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Clemenceau pasitrauk
siąs iš ministerijos

Turkai prašo imperijos; paliuo 
suos Armėniją.

Laukiąs tik paskelbimo taikos

vokiečiai sudegino francuzų vėliavas. Tur 
kai sulaužė paliaubą

PARYŽIUS, birž. 24. — Tur
kijos delegatai, kurie birž. 17 
d. stojo prieš tarybą dešimties 
šiandie pasiuntė smulkmeniš

ką memorandumą, kurį tuoj pri 
žadėjo parašyti. Tas memoran
dumas maldauja palaikymo se
nosios Turkijos imperijos. Me-j 
morandumas sako, kad Turki
jos valdžia yra prisirengusi pri
pažinti Armėnijos nepriklauso- 

I mybę ir .suteikti > tokią tokią 
autonomiją Palestinai ir Armė
nijai. I

rodymui, kad jų jiegos stovi ant 
kranto žlugimo..

/Augančiame revoliucinia
me solidariškume darbo žmonių 
Husijojc ir visame pasaulyje y- 
ra prižadas greito Vokietijos išsi 
gelbėjimo.”

True translation filed with Ihe post- 
mastei* at Chicago, III. June 25, 1919 
as reųuired by the ari of Oct. 0,1917

BIJOSI JAPONŲ KOMPETICL
JOS.

True trnnslation filed wdh the post- master at Chicago, UI. June 25, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Petnyčioje pasirašys taika
Ilolandijos socilaisti smerkia 

taikos sutartį.

Holandi-IIAAGA, birž. 23.
jos socialistų partijos organiza- 
jos pienuoja laikyti didelius pro
testo susrinkimus prieš ką jos 
vadina imperialistinę taiką už
dėtą ant Vokietijos ir jos talki
ninkių.

CLEMENCEAU PASITRAUK
SIĄS KADA TAIKA BUS PASI

RAŠYTA.

ginimą nickurių Francijos m u- Svarsto paskandinimą laivų.

yVASIIINGTON, birž. 24. — 
Didžiuma ateinančių Rašymų 
Suv. Valstijų muilų komisijai, 
permainyti muitus, kad apsau
gojus Amerikos industrijas, y- 
ra nuo fabrikantų, kuriems grą- 
sina japonų kompeticija.

Vėliausios pirl^’bos departa
mento skaitlinės prirodo nusis
kundimų pamatingumą, kadan
gi jos parodo, kad Japonija lai
ko balansą pirklybos tarp 2 šalių 

laike

Maisto riaušes Vokietijoje

Jau 7 valstijos ratifikavo moterų balsavimą
PASIRAŠYS TAIKĄ PĖTNY- 

CIOJE.

Talkininkai Jaukia naujų Vokie
tijos pasiuntinių.

sės. Atstovu tbutas ratifikavo 
priedą šiandie 153 balsais prieš 
44, o senatas 32 balsais prieš 6 
priėmė pereitą savaitę.

Laukėme šios valandos per 49 
metus”, sako jis. Liepia pa
sauliui būt prisirengusiam.

PARYŽIUS, birž. 24. — Tary
ba trijų pavedė paskandinimą 
vokiečių laivyno Scapa Flow

Taikos konferencija veik 
vienbalsiai mano, kad tai yra 
aiškus peržengimas taikos su
tarties, kadangi dokumentas pa-J ekspertų. ikon|i4ijai, kuri uus- 
žymi, kad Vokietija turi sugra- pręs, ar musių paliaubos sąlygos

Darbininkų kova
RAITOJI POLICIJA UŽGRIEBĖ 

DARBININKŲ LAIKRAŠTĮ.

ir milžiniškai padidino 
pastarųjų keturių metų savo 

eksportą j Suv. Valstijas.
Pereitą metą 29 nuoš. musv

importų iš tolimųjų rytų paėjo 
iš Japonijos ir tas nuošimtis šie
met dar padidėjo.

K

PARYŽIUS, birž. 24. — Mar
cei Hutin laikraštyje Echo dr 
Paris sako, kad premjeras Cle
menceau išreiškė mierį pasitrau 
kti iš savo vietos, kada sutartis 
bus paskelbta, kadangi jaučias, 
jog jis atliko darbą, kuriam jis 
priėmė premierystę. '

Jis tikisi, kad parlamentas ra
tifikuos sutartį pabaigoj liepos 
mėnesio.

žinti vėliavas Francijai.
Galbūt kad bus paskirta ko

misija, apsvarstymui kokių žing 
snių griebties.

True tranduHon filed wifh the |io«t. 
mastei* at Chicago, III. June 25, 1919 
as required by the acl of Oct. H. 1917
TURKIJOS ARMIJOS PERŽEN 

GUSIOS PALIAUBĄ.

“Laukime 49 metus

“Mes laukėme šios valandos 
per 49 im tus.” sušuko premje
ras Clenienėeau. susirinkime ta
rybos trijų šiandie po piet, ka
da jis atidarė pranešimą, pas-

šys taikos sutartį.
“Per 49 metus”, tęsė jis, 

“šarvuota kumštis reitre (Vo
kietijos kareivio), kuris valdė 

Vokietiją, grąsino pasauliui. 
Ar žmogaus vardas buvo Bis- 
marek, ar \VilhehnII, vis bu
vo tas pats viduramžio reitre, 
apsuptas kareivijos ir girtas nuo 
išdidumo.

“Bukite atsargus; laikykite 
jūsų |Kiraką sausą (reiškia — 
bukite pri<(irengf)., Bukite at

sargus. Priminkite pasauliui, 
kad jis gyvena ant statinės to 
parako.

“Reitre dogma yra, kad jie- 
ga yra tiesa; kad valstybės vie
natinė obligacija yra jos pačius 
interesai; kad sutartis negyvuo
ju, kada jos susiduria su valsty
bės interesais; ir pasidalyti tur
tingais nepaisant kokiais bu-

PARYŽIUS,b irž. 24. — Tai
kos konferencijai oficialiai pra
nešta. kad Turkijos armija iš 
40,000 kareivių peržengė mūšių 
paliaubą, eidama prieš graikų 
okupacinę armiją Smirna vila- 
jete. Graikų skaičius siekia tik 

15,(XX) kareivių. Kita turkų 
armija iš 15,(MM) kareivių, sa
koma eina ant Denizili, kuri lai
ko italui.

True ‘ranslation filed the post- 
inuster at Chicago, III. J u ne 25, 1919 
as required by the act of Oct. 0. 1917

Taikos Kongrese
SVARSTO NUĖMIMĄ BLOKA

DOS.

PARYŽIUS, birž. 24. — Vy
riausioji blokados taryba susi
rinko šiandie nuįarti kad turi 
boti nuimta blukimą ant Vokie
tijos. Sprendžiama, kad vieni 
pritaria nuimti blokadą dienoj, 
kada sutartis bus ratifikuota, 
bet, manoma, kad taryba gal
būt nutars nuimti ją dienoj pa
sirašymo po sutartim.

Italija paskyrė naują taikos de
legaciją.

tapo peržengtos. WINNIPEG, birž. 24. ~ Ka- True '.ranslation filed with the post-

Tme •ranslatlon filed * itn the pnst- 
master at Chicago, III/June 25. 1919 
as reųulred by the act of Oct. 6,1917

VOKIEČIAI SUDEGINO FRAN
CIJOS VĖLIAVAS.

Taikos konferensija mato tame 
peržengimą paliaubos.

RYMAS, birž. 24. — šiandie 
paskelbia, kad nauja Italijos tai
kos delegacija išvažiuos iš čia 
seredoj ir tikisi pribūti j Pary
žių į laiką pasirašymui po su
tartim su Vokietija,

Delegacija susideda iš užru-

RERLINAS, birž. 24. — Įk
vėpti žiniomis apie paskandini-

Fior, kareiviai senosios Prūsi
jos gvardijos šiandie įsiveržė į 
didelį arsenalą, kuriame buvo 
sukrautos visos Vokietijos vė
liavos, paimtos 1870 m. ir lai
ke dabartinės karės, padarė iš 
jų didelę krūvą prieš Friedericb 
Didžiojo stovylą ir sudegino jas, 
visą laiką šūkaudami ir dainuo
dami “Deutschland, Uber All- 
es”. Tos vėliavos, sulig taikos 
sutartim, turėjo būti sugražin
tos Francajai.

nti ir trijų senatorių,, Vittorio 
Scialoia, Giglielmo Marconi ir 
Maggiorino Ferraris. Markizas 
Gorkio Guglielni, narys atsto
vų buto, bus delegacijos sekre
torių.

Austrai prisiuntė naują protes
tą prieš taikos sąlygas.

PARYŽIUS, birž. 24. Tai
kos konferencijos taryba šian
die gavo naują notą nuo Austri
jos taikos delegacijos St. Ger- 
main. Nota išreiškia protestą 

prieš taikos sąlygų pasiūlymą 
Likviduoti privatinę nuosavybę

PARYŽIUS, birž. 24. čia1 nitJkuriose dalyse senosios Atis- 
uta žinia apie vokiečhj, sode- ro-Vengri jos imperijos.

kokių griebtis priemonių iš prie 
žasties paskandinimo laivių Te- 
čiaus nutarta palaukti Anglijos 
oficialiu ištyrimo pirm negu ką- 
nors darius.

True Iranslniion filed wilh the oost- 
n>iistcr at Chicago, III. June 25, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Rusija Vokietijai
RUSIJA IŠREIŠKIA UŽUOJAU

TĄ VOKIETIJAI.

čičerinas vadina talkininkų są
lygas “begėdiško plėšimu”: 
permato! revoliuciją. 1

I

BERLINAS, birž. 23. — Ru
sijos bolševikų valdžios užrube
žinių reikalų ministeris čičeri- 
nas pasiuntė bevielinį praneši
mą iš Maskvos, adresuotą “Vo
kietijos darbininkams”, kuria
me sakoma:

“Šioj rūsčioj valandoj, kurioj 
Vokietijos darbo masės pergyve
na baisius vargus po smūgiais 
pergalėjusio imperializmo, Ru
sijos revolĮu</n)fĄi \darbininkai 
ir valstiečiai siunčia joms bro
liškus pasveikinimus ir išreiški
mus jų užuojautos ir solidariš- 
kumo.

“Talkininkų šalių imperializ
mas sumlišė savo oponentus į

“Negirdėtą plėšimą, negirdė
tą vergiją— štai ką reiškia taip 
vadinama taikos sutartis Vokie
tijos darbo žmonėms, uždėta 

ant jų nežmoniškos pergalės su 
did/Jausiu begėdiškumu; prie
varta tikra ir paprasta, nusidė
jimas po pačioje pamatinėje for 
moję — štai ką sudaro taip va
dinama sutartis, kuri bus ant 
jusų uždėta.

“Neabejotinai vokiškos terito
rijos bus išplėštos l/oĮkSeti- 
jos. Jos brangiausi gamtos tur
tai bus atimti ir ji bus priversta 
užmokėti tokį milžinišką atly
ginimą, kad jei Vokietijos žmo
nės dirbtų dieną ir naktį vien 
tik mtemsamis pergalėtojų, lir 
tat jie negalėtų užmokėti.

“Vokietija taip pilnai nugin
kluojama, kad pergalėtojai bile 
valandą gali įsiveržti j pačią jos 
širdį kad uždavus paskutinius 
smugius.

“Rusijos darbo žmonės turės 
brolišką užuojautų kenčian
tiems Vokietijos darbininkams. 
Vien tik neturinčios rubežių per 
gale to jų begėdystes užtenka pa-

rališkoh raltoVi |)ollti|a saail- Imaster at Chicago, III. June 2;>, 1919 
i • i I as required by the act of Oct. (i, 1917 die užpuolė ant streikierių leid

žiamo laikraščio Western Labor įSuv. Valst. Kongrese
Niavs .spaustuvės, konfiskavo 

raides ir rytojui prirengtą nu
merį. Taipjau areštavo redak
torių J. S. Woodsxvorth„ buvu
sį metodistų kunigą.

