Margarct Bondfield 
iš Anglijos, išdėstydama Angli
jos darbininkų ambicijas, tai jos 
žodžiai buvo svetimi susirinku
siems. Žinoma, visai kitonišką 
įspūdį padarė p. Gomperso už- 
reiškinias, kad Pacifico kranto 
delegatai esą bolševikai.

Apskritai imant, konvencijoj 
pastebiama atžagareivfiškumas. 
Ji užgiriu visokius atžugareiviš- 
kus patvarkymus. Ir supranta
mas daiktas, darbininkams ji 
neišeis ant naudos. — Z.

Tiuc translntlon filed v-itk thc post- 
master ut (Ihicago, III. June 21, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios lutern. Lnbor News 
Service).

SuV. VALSTIJOS.

Bostono Amaiinčs Unijos 
Kolegija.

šiemet pavasarį po globa 
Bostono Centralės Darbo imi-*
jos tapo suorganizuota Amalu, 
unijos kolegija ir savo pirmuo
sius kursus atidarė bal. 7 d.

Komitetas rtūkulų vedimui 
ptis|ideda iš viidnuolikos atsto
vu nuo Bostono Centralės Dar
bininkų Unijos ir penkių alrfto- 
vų nuo instruktorių duodančių

. kursus kolegijoje.

Kursai yra atdari visiems a-| 
natiniams Amerikos Darbo Fe
deracijos unijislams ir jų arti
mų šeimynų nariams, o ateityj
gal bus priimama ir neunijislai.

Pamokos yra duodama Aug- 
štesnės Praktikos Minų, moky
klos kambariuose Roxbnry’je 
— apygardoje, kuri sparčiai vir
sta geografiniu centru Didžiojo 
Bostono. Pavasarinio bertai- 
nio kursai kiekvienas susideda 
iš dešimties pamokų, sykį į 
savaitę, nuo 8 iki 10 vai. vak., 
pirma valanda paprastai pa
švenčiama paskaitai, antra va
landa visuotinam apkalbėji
mui. Imama už kursą dešim
ties pamokų $2.50.

Pradedamasis bertomis pra
sidėjo labai skystai, tik apie su 
100 mokinių, bet pasitikima, 
kad rudenyj darbo platumas ir 
mokinių skaitlius žymiai padi
dės.

Kursai, kurie buvo duodami 
šį pavasarį yra tokie:

“Kaip rašyti angliškai,” Car- 
leton Noys ir Maurice J. Laccy.

“Lavinimąsi diskusuoti.” Al- 
fred D. Shefficld.

“Literaturas dailieji veika
lai,” 11. W. L. Dana.

“Šapų komiMai ir derybos 
buriu”, W. L. $toddard.

TĮžanga prie Amerikos įstaty
mo,” Roscoe Pound.

“Atstovų valdžia,” Ilarold J. 
Laski.

“Ekonomija,” George Na- 
smyth ir Irviiig Fislier.

“Fizika,“ Horace Taylor.
“Psichologija ir Logika,” 

Chas. C. Ramsay.

Tarp kitų instruktorių, ku
rie gali duoti pridėtinius kursus 
rudenį yra šitie: profesoriai 
Wm. L. Riplcy, FeLix Frankfurt, 
R. F. lloernle, Zachariali Chafe, 
ir Francis Bowens Savre.

šitas mėginimas yra labai įdo
mus švietimo istorijoje, nes tai 
yra gal pirmutinis kartas, kad 
įsteigtoji kolegijų yra organi
zuotų darbininkų rankose. Yra 
įstaigų augštesniam mokslui 
pasiekti tam tikrose radikalėse 
darbininkų grupėse ir žinoma, 
yra gana kolegijų konservacini 
vidurinei k lesa i, bet didėsės dar
bininkų minios, kurios nėra ra
dikalios, dažniausiai turėjo ma
žą progų augštesnį mokslą pa
siekti. Šitos grupės yra gal, 
skaitlingiausios ir svarbiausios, 
kurios reikia pasiekti, o ligšiol 
buvo apleistos. Todėl gali bū
ti, kad bostoniškių išmėginimas, 
nors jis nėra žymus, gali nuvei
kti labai svarbų švietimo darbą 
tarp prastųjų Didesniojo Bosto
no darbininkų, o kursus praplo
tus ir visoj Naujojoj Anglijoj.

Gali būti, kad panašus bandy
mai bus daromi ir kituose dar
bininkų centruose iki Ameriko
je nesusitvers judėjimas tolygus 

djdžąjam darbui, daromam 
Darbininkų švietimo Asociaci
jos Anglijoje ir patapti dalimi 
didžiojo pasaulio judėjimo lin
kui “demokratybės švietime ir 
švietimo demokratybei.”

VOKIETIJA. ‘

40,000 darbininkų demonstruo
ja, reikalaudami taiktis.

Londonas. — Įžymaus Angli
jos darbininkų laikraščio kores
pondentas, apsilankęs Bortine, 
aprašo šitokį atsitikimą geg. 
28 d.:

“Šiandien po pietų aš nuvy
kau į Lustengarten ir radau di
džiulę minią, gal 40,000 Bėrimo 
darbininkų demonstruojant su 
raudonais vėlokais, ant kurių 
įrašyta žodžiai: “Mes reikalau
jame laikos, laisvės ir duonos. 
ŠalMi su kare. Lai gyvuoja dar
bininkų unija visose žemėse. Ša
lin su Noskes sargais, šalin su 
Ebertu ir Sclieidėinannir. Mes 
reikalaujame paliuosaviino po
litinių kalinių. Lai gyvuoja pa
saulio revoliucija!”

«XWJl 4MBB,
ANGLIJA.

Paves darbininkams naujų elek
trinį išradimų.

Londonas. — David Sucho- 
stojer, rusas inžinierius apsigy
venęs šitoj šalyj, išrado elektrinį 
ratą, kuris, sakoma, padarysiąs 
dideles permainas promonijoje. 
Tarp kitų pasekmių, jei jis bus 
pasekmingas, paskaidymas ele
ktrinės pajiegos iš didžiulių ccn- 
Iralių stočių, kam bus galima 
perkelti pramones iš didžiųjų 
ccntralių stočių į kaimus. Labai 
įdomiu dalyku yra išradėjo no
ras, kad jo išradimas nebūtų pa
naudojamas išnaudojimui pa
saulio darbininkų; šituo liksiu 
jis nori, pabaigęs pavesti darbi
ninkams per organizuotus dar
bininkus ir nei sutiko, kad dien
raštis Ilerald butų tarpininku 
tarp jo ir vaizbos pasaulio.

Žinios iš Lietuvos
Sėdos ir Kretingos apskr. Že

maičių gyvenimas pastaruoju 
metu baigia beveik visai senos- 
na vėžesna grįžti. Visuose vals
čiuose susidarė valdybos: iš vir
šaičio ir 3—5 pildomojo komi
teto narių. Kadangi Lietuvos 
Vyriausybės skirtieji apskričių 
Taikos Teisėjai savo pareigų 
dar nepradėjo eiti, tai kiekvieiv’s 
valsčius laikinai turi išsirinkęjl 
valsčiaus teismą, paprastai iš 3 
narių: ūkininko, mažažemio ir 
bežemio, kurie kol kas nagrinė
ja ne vien paprastas, bet ir kri- 
minales bylas.

Visuose miesteliuose ir baž- 
nytkiemiuose stovi ginkluoti 4

(i miliciantai, už tai ir plėši
mai bei vagiliavimai visai suma
žėjo. Kažkuriose vietose, kaip 
lai: Plateliuose (Sėdos apskr.) 
plėšikai tiek buvo prasiplėlę, 
kad net reikėjo traukti didesnę 
lietuvių miiliciantų ir vokiečių 
kare ivių jiajiegų, du plėšiku su
ėmė ii/ sušaudė, vienas jų — 
Karbauskas rusų laikais toli ži
nomas plėšikų vadas, daug sy
kių teistas ir kalėjime sėdėjęs 
ir visad laimingai iš rusų pabū
gęs; kiti Platelių apiel. plėšikai, 
pamatę pavojų, išsidangino už 
Ventos.

Pastaruoju metu čionai mais
tas buvo labai pabrangęs, pav., 
Skuode, duonos svarui mokėjo 
80 90 kapeikų, bulvių centne
riui 20 rub. ir daugiau. Už
draudus visai rusų pinigus var
toti maistas mažumą atpigo: 
mat, rusų bolševikai nuo savo 
agentų šmuglerių, kurie kaip 
patirta, muisto jiems pristaty
davo, nebeturi kuo bepirkli.