šiandie pasimirė dar vienas 
žmogus, kurį subatoje sužeidė 
iš svetur parkviestoji raitoji |>o- 
licija.

PASKELBIMAS UŽSIBAIGI- 
MO KARĖS SUKĖLĖ GINČUS.

Senate eina smarkus ginčai apie 
pieną paskelbti karę užsibaigu

sią.

PARYŽIUS, birž.. 24. — Fran
cijos užrubežinių reikalų minis
terijai pranešama, kad Vokieti
jos delegacija, kuri pasirašys po 
taikos sutartini, atvyks į Versail
les pėtnyčios ryte. Francuzų ra
teliuose manoma, lead pasirašy
mas įvyks 2 vai., pėtnyčioj po 
piet.

Žinia apie laiką atvykimo Vo
kietijos delegacijos buvo prane
šta premjerams Clemenceau, 
Lloyd George ir prezidentui Wil 
šonui, kada jie šiandie po piet 
buvo Versailles, peržiūrėdami 

prirengimus pasirašymui sutar-

AUSTIN, Tex., birž. 24. — 
valstijos atstovų butas 
9 balsais prieš 21 rati- 
moterų balsavimo prie-

šiandie 
fikavo 
<ty.

Finai priėmė naują konstituciją

WASHINGT()N, birž. 24. — 
Valstybės .departamentui prane
šama, kad Finlandijos seimas 
165 balsais prieš 22 priėmė su- 
batoj naują konstituciją.

Skelbia visuotiną streiką.

OMAILA, Neb., birž. 24. — 
Ugnagesių, k cirkų ir stenogra- 
fų unijos nutarė prisidėti prie 
visuotino Ątreiko, (kuris prasi
dės seredoj iš užuojautos strei
kuojantiems vežėjams. Dailyd- 
žių unija jgaliavo valdybą skelb
ti streiką, jei bus reikalas. .Galu
tinas nuosprendis apie visuotiną 
streiką Ims padalytas seredos 
vakare.

Laimėjo 48 vai. darbo savaitėje.

LONDONAS, birž. 24. — Siu
vėjos laimėjo $11 savaitėje už 
48 vai. ar mažiau darbo savaitė
je. Slaugytojos taipgi laimėjo 
48 vai. darbo savaitę. Anglijoj 
slaugytojos gauna $250 į me
tus ir visą užlaikymą.

WASIIINGTON, birž. 24.
Taikos sutarties kova susispie
tė šiandie apie naują klausimą, 
iš priežąsties vakarikščio įneši
mo paskelbti karę užsibaigu

sia, taip kad galėtų atsinaujin
ti taoikos sąlygos kol eis ilgi 
ginčai apie ratifikavimą sutar
ties.

Buvo tikimąsi, kad prieš už
sidarysiant posėdžiui šįvakar, 

senatas’ pradės svarstymą pasta
tymo, kuris yra užveriamas prie 
de prie armijos paskyrimo bi
liaus, įneštame senatoriaus bąli, 
republikono, iš Ne\v Mexico. 

Galbūt bus pakeltas tvarkos kla
usimas prieš prijungimą tokio 
dalyko prie paskyrimo biliaus 
ir iš tos priežąsties |laukiama 
sbarkios parlamentarės kovos.

Jei priedas butų išbrauktas, 
tikimąsi, kad senatorius Fall tuo

Galutini pienai ceremonijos 
Versailles yra svarstomi vyriau
sios tarybos. v

Yra žinoma, kad prezidentas 
Wilsonas pritaria padarymui jų 
kuopaprasčfiausliomĮs, taip kad 
jos suliktų su atsitikimo pobo
džiu ir pirmesnieji pienai apie, 
darymą “antros taikos Versail
les” tapo jo pasiūlymu, žymiai 
pakeisti.

True translation filed with th* pnst« 
master at Chicago, III. Jone 25, 1919 

requlred bv the act of Oct. 6,1917
Deportuos 400 internuotų vokie

čių.

CHATTANOOGA, birž. 24. — 
400 svdtimšalių y)riešų, kurie 

buvo internuoti Oglethorpe for
te ryto bus išsiųsti į Charles- 
lon, S. C„ iš kur jie išplauks į • “f ‘Vokietiją. Didžiuma jų yra ju- 
it>viali nud i’nlernuotų vokie- 
čų laivų.

Ar pienė — maistas?

VAN LEAR PAŠALINTAS
SOCIALISTŲ PARTIJOS.

Iš

MINEAPOLIS, Minu., birž. 
2-1. — Minnesota valstijos Soci
alistų partijos sekertorius Char

les Dirba pranešė buvusiam 
MĮinneapolis mlayorufi (ITiomas 
Vau Lear ir daugeliui kitų soči-

metais prisidėjo prie taip vadi
namosios American Alliance for 
Ijibor and Democracy, kurią 

sutvėrė Gompersas su Russeliu 
ir kitais socialistų renegatais.

VILLA SUMUŠTAS.

EL PASO, Tex., birž. 24. — 
Čia gauta oficalės žinios, kad 
Vilią tapo sumuštas federalės 
karfiuomenės mūšyje už Vilią 
Amhumada. Mušis (tęsėsi su- 
batoje tris valandas ir 63 villis- 
tai liko žumušti.

6 VAIKAI ŽUVO GAISRE.

BODiE, Iowa, birž. 24. š©-
Matt Faber vaikai žuvo gais

re, kuris nedalioj sunaikino jų 
namą.

si

sulig rezoliucijos, kurią jis taip
gi įnešė ir kuri lapo atiduota 
užrubežinių reikalų komitetui. 
Ta rezoliucija, kaip priedas pas
kelbia karę užsibaigusia. Ją ko
mitetas svarstys galbūt ryto ry
te ir jei išreikš pritarimą, galbūt 
tą pačią dieną pradės svarstyti 
ir visas senatas.

SENATAS Už 400,000 ARMIJĄ.

WASHINGTON, birž. 24. ~ 
Be užrekordavimo balsavimo, 

senatas šiandie priėmė komite
to priedus prie armijos paskiri- 
mo biliaus, kuris parėdo apie 
400,(MM) kareivių armiją sekan
tiems metams, pradedant liepos 
1 dieną. Bilitis, kaip jį priėmė 
atstovų butas, parėdo apie ar
miją iš 3(M),(MM) kareivių, o sek re 
torius Baker rekomendavo, kad 
armija butų sudaryta viso iš 

509,(MM) oficierių ir kareivių.

Galės turėti degtinės namie.

WASHINGTQN, birž. 24. -- 
Parėdimas biliuje apie priverti
mą pildyti karės laiko prohibi- 
dijos, kuris nebūtų leidęs pilie
čiams vartoti degtinę savo na
muose, tapo išbrauktas šiandie 
vakaro atstovų buto teisių komi
teto. Komitetas taipgi atsisakė 
papildyti bilių taip, kad pada
rius nelegaliu žmogui trnržti deg
tinės savo namuose, od m

Pro-1 tran^lntion filed wit|» the 
master at Chicago, UI. June 25, 191! 
•s required bv the art of Oct. 6.191"

GRAFAS RANTZAU NUSIŽU
DĖ?

BERLINAS, birž. 24. — Bėr
imo presą bandė gauti patvirti
nimą žiniai iŠ Weimar, kad 
grafas von Brockdorff-Rantzau 
papildė saužudyslę

PARYŽIUS, birž. 24. — Lau
kiama bangos saužudysčių viso 
Vokietijoje iš priežasties Bauei 
valdžios besąlyginio ‘prieini mr 
taikos sutarties.

L’Intensigeant sako, kad dau 
gelis vokiečių Lorrainc nusižu 
dė gavę žinių apie Vokietijos 
nuosprendį.

Triu* trnndnHnn filed wilh Ihe pnst 
master at Chicago, III. June 25, 191! 
us rcgulred by the act of Oct. 6,191’
MAIST(>R1AUŠĖS

JOJE.
VOKIETI-

24. — PoBERLINAS, birž.
linija ir kareiviai 

maisto riaušes tauriniuose Ber- 
lino priemiesčiuose ^šiiandie .n 
apsimainė šūviais su miniomis 
iš vyrų ir moterų, tečiaus kritu
sių nebuvo. Daug sankrovų iš
plėšta.

Iš Mannheim pranešama, kad 
11 žmonių liko užmušta ir 37 
sužeista laiko riaušių nedėliojo. 
200 žmonių liko areštuota.

JAU SEPTYNIOS VALSTIJOS 
RATIFIKAVO MOTERŲ BAL

SAVIMĄ.

yra 
ypač dėl 

Karės laiko

DUNTIN(?TON, W. Va., —■ 
Ar kiaulpienė (karvažolė) yra 
maistas, ar tik žolė? Tai 
svarbus klausimas,

Wcst Virginia.
prohibicija Uždraudžia vartoti 
maistą išdirbime svaiginamųjų 
gėrimų. Pienę galima vartoti iš
dirbime degtinės, jei ji yra žole, 
ir butų galima išdirbinėti degti
nę ir prohibicijos laiku, ko nega
lima daryti jei ji yra maistu. Tai 
kasgi piene žolė ar maistas?

Pennsylvanija leis išdirbinėti a- 
lų.

I1ARRISBURG, Pa., birž. 24.
Valstijos senatas šiandie 29 

balsais prieš 19 priėmė bilių,

davinėjimą alaus, užvedančio 
2% nuoš. lakoholio. Gubernato
rius paskelbė, kad tas įstatymas 
v ra nereikalingas ir jis vetuo
siąs bilių.

2c k rasos ženkleliai po liepos 
1 d.

Nuo liepos 1 d. vėl bus pra
dėta. vartoti 2c k ra sos ženkleliai 
a tnvisų laiškų, vieton dabar i- 
mamų 3c. Taigi atvirutės vai- 
gčios už 1c, vieton dabartinių 
2 centų.

Prietarai.

CANTON, Ohio. — čia pasta
ruoju laiku prasidėjo didelis 

reikalavimas gyvų šiknosparnių. 
Diedams apgan$iiįmįa)i 1 lai k ra š- 
čiouse ir mokama už juos net 
po $10.00. Dabar išsiaiškino, kad 
žmonės tiki, kad šikšnosparniai 
naša laimt Jei esą loši korto
mis ir turėsi šikšnosparnį k įše
rti u j i, ar ant pečio, tai esą nie
kad nepraloši. Dabar kiti nau-

HARRISBURG, Pa., birž., 24.
— šiandie Pennsylvanijos val
stija patapo septinta valstija.

kuri ratifikavo priedą prie fed* 
tralSs kojD«titki^ij|ps, putaikianfĮ 
moterims lygias bąls«vimo teU'dojay iš paikų žmonių prietarų.
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Niekur, niekur teisybės.
žemaitės pasakojimas.

(Žiiir. nr. 117.)

Sukilo moters, ėmė grūsties 
klebonui į raukę bučiuoti, bet 
tas, kažin ko nesmagus, susirau
kęs, nieko nešneka. Nusivilkęs 
kainžą, sukimšęs viską į tarbą, 
prašo ploščiaus.

Rimeika ėmėsi klebonui už 
rankos: bučiuodamas norėjo 
prašyti ant arbatos, bet nesuspė
jo: klebonas pirmasis pratarė:

—Tėvai! kas tu per katalikas?
— rodydamas į sieną: balvonus 
ant sienos sukabinęs laikai, o 
mukos nėra. Turbut neturi?

Rimeikienė, iš antros pusės, 
pertrauke klvbolnui. Bučiuoda
ma į ranką; prašė arbatos išger
ti nors stiklinėlę.

—Ne, ne, ne! negersiu nieko, 
nevalgysiu, — kratosi klebonas.

- Duokš tik ploščių... Žiūrėki
te, kad tų balionų ant sienos ne
būtų!... kaip kurčia moję, be 
dievo mukus!

Bambėdamas išėjo, įsisėdo ir 
išvažiavo.

Rimeika liko nusiminęs. Tar
tum kas į ausį butų jam rėžęs. 
O pati markstosi tik, markstosi, 
kaip per nosį gavusi.

— Tokie gražus paveikslai, nu 
dulkinti, nušluoti...

—Mat, karalius ir karalienė 
su karūnomis, $rdi, balvonai! 
Ogi ir šventųjų visa eilė.

—Ir pas mus kybo ant sienos 
karalius. Reikės išmesti.

—Dievomukos, sako, nėra. O 
štai ant staliuko lyg nematė..

—Mat, nė česnės nepriėmė! 
Išvažiavo, ne gyni žodžio neda
vęs. ’

—Kažin ko piktas klebonėlis,

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

“Pajieškojimų Žurnalas’’
Pajieško gimines, draugus, pabėgusias pačias ar vyrus, o ypatingai 
Vaikinam:, merginas, merginoms—vaikinus. Visiems pajieškojimai 
kainuoja tik $1.00. Merginoms pajieškojimai vaikinų UŽ DYKĄ*

Apart pajiešKojimų telpa pamokinanti straipsniai, ypač iš šei
myniško gyvenimo ir meilės; apščiai puikių juokų. Siuskite pa- 
j ieškoji mus tuojaus. Žurnalo kaina metams $1, viena kopija 10c. 
Reikalaukite platesnių informaeijij, prisiusdami 3c Štampą. Adresas:

AD V. JOURNAL
Kuom 209 • 210 Tempte (’ourt lluilding, Chicago, Iii.

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1739 t>. Ilahted SI., Chicago, Ui.

Į Pagal Instatymus.
Lndomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote- 

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE, 1'
1739 So, Halsted Street, Chicago, Iii.
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ddto ir netiko viskas....
Viena žodį, kita žodį meta. 

Taip bekulėdamos, lygu vištos, 
moterėlės išvaikščiojo. O Ri
meikai jų žodžiai kaip peiliais 
širdį raižo: — Kiek čia dabar 
kalini iškils, durnoje sau: — 
beplaks liežuviais: viena kals, 
kita zalatys, kaip beišmunydu- 
mos!...

—Pasius dabar bobos beloda- 
mos, — tarė įėjęs į vidų, dairy
čiu mos į paveikslus: — taip ker
čioje kybo, ir ko čia reikėjo už
kliūti?

—Ar tai žinote! Buč nukabinu 
si, kur į kerčią įkišusi, ar lauk 
išmetusi, — juokėsi mergaitė 
rinkdama parėdus nuo staliuko.

—Na! leisčiau aš tau mesti 
laukan! — juokėsi antroji. — 
Taip nušveičiau šį rytą, stiklus 
nutryniau. Nors ir balvonai, 
bet gražus, spindi!

Rimeikienė (įnešė arbatos ir 
valgyli ligonei. Vyras jai tarė:

—Na, motin! dabar nors au
sis užsikimšk: ncbcapšiklausy- 
sim liežuviais... iš tokio čia pa- 
sidarymo. Sako: “Dievomukos 
neturi!** O dievomukos pas mus 
vargu ne penkios: klotėj, ir 
kamaroj, ir čia, ir priešsieninėj.

Piktas buvo ir netiko vis
kas, anot Jonienės, — ramino 
pati. —• Ką dabar padarysi? Pa
los, palos ir nustos. Tesižino. 
Dievui garbė. Be Dievo valios 
plaukas nuo galvos nenukris... 
Gaila tik mano pasitiekimo, gai
la, kad ne kamendorių parvežė... 
Eik valgyti, — tarė vyrui, — 
kiaušinių, pyrago, arbatos — 
juk laukan nemesi.

Nesinori nė valgyti, — dū
savo Rimeika. — Klebonas pa
sakė, na, pasakė. Jam išpuola. 
Bet tos bobos — pasius dabar 
belodamos. - —
f —Ko čia, dėde, taip įsirupi- 
nai - juokėsi mergaite. — Bo
lių liežuvis ne botagas, dėdės 
kailio nepraplaks. Išgrauš žy
dams ir pavydams, o mano kava 
iiai juokiasi ant sienos!...

Išbėgo mergaitės parėdnėmis 
nešinos.

Mergaitės juokais niekino Ri
meikos rupesnį; pati rinitai ra
mino, bet niekaip negalėjo iš
mušti Rimeikai iš galvos tą ru
pesnį: “Ką dabar žmonės paša- 

kys?” Nė darbas jam nukimba 
prie rankų, nė valgis nelenda. 
Vaikščioja galvą nuleidęs, o au
syse vis skamba: “Balvonus lai
kai, o dievomukos neturi!” kas 

«galėjo žinoti, — mano sau, — 
kad karaliaus paveikslai butų 
balvonai? Et tiktai, tas nemoky
tas žmogus, kaip nežinau kas— 
amžinas durnius.

Berniukas, sugrįžęs kleboną 
nuvežęs, pietus valgydamas pa
sakojo, kad aplink valsčių žmo
nių daugybė prisirinko. Skodas, 
ar posredninkas esąs, ar kažin- 
kas.

Išgirdęs Rimeika atsikvošėjo, 
atsiminė, jog šiandie reikia jam 
liuli valsčiuje, didelė sueiga, ir 
posredninkas, jei dar nėra, lai 
šį vakarą tikrai bus.

Pavalgęs pietų Rimeika pa
mažu nukiutino miestelio lin
kui.

Aplink valsčių, tiesa, vyrai ap 
gulę, lygu bitės aplink avilį! 
Krūvelėmis stisispiesdami šne
kučiuoja, pypkes ruko, juokiasi, 
erzinasi,savo bėdas nelaimes pa 
šakojasi. Kiti po kerčias snaud
žia, ant visų veidų reiškiasi nusi
bodamas, pakyrėjimas. Kitur 
iš nekantrybės ir pusbuteliukas 
kliukinusi, eidama^ tarp vyrų iš 
rankų į rankas. Viršaitis prišo
kęs barasi:

—Vyrai, vyrai! atsargiai su 
buteliukais! Kad man nepasiro- 
dytumėt girti į akis posrednin- 
kui. Atminkite, bus blogai!

Pons staršina! Ei, pons 
staršina! — šaukia į kitą būre
lį vyrai ir ranka moja staršiną: 

eikš, išmausi ir pats burnelę 
yni drąsos. Del lo lašo ne jusi, 
nė pusi, — pakišo staršinai bu
teliuką. Tas, paėmi/s, pasi
žiūrėjęs prieš šviesą, tarė:

—Tik atsargiai, vyrukai. Ne
padaryki! sau šarmotos ir man 
akvbruokšto.

Lenkė j gerklę, pakliukinęs. 
Atlenkęs, atsipūtė ir vėl palen
kęs pakliukino — mažai kas ir 
beliko buteliuko.

—Ant sveikatos! Išbaigk, iš- 
baigk! — ragino vyrai.

Gana, gana, užteks, —• spy
rėsi: viršaitis. — Verčiau rašti
ninkui pakiškite burnelę.

Atidavęs buteliuką, slinko prie 
kito barelio, tikėdamasis už
klupti kur gerą giliukį. Taip be- 
slankiodamas viršaitis, bedabo- 
damas vyrus, užklupo netik bur
nelę iškliukinti, bet kitur ir už
kandos teko: sūrio gabalas, ar 
.dešros galiukas. Beslankioda- 
mas, jis jsispytrėjo Rimeiką be
rymantį., galvą nuleidusį patvo
ryje: Pamatęs sušuko:

—Na, ko tu čia taip murksai 
nulindęs, lygu varnų nukapo
tas?

Prisiartinęs ėmė šnekinti, ge
ruoju klausinėti:

—Ar nelaimė kokia ištiko, ar 
nesmagumą kokį turi?

Rimeikai taip Įspėtam ir pa-. 
guodžiolanL, rodos, visos šir
dies žaizdos kruvinai vėl atsivė
rė. Pamažu ėmė šnekėti, pasa
koti, guodžiolies. Bešnekant, be
sidalijant savo rūpesčiais ir ne- 
smaguniais, rodos, truputį leng
viau ant širdies pasidarė, o vir
šaitis taip prijautė, taip mokėjo 
kalbą užvesti, kad Rimeika nė 
jusli nepasijuto, kaip išpasakojo 
visą šio ryto atsitikimą su ma
žiausiomis smulkmenomis. Iš
dėstė visą klebono kalbą, kart
kartėmis atkartojo.

Viršaičiui kniošįrlėjo į galvą 
šio ryto raštininko kalba. Šne
kindamas Rimeiką manė .sau:— 
Bene bus čia gi ra diela įpainioti
r*------- -- ... ■ ■ 1 ■ĮgiU.ĮĮ-'Į-y^

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė.

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

Phone Drover 7042
> Cicero office
4847 W. 14th SL

Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut •
Plųnic Cicero 5961 i

Rezidencija 8336 W. 66th SL 
Phone Proapect 8585 I
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kleboną, — magaryčių gerai iš
drožti o gal ir kyšį ištraukti?

— Tai jaujai jau! šia tau,brol, 
ir nesmagumas ir nešlovė!. .. O 
gal niekas negirdėjo? Vienas 

[ant vieno pasakė? klausė Ri- 
’ meikos prisilindęs.

Kur tau negirdėsi Buvo vi
sa trioba žmonių, — kuone 
verkdamas Rimeika šnekėjo. — 
Bepigu butų vienas ant vieno, pu 
sė bėdos.. .

—Sodiškiai buvo jūsų žmo
nės, ar iš toliau? *

— Iš toliau nebuvo, nežinojo. 
Sodiškiai musų — bebos visos 
sediškės buvo. Girdėjo ir da
bar plemps!

—Vaikų, pusbernių — buvo 
prisirinkę? girdėjo?

Kurgi nebus? Kunigo pa
laukti šioks toks ateina.

—Ir visų akyse karalius bal
ionais išsodino, liepė išmesti?

kamantinėjo viršaitis.
— Visi girdėjo. Išsižioję klau

sėsi. Ką besakyti—tokia nau- 
jicija.

—Tai jau dabar, broleli, išgir
si, ko nėgirdėjęs. Gaila man ta
vęs, paguodžiojo viršaitis.

- Tai ir yra baisiausia, — at- 
siduksėjo Rimeika. — Kaip bo
tagais liežuviais plaks dabar, 
dar pridėdami!

Viršaitis, beguosJ.amas, be- 
kamanlinėdamas Rimeiką, vis 
galvojo sau apie gerą dielą, ky
šius, magaryčias klebonijoj. Ri
meikos pasakojimą girdėjo ir 
daugiau vyrų: vienas pečiais pa 
traukė, kitas galvą pakraipė, bet 
rodos nė vienam ta diela taip ne 
įlindo į galvą, kaip viršaičiui. 
Gavęs progos, greitai paviršiais 
pranešė raštininkui. Tas, išgir
dęs tokią gerą naujieną, rankas 
tik patrynė ir sumaningai viršai
čiui pamerkė. ,;

Atbarškėjo, atžvangėjo pos
redninkas. Sujudo sukruto vi
si žmonės, sustojo ant kojų. 
Pamišo kalbos, nutruko juokai, 
išblaivo snauduliai. Vyrai pyp
kes į kišenius kišdami šokuoja:

Nors vieną sykį atsivilko. 
Nusibodo belaukiant. Ką čia tas 
velnias dabar mums pagiedos?