. — D. Treig.

MAŽOJI LIETUVA.

Priekulėje (per 20 varstų 
nuo Klaipėdos ir 12 vurst.—nuo 
sienos) trečiadieny vasario 19 
dieną susirinko arti 500 lietuvių. 
P. Baltrus kalbėjo apie bendrą
jį stovį, Vokietijos sugriuvimą 
ir galutinas išdavas. Jis nu
švietė ir Lietuvos ateities klausi
mus, nupasakojęs daug galimy
bių, kurias galinti lik taikos 
konferencija nuspręsti. Jo žod
žiai buvę savo tautos, tėvynės ir 
kalbos meilės pilni, už tatai p. 
Kubilius jį trukdęs ir įtaręs už^ 
Didžiąją Lietuvą agituojant. Tė
čiu us Baltrus turėjęs pritarimo,' 
o Kubilių susirinkusieji apšau
kę. Brožaitis kalbėjo apie Di
džiąją Lietuvą, dėl kurios pro
fesorius Karaliaučiuje Dr-as V. 
Rimker pasakęs, kad vokiečiai 
nustoję visų kolonijų, o gavę 
tik Lietuvą, iš jos turėtų naudos 
daugiau, negu iš visų kolonijų. 
Skėrys rabino vienytis į parapi
jų tarybas, ir Strekys — apie 
lietuvių kalbos reikalą mokyk
lose. Dalyvavę vokiečiai elgėsi 
ramiai ir išmintingai.

— Kauno “Lietuva.”

Namų Ofisas: 
3323 8. ffalsted 3t. 

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

CfilCHfv, IH.

Progresas.
[Feljetončlte].

Dvidešimtis penki melai at
gal aš gyvenau viename Rusijos 
niiestelyje. Musų miestelyje ne
buvo nei akmenimis išgrįstų gat 
vių, nei automobilių, nei telefo
nų, nei kitų progreso patogu
mų. ..

Vaikščioti gatvėmis buvo la
bai smagu. Žemė minkšta — ei
ni, tarytum, kauru.

Telefono ^ncturėijom,e. Bet 
kam jis ir reikalingas? Ir ap
skritai, kas per malonumas tu
rėti telefoną? Kiek kartų nuo jū
sų lupų išsiveržia ki'iksmas, kuo 
mot jus norite pasilsėti, o tuo 
tarpu telefonas “džin-džin-džin’. 
Prasideda nuobodi, įkiriausi is
torija: “Kas kalba? Su kuo kal
bėli norite?... Taip... Klaidin
gas numeris! — ir taip be galo. 
Labai tankiai tuščios, bereika
lingos kalbos. Aplamai, įėjo į 
madą: jeigu randasi namuose 
telefonas, tai kodėl ncpaplepe- 
li su pažįstamu? Draugas tclc- 
fonuoja jums, jus draugui — 
ir taip be galo, d tuo tarpu jūsų 
nervai kenčia, jūsų gyvenimas, 
telefono dėkai, darosi mizernu. 
Atvirai pasakykite, ar telefonas 
suteikė jums bent kiek laimės? 
Kas dėl manęs, lai be telefono aš 
:,mčiuo3 laimingesnių. Pas mus 
k.. nebuvo ir automobilių. 
Bet užuJ. kuomet eidavai gatvė
mis, buvo labai smagu: iš abie
jų pusių augo gražus, augšti 
medžiai. Dabar jus einate gat
vėmis ir kvėpuoti nėra kuo. 0- 
ras užnuodytas gazolinu, kuris 
varo automobilių. Pasideko- 

jant automobiliams, miestuose 
atsitinka daug nelaimių. Jie su
teikia mums nedaug smagumo, 
bet užtai nuvaro daug žmonių 
be laiko į kapus. Seniau na
muose nebūdavo elektros skam
bučių. Kuoinet aš eidavau gul
ti, aš buvau tikras, kad niekas 
nesudrums mano ramybes. Da
bar, kuomet atsirado elektros 
skambučiai, aš nustojau ramy
bes; nuo pat ankstyvo ryto pra
sideda skambinimai: skambina 
pienininkas, skambina įvairaus 
plauko agentas ir taip be galo.

Tankiai man ateina į galvą iš 
mesti lauk telefoną, sutvarkyti 
elektros skambutį. Juk jie vei
kia į musų nervus, jie ardo mu
sų gyvenimą. Bet mes juos ne
galėsime panaikinti. Juk tai 
progreso vaisius, —r o mes esa
me progreso vergai...

Kalbėdamas apie tą miestuką, 
aš užmiršau paminėti, kad ten 
nebuvo gatvekarių.

Dabar aš paragavau gatveka
rių patogumus. Ir visą tiesą pa
sakysiu, — laimingi buvo tie, 
kurie nežinojo jų.

Mano narna,! Jrandadi tokioj 
gatvėj, kuria vaikščioja galve- 
kariai. Gatvekariai eina dieną 
ir naktį. Na, ir gyvenkite, ilsė
kite kaimynystėj su tuo bilde
siu! O kiek nelaimių įvyksta pa- 

sidėkojai# gatvdkaiūams! Ir 
vis lai progreso, vaisius...

Visur skverbiasi žmonių pro
tas. Jis daro nepaprastus atra
dimus įvairiose srityse. Bet ar 
žmonės tapo tobulesniais, ge
resniais, — ar jų vargai sumažū- 
žėjo Gero mažai; nelaimių 
daug, begalo daug...

Kaip lai sunku suderinti: iš 
vienos pusefc, progresas lyg 
žengia pirmyn, — o iš kitos pu
sės žmogus lyg darosi žiaures
niu.. .

Pažiūrėkite tik į paveikslus ką 
lik užsibaigusios karės. Kiek 
nelaimių, kiek kentėjimų jinai

Kazimieras Gugis
advokatas

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

visokius dokumentus irpopieras.

Miesto Ofisas:
127 N. Dearbarn St.

1111-13 UnilyBldg.
Tel. Central 4411

____  Utarnikas, Birželio 24, 1919

paliko žmonijai. O juk ir čia 
buvo naudojami įvairus išradi
mai, ir čia pasidarbavo progre
sas. ..

Karė oficialiai užsibaigė, bet 
atskries tautos <lar nepaliovė 

kariavusios, vis dar tebesmau- 
gia viena kitą...

Žmonių kraujas ir dabar dar 
liejasi, kai vanduo. Žmonių gy
vastis visai nebeteko vertės. 
Žmogus parodė save, visoj savo 
žvėriškoj gražybėj!

Kur tas progresas, kurį apdai
navo poetai ir apraše rašytojai? 
Tikrojo progreso, kaip matyt, 
pas mus dar nėra.

Nežiūrint visų teemniškų išra
dimų, žmogus vis-gi pasiliko 
ubagu dvasioj. Žmogus, gam
tos vainikas, nėra niekas dau
giau, kaip tik dvasinis vergas!

Išimkite vakare gatvėn ir įsi
žiūrėkite į grįžtančių darbinin
kų veidus. Kokios mintįs juos 
labiausia užima tuo momentu?

Man rodosi, kad jums nesun
ku bus atspėti. Visiems jiems 
norisi pavalgyti ir pasilsėti. Pa
valgyti ir pasilsėti, kad ant ry
tojaus vėl butų galima tęsti sa
vo nuobodų darbą dirbtuvėj...

Kaip matote, išgirtasis pro
gresas nedaug tedavė žmonių 
dvasios pakėlimui.

Tas progresas padalino žmo
niją į du skyrių: į naudotojus ir 
vergėjus, iš vienos pusės, ir nau
dojamuosius ir pavergtuosius iš 
kitos pusės. Nieko nuostabaus, 
jei didelė didžiuma žmonių tu
no prietaruose ir tamsume.

Daug dar progresui prisieis 
pasidarbuoti, kad išvysčius to
bulą žmogų, kuris neskriaus 
kilų.

O dabar prisieina tik pasigai
lėti, kad mes dar taii>' netoli nu
žengėme, kad musų progresas 
dar taip menkas.. . — Iš S. II.

Iškilmės.

’ RaTbKiai natto. Iškil
mingai juos pašilinkanila. ISu- 
sirenka mtinios ^opsotojų ir 
rėkia:

“Štai musų herojai: žiūrėki
te!”

Visi džiaugiasi. Ūpas nepa
prastai pakilęs...

Bet pasitiko ir širdį draskan
čių paveikslų. Viename laikraš
tyj skaitome:

“Nuo senai mes pažinome vie 
ną moterį. Ji turėjo tik vieną sū
nų. Ji meldėsi, garbino jį... A- 
lėjo karė. Ir jis vienturtis įsto
jo į armiją. Didžiavosi moteris 
savo drąsuliu-sunum: visi pri
valo taip daryli — to reikalau
ja tėvynė!...

Slinko dienos, savaitės, mėne
siai... Pradėjo nerimauti mo
lina. Atėjo žinių, kad jos sū
nūs sužeistas, bet nemirtinai...

Užsibaigė karė. Pradėjo grįž
ti kareiviai. Grįžo ir jos sū
nūs.

Palinksmėjo moteris. Viskas 
gera, kas gerai užsibaigia... 
Laiminga motina eina pasitikti 
savo sūnaus. Žiuri į kareivius 
— nemato jo. Tik staigu prieina 
prie jos žmogus... keistas su
tvėrimas. Be rankos, veidas 
baisus, sudarkytas...

—Motina, tai aš...
Ir iš nelaimingos molinos kru 

tinęs išsiveržė širdį veriantis, 
balsas”...

žmogue kasosi galvą, į 
kad palengvint niežėjimą. | 
Kasįmasi pasidaro papro 
čiu, ir tuomet žmogus ka- I 
sosi nejučiom s. Bet jis j 
žino, kad jam niežti, ir Į 
visi kiti tą žino.

Vyrai ir moteris kenčia į 
niežėjimą nuo pleiskanų, | 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima Į 
lengvai prašalinti. Nebus |

daugiau niežėjimo, kasįmosi, plaukų slinkimo ir kilų nesiuagumų, 
| įvykstančių nou pleiskanų.

panaikins visus niežėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas.
I Paskui tik retkarčiais suvilgymas galvos apsaugos ją nuo pleišką- I 
i atsinaujinimo.
j RUFFI.ES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams. 
I Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be 
j RUFFLES, jei turite pleiskanų.

Jus ap^fkininkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi j 
galime apąjįst jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centus pačto

I markėmis ar money order, kuriuos siųskite .šiuo adresu: Į
v—Ad, RICHTER & CO., 326-330 Broadway, New York ❖

Ar mažai tokių scenų buvo? 
Daug, labai daug... Pricgtam 
reikia neužmiršti ir tų, kurie 
iš paviršiaus atrodo sveikais, 
bet tikrenybėj yra ligonįs —. 
nervų suirėliai. O tokių randa
si daugybė.

Ir kuomet žiuri į tas triukš
mingas iškimes, — nuo jų dvel
kia pakasynų iškilmėmis... Gar
binama “valandos” herojai, ku
rių didžiuma konservatyviame 
darbe niekuomet nebus hero- 
jai< — Z.

NELAIMĖ.

Bėgęs visu smarkumu Archer 
avė. gatvekaris ties Hamlin gat
vę smogė į troką einantį sker
sai Archer gatvę. Trokas bu
vo kupinai prisikimšęs grįžtan
čiais iš laukų piknikininkais. 
Pasekmėje to vienas žmogus 
(troko šoferis) tajx> ant vietos 
užmuštas, o septyni sunkiai su
žeisti. Kas kaktas — nežinia. 
Gatvckario molormonas sako, 
kad kaltas troko važnyčia, bet 
pastarasis užmuštas ir nebėgai 
pasiaiškinti. Žmbnčs tečiaus 
sako, kad ir vienas ir kitas bu
vę kalti: gatvekaris bėgęs ne- 
mieruotu greitumu, o trokas — 
taipgi.

AR JŪSŲ KRAUJAS AL
KSTA DEL GELEŽIES?

Geležis yra raudonas kraujo mais
tas kuris jums duoda stipru

ma, energijos ir spėkos.
Kaip padaryti bandymu kuris 

pasako.

Tikras išmėginimus kraujo paro. 
do kad didelis skaičius žmonių, ku
rie yra silpni, stokuoja geležies jų 

.‘kraujuje ir kad jie serga ne dėl ki
tokios priežasties kaip dėl stokos 
geležies Stoka geležies paraližiuo- 
ja sveiką, stiprų veikimą, nupuldo 
žemyn visą organizmą ir nusilpnina 
visą systemą. Nubalęs veidas, Der
vuotas suerzinantis stovis, stoka sti- 
riprumo ir pakantrumo ir nepajiegi- 
mas su stipriais žmonėmis eiti sy
kiu — tokis yra apsireiškimas kokį 
suteikia gamta kuomet kraujas skys
tėjo, nubąlą, vandenūja ir galutinai 
nusilpsta dėl stokos geležies Jei 
jus nesate tikras apie savo stovį, 
nueikite pas savo gydytoją ir duok 
ite jain ištirti jūsų kraują ir pažiū
rėsite kur jus stovite arba jus pats 
padarsTiile sekanti bandymą: Pa. 
tems kitę kiek ilgai jus galite dirb
ti ir kaip toli jus galite nueiti ne- 
pailsęs, tolinus imkite du penkių 
granų ple.škeliu Nuxated Iron tris 
syk j dieną po valgio per dvi savai- 
ti laiko. Tuokart vėl išmėginkite sa
vo stiprumą ir pamatysite kiek jus 
pasitaisėte. Padauginant kraują ir 
sutveriant naujas raudonojo krau
jo celes Nuxated Iron sustiprina nėr 
vus .atitaiso nusilpnėjusius audinius 
ir pagelbsti pailgyti atnaujintą

Nepanaši seniems inorganiškos 
geležies produktams Nuxated Iron 
lengvai asimiliuojasi, negadina dan 
tu, nepajuodina ir nekenkia vidų, 
riams. Išdirtiėjai užtikrina pasek
mingas ir visai užganėdinančias pa
sekmes kiekvienam pirkėjui arba 
jie sugražins jums pinigus. Parduo
dama visose gerose aptiekose.

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war sav- 
ings istainps nuperka už cash Ėmei 
and Co., 710 W. Madison St., kam
pas Halsted St. Room 232, 2-ras 
augštas, virš Famous Clothing 
Store, atdara vakarais iki 8 vai. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

f STATE BANK OF 
WEST PULLMAN
Valstybinė Banka

Kapitalas $100,000.00, Perviršis 
ir neišdalintas pelnas $45.0001)0. 

3% ant sutaupintų pinigų.
■i ........................................... /

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

33Q3 S Morgan St, Chieago, iii

RUFFI.ES


Lietuvių Rateliuose
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Partoglory

Įsisteigrč neprigulminga 
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Utarnikas, Birželio 24, 1919

igi \Veslsi<lūs liežuviai diH 
bar turės dvi parapijas: vienų 

nepri-

geru pesisekimu. Prie jos pri
sidėjo daugelis “priguhniitgo- 
sios” narių, kurie dėl žinomų 
priežasčių nebepasitenkino eso- 
mųja parapijoj tvarka. 1 ulas 
atsimetėlis, kuris dabar įeina 
nailjcAiios parapijos komitelan, 
apreiškė, jogei “čicla pusė se
nosios parapijos narių prisidės 
prie naujosios“. Girdi, “ten ne
begalima gaut rodos”...

Nepriguhuiugoji parapija jau 
turi ir kunigų ir bažnyčių. Pas-

Pirmyn, tiktai Pirmyn!
Neužsiganėdinkite praeitimi, 

metus, kad dabar dėl par- 
sidirbimo jau esate nusi- 

kankinę. Ne! Pirmyn, 
tiktai pirmyn! Gali
te būt užtikrintas, 

kad su pagelba

tiktai 
Paliksite 

kaip buvęs 
pirmiau, taip 

vadinamu tvir
tu, tinkančiu į dar 

bų ir darbščių, kuo
met PARTO-GLORY 

susiprins tavo nervus ir 
duos jiems spėkos taipgi 

dėl ateities. Bonkutę už vie
nų dolerį išsiunčiame.

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė., Dep. L. 1. 
New York, N. Y., o gausite su
grįžtančių pačta puikių dovenų 
dykai.

tavosios įšventiujrfio ceremoni
jos buvo praeitų nedėldienį. Tai 
žinomoji p. Karwowskio svetai
nė dabar patapo neprigulmin- 
gųjų bažnyčia. Kol kas ji tapo 
tik persamdyta, bet naujosios pa 
rapijos nariai norį jų padaryti 
“savo loc.nu namu”, vadinas nu 
l>irkti. .