—Bene ką nauja? Tą patį pa
giedos, kaip ir visuomet. Vyrai 
žiopsodami slinko arčiau. Pos
redninkas iš. vežimo stačiai j- 
muko į raštinę. Viršaitis be ke
purės, papurusia čiupra, įbėgo 
paskui. Staroslos rinko kiek
vienas savo žmones, žiurėjo, 
kiek susirinko, ar daug trūksta. 
Po valandos ėmė šaukti vyrus į 
raštinę. Prisigrūdo kaip į baž- 

v •nycią.

Posredninkas, toks paballa- 
kis, paėmęs pojiierį perskaitė ru
siškai, po nosies pamarmėjo taip 
greitai ir neaiškiai, kad vyrai 
maž ne vienas nesuprato, nes ir 
nelėmijo posredninko kalbos. Vi 
si pavargę, per dvi dienas nusi
bodo besibaslant po valsčių. Čia 
namie darbai rupi, o čia dar ir 
išalkę, kiekvienas tik mano, 
kaip kuogreieiau atlikus, kaip 
kokį lažą nuo rankų atmetus, 
kaip greičiau namo išbėgus. 
Krapštosi tik, maišosi, žiovauja 
vyrai po raštinę, o ką vyresnybę 
skaito, nė molais.

—Ar sutinkate, vyrai? — su
šuko raštininkas.

Vyrai kaip iš miego knioste
lėję tik žvilgt - žvilgt į vienas ki
tą ir tyli.

—'Sakykite, >s uiti nikiai ne... 
kykit, sutinkame! — kurstė vir
šaitis.

Sutinkame,—nenoromis >su 
murmėjo vyrai, > bet nė vienas 
nežinojo, ant ko čia sutiko.

Posredninkas liepė raštinin
kui kaži n ką rašyti. Vyrai pa
mažu išslankiojo laukan, žval
gosi ant namų. Netrukus vėl 
ėmė šaukti vyrus atgal į raštinę, 
bet rinko tik gramatnus — pasi
rašymui. Sušaukti į ratinę 
gramatnieji ėjo paeiliui prie sta 
lo. Paskutinieji stūmė pirmuo
sius, kad greičiau paskubinus.

(Bus daugiau).

Koncertas ir Balius
— Surengtas —
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SUS. LIET. SOC. llAIN. AM
ERIKOJ 1-mo Apskričio

M. MELDAŽIO SVET, 
2242 West 23 I’lace I

Pradžia 8 vai. vak. r*
Įžanga 35c. ir 45c.
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Subatoje irželio-June 28, 1919
.Surengtas liksiu susivažiavimo delegatų Sus. 

Liet. Soc. Dain. Am.. Gerbiama visuomene kvie
čiame skaitlingiausiai atsiaiikyti, nes dalyvaus vi-

si chorai Chicagos

Grįžkite
Atgal j .
Sveikatą .

NUKATED IKON
1'agclbvH Mubuda- 
voti Stiprumų, Spė 
kų ir Pakantrumų

3,000,000 žmonių vartoja ją 
kas metas

Reikalaukit savo gydytojaus arba 
aptiekoriaus.

Vi era Zasulič.
Tek g a mos praneša, kad šių 

metų gegužės 11 dijną netoli 
nuo Petrogrado pasimirus pla
čiai žinoma rusų revoliucionie
rė, Viera Ivanovna Zasuliv.

Rusų laikraštis Narodnaja 
re, Viera Ivanovna Zasulič. 
ties, rašo:

Nužengė kapa n skaisti kai 
kristalas siela — viena išrinktų
jų, savo gyvenimą ir turtingiau
sius savo gabumus atidavusi ko
vai už žmonių laisvę ir laimę — 
už socializmą.? • »’?r» • r i J , /

Neįprastai kuku, pakili ir 
švelni, ji buvo viena žymiausių
jų rusų revoliucionierių figūrų. 
Be savo minties gilumo, savo 
visapusiško apšvietimo ir eru
dicijos ji dar turėjo didelio 
nusimanymo, kaip prieiti prie 
žmonių ir atsitikimų.

Viera Zasulič buvo generolo 
duktė ir minislerio Mikalojaus 
1 laikų anūkė. Buvo gimus 1855 
metais. Dar būdama šešiolikos 
metų amžiaus ji jau padėdavo 
veikti revoliuciniam Ncčajevo 
rateliui. Už tai buvo areštuota, 
per dvejus metus laikoma ka
lėjime, buvo ištremta, vėl kele
tą kartų areštuojama ir tremia
ma iš Vienos vietos į kitą, kol ga
linus, 1878 metais, ji atvyko į 
Petrogradą ir čia padare pasikė
sinimo, nušauti Trepovą.

Pailsai caras Aleksandras II 
reikalavo, kad ji butų kaip rei
kiant nubausta. Teisių minis- 
teris, pilnai pasitikėdamas kalti
namuoju aklu, bylą tardyti ati
davė prisaikintųjų teismui. Bet 
skaudžiai apsiriko: prisaikintų
jų įteisinąs Trepovo šovikę išlei 
sino, o patsai niinistcris sulaukė 
galo savo karjerai.

Žandarai bandė vėl aršetuoli 
Vicrą Zasulič laiku, kada ji ėjo 
laukan iš teismo rūmų, bet čia 
susirinkusioji moksleivių jau
nuomenė ją algynė ir tuojau iš
leido į užsit'iij, kame ji iki 1905 
melų revoliucijos gyveno Švei
carijos Gencvoj.

Viera Zasulič buvo organiza
cijų “Zemlia i Volia” ir “čioiny 
Perediel” narė, taipjau viena 
steigėjų “Gruppa Osvoboždeui- 
ja Truda” ir Rusų Social-dc- 
mokratų Darbininkų Partijos. 
Buvo revoliucinių “Iskra” ir 
“Zaria” laikraščių redakcijų na
re, dalyvavo Rusų Social-Deni. 
Darb. Partijos ir Socialistų 
Internacionalo suvažiavimuose.

Del savo kuklumo ji retai te- 
sigriebdavo plunksnos, nors iš- 
tikrųjų buvo viena talentingiau
sių rusų rašytojų ir vinilą įžy-

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

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite | 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAŪK MUSŲ KAINAS 
Durų, Lentų, Rėmų ir Stogamu Popierų.

SPECIALIAI: Maleva malcvojimui Htubų iš vidaus, po $1,50 už gal.
CAI& BROS. WRECKING CO.,

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

Ruiiikot ir Turkiškos Vanos

12th STREET 
TeL Kedzic 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Liberty Bondsus 
dalj išmokėta, bondsus ir war sav- 
ings stamps nuperka už cash Ėmei 
and Co., 7TO 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.

STATE BANK OF 
WEST PULLMAN 
Valstybinė Banka

Kapitalas $100,000.00, Perviršis 
ir neišdalintas pelnas $15,000.00. 

3% ant sutaupintų pinigų.

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. Pullman 342 
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
' (i iki 9 vakare.

b Į I ... .. . .
j " ‘ "H

Dr. Leo Avvotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris
1920 So. Halsted SL, Chicago.

Kalba lietuviukai, latviškai 
ir rusiškai.

Valandos: 10-12 rytu; 6-9 va
kare. Td. Canal 4367 
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Telephone Yards 5834

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

■ . . . .

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3368 S Morgan St, Chicago, Iii 
u i— ■■ ■■■..... —

minusių marksizmo teoretikų 
Rusuose. Ji bendradarbiavo 
taipjau legaliams marksistų lei
diniams. Žymiausi jos parašyti 
veikalai yra apie Žaną Žaką Ru- 
sso (Rousscau), apie Lassalį, a- 
pie Pisareyą ir išspausdintas 
laikraštyj “Zaria” straipsnis an
trašu “Idealizmo dementai. so- 
'cializme.” Po revoliucijos, Vie
ra Zasulič bendradarbiavo G. V.
Plechanovo organui “Jedinst- 

vo.”
Kukli ir maloni, ji ėjo savo 

pasiskirtu keliu, zper visą savo 
gyvenimą, niekados iš jo neiš- 
kr^pus, nieko sau netrokšdama, 
bet kunu ir siela atsidavusi vi
suomenės reikalui tarnauti.

M

priklausanti Susivienijime.

Su pagarba S. L. S. D. A.

B Į - -   I ■ II I.—   .UI, —M— ■! .I-II. ,| ■ ■ ■! II I I

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertės 
Phonugrafą, pasilikusi sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

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

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
$650 piayer piano, 
garantuotą 19^metų 
ir vartotą tik 8 savai

tes, kurt mes parduosime Už $325. 
JEI GYVENATE L’ŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. 1). LEUIŽIAME 
APŽIU11CTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PIUSIUNČIAME UŽ DYKA.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, Iii. 
Mdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė

liomis nūn 10 iki 4

Ka-tik išėjo iš spaudos 

Dilgio

fMulkiuApaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Rackulj, 
begailestingai pašiepia 
nesubrendusius klerika
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu”, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė
ra gavę.

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naujienų” I 
Knygyne.

V--------- ■ -- j

Minykų
Kunigų j
Darbai j

x Filipinų Salose i
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Ciiicago, UI.



ėda, Birželio 25 d., 1919

KORESPONDENCIJOS
GRAND RJ^IDS, MICH.

Birželio 19 d., LDLD. 66 kp. 
laikė savo susirinkimų Simono 
Daukanto svetainėje.

Dabar jau ši kuopa, po to 
kaip jai pavyko aplaužyt savo 
priešams ragai per teismų, galės 
pasekiningiau veikti platinime 
literatūros lietuvių darbininkų

pasišokimai tik sustiprino kuo
pos parių dvasių ir davė jiems 
dar daugiau energijos ir noro

Š|ame siaurinkime prfsiraSė 
kuopon 11 naujų narių. Kiek 
man teko sužinoti, dabar kuo
pa turinti 39 narius.

Užsilaikymas jų susirinkime 
pagirtinas Tvarka vedama gra
žiai. Kad galėjus parankiau ir 
sparčiau skleisti propagandų, nu 
tarta laikyti susirinkimai kas 
trečių savaitę kožno mėnesio 
toje pačioje svetainėje.

Rezignavus nutarimų raštiniu 
k ui, išrinkta jo vieton naujas, 
d. Kaz. Petriką. — A. Liutkus.

1537 Broadway aye.,
Grand Rapids, Mieli.

CLINTON, IND.

Moterų vakaras.

Birželio 14 vietos LMPS. 87 
kuopa buvo surengusi pramogų 
vakarų. Buvo dainų, deklama
cijų ir tt. Visų programa išpil
dė motetu su savo vaikučiais. 
Dagi žilagalvė, 70 pavasarių 
draugė Dubininkienė pasirodė 
ant pagrindų ir sudainavo dar
bininkiškų dainelę, o publika jai 
su užuojauta plojo. Programui

rie tęsėsi iki vėlios nakties.
— Proletaras

1 ...... !""" .............. ..

Paprasti Dabar Inpročiai.

Užkietėjimas Praėjo.

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

Aš bandžiau daug dalyku nūn už
kietėjimo, bet tik vienas Lascarin 
mane išgydė. Aš dabar vartoju tik 
untrą dėžutę ir tik vi.<ai po mažai jo 
vartoju. Mano viduriai veikia pa
prastai kas rytas, kuomet jie ne
veikė per daug jurtų.

Rodos aš iš naujo atgijau tiek il
gai sirgęs. Aš rekomendavau Lux<a- 
rin dviems savo draugams ir abu 
sako kad tai yra geriausia gyduolė 
kokiu jie kuomet

I ’ ž. K i t-t <* j i Biitsvi J ii i 11 žarnųmuskulus. I.ax<‘urin yra tikra atifai- 
symui gyduolė. Laxcarin yra priini- 
nus atitaisymui vaistas. Ji sugrųži- 
na sveikų natūrali žarnų veikim;}, 
prašalindama visus kitus vaistus. Ji 
padidina apetitų ir greitai atitaiso 
virškinimo organus. Kaipo albuda- 
votojas kūno ir stiprumo ji suteikia 
daug stebėtinų pasekmių, l'žsisenv- 
jęs vidurių keblumas ir užkietėji
mas liko greitai prašalinti — pap
rastai j vienų dienų.