Jei neprigunungoji bažnyčia 
visuomet gaus Liek lankytojų,! 
kaip kad praeitų nedėldienį, 
“prigu Imi ilgosios'“ kunigas tu
rės rimtų konkurentų...

* * |
— Kas bus, 

byru ir viskės?
— Bet
—. Kas 

>igsai?
— Tai

galima gauti to šlofo, kurio ne
bebus po pirmai Džiulajaus...

šitaip dabar kalba westsidie- 
čiai. O tūli jų jau net sužinoję, 
kur (busiu galima surasti tuos 
biaind pigsus...

Lituvių patarle sako: išvyk 
velnių pro duris, jis sugrįž pro

jeigu nebeliks

bus biaind pigsų!
tai do vieni tie biaind

tokios vietos, kur bus

Ai

Vyčių jiašiurėj neramu. An- 
dlais vienas jų man pakuždėjo.

— Tik tu niekam nesakyk— 
pas mus kas tokia nepaprasto... 
Zinai, vyčiai bais' liepa tenkinti, 

kad kunigai kontroliuoja visus
J musų fondus. Tik pamislyk, 
kokių jie duoda raportų! Ve:j 
•Knygos Vedatua tvarkiai; tiek 
ir tiek tūkstančių išlaidų; bilos 
ant rankų”... Vyčitii tečiaus ne
patenkinti. Jie nor, kad butų 
pasakyta kam ir kiek tų tuks
iančių išmokėta.

— Bet prieleli, — pasidrąsi
nęs (kirtau — kol saulutė pate-Į 
kės, rasa ir akis išės...

atkirto vytis. I

Jei skauda — patrin 
kita su

Pain-ExpeHer
Jis «uiui'uk.*tins tuos 

pastyrusiuH ranuienis ir 
įus inusites vėl miklus 
Ir vikrus.

žiūrėkite, kad butu 
su INKARO ženklu !

Galima gaut visose 
aptiekose už 35c ir 65c 
arba italsiuzdlut nuo

F. AB. RICHTER & CO.. 
32C-3JO Broa<tw.r, N»w York(G. 89)

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M. D.
35 So. Dearborn St,

(Kampas Monroe) .
Kambarys 307. /v* •

VALANDOS 9 iki 8 
NedClion.’is 10 iki 1.

■

Mes liksime — bolševikais! ()t
I

kas bus.

Užėjus vasaros karščiams 
draugijų ve ikimas lygir pasilio
vė. Nors, liesa sakant, vvestsi- 
diečiai niekuomet negalėjo pa
sigirt sparčiu veikimu.

Dvidešimts Antrosios ‘‘kait
rieji” kur taip uoliai kovojo 
prieš tariamus socialpaltriotus 
— senuosius kuopos narius ir 
rmtus socialistus — dabar ža
da pasigailėti buržujaus Kar- 
vauskio, kur savu laiku išardo

daug nuostolių. Jc, ypatingas 
tas jų ‘‘kairumas”!

— Vietinis.

BRIDGEPORT

Triukšmingas “poseiminis su
sirinkimas”.

Praeitų pelnyčius vakarų vie
los tautininkai sušaukė taip va
dinamų poseimiių siusirinkinui 
p. Woodmano svetainėj. Su
sirinkime dalyvavo apie tuzinas 
vadu (kuriuos delegatai prami
nė ponais) ir apie keturiasde- 
šim'-ls delegatų atstovaujančių 
įvairias Chicagos ir jos apielin- 
kiųi draugijas. Susirinkimas 

I buvo šauktas tikslu išduoti pil
nų ir galutinų raportų buvusio 
tautininkų seimo Morrison vie
šbuty], 'birželio 9, 10 ir 11 dd. 
Susirinkimų atidarė p. Butkus 
kaip 9 vai. vakare. Kartu jisai 
paaiškino ir tai, jogei raporto 
nebus. Mat, finansų komisija 
dar nesuspėjusi susitvarkyti... 
Vietoj raporto ponas sekretorius 
esą pataręs pasvarstyti apie į- 
slciginių... tarybos. Delegatai 
sužiuro. Kiekvieno akyse buvo 
galima įskaityti: kokių tarybų? 
kam jų steigti? Čia jau atsisto
jo vi< uas ponas-vadas, (tas pats 
kur laike seimo taip skurdžiai

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europinės metodus.

C. H. HAIR N. D.
Mentor Bldg.

Paimk elevatorį. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe 

39 So. State St., Kampas Monroe.
imas dykai VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakare

Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 Vai. po pietų.

Cfifeago, III

bt. inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavo* kas sa-

-

Pasinaudokite mano 22
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AA. ADOMAS A. KARAJLAUSKAS, SEKANTI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija. nevi rl n imas pilvelio, nualabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų ir 
abelnas spėkų nustojima* viso kūno, ir buvau nustojęs viltie*, k*4 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rūbelių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterla, Kraujo valyto
jo. Ncrvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Neriai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmą* pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavo* kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitterla, ir po 3 mėn. savo paveiksle p* 
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem *a tokiai* 
atsitikimais patariu uuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrena*. Prof.

1707 So. Halsted St- Telephone Canal 6417. Chicago, I1L-

Atidai visų narių Amalgamated 
Clothing Workers of America

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

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

YRA ATSIEKIAMA
90 BONKŲ ALAUS Už $2.00

Be apgavystės.* Persitikrinkite patįs.
SCHRUMM-SCHRUMM CO.

atsiųs už mažų kainų $2.00 išsunkta iš solyklos, apynių, ir kitų 
priprovų užtektinai pagtunininuii 90 bonkų alaus, kuris maistingas 

verte ir skoniu viršum visus naminio išdir
binio alus ir lyginas tikram Pilsner ir Mueil- 
chener’o aludariui.

Schrumm-Schruimn yra tik vienintelis iš
dirbėjus tos rūšies, kuris kiekybe ir kokybe 
duodu pilną užganėdinimą.

Kiekvienas gali lengvai 
namuose.

Musų paktai visai neturi 
tokiu budu galima siųsti į 
Valstijų.
užganėdininio pasekmes, kitaip bus grąžina.

pasidirbti savo

savyje nlcohol ir 
bile kokių sausų

metų patyrimu, KAI
NOS NEBRANGIOS. 
Paauksuoti $4, $5, $6, 
$7 ir $8. Tikro aukso, 
$6, $7, $8, $9 ir $10. Iš
kaba besisukančios Švie

SOS.

Dr. F. 0. Carter,
120 So. State Street,

Valandos 9 iki 6; Nedė- 
lioms 10 ki 12.

Saugokite Savo Akis

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet įųs kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus epate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausia* pasekme*.

Gydymas visų akių, ausų no
sies ir gerkles ligų. Po priežiūra 
Dr. P A. Graves specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnyčiom* nuo 2 
iki 5 po pietų.

> JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chicago.
Kampas 18-tos gatvė*.

3-čios lubos, virš Platfo aptiekos 
« Tėmykite j mano parašą.

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

Dr. A. R. Blumenthal

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 

> patinga doma at 
kreipiama i vai

kus. Vai.! nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 16 iki Iii dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st, 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437 ,

DR. M. HERZMAN
Už $50.00 arba LAISVĖS 

BONDSA
nupirksi kibai gražų $200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie

legatui ir delegatės nepritaria 
organizavimui lietuviškų pul
kų) ir tuoj ėmė rėžti prakalbų 
apie tarybas. Kokias — nebu
vo galima suprasti. Delegatai 
pradėjo nerimauti ir galų gale 
pareikalavo atskaitos. Vadai 
tuoj įsitikino, kad čionai daly
kai neeina taip g'ludž.ia/i, kaip 
Morrisono viešbutyj, ir tuoj 
din ta naujas sumanymas — 
“svarstyti apie išleidimų iš Chi- 
cagos laisvės varpo”... Tai su
kėlė didelį bruzdėjimų - ūžesį ir 
kartu juokų . Vienas duoda į- 
nešimų, kad varpas butų išleis
tas “per vienų savaitę”, kitas 
pataiso, kad “reikia trijų” ir tt.

Mes užtikriname 
mi pinigai.

Iš kalno užmokant pinigus už $2.00 (nioney order) 
$2.15 (du dolerių 15 centų).

SCHRUMM-SCHRUMM COMPANY 
2024 Lincoln Avcnue 
Reikalaujame agentų.