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

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

(Apgars.)

OELWEIN, IOWA.

su 
vietose ,

Šioje apielinkėje po dideliu 
karščių naktį iš 20 į 21 birželio 
siautė didelė audra, lietus 
perkūnija. Žemesnėse
pasidarė Įištisųs vandens eže

rai iki 6 colių gilumo. Priplakė 
javus prie žemės ir išplovė šak- r 
uis. Išnaikino daug javų. To
kios audros žmonės dar neatme
na. Ūkininkai turės didelių nuo 
stoliu. — J. M.

BENLD, ILI

Vietos naujienos.

Birželio 17 dienų prigėrė 
Jarašių mergutė, septynių metų 
amžiaus Alenutė. Laidotuvės 
buvo birželio 19, su bažnyčios 
apeigomis, nors motina laikė 
save per laisvamanę.

Birželio 18 d. suareštuota 
Įlenki jauni vaikėzai, tarp jų 
keturi lietuviai. Visi kaltinami

tųjų vardai: 
kubauckutis

J. Bailiukas, V. Ja- 
Jur. Tamuliuniu- 

ir Johns, anglas.
kalėj i-

me.
--Trįs vielos lietuvių 

pabaigė vyresniąją (high) mo
kyklą, o viena lietuvaitė, O. Ja- 
kubauckutė, mokytojų kursus. 
Mikas Palionį akas rengiasi mo
kytis advokatūros, o Pranas 
šalaševičia dar nežinąs, kokių 
sau profesiją pasirinksiąs.

— Miesto tarybos nartais 
(trustisais) čia yra ir du lietu
viu: J. Danis ir K. Gavulis. 
šiaip lietuviai čia gražiioju tarp 
savęs sugyven

vaikai

u.
Benį d o Pilietis.

GRAND RAPIDS, MICH.

nio, kuriame draugai svarstė į- 
vairių dienos klausimų. Girdė
jau moterų nusiskundimų ant 
kuniginių — klerikalų elemen
tų. Kalbėta ir apie, visuotinį

Iš savo pusės patarčiau grand- 
rapidiečiams draugams, kad jei
gu kunigų sufanatizuoti tamsus 
žmoneliai jus persekioja, tai

platinti tarp jų laisvamanių or- 
Kareivį. liet <iur lal>iat»

jienas, nes tai yra musų darbi
ninkiški ginklai ir priemones, 
kuriomis greičiau padarysime iš 
aršiausių priešų geriausius ir iš
tikimiausius sau draugus.

Savo į kraštų nukrypusiems 
revoliucionieriams reikia duot 
teisingų informacijų, kad jie 
galėtų daugiau kovot su tikruo
ju priešu, su išnaudotojais, o ne 
su progresuojančiais draugais 
darbininkais. — A. Liutkus.

| TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

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

Naudinga knygelė ypatingai norintiems su
sipažinti su įvairiomis legaliskomis teisė
mis. 141 pusi.

KAINA 50 CENTŲ. 
Su prisiuntiniu

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

NAUJIENOS, Chicago, II!.
y—M——***»—U>^Į0»
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Laiškas Naujienų 
Redakcijai.

Gerb. Naujienų Redakcija:—
Malonėsite duoti man vietos 

gerbiamame savo dienraštyje 
apgynimui .savo vardo bei gar
bės. Gegužės 28 d. Lietuva 126 
num. įdėjo korespondencijų iš 
Rocbesterio, kurioj sakoma: 
“Tėv. Myl. Dr-jos 52 kuopt; ge
gužės 11 d. buvo surengusi “Ap
švietus dienų“ kurioj buvo skai
tyta paskaita apie apšvietę. Pa
skaitų skaitė p. J. <1. Žilis. Jis 
daugiausiai pajudino klausimų, 
kokia sistema turėtų būti varto
jama Lietuvos mokyklose. Jis 
nurodė, kad mokslo pamatau tu
ri būti dedama gamtininkystė. 
Kas link pačių mokyklų, tai jas 
privalo globoti valstybė, kad ne
būtų mok|iaina tikėjimo daly
kai, — tiems tikslams yra baž
nyčios. Po paskaitos leista bu
vo publikai balsuoti, kaip ji atsi
neša linkui išdėstytų klausimų. 
Viso balsuota, kad mokyklose 
neturi būti tikėjimo, 13 balsų, 
o priešingai, tai yra kad mokyk
lose butų išguldomi ir tikėji
mo dalykai, balsavo 14 balsų.

“Nekurie čionykščių laikraš
čių korespondentai tankiai įvai
riuose laikraščiuose pastebi, kad 
musų mieste tautininkai neturi 
žmonių užsitikėjimo. Bet tas 
netaip yra. Bet kam kalbėti apie 
užsi tikėjimą, tai juk tokis daly
kas, ant kurio žmonės 
negali susitaikinti.“

Po korespondencija 
parašas: “J. J. Žilis.“

Kadangi, kiek man

visų dirbtuvių darbininkai, tik 
kai-kurie dirbtuvėse da liko po 
kelis darbininkus dirbti. Sttel- 
kieriai nuėjo ties tomis dirbtu
vėmis pažiūrėti, ar daug pasili
kę skoba u ti. Ir kaip lik streik
laužiai eme. eiti iš dirbtuves lau
kan, kai kurios moters pradė
jo mėtyt j juos kuo sugaudo
mos. Tuo laiku tiek žmonių, pri 
sirinko, kad policija .niekaip ne
galėjo jų išskirstyti. Žmonės

sitiko, o policija pradėjo žnio-, 
nes stumti. Tada tie pasiprieši
no, ir įvyko baisus sumišimas. 
Daug poodis tų buvo ‘sužeista. 
Galinus buvo pašaukti tignage- 
siai. Tie pradėjo žmones van
deniu lieti. Paskui dar atvyko 
milicija su kulkosvaidžiais ir 
daug viskokii; šnipų. Per naktį 
milicija sergėjo kai kurias gat
ves; kelis kulkasvaidžius buvo 
net ant slogi] užkėlę.

Po numalšiniiųo prasidėjo a- 
reštai. Daug žmonių nė neda
lyvavusių riaušėse suareštuota. 
Suareštuotus darbininkus nusi
vožę baisiai sumušė; kai kurių 
dantįs išmušti, kitų galvos sus
kaldytos ir akjs uždaužytos. Tie, 
kur buvo nuėję į policijos nuo
vadų, sako, kad balos kraujo 
pribėgusios iš sumuštųjų darbi

Nėr žinios, kas bus toliau. 
Darbininkai reikalauja geresnių 
gyvenimo sąlygų, ir užtai jiems

niekaip

žinoma, 
asmens 

vardu J. J. Žilis, tai' išeina lyg

Laikas darij(in|įnkams susi-, 
prasti, pažint savo tikrąjį priešą 
ir su juo kovot. — Spartakas.

OMAHA, Nebr. —J^ežiotojų 
streikas. — Per Šešias savaites 
vežiotojai vedė derybas su savo 
samdytojais dėl didesnės algas, 
bet susitaikyti negalėdami ve
žioto] a i metė darbą. Streikuoja 
daugiau kaip tūkstantis vėžio- 

LbeTu^P0^- . x 
------- ----

BENLD, ILL. — Darbu, suma-

šęs. Betgi ji nėra mano rašyta. 
Kreipiausi į Lietuvą su meldi
mu, kad palaipintų mano prane
šimą, jog ne aš esu tos kores
pondencijos autoriumi, 
tuvos redakcija atsisakė talpinti.
Todėl esu priverstas kreipties su liejimas. Darbai, anglių"kasyk- 
ineldimu j Naujienų Redakciją I Įose (xja sumažėjo. Bedirba 
kad tokį mano užrdškimų leistų Į pO (įvį dieni savaitėje ir naujai 
man savo laikraštyj padaryti. I atkeliaujantienis darbininkams

Ir minėtąją paskaitą skaičiau darbo sunku gauti. — B. Pilietis 
ne aš, bet p. L. Mažonis iš Syra-1
cuse. N. Y. Paskaitos tema l.u-ĮKur Įstatymai ne sau. 
vo: “Jaunuomenės švietimas ki-f ~ /. " Y y.., T Vienas kentukietis rišo čtka-tur ir pas mus. — J. J. Žilis. I .v, . ..1 1 giškei Tribūnai:

“Liepos pinna jai besiartinant, 
turto žmonės skubinasi i>ripildy- 
ti savo rusins degtine, vynu ir 

x . alum. Aš žinau viena prohibicio Draugų skaitytojų prašome ra-1 . . , . ,
šlnėti Naujienoms bent trumpų I įlįstų lyderį Kenlukėj, kurs pa
žinių iš savo apielinke.s apie dar. I svaigallj UŽ trisdešimts
buM, ty. apie darbų atovj, apre I , . .
darbininku bruzdėjimu. u pi e | 111K S1011 Č.i U dolerilj. AŠ zintlll (lukuT yra yP^ H^bi^TnToVnial kuriuodu priaigabeno į

cijoa kitų vietų darbininkams. havo PllSlUS ptlikailS VVDO, (ka
tode! Įvykus kur-nors streikui I - - „I,,,,- fiimFn tuksimi-reikėtų urnai apie tai laikrafičiui ",us *r al0,,s ll'ks,an-
pranešti. — Redakcija. | člų dolerių. Vienas geležinkelių

kompanijos viršyki, kurs savo 
darbininkams baisiai draudžia 
negerti, parsigabendino į savo 

: Nmijienų 114 num., skyriujeI ius deiUmt šuU(} degUn5s... 
“Darbo Laukas” žinioj iš Melro- Kongrcsmanai ir scll.ltoriai, kli
še Park, III., jsibriovė nemaloni Lic balsavo už už(lraudimą svai. 
klaida apie mokčjnn, apdrau- gėrynių, patįs save iš-
<l«s mirusių darbminkų šeimy- ank,(o jr apsirupina
noms. Ten išspausdinta: “Mi-Ivaigala.s žo(lžiu> musų ,li(U 
rus darbininkui, neišdirbusiam jstat ieid6jai ir refo,.mllūn- 
kompanijai trijų mėnesių, likti- kai sprendžia taip. Mes uždrau. 
šiai jo šeimynai nebus mokama H svaiginiunl{jlJ gfry.
nieko. Išdirbusi nuo trijų mė- ()arl)o žm0Iienu>( „e pa. 
nėšių iki vienų metų bus moka-1 ųs sau „ 
ma $5.“ Turi būt: bus mokamo I __  ___ _ ____ ___
506 dolerių ant sykio (ne kožttą I Lietuvių karininkų grįžimas 
savaitę); išdirbusio nuo 1 iki 21 --------
metų, šeimyna gaus $600; nuo Į Rraelitą yseredą atplaukė. į 
2 iki 3 metų — $700; nuo 3 iki |New Yorką transportij su grįž- 
5 metų — $800; išdirbusio dau-1 tančiais iš užjūrio karininkais, 
gitui kaip 5 metus, nežiūrint I Grįžtančiųjų sąraše yra daug 
kiek ilgiau, gaus $1000. — Dar-1 chicagiočių, tarp kurių paduo- 
bininkui pametus darbą, arba Į damos sekamos lietuviškos pa- 
sustreikavus, jeigu mirtų, jolvardes:
šeimyna nebegauna nieko. Tiki Kaz. Bielis, 112 W. 51-st st. 
tų darbininkų šeimynos gaus ap- Į D. Kastuszaeski, 2242 S. Troy 
draudos, kaip augščiau parody-1 Street.
ta, kurie mirtų tai kompanijai! J. Grabovski, 2360 Leavitt st. 
dirbdami. — A. Ba-lis. | Geo. Zeck, 110 Evergreen avė.