Dirbkite Chicagoje ir 
Gyvenkite ant Ukes

Mis turime aut pardavimo paskutinius kelias formas prie 
Cbicagos, po 5 ir daugiau akrų. Netoli nuo Lubby, McNiel & 
LiliOiy didžiųjų dirbtuvių. Neišnaudokite savęs. Nepragyvcn- 
kįte visų kų uždirbate. Yra tai geriausias būdas sučėdyli ir pa
daryti pinigus gyvendamas ant ūkės ir dirbdamas mieste. Že
mės prie miesto kiekviena diena eina brangyn. Mes parduoda
me tas farmas ant mažų (mokėjimų ir ant lengvų išmokėjimų.

los randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime ui 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
8650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai

tes. kurį mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UžMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRJSIUNČIAME Už DYKA. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, 111. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

tiomis nuo 10 iki 4

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir aku&eris.

Gydo aštrias ir chroniiku ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodą* X-Ray ir kitokius elektros prie- • 
ta įsus.

Ofisas Ir Labaratorija: 102S W. 18th 
St. netoli Flsk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
Nno 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakane. Ne

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone,Yards 687

legatai būtinai rekalavo rapor- 
lo. Matydami, kad delegatų 
reikalavimas darosi vis griež
tesnius ir kad neišpildžius kas 
reikalaujama kiltu nebesuval
domas triukšmas, vadai nusi
lenkia. Išeina pirmininkas f V 
trumpai praneša, būtent: už 
Auditoriumų, Morrison viešflAi- 
tj ir “visus kitus seimo reika
lus” išmokėta $5,377.78. Va- 
dliiuis netoli pusšešto tūkstan
čio dol. Įplaukų buvę $2,658.05. 
Čia jau seimo sekretorius įkir
to: ‘‘O kur kiti pinigai?” Ne
noriai atsistoja seimo rengimo 
komisijos pirmininkas ir aiški
nasi. Esu, “visi pinigai dar ne
sugrąžinti”... Finansų komisi
jos nariai negalį susitaikyti. 
Girdi, kad visi sugražins, tai į- 
plaukos pasididins iki penkių 
tūkstančių. Tuo tarpu reikia 
palūkėti.

Pastarasis apreiškimas pada
re ylių blogų įspūdį. Delegatai 
vienas po kitam pradėjo kelti 
rankas reikalaudami balso. Su
sirinkimo kvidtčjai nusimany
dami kad “nieks čia neišeis” už
dare susirinkimų prižadėdami 
išduot pilnų raportų — utarnin- 
ke. . — Narys.

Room 40

A. T. McINTOSH & COMPANY, 
Lithuanian Dept.

106 N. LaSalle Street.

Liotai Del Statymo 
Namų

prie bažnyčios ir mokyklų. Yra apgyventa lietuvių kolionija. 
Gatves ir šaligatviai ištaisyti ir išinokūli. Kaina tik $625. Rčikia 
įmokėti $100, o likusius ant lengvų išmokėjimų. Greitai tie 
lotai pabrangs, lodei skubinkite nusipirkti kol pigiai. Atlsišau-

Room 40

A. T. McINTOSH & COMPANY, 
Lithuanian Dept.

106 N. LaSalle Street.

n

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilnų “Cash” verte, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
■: ant Durų, Lontų, Rėmų ir Stogams Popierų.

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

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

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.
Rezidencija 10731 S. Michigan 

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
(i iki 9 vakare.

Telephone Yards 5834

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

VyrišktjDrapanii Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mi s užlaikome taipgi pilną sande? 
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

l'ull dress, tuxedo, frock siutai, 
ir II. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki (i vai. vak. Subato- 
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

f S.GORDON,
1415 So. Halstod St., Chicago, III.

Įsteigta 1902

^Telephone Yards 5032

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

VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare «

Rcz. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25*4 

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

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

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

*BaBHata*aaUa*aa*U*l**WB|VP"*BW"*a**a

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

> Rez. Tel. Seeįey 420

Tel. Yards 3654. AKUSERKA

Mrs.A.MIchnl8wicz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Pasek
ai i n g a i patarnaib 
|ja prie gimdymo 
Duodu rodą visokio

je ligęse moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”



tlt“SS1 Utarnikas, Birželio 24, 1910

f CHlCACiOS 
:: ŽINIOS::
POLITIKIERIAI TARIASI. 

Kad užvaldžius Illinois konsti
tucinę konvenciją.

galėtų pasiprieSmt tik organi
zuotieji Chicagos darbininkai. 
Ir tatai jie mano daryti. Šito 
pasekmės tečiaus priklausys 
nuo to, kaip tvirtai jie bus su
siorganizavę ir kaip jie mokės 
gimti savo reikalus. Tuo tarpu, 
beje, jie tenkinasi aiškinimu 
vieno, būtent: reikalingumų at
šaukti įstatymą, duodantį teise-

Manydamas, kad kulka tikrai 
atsiekusi tikslo, antrąja Stepas 
pavaišino pats save.

Jisai dabar guli paviečių la
voninėj, o jo žmona — ligoti- 
butyj.

LALMfiJO KOVĄ.
Vakar sugrįžo darban apie 

du tūkstančiai mašinistų, dir-

LSS. 4 kp. mišraus choro repeti
cijos jvyks šiandien birželio 24 4d., 
Mark \\Tiite Sųuare parke, 7:30 v. 
vakare. Visi dilini (liukai atsilan
kykite — Komitetas.

“Birutės” metinis susirinkimas j. 
vyks utarninke, birželio 24 d., 8 
va), vakare, Birutės svetainėj. Bus 
renkama nauja valdyba. Visi vei
kiantis nariai ir nariui - rėmėjui 
nudonėkite atsilankyti.

— Sekretorė L. Ž.

REIKIA DARBININKŲ NA'BIĄI-ŽEMB

Chicagos politikieriai, demo
kratu ir republikonų partijų 
bosai jau pradžia tartis apie tai, 
kaip užvaldžius busimą Illinois 
valstijos konstitucinę konven
ciją. Boger Sulliva.no mašiną 
jau veikia. Republikonai taip
gi . J busimų jų kon-

venciją manoma pasiųsti tik to
kius žmones kur sutiks veikli 
sulig iškalno duotais nurody
mais.

Toms politikierių užmačioms

VIDURIŲ KEBLUMAS IR 
UŽKIETĖJIMAS.

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

išgydytas.

“Aš turėjau vidurių kebhimą 
ir užkietėjimą per penkis me
lus. To laiko vienus metus aš 
nepajiegiau dirbti. Aš neapsa
komai kentėjau. Aš gydžiausi 
pas |Kičius geriausius gydytojus, 
bet negalėjau rusti nuolatines 
pagelbos. Ant galo draugas re
komendavo luiNcarin. Keletas 
pirmų dožų dikčiai pagelbėjo, 
ir trįs dėžutes tų vaistų išgy
dė mane galutinai.

Šis žmogus vra vienui vienas 
iš daugelio kuris per ilgus mc-' 
tus kankinosi ir tuokart surado.i 
kad Laxcarin duoda palaimintą!

jums galios suteikti fabrikinin- 
kasns indžonkšenų prieš strei
kininkus.

VYKUsTmEDžIOKLR.
Trįs policistai areštavo keturias

dešimtu naktinių pabustų.
Tris “dėdės“, iš Deering po

licijos stoties — Josepli x !•>. 

Mcri'ill. John F. Hobiui ir Mi- 
chael Whalen — vakar naktį tu 
įėjo ylin vykusią medžioklę; 
bėgiu dviejų-trijų valandų jie 
areštavo apie keturiasdešimta 
naktinių prikistų, jų tarpe ke
liūtą turėjusių progos pasižy
mėti muštynėse ir apiplėšimuo
se. Du areštuotieji pavojingai 
pašauti, kadangi jie bandę išr 
trukti.

busiu eilėje mašinšapių ir vė
liau sustreikavusių už padidini
mą algų. Ilgą laiką komunijos 
spyrėsi. bet galų gale, negan
da mos užtenkamai streiklaužių, 
buvo priverstos nusileisti.

- AREŠTAVO ĮTARIAMĄ 
PLĖŠIKĄ.

Policija areštavo tūlą James 
Knight, įtariamų užpuolime ir 
apiplėšime Argo State banko 
rugsėjo 28 d. 1918 m. Sako, 
kad jį įdavęs tūlas verteiva. 
Banditai, kur užpuolė minėtąj 
banką, išsinešė iš jo apie šimtų 
tūkstančių dolerių pinigais ir 
alisvės paskolos bondsais.

Sus. Liet. Soc. Dainininkai Ame
rikoje I Apskr. rengnu koncertą S. 
L. S. D. A. delegatų suvažiavimui, 
kuris vyks subatoj, birželio 28 d., 
1919 m. Meldažio svetainėje 2242 
XV. 23 PI. Gerbiami chorai, malo
nėkite prisirengti atskirai dalyvau
ti prograinc; taip pat pribukite į 
suvažiavimą, kuris tęsis nuo birž. 
28 iki birž. 29 d.

— Sek r. F. Magola.

LDLD Pirmo Apskričio konferen
cija jvyks seredo.ie. 25 birželio. Auš
ros svet., 30 ir Ilalsted gatvės, 8 v. 
vakare. Malonėkite laiku susirinkti 
viii Chicagos ir apielinklo kuopų 
delegatai ir Agitacijjos Komitetas.

— Sekr. J. Gasiunaa.

M-a-š-i-n-i-s-t-ą
Reikalaujama 5 gerų vyrų 

prie plaktukų, dirbti Cbieagoj 
geroje dirbtuvėje. Nėra jo
kio keblumo su darbininkais. 
Mokėsime $11.00 į valandą ir 
laiką ir pusę už viršlaikį ge
riems žmonėms. Darbas il
giau kaip metams.

Atsišaukite laiškais į Nau
jienų ofisą pažymėdami ant 
laiško No. 21.

40,000 akrų trąšios juodos žemės 
nausėdžiams. Vidutinis klimatas. 
Gera trnnsportacija. Lengvos są
lygos. Geriausia kooperacija. Ten 
yra jūsų krašto žmonių. Platesnių 
žinių rašykite:

Frank Fordi, Care Sound Farms, 
634 Utis Bldg., Chicago, III.

REIKIA kišfenių dirbėjų, trimerių 
ir finišerkų

J. Schwartzson X Co., 
2014 XXrabansia avė., Chicago.

NETEKO KURPIU.

Nežinomas bandytas vakar 
naktį kėsinosi įsilaužti ponios 
Vanderkloot naman, 317 North 
llidgeland gt. Pastaroji tečiaus 
veikiai pajuto nekviestąjį svete
lį ir |Kisiskubino prie telefono. 
Banditas, o jo hutą nusiuvusio, 
išgirdęs kvienhnl ant jo galvos 
medžiotojus, vdikiai pasišalino 
palikdamas prie ponios kamba
rio durų kurpės. Atvykusioj! 
policija tečiaus nepajiegė su- 
jicškpti jKiną basakojį banditą.

TRAGEDIJA DEL “DRESĖS”.

Sportas.
Bėgikų lenktynės.

CHICAGO.— Pereitą suimtų 
Chicago Daily News surengė 
metines bėgikų lenktynes, ku
riose dalyvavo 450 jaunuolių, ji, 
tarpe apiei desėtkas lietuvių. Bė
gta iš \Vasliington parko Michi- 
gan gatve į Granl parką. Atstu
mas - - 6% mylių. Pirmas at
bėgo Joie Ra y, Illinois Alliletic 
Kliubo narys. Jis padarė tą ke
lionę 35 minutėmis ir 42 se
kundomis. Visi dalyvavusieji 
bėgime buvo amatoriai atletai. 
Keletas dalyvavusiųjų lietuvių

ASMENŲ J lEaknjIMAI
Pajieškau brolio Juozao Grublio, 

G>rininkų sodos, Vairutos para., 
Kauno red. Raseinių pnv., gyvena 
Newurke, N. .1. Girdėjau miręs. 
Kas žinote apie jį, gyvas ar miręs, 
prie ko jis buvo prisiųskit adresą, 
už ką busiu dėkingas.

B. Grabauskis,
3203 S. Halstcd St., Chicago 111.

Pajieškau savo brolio Jono Šiau
lių, paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Priclnėlio parap., pirma gyve
no Shcboygan,\Vis. Jis pats ar kas jį 
žino malonėkite pranešti.

Joe šiaulis,.................
168 Mąin Str., Kenosha, VVis.

RE1KAIAUJA 50 darbininkų, ge
ra mokestis, pastovus darbas, alsi- 
Snuk it e

•Jacob Snnski,
37 ir Homan avė., Chicago.

REIKIA vyrų ant bordo su val
giu ir kambariui yra dideli, gali gy
venti po du ir pakeleiviams gera 
viela pernakvoti.

LIETUVIŠKAS MOTELIS, 
1G06 So. ilalsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI narnas, atsišaukite 
J 1908 Canalport avė., arti .leffer- 
|on st., 6 familijų. įplaukos už ren- 
dą $58.00 | mėnesį. Kaina $4,800. 
Parduoda būtinai išvažiuodamas ant 
ūkės. Atsišaukite ant 2 aukšto už
pakalyje.

P A R S n) U 01) A lotas South North 
apielinkėj, gera vieta dėl statymo 
namo, atsišaukite pas

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

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas po 5 ir po 4 kambarius 
vericio.s nešu S43.OO i itienesj, pursi- 
duoda už 33 šimtus Kali pirkti su 
maža suma pinigų kilus mokėti ren- 
doms namas randas labai puikioj 
vietoj netoli Šv. Jurgio bažnyčios. 
Atsišaukite pas C. Suromski, 3346 
So. Ilalsted St., Chicago, 1)1.

E X T R A

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

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Shecl Metai Worka
2106 W, 24th bt Tel Canal 4802

NAMAI-žEMĖ

FARMA FARMA

REIKIA vyrų dirbti pirtyje 
Douglas Baths

1115 So. Paulina St., Chicago, III.
2 Residencijos lotai

AUTOMOBILIAI

Pajięškau sesers Damicelės Wai 
ciekowska, Kauno gub., Raseinių 
pav., Laukuvos parp., kaimo Scl- 
vestrų. Meldžiu atsišaukti, turiu 
svarbų reikalą.

W. NVaicickauskas, 
Box 84, Coalton, \V. V.

Pajieškau brolio Juozapo Grub
lio, Girininkų sodos. Vainotos pa
rapijos, Kauno red., Raseinių pav., 
gyvena Newarke, N. J. Girdėjau 
miręs. Kas žinote apie jį, gyvas 
ar miręs, prie ko jis buvo prisiųs
kit adresą, už ką busiu dėkingas.

B. Grabauskis.
3203 So. Ilalsted St., Chicago, III.

pagelbą ir tikra ilgai pasilaikan
čią pagelbą. Laxearin yra ma
lonus, teisingas vaistas. Jis 
sugražina sveikatą naturalį žar
nų veikimą. Jis priduoda ape
titą ir greitai atitaiso virškini
mo organus virškinimui mai
sto.

l’žsiscnėjęs vidurių keblumas 
ir užkietėjimas greitai pagydo
ma — paprastai į vieną dieną.

Sergantiems, I.axcarin yra 
verias milijono. Užtektinai pil
nam gydymai pačiuose svar
biuose atsitik imliose, šešios dė
žutės penki doleriai, viena dč-
žutė vienas doleris. 
Products Co., Dep. L 
sburgh. Pa.

Laxcarin
2, Pitt- 
(Apg.)

Slepas Karos, graikas, gyve- 
jnęs 1731 So. Oakley gt. dirbo 
diena ir naktį, kad sutausius * « *
tuos keturis šimtus dolerių, ku-! 
riais jisai manė nusiųsti savo] 
prisaką į Graikiją pasisvečiuo
tų. Ir mielu noru butų išpildęs 
savo prižadus, jeigu prisiūki! 
nebūtų užsiigeidusi naujos dre- 
sės. Kaip, girdi, mėtyti pinigus 
negailima. Reikia būti (ausiai. 
Bet kad Stepas sutiko duoti ke
turis šimtus kelionei, tai Ona 
nė neabejojo, kad jis siuliks 
duoti ir “ant dreses”. Stepas te- 
eiuus buvo neperkalbnnilus. Ki- . 
lo maži kivirčai, kurie užsibai
gė didele tragedija: Stepas pas
tvėrė revolverį ir atsuko jį j 
moterį. Kulka patalke petin.

priklauso Mark Wliite Sq. atletų 
kliubui, kiti gi buvo pašaliečiai. 
Nors nevieno lietuvių nebuvo 
tarpe pirmųjų, bet aplamai jie 
neblogai pasirodė.