---------- :— Į Tony Zigment^4614 Fifth st.
WATERBURY, CONN. Į Paul Pocevich, 4698 Francis- 

Areštuota apie 35 streikieriai; a- co avenue.
pie 18 policistų sužeista. — Bir-I Fr. Mažeika, 3363 Louis avė. i 
želio 19 d. Čia iškilo didelės riau-* T. Buzinski, 729 N. Racine av. ] 
šės. Mat, išėjo streikuot beveik S. Kasclįnis, Chgo Heights. j

Darbo Laukas

Klaidos pataisymas.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė
PIRMIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ KORPORACIJA.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota šioje šalyje ant 
$1,000,000. Tais pinigais ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po kares griuvė
sių. Ji pasiryžus tuoj atstatyti:

1) PRAMONĘ, 2) PIRKLY BĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ.
Jau įvesdina į Lietuvos Valstybės Bankų 1,000,000 markių ir užperka lai

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

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

steigia: 1) Keleivių Namų ir 2) Bankų New Yorke; organizuoja dėl Lietuvos 
Siuvėjų Bendrovę ir tt.

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

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

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

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

V. Vilant, 4738 Looinis st
Geo. Kupris, 1923 Fisk st.
Ant. Milkus, 311 Kensinglon 

avenue.
J. Stravinskas, 6011 Peoria st.
J. Marcinkevicz, 2059 Grand 

avenue.
Jos. Linkis, 1613 Slring st.

Sužaisti:
Mari. Adomaitis, 1917 S. Hal

sted s t r.
M. Dronesko, 1935 May st.
M. Kaceviez, 1677 Mihvaukee 

avenue.

VASARINES DEŠROS

Amerikos žmones paprastai ne 
sinaudoja pagarsėjusiu “visame 
pasaulyje” skanskoniu, vadina
mu sausa arlNt vasarine dešra.

Tam nėra jokios svarbios prie 
žasties, i ii-iirn t l<a<l ji. ne—

užima. savitos vietos ant ame
rikiečio stalo, kaip sakysime, 
cukrus ar sviestas. Jis nepra
tęs vartoti dešras užkandžiams.

Europinėse šalyse sausoji deš
ra yra kasdieniniu maistu vi
soms žmonių klesoms. Sausos 
dešros nereikia virti. Ji yra per 
karna sutaisyta valgyti; kariais 
ji būna rūkyta, kartais tik sutai
syta su česnakais ir pipirais.

Dešras darant reikia mokėti 
sutaisyti mėsų, tame yra daugy
be paslapčių atskiriems sko
niams dešros.

Paskutiniais, keliais metais 
stalo speciališkumai taip gerai 
buvo sutaisomi Amerikoje, kaip 
ir svetimose šalyse.

Kiekviena rūšis plačiai varto
jamų dešrų, tokios kaip Goth- 
oer,. Cervelat, Vokiškoji Salami. 
Goteburgo švediškoji dešra, ga
rsi italų Mortadella, Milano sa
lonu ir franeuzų dešros d’Arles, 
buvo sutaisoma šitoj šalyj, ši
tos Amerikoje dirbtos dešros y- 
ra pardavinėjamos net Europo
je ir jos labai pa tinka žmonėms. 
Daugybės yra išsiunčiama Eu
ropon ir pardavinėjama tose pa
čiose apygardose, iš kurių su
žinota jų skonio ir gardumo su- 1 
taisymo paslaptis. ,

Kadangi vasarinė dešra gali 
stovėt kažin kolai gausiame a- , 
pyvėsiame ore, tai ji yra pirkus

• . •. i ••

AS, ADOMAS A KAHALACSKAS, SEKANČIAI KASAU
Aš labai sirgau pei 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Di»pr» 

sija, nevirinimas pilvelio ouslabnčjimas Kraujo, inkstų, Nervu L 
abelnas spėką uustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, 
begy vensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame 1 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valytu 
jo. Nervutona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, lai po suvartojimu 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo. Reu 
matizmas pranyko, diegliai nebebadė no krutinę. Vidurių rėžimą 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavam kas m 
vaitė po butelj Salutaras, Bitieria, ir po 3 mėn. savo paveiksle p» 
mačiau tokį skirtumų kaip tari ūienos ir nakties Dabar jaučiu* 
smagiai ir esu linksmas n !(XM) <ykių dėkuoju Salutaras mylistą g- 

a . ... . ... jraugam ir pažįstamiem «» »nki»'Hdėjistei tr >jii*hi '•. jin. ^ave
••MtiKtniHi* uh< ..'i« unširdlai kreipties pr* Salutarva 

SALLTAHAS
..HFMICAL INSTITUTION J Bultreu^ Proi.

1707 8o. Halsted SU TeJephooe Canal 6417 Chlcagu, 1b

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

IR. EDVUND 
CHMItLINSKI

EGZAMINUOJA AKIS
DYKAI

1174 Milwaukee Avė., I
Arli Division gatvės, į 
W.Wicczorka Aptiekoj v 

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

nuo 9 ryto ikH2 vai. diemj.

DR. DONOHOE, Specialistas
Vėliausios Guropiejiškos ir kitos 

metodos.
J«i Jus turite kokių -viduriu lisa. kepenų, kraujo arba žarnų; spuogus ant skuros. se- 

nas žaizdas, nustojiiny STIPRUMO arba a- 
petito, koki gčlinuj arba skaudėjimą arba 
kukių užstsenėjusii) liga, kurios jutus neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

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

b Wset Randolph St., kampas Dearborn. 
Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėlio 

mis 10 ryto iki 1 vai. dienų.

Daktaras

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

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

Telefonai 
Ofisas Yards 2544 
Namai

Vyriški) Drapanų Bargenai
Teisingas apsičjitnas. Garantuo

tas užgančdinimas. Vyrą ir vaiki
ną neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, valiau
sios stailčs ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

Vyrą 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 ateinančių žiemų nepakilo 
kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vnk 
NedCliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
mis visų dineų iki 10 vai. vnk

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

įsteigta 1902

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias j sveikatų.
Sveikata turi kelis Įimtus 

paveikslų apie imogaus kūno 
sudėjimų. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
viu kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik |2A)0 su 
prisiuntiniu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu?

“Naujienos", 
1730 S Halsted st, Chicago, 01.

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite naujų

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”
Kaina su apdarais $1.50, 

be apdanj 75c.

1739 So. Halsted Street 
Chicago, III.
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pasirodė plėšiku esąs...”
Tokia jau baimė apėmė ir tū

lus valdininkus. Jų akįs irgi 
/visur mato .bolševikus. Ir jie,

Sefeda, Birželio 25 d., 1919

Pnbliahei Daily ezeept Seeiay by 
Ibe Llthaaaia* Neww l*«b. <X, Ine.

1730 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephean Cnnal 1SM

Naujienos eina kaafllaaa, iiskiriant 
nedfildienius. Leidftia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chlcafo. 
|1L — Telefonas: Canal 1506.

0ištaškomoji Kainai

Oicagoje —. pačtai
Metras.......... . ..........  IG.OO
Pusei meto.............................  9^0
Trims mėnesiams .............. 1.85

' Dviem mėnesiam .................. 1.45
Vienam mėnesiui •»•••••••< 75

Oicagojs — per neilotojaai
Viena kopija .............  ».O2
Savaitei .........    12
Mėnesiui ....................................  to

Suvienytoas Valstijose, ne Oicafoj, 
pačtu:

Metras.............................. ...» 15.00
Pusei meto............ .. 8.00
Trims mėnesiams.................. 1.65
Dviem mėnesiam ...............  1.25
Vienam mėnesini........................ 15

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu sv uisakyma.

h ■■■ 1 ■ i —r———» —■ |

tauti ir suprasti savo reikalų.
į Oras ir protas.

Iš oro gaunama oxigcnę, ku
ris įėjęs per plaučius į kraujų,' 
lieka išnešiotas po visų kūnų ir 
jame jis padaro degimų, kuris

| apsireiškia veiklumu visų musų iiuosos nuo tos bolševikų šmėk- 
gyvįybci reikalingų organų. Ir 
pats maistas tinkamiau 
dirba, ir iš kimo liekanos atsa
kančiai! išmetamos ir visi or
ganai kūne geriau atlieka savo 
užduotį, kuomet gauname pa
kankamai tyro oro. Be tyro oro 

| žmogus surūgsta, t. y. pasidaro 
rūgštūs. Tuomet I susitrukdo 
viso kūno veiklumas — žinoma, 
ir smegenų.

Pakankamai tyro oro darbi
ninkai ir net daugelis ūkininkų 
ar dėl nežinojimo apie jo svar
bų arba dėl aplinkybių negau
na. Oro stoka irgi juos daro au
ka nežinojimo ir nepaisymo kų 
nors žinot.

kepurėmis ir ermolkomis...
Iki šiol nors mokyklos buvo

los, bet dabar ir ten jau pastc- 
persi-1 biama tas baisūnas, štai nesenai 

liko pašalintas iš Rice Instituto,

kurių yra 44 valandų darbo sis
tema, minimale alga ir kilos su
sitaikymo sąlygos. Majestic 
kompanijos pasidavimas, tiki
masi, privers pasiduoti unijai ir 
kelis nepriklausomus fabrikan
tus.

Skaitytoju Balsai
|£/J išreikštas štame fkyrtu/e 
nuomones Redakcija neatsako.]

KADA JIE PASILIAUS?

kvailinimas.

Maistas ir 
protas.

“Sotus alkano nesupranta,“ 
bet ir alkanas sotaus nesupran
ta. Į kų sotus atsineša rimtai ir 
šaltai, tas alkanų nervuoja; kų 
normališkas ncalkano žmogaus 
protas pajiegia suprasti, to ne
gali suprasti alkano žmogaus 
protas, nors jis butų tol>io pat 
išsilavinimo.

Skurdas tir

Nesunku yra apgaudinėti ir 
kvailinti žmones, kurie negau
na tinkamo maisto, pasilsio, oro 
ir yra paskendę rūpesčiuose. 
Tankiausiai šitiq žmonės ir pra
dinio išsilavinimo svarstyt apie 
dalykus nėra įgyję. Ko-gi ste
bėtis, kad jų milionus valdė ir 
vietomis da tebevaldo “dievo

Minneapolio liejėjų streikas.
Minneapolis. •— Minneapolio 

liejčjai sustreikavo reikalauda-

Protavimui reikalinga jiega, 
arba, geriau sakant, protavimas 
pats yra savo rūšies jiega. Jiega 
žmogaus kūne darosi iš medžią 
gos, kuria vadiname maistu.

kančiai protauti, be reikalingo 
išsilavinimo reikia dar tinkamo 
maisto, tinkamai padaryto ir 
priimto tinkamu laiku. Dauge
lis darbininkų to negali padaryti 
Nestebėtina, kad daugelis dar-

tauti apie savo klesos padėjimų.
Rūpesčiai ir protas.

Rūpestis yra savotiškos rųšics 
protavimas, kuris stovi ant vie
los, ir turi kų nors bendra su 
tuo, kų mes vadiname sužino. 
Rūpestis sunaudoja energijos 
nemažiau kaip ir protavimas. 
Rūpestis pasilieku be pertrau
kos ilgiau negu paprastas prota
vimas ir jis neretai eina dides
niu įtempimu, todėl jis gali iš
eikvoti daugiau energijos, negu 
protavimas. Paprastai taip ir y- 
ra.

Kadangi žmogaus kūnas gali 
padaryti lik apribuotų energijos 
daugumų, tad by koks jos tekė
jimas laukan mažina jų. Daug 
energijos vartojimas vienam 
dalykui verčia, jos pritrukti ki
tam. Rūpesčiai išsemia ener
gijos liek, kad paskui jos stoka 
viskam kitam — ir protavimui 
ir veikimui. Darbininkų padė
jimas toks, kad didelė jų dalis 
yra paskendusi rūpesčiuose, to
dėl jie netenka energijos orien
tuotis savo reikaluose, ir jei 
kiek da nuvokia apie juos, di
delė jų dalis nebeturi energijos 
vesti kovų už juos.