Diena buvo karšia ir bėgimo 
tolis didelis, ypač kad reikėjo 
bėgli cementu grįstomis gatvė
mis, vienok tik pora bėgikų tu
rėjo įeiti iš eilės.

Kumštynės dėl čempionybės.

TOLEDO. — Čia liepos 4 d. 
bus kumščių kova dėl čem plo
nybes tarp Jack Dempseyi ii' da
bartinio čempiono Jess VVillar- 
do. Publikai prirengta 70,000 
vietų. Dabar tik jų besilavinant 
pamatyti susirenka kartais apie 
10,000 žmonių ir moka po 50c. 
įžangos. Abu bokseriai yra ly
giai stiprus, bet chieagiečiai ti
kisi, kad Willardas laimėsiąs, 
nes jis yra augštesnis, jo rankos 
ilgesnės ir kumščios didesnės ne 
kaip jo priešininko. New Yor- 
kiečiai gi likisi, kad Dcmpsey 
laimėsiąs. Dideli pinigai deda
mi ir už vieną ir už antrą. Chi
cago j e laižybos eina lygiomis. X

Pranešimai
Sus. Liet. Soc. Darbininkų Ameri

koje 1-mo apskričio vyrų choro re
peticijos j vyks seredos vakare bir
želio 25 d. Meldažio svetainėje, 

|2242 XV. 23 pi. Gerbiami daininin
kai stengkitės pribūti. — .1. Magoln.

Dramatiško Ratelio susirinkimas

Šitai Kur Sveikatos
įvyks ketverge, birželio 26, M. Mel
dažio svetainėj. Pradžia kaip 8 v. 
vakare. Nariai ir norintis jstot kvie
čiami atsilankyti. — Valdyba.

JIESKO KAMBARIŲ
Jieškau kambario su valgiu prie 

laisvos šeimynos. Apielinkėj Tris
dešimts penktos, \Vestern, Ashland 
gatvių, kas turit sekančiose vietose, 
meldžiu pranešti laišku j Naujienų 
ofisą, No. 22.

J IEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo j bučernę es- 

mu patiręs gerai tame darbe. Kam 
reikalingas geras darbininkas ma
lonėkit atsišaukti laiku j Naujienas. 
1739 So. Ilalsted, Thamas Jurėnas.

PARSIDUODA nauja mašina For
das, 5 sėdynių. Priežastis pardavimo, 
savininkas išvažiuoja j farmus. Par
siduoda greitu buku; už mašina mo
kėta $600, parduosiu už $475. Jeigu 
kas nupirktų ir nemokėtų važiuoti, 
aš išmokysiu

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

PARSIDUODA automobilius visai 
naujas 1917 m., Olimpija su 5 sėdi
nčiu, 5 nauji tairai Karas labai ge
rame stovyj, turiu būtinai parduoti 
į trumpą laiką. Norintis gero au
tomobilio malonėsit tuojaus atsi
šaukti:

Ch. Yurin,
4414 S. California av. Chicago. 

Tel. MeKinley 3968
PARSIDUODA geras Saxon Road- 

ster automobilius, nauji tires, eleet- 
ric etc. $150.

Naujienos
1739 So. Ilalsted SI.

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

Azukas Garage, 
33-rd & Auburn Avė., Chicago III.

PARSIDUODA 7 pasažierių kaip- 
tik naujas ilaynes automobilius 
parduosiu pigiai arba mainisiu ant 
loto: C. S., 3346 So. Ilalsted SI., 
Chicago, III.

PARDAVIMUI

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

P. M. Cipliutė, 
581 S. Rivev SI., Aurora, III.

REIKIA~ DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI

LIETUVIU BENDROVE REIKA
LAUJA KELINTA AGENTU, KURIE 
GALF.TU PAGELBSTI PARDAV0T 
l'AHMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES
NIU PAAIŠKINIMU PAS:

LIBERTY LAN!) AND 
1NVKSTMENT CO.

3301 So. Halsted St., Chicago, III

PARDAVIMUI razinkų uogos dėl 
darymo vyno. Galima gauti kiek no
rima. Sudėta po 25 svarus į dėžu
tės.

COYNE BROS.
119 XV. South yValer St., Chicago, III.

PARSIDUODA labai senas smui
kas (violin) ir kornetą neilgai 
vartota C. G. Conn. Jeigu pirks nemokanti grųjyti apsiimu pramokyti 
už tą pačią kainą. Atsišaukite:

J. Balakas,
1414 So. 491h Ct., Cicero, III.

Tel. Cicero 2316
PARSIDUODA bnčernė ir groser- 

nč didelė lr geroj vietoj, už labai 
pigią kainą, iš priežasties ligos turi 
Imti greitai parduota atsišaukite.

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

Šaltinis, tai Saluto Stomick Bit- 
terls. jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgų laiką mane kankino 
nesmagumas, nevirinimas vidurių ir 
dispepsijos, negalėdavau valgyti, 
tuipgi ir tas suvalgytas mai
stas neidavo ant naudos. Skaudė
davo galvą, pilvą, šonus ir strėnas, 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 
sakant visas suvargęs bodavau, vi
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
galėdavau atsilsėti.

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

bonką, jo gali gauti uptiekose ir 
geresniupse saliunuose, o jeigu ten 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš Sa- 
lute Manufactur Co.

P. BALTRANAS,
616 W 31st St, Chicago, III.

• Tel. Boulevard 7351

LLF. 1 kuopos stisirinkimas įvyks 
senedoje. 25 d. ibrželio 8 vai. vak., 
Liuosybės svet. 1822 Xvabansia avė. 
Nariai malonėkite būti laiku ir atsi
veskite bent po vieną naują mftį.

— Sek r. J. G.

REIKALINGA moteris, darbas pa
stovus, gera mokestis. Atsišaukite, 
National Leed ('<>., 900 W. 18th St., 
Chicago, III.

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

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

REIKALINGA merginų dėl drill 
press, milling machines ir punch 
press darbo. Gera mokestis.

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

REIKALINGA merginų ir vaikinų 
prie dirbtuvės darbų.

RELIABLE BELT CO., 
507 So. \Vells St, Chicago, III.

REIKIA darbininkių prie finišia- 
vimo ir guzikų suvimo, gera mokes
tis, pastovus darbas, atsišaukite hio- 
jaus.

Betman Bros & Blair.
234 So. Markei St., Chicago.

Didelis bargenas iš priežasties li
gos parsiduoda bučernė ir grosernė, 
.su namu vieno plato augšta ir auto
mobilius.

4001 S. Brighton PI., Chicago, III.
Tel. MeKinley 5758

PARSIDUODA valgomų daiktų, 
kendžių ir minkštų gėrimų krautu
vė. Parsiduoda pigiai.

942 XV. 34 St.

PARSIDUODA visai nauji tajeriai 
37x5, parduosiu už visai mažą kai
ną, atsišaukit nuo I iki 9 vai. vakare 

J. Shultz,
837 XV. 34 pi. Chicago, III.

2 11. iš užpakalio

PARSIDUODA barzdaskutyklė lie 
tuvių ir lenkų apgyventoj vietoj, 
biznis išdirbtas per daugel melų, 
priežastis pardavimo kojose reuma
tizmą turiu, atsišaukite greitai 

61151 XV. 47-th Str.

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. P. M.

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

LSS. 137 kp. rengia draugiška iš
važiavimą i VVashlngton Heights 

(miškus nedėlioj, liepos 6 d. Kvie
čia !r kitas progresyves draugijas 
prisidėti. Programas bus paskelb
tas vėliaus... Malonėkite kitos drau
gijos Ją dieną nerengt jokių pramo
gų. — Rengimo Komitetas.

REIKALINGA merginų prie leng
vo dirbtuvės darbo Gali rasti pas
tovų darbą. Gera pradinė mokes
tis ir proga ant ateities. Labai pa
ranki ir linksma apielinkė

C. J. VVolfson & Co.,
527 So. \Vells S. 4-tas aukštas, 

Klauskite Mr. Harris
REIKIA darbininko, dėl pakavi

mo skudurų, nuolatinis darbas, ge
ra mokestis.

G. Levi ton,
563 XV. Harrison St., Chicago.

REIKALINGA patyrusių geležų 
karpytojų ir leiherių i serap Iron 
vardą. Gera mokestis geriems 
žmonėms

1632 XV. Kinzie St., Chicago, III.

REIKAIjVUJAMA kriaučių paty
rusių prie vyriško kosturnerlško 
darbo. Geras mokestis ir darbo 
sąlygos.