Nuovargis ir protas.
Žmogaus kūne atsiranda ap

sireiškimas, kurį vadiname nuo
vargiu. Ar jis paeina nuo ner
vų ypatingo veikimo ar nuo 
chemiškų permainų kūne, apie 
tai čia nediskusuosime. Nuovar
gis atsiranda nuo veikimo, ir 
tiri laktas. Nuovargio laike vi
sas kūno veiklumas žymiai su
mažėja, ypač nervų ir sniegenų 
veikimas. Tik pasilsis gali pra
šalinti nuovargį.

Darbininkų didele dalis dirba

stebėlis, kad milionai darbinin
kų vis da remia kapitalistinę 
tvarką, kuri jiems yra skaudi?

Kur daugiausiai burtininkų, 
dvasiškijos ir klcrikališkų įstai- 

Įgų, jeigu ne skurdžių distriktuo- 
sc? Ne tik visokie parazitai, o 
ir kapitalistines tvarkos gynėjai, 
darbo žmonių priešai geriausią 
dirvą randu pas didįjį skurdų.

Skurdas ir kova prieš jį.

Mes nesitikime, J<ad skurdas 
liks prašalintas tų, kurie jame 
liko išauklėti ir laikosi. Jie ne
ini* nė. protiškų jlęgų gana, nė 
pastangų, nė drąsos. Tik tie, 
kurie pirmiau nebuvo skurde, o 
yra varomi į jį, ir tie, kurie 
išsirito iš skurdo ir negeidžia 
grįžti į jį, ir tie, kurie be buvi
mo jame arba po išsiritimo iš jo 
vėl pateko į jį — sudaro jiegų, 
kuri kovoja prieš skurdą ir ži
no, kaip kovot.

Iš šito gal bus kiek aišku, 
kad ir socialistų judėjimas nė
ra ubagų judėjimas. Jis yra nau
dai ir ubagų ir neubagų, bet pro
tiški ubagai, tankiai esantįs to
kiais dėl skurdo, neįstengia su
prasti socializmo, arba supranta 
jį kažin kaip.

Bolševizmo šmėkla
Pasakojama, kad kartą žyde

liui reikėjo eiti mišku, kur atsi
tikdavo nemažai apiplešmių. 
Eina, o kinkos taip ir dreba. Tik 
pažiūri į mišką — o-gi ten stovi 
didelis, baisus žmogus. Žydelio 
dusia taip ir atsidūrė kulnese.. 
“Pražuvau!” — mano jis sau. 
Apmirė ant vietos, ir nesijudi
na. Nekruta ir plėšikas. Turbūt 
nepastebėjo!... “Palauk“ — 
galvoja žydelis, — “aš jį pri- 
gausiu.” Jis užmovė ant vie
nos rankos kepurę ir iškėlė ją 
į augštį.

—Pasišalink, nelabasis, dabar 
mudu esava du! Neįveiksi mu
dviejų!

O l>lėšikas sau stovi, kai įsinei

Eibvards. Jo didžiausias prasi
žengimas yra tame, kad Leninų 
jis skaito dideliu vyru. Apie tų 
nuotikį vienas studentas rašo: 
“‘Vienintelė klaida, kurių pada
rė Dr. Edsvards gegužes 11 die
noj yra ta, kad jis nepažino savo 
klausytojų. Jis manė kalbąs į 
apsišvietusius, inteligentiškus 

I žmones, o pasirodė visai kas 
kita... Jeigu kas galėtų mane 
padaryti bolševiku, tai ne Ed- 

pvardso lekcijos, bet ta bisteri- 
ja, kuri apsireiškia žmonėse dėl 
menkniekio.” |

šį pavasarį Ncw Yorko vidu
rinėse mokyklose (IWgh 
Schools) buvo duodama nepa
prastai indomųs kvotimai. Iš 
mokinių reikalaujama buvo iš
reikšti savo nuomones apie bol
ševizmų. Girdi, ar bolševizmo 
tvarkai įvykus Ncw Yorko gy
venimas pablogėtų, ar pagerėtų! 
maža to, buvo reikalaujama, Į 
kad kiekvienas mokinys pami
nėtų pavardes istorijos ir ang
lų kalbos mokytojų. Esu tai 
daroma ne todėl, kad suradus 
mokytojų tarpe bolševizmo pla
tintojus, — prie dabartinių są
lygų Jic vargiai drįs tai daryti, 
— bet taip tik sau, dėl visako... 
Toliau randama reikalingu pra
nešti, kad mokyklų tikslas csųs 
išauklėti lojalius piliečius. O tie, 
kurių nuomonės nesutiks su 
mokyklų “bosų” nuomonėmis, 
bus prašalinami iš mokyklos; 
jiems nebus išduodama diplo
mai. ...

“Mokyklų įstatuose*’, — sako 
Dr. Tildsley, — “mes turime! 
patvarkymų, su lyg kuriuo reika 
laujamc, kad kiekvienas moki
nys ar mokinė išreikštų lojališ- 
kumų savo miestui, valstijai ir 
tautai pirm negu mes išduosi
me diplomų. Apie tai liudija 
Morris High Schoolės atsiliki
mas.”

Galimas daiktas, kad neišda
vimas diplomų padidins skai
čių tišdikimų^ų.. . Taip, labai 
galimas daiktas... I

Žydelis atsipeikėjo į vienų nak 
tį. Nežinia, kiek laiko praeis, 
kol tie. “ištikimi savo šalies pat 
riotai” pralrins sau akis? Ta 
bolševizmo šmėkla visai juos iš
metė iš lygsvaros. Ir jie s>ta- 
čiog nebežino, kokiomis kepurė
mis ir ermolkomis bebaidyli jų.

' — K. Sėjikas.

Ko darbininkai nori?
Margalet Bondfield, kalbėda

ma Amerikos Darbo Federacijos 
konvencijoje, tarfl kita ko pasa
kė:

“Priežastįs, kurios iššaukia 
darbininkų nerimavimų, yra

KANADA.
........ ,x .i labrikantai bando apvaldytiGirdi, knzio išvengimui t1 streikus.

į Kanados valdžia pripažintų

dėl darbininkai ir nori kontro
liuoti industriją.

Basil M. Manly nurodė, jogei 
Į represijomis darbininkų judėji
mo negalima sustabdyti. Tai bus 
tik pilimas ulyvhs j ugnį. Esą bu
tų daug išmintingiau sušaukti 
naciionalę fndusit^iiię \ konven
ciją, kur inKustrijos viešpačiui 
sykiu su darbininkais galėtų ap
tarti bėgančius reikalus ir pa
daryti kokias nors sutartis. Tuo Imi pakėlimo algų nuo 62 ir 65 
keliu butų galima išvengti kri- centų iki 86 centų valandai, ir 
zis, kuris vėliau ar anksčiau 8 valandų darbo dienos. Slrei- 
nciŠvengiamai turės įvykti. O kas visais žvilgsniais sekasi, 
krizini įvykus, kova paaštrės ir; Nei vienas licjėjas nedirba Min- 
padčjimo vieŠĮiačiai gali viskoj neapolyj. Išėjo į streiką ne lik 
Betekti. liejėjai, bet ir antrarankiai, ku-

New Jersey’s Pramonininkų I riv suorganizavo Liejyklos Dar- 
Taryba baisiai pasipiktino tuo bininkų Unijų, 
pasiūlymu. Esą tai noras vykiu- ......
ti praktikom socializmų. Dau
giau to, —- tai bolševikų užma
čios,
reikalinga grieblies aštresnių I 
priemonių. Reikalinga visais ga-. Montreal. — Darbininkų va
liniais budais užslopinti bolšc- (lovai sako, kad Kanados fabri- 
vikiškų judėjimą! kantų asociacijos kišimasis į

Vadinasi, valdančioji klesa y-| straiko padėjimą “neveda prie 
ra pasiryžusi iki paskutiniųjų] taikymosi darbdavių su darbi- 
ginti savo reikalus. Ji pils aly- įlinkais.” Asociacija priėmė rė
vą į ugnį kad tuo budu ją užgesi-1 žolinei jų, kuria reikalauja, kad 
mis... Prie ko tatai prives,
pigu atspėti. Represijos ir per- Į kriminaliu ĮyrasižengimiT Įioli- 
sekiojimai iššaukia lik didesnį cistų ir gaisrininkų slraikus. 
pasipriešinimą. Visa lai paro-l Darbininkig vadovift atsakė, kati 
do, kad darbininkams prisieis:! dabar ne tam laikas tokie įstaty
čiai* smarkiau kovoti, kad sulau-i mai leisti, kada visuomenis ne*- 
žius industrijos viešpačių sĮiė-i ramlnnas jiš^iplėtojĄs 
ką. — Z. Kanados kraštuose.

C I • - • v

-----------------  ---- -—■—------- —Įninku vadovai paėmė viršų.
I ' 

Truc translatlon filed with the post- 
inaster „t ChicaBo, III. Ji.nc 25. HMD 1 Įstotymns belaukiant, 
as rcųuired by the act of Oct. G, 19171 , _ , _ . ..()ttawa, Ont. — Immigracijos 
Pasaulio Darbininkų įstatymui pataisyti pakako tik 

vienos valandos. Sumanymas 
Įskaityta tris kartus — abiejuo- 

(Žinios Intern. Labor Ncws se butuose, o vyriausias teisėjas, 
Service). Sir Louis Davies, veikiąs už jo

I ckscelcnęiją gcneral-gubcrnalo- 
Irių, patvirtino. — Naujasis įsta
tymo pataisymas pataiso anks
tyvesnį pataisymų. Ankstyvcs- 

Gatvekariai šitame uis pataisymas reikalavo, kad a- 
nevaikščioja delį teiviiii, tykojatttįs nuversti val

džią, butų deportuojami. Kai- 
kurie tų “ateivių” giminiu yra 
britai, tatai šis greitomis iškep
tas įstatymo pataisymas dabar 
nusako, kad ir ateiviai iš Didžio 
sios Britanijos, kurie 
bolševizmo propagavimu, 
deportuojami.

Judėjimas

SUV. VALSTIJOS.

ITALIJA.

visuose
Darbi-

užsiims 
bus

Sreikas sustabdė judėjimų

Detroit. — 
mieste visai 
streiko, kuris prasidėjo birž. 8
dieną. Darbininkai sustreikavo 
karų kompanijai atsisakius pri
imti miesto tarybos pasiūlymą 
taikytis. Užmiesčių karai atei
na iki miesto ribų. Padėjimas y- 
ra toks nepakenčiamas, kad ma
joras Couzens ragina miestą at
pirkti linijas.

Indusų darbininkai organizuo-
•I1181* Socialistai užginia Haasę.

New York. — Labai įdomus Roma. — Italijos parlamcn- 
laiko apsireiškimas, kad indusų! HnC socialisty kuopa pasiuntė 
darbininkai šitoje šalyje nesenai kBaasei> Vokietijos nepriklauso- 
susiorganizavo ir deda visas pa
stangas, kad sutraukus Ameri
kos Indusų Darbininkų Unijoiv
esančių šioje šalyj 3,000 indusųi npiio(|uojalllc. Baisios karės pa
rankų ir proto darbininkų. Sė- scklnC8 _ tos karės, kuriai vi- 
dyba naujos organizacijos yraj|si internacionalui ištikimi pasi- 
Broadway, Ne\v York.