L. Geležinis,
4503 So. XVood St., Chicago, III, 

Tel. Boulevard 5669

RAKANDAI
TIKTAI SI MRNESI

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 stailčs. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PBI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Libertv Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 XV. Harrison st.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4 vai.
ANT PARDAVIMO kukninis pe

čius su gas combination, vertės 
$120.00, mažai vartotas. Parduosiu 
už $80.00.

J. Gustis, 
6218 So. Rochyvell St., Chicago, III.

PARDUODU naminius rakandus 
4 kambarių. Mažai vartoti. Išva
žiuoju į kita miestą.

F. S., 1539 Haddon avev 2 aukš
tas iŠ užpakalio, Chicago, III.

Jeigu jus norite pas'daryli sau na 
mą ir būti neprlgulmingu. pirkite 
formą lietuvių kolonijoje “Vilnosz” 
Vilas paviete, VVisconsin. Jeigu jus 
pukšite ten sau farmą jus pirksite 
nuo savininko, bet ne nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,000 
akrų žemės ir paskyrėme 5,000 ak
rų vien tik lietuviams dėl kolonijos, 
ir paskvrėme Kazimierą Gailiauską 
kalpo Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yra mums pagelbėti.

Mes jau apgyvendinome apie 25 
šeimynas lietuvių, kurie ten gyvena 
ir turi pasisekimą. Mes pagelbstame 
kiekvienam nuo pradžios, kuris per
ka nuo musų farmą. Mes pagelbsta
me pasistatyti namus ir įneš par
duodame jiems aklius, karves ir ki
tus galvijus ir ūkės mašinerijas ant 
lengvų išmokėjimų.

Jus galite pirkti forma kok’o di
džio jus norite, 10, 80, 120, 160 ak
ru arba daugiau už kainas nuo $15. 
00 iki $25.00 už akrą. Jeigu jus 
žingeidaujate pasilikti nariu pasek
mingos lietuvių apielinkės neprigul- 
mingu farmeriu. rašykite mums lie
tuviškai dėl platesniu žinių. \ *

SANBORN COMPANY, \ 
Eagel River, XViseonsin.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų ge
rai aptaisytas medinis namas |>o 5 
ir 3 kambarius, rendos neša $45.00 
j mėnesį parsiduoda už 29 šimtus, 
namas randasi labai gražioj vietoj 
lietuvių apgyventoj. Atsišaukit pas 
(L Suromski, 3346 So. Ilalsted St., 
Chicago, III,

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

\VM. PILYPAS, 
720 XV. 120 ST,. XVest Pullman, III.

PARDAVIMUI — Labai puikus 6 
kambarių nuiro namelis su maudyne 
ir gesu ant didelio loto arti 31-nios 
gatves. Bnrgenas už $2,060. Tnipgi 
labai geras muro 6 kambarių namas 4 ir 5 kambarių ant Eineraid Avė., 

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

FARM V JIEŠKANTI.
Tie kurie jieškote farmų yra ge

riausia vieta, lietuviu farmeriu ko
lonijoj XVisconsine. Kurioj daugybė 
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, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė
jo. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

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

Daugumas musų žmonių yra iš- 
važinėją ix> daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl farmeriavimo 
nesurasite, kaip XVisconsinc lietu
vių kolonijoj.

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog j Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtų farmų, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais, ir žemes la
pais.
Liberty Land & Invostment Co., 

3301 So. Ilalsted St., . Chicago, III.

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

L CHA P & CQ..
3tst ir XVallace Sis, vienintelis ag.

Ant pardavimo farma 40 akerių 
žemės XVisconsino valstijoj. 78 my
lios nuo Green Bay į North pusę, 
mylia ir pusė j miestą, 2 arkliai, 4 
galvijai, 5 kiaulės senių vislų 21 o 
mažiukų apie 75, laukas užsėtas yra 
bulvių, kornu, avižų, žirnių, rugių, 
kviečių ir viskas graž.iai auga su 
Iriobom padarais ir su gyvuliais ir 
da yra pnrandavota 40 akerių dėl 
šieno. Viskas kaip stovi tik*ėik ir 
gyvenk nieko netrūksta. $3,600, 
(trisdešimts šeši šimtai, mes duosim 
ant lengvų išlygų, knd nors $1,500 
imokėt, o likusius ant iŠmokesčio. 
Norėdami dasižinot kreipkitės laiš
ku arba palva ^Įvažiuokite pažiūrėt, 
savininkas lirtlmil. (

SĄMįĮJčASAlTIS,
Box 94, Middle' Inlet, VVis.

PARSIDUODA 2 namai, gero ko- 
linoijo, arti prie lietuviškos para, 
pijos, 663-665 XV. 18th St. Kreip
kitės prie

J. P. Rashinskis, 
3260 S. Halsted St., Chicago, UI.

FARMOS
Pradirbtų farmų nuo. $1000 ir aug- 

šlyn ant lengvų išmokesčių 10 melų 
išmokėti. Parduodam Arklius, kar
ves ir 11. ant lengvų išiPitkesėių. 
Mainom miesto namus ant faimų 
anikokioj vieloj Amerike. ’l'krai 
bargenai.

M. J. Augulis,
343 Marųuette Bldg., 140 So.

Dearborn St., Phone Randolph 5757

PARSIDUODA namai ant 2 pagy
venimų, geroj kolionijoj prie lietu, 
viškos parapijos ant bussines stieg
to 4613 XVentworth avė. — iš prie
žasties turi išvažiuoti. Extra bar
genas $2000. Atsišaukite pas 

Don J.amsarge
1613 XVentworlh av., Tel. Yards 47.31

KAS NORII’E pirkti namą netoli 
miesto, kur galima laikyti karvę, 
kiaules, vištas, žąsis ir pasisodinti 
daržoves arba namą ir du akru že
mės ir gal laikyti viską. Atsišauki
te j savininką.

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

Tel. Canal 5508

FARMOS! FARMOS!

Didžiausia lietuvių kolonija Ame. 
rike. Čia Jltti yra pirkę suvirš 400 
lietuvių l'armas, jau 7 kaimai yra 
apgyventa lietuviu, yra 4 draugys
tės. Norinti pirkti gerų Farmų ir 
apsigyventi tarpe savo tautos žmo
nių. Del platesnių žinių rašyk:

J. A. ŽEMAITIS,
B. 1, Fountain, Mich.

PARSIDUODA naujas mūrinis na
mas, du melai kaip budavotas ran
dasi ant Emerald avė. Priežastis 
pardavimo, išvažiuoju į kitą miestą 
Atsišaukite

Dominik Degeikis, 
2932 Poplėr av., 3 fl., Chicago, III.

Mes turime pelningus namus a- 
pielinkėje musų ofiso Dubultas 
dviejų aukštų muro namas su dviem 
sankrovom, flatas užpakalyje ir 8 
fintais 2 aukšte virš Sankrovos. Na
mas neša rendos $147.00 mėnesyje. 
Namas yra puikiame stovyje ir ran“. 
dos galima lengvai padidinti iki 
$155.00 arba $160. Savininkas ne
gyvena prie vietos ir negali pats 
prižiūrėti namo. Parduosime už 
1*14,000.00. Namas vienas ntegali būt 
šiandien padvigubintas žemiau $20- 
000.00. Jeigu jus norite gero in- 
vestmento ši propozicija nesulygi
nama. Platesnių žinių atsišaukite į

Ignatius Chap X (To.,
31 A X\rallaee Sis., vienintelis agent.

SPECIALIS BARGENAS.
Randasi \Vestern Avenue Boule

vard pridėjime. Arti prie naujos 
lietuvių bažnyčios. Visi paisymai. 
Padarysime labai pigią kainą ir 
duosime išlygas pagal reikalą Ra
šykite arba ateikite

Mrs. Hedrick,
106 N. La Šalie St., Tel. Main 2043

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus Žinovu i trumpų 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpi no-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitftL

Elektra varomos mašinos musų 
siuvinio skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mit
rą — bile stailės arba dydžio, iž bi
le madų knvgos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Sliv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, deJ biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suk nes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, PirmininH

Bukite išmintingi merginos ir vy
rai ir mokykitės bšrzdaskutystės o- 
mato dabar Vietos .atdaros.

604 So. Clark St„ Chicago.

Sulliva.no