Indusai organizuojasi ne

mųjų socialistų lyderiui, šitokių 
telegramų:

“Jūsų šauniai pozicijai mes

j likę socialistai priešinosi, jun- 
gia mus, nežiūrint ribų, bendru

Tuosyk žydelis nusiima ermol- 
ką| ir užmauna ją ant kitos ran
kos. X

Pribuvo pagalba!... Dabar 
mes esame trijiesc... pasiša
link, mes tavęs nebijome. Tu 
nieko mums nepadarysi... Grei
čiau mes tave įveiksime. Girdi!..

O plėšikas nei nemano ju- 
dinlics. Tuo tarpu pradėjo auš
ti. Žiuri žydelis — o jo plėši
kas pavirto į nulaužto medžio 
riogsantį kamieną... “Tfu! kad

das. Pasilsiu laikas ir aplinky
bės paprastai irgi neatsako. Aiš
ku, kad dėl nuovargio daugelis 
darbininkų negali sveikai pro- tave galas... Iš baimes medis

sistema aiškiai parodė savo ne
tinkamumų. Darbininkai supra
to, kad toki industrija, kuri iš
imtinai randasi kontrolėj kapi
talistų, juos pavergia, štai ko
dėl jie iiz nori paimti industrijų 
j savo rankas, įvesti demokratiš
kų kontrolę. Antra, — darbi* 
ninkai mato, kad valdančioji 
klcsa visai nenori daryti kokių 
nors pamatinių permainų.”

Nėra kalbos, kad darbininkų 
judėjimas prie to ir susiveda. 
Kapitalistine sistema, kuri duo
da progos saujalci žmonių pa
imti visų industrijų į savo ran
kas, pavergia darbininkus. Ta
tai aiškiai pasirodė karės metu. 
Kuomet darbininkų padėjimas 
žymiai pablogėjo, tuo pačiu lai
ku kapitalistų pelnai- dvigubai ar 
net trigubai padidėjo. Štai ko-

savo pačių apsigynimui. Jie no- papiktinimu. Mes įsitikinę, 
ri sekti darbininkų judėjimų vi-jkad imperialistų ir kapitalistų 
šame pasaulyje. Jie tolinus no-| taika nesutrukdys tarptautinio 
ri supažindinti savo draugus a-| 
merikiečius darbininkus su dar-l 
bo sąlygomis Indijoje. Todėl 
unija turės ir informacijos biu
rą. Jie tikisi, kad žinia apie bu
vimą tokios organizacijos Aniesl
rikoje duos ūpo Indijos darbi-] daugiau kaip pusantro milijono 
ninkams, kovojantiems už pasi-: gyventojų ir daugiau kaip tris- 
liuosavimą nuo užsienio kapita- dešimt laikraščių jvairiopiis kal- 
listų išnaudojimo. Ibomis, per 13 dienų nebeturėjo

Ploščię dirbėjai laimėjo. | laikraščių, išskiriant socialistų 
leidžiamų i ų. O tai dėlto, kad

socializmo sandoros.

ARGENTINA.

Dienraščiai sustojo ėję.

Buenos Aires, miestas turįs

ir jakių dirbėjų unija laimėjo i buvo priversti uždaryti savo 
didelę pergalę birž. 9 d., kuomet spaustuves, nes organizuoti 
Majestic Cloak kompanija, vie-į spaustuvių darbininkai buvo at- 
na didžiausiųjų lirmų, sulikosisakę statyti boikotuojamųjų 
priimti unijos išlygas. Majeą-i departamenlinių sankrovų 
tie pristatanti gelumbę 500 di- skelbimus. Mažesnioji gi laik- 
delių ploščių fabrikantų, pirmu- raščiai turėjo sustoti ėję, nes Be
linė priėmė unijos sąlygas, ši- galėjo naudolies didesniųjų 
tose sąlygose yra pasarga, kur spaustuvių presais, kur jie pa- 
draudžiama lirmai duoti ge-1 prastai spausdinami, 
lumbės tokiai dirbtuvei, kuri ne 
silaiko unijos sąlygų. Tokiu 
budu vienu pabraukimu 500 
fabrikantų priverčiama sutikti 
su unijos reikalavimais, tarp

Išrodo, kad tie elementai, kur 
vadovauja vadinamam “kairių
jų judėjimui,” juo toliau, tuo 
darosi atkaklesni ir... neišmin- 
tmgcsni.

Pastaruoju laiku jie nebepa- 
jiegia parašyti kadir trijų colių 
“straipsnį,” be burnojimų prieš 
Naujienas ir Keleivį. Tiek: 
daug pas juos “kairumo”; to 
“kairumo,” kur senai atsisveiki-į 
no ir su nuosakumu ir manda
gumu ir net žmoniškumu.

Pas juos tikslas išteisina įran-( 
kį. O jų tikslus [kurį jie beje 
dengia socializmo skraiste] yra! 
diskredituoti, šmeižti jiems ne
patinkamus asmenis . Grigaitis 
social-buržu j us, parsidavėlis; ‘ 
donosčikai iš Naujienų štabo 
etc.

Apsistosime prie pastarojo 
dalyko. Visų laiką “kairiųjų” 
“spauda” kuobiauriausia nieki-! 
no Socialistų Partijos veikėjus• 
|nct tūlas josios įstaigas. Visą 
laikų jie šaukė: “valyt Sųjun-| 
gų!“ Dar daugiau, jie viešai ir! 
drąsiai kėsinosi pasižabot visą 
Socialistų Partiją.

Tų darbų jie varė atvirai ir 
dar didžiavosi juo.

Galų gale Partija sustabdė į- 
■libėgėjiusių jšukautojų pasimo- 
jimus. Sąjunga tapo suspen
duota. Ir kasgi? Dabar jie 
skerečiojasi ir piktai šaukia: 
“Žiūrėkite kų padarė tie donos
čikai!”

Kam tas negudrus zigzagavi- 
mas? Protingus žmones tatai 
ncapdums, o jų sekėjams toks 
“aiškinimas” senai nereikalin
gas: tas,kur nesidengia Stilsono- 
Paukščio bolševizmu, tas jau 
senai, jų supratimu, yra bloges
nio* ūž'Viso ’ pasaulio bloguo* 
siuos. Tai aišku kaip diena.

Tai viena. Antra, kuo blogcs-

miteto pasielgimas su Sąjunga 
[jos suspendavimas] už “kairių
jų” pasielgimų. Ar ne jie mirte 
iš Sąjungos senus ir daug vei
kusius narius dargi pamatu su- 
klastuolų kaltinimų ir griežtai 
priešingu LSS. tasyklėms budu?

Partijos valdyba šitaip nesi
elgė. Ji tik suspendavo juos, 
duodama jiems teisės apsiginti, 
busimoj partijos konvencijoj.! 
Dar daugiau. Ji [valdyba] aiš
kiai nurodė kuo nusižengė visi 
suspenduotieji. Dėlei to “kai-! 
rieji” tyli. Jie ne vienu žodeliui 
neprisimena apie tuos S. P. 
konstitucijos paragrafus, (ku
riuos jie viešai ir drąsiai sulau-i 
žė. Jie tik šaukia apie Socialis-į 
tų Partijos reakcionierius, Kol-Į 
čako sėbrus ir vis tebesimojo! 
skaldyti pačių partiją.

Kada jie pasiliaus? Kada bus! 
galas tam neišmintingam zig-Į 
zagavimui? — Socialistas.

Vergijos dvasia
(Feljetonėlis).

Ar pas mus yra vergiškos 
dvasios ar nėra, — štai klausi
mas, kurį reikia išrišti kiekvie
nam lietuviui. Ar mes sutinka
me kilos tautos žmones, kaipo 
lygius \sau, *ar yjorpįiškai len
kiamos prieš juos? *

Iki šiol tas klausimas negalė
jo būti pasekmingai išrištas. 
Reikėjo šaukti 'tautininkų sei
mą, kad išrišus tą taip svarbią 
problemą. Dabar, kuomet “ver
gijos dvasios” bandymas užsi
baigė, kuomet tas stebėtinai 
“pavykęs” seimas išaiškino lie
tuvių psychologijos keistumų,— 
bus galima pakalbėti: ar mumy 
sc yra dar vergiškos dvasios, ar 
ne.

Lietuva triumfuoja. Mes,

bar tatai galime pasakyti visam 
pasauliui. Drąsiai, be 'dvejoji
mų. Ir vis tai seimo nuopel
nas .... Jei ne daugiau, —tai 
Seimas parodė visiems ir kiek
vienam, kad mumyse glūdėjusi 
vergijos dvasia pranyko, kai 
kamparas be pipirų.... Ir kaip 
greitai: vos kelios dešini t įs me
tų atgal mes buvome baudžiau
ninkais. O dabar? — dabar 
mes laisvi ir nuo musų nebe- 
dvelkia vergijos dvasia...

Visa tai butų labai puiku, jei 
tai butų teisinga.. Jei Seimas ką 
nors parode, tai jis, — pirm vis
ko ir paskui visko, — parodė, 
kad mumyse esama, ir esama 
nemažai, vergiškos dvasios... 
Nespės pasirodyti kongresma- 
nas-politikierius arba džiodžė, 
ir jau komanda: sustokite! Už
baigia jis savo kalbą — ir vėl: 
pagerbkite tų ponų atsistojimu, 
nes jis tiek daug mums s 
žodžių pripasakojo!

Stačiog šlykštu darėsi nuo tų 
stuktelėjimų ir tuplelčjimų. Ke
li tūkstančiai žmonių tempiasi 
prieš politikierių, kai senovėj 
baudžiauninkas tempdavos 
prieš savo poną.

Pavadinkite tų “dvasių” bile 
vardu, bet aš jai galiu surasti tik 
vieną vardų — vergijos dvasia.

0 tas Lietuvos pasididžiavi
mas — tai ubago daina:

“Kad manęs niekas nemato, 
Aš turiu gerą sveikatų;
Kuomet ką-nors susitinku, 
Tuoj raišti užninku.” 
Seimininkai buvo “sveiki“, 

tyt vergiškos dvasios, tik “tarp 
savųjų”, o kad tik “džiodžę“ su
sitiko, tuoj ir raišti “užniko”...

ly

Revu Rėvai
Laiškams kainos.

Kiek moka registruotas laiš
kus siųsti iš Kolčako Rusijos į 
Ameriką?

-rVisųj rublį ir penkias kapei
kas (cenzoriaus žirklės rekuu- 
don neina).

Kiek moka paprastas laiškas 
iš ten-pat?

—šešiasdešimt kapeikų.
Kiek moka registruotas laiš

kas iš Lietuvos (per Liepojų)

—Trisdešimt peiikias kapei
kas. *

Dabar pakaks.
Kad žydai ėmė garsiai pro

testuoti pasauliui prieš pogro
mus Lenkijoj, lenkai šokosi 
rėkt, ir niekint žydus, ir užsigin
ti, kad jokių žydų pogromų Len
kijoj nebuvę. Nevieno žydo, 
girdi, lenkai nepaskerdę.

Kad prezidentas Wilsonas 
nusprendė pasiųsti Lenkijon 
specialę komisija tiesai dėl po
gromų pa tirti, Lenkijos viešpa
čiai tuojau išleido įsakymų sa
vo valdiniams:

—Nebemuškite žydų!
...,4 ..

Vieno Rajono konferencijoj.
Delegatas Rimbą: — Aš duo

du įnešimų, kad Naujienos neso- 
cialistiškas laikraštis.

Delegatas Zavė (susirūpinęs 
kad niekas “įnešimo“ nepare-

—Aš duodu įnešimų, kad tas 
Įnešimas butų paremtas.

Klasta ar paikumas.
“Pereitame ketverge atsilankė 

V. L. ofkan Dr. F. Matulaitis, 
kuris dalyvavo 'Chicagos Seime. 
Dr. F. Matulaitis išsireiškė, kad 
seimas pavyko [pavykęs. — P.] 
geriau, negu kad buvo [buvę. 
— P.] tikėtasi ir daug tuomi 
prisidėjo [tuo prisidėjęs. — 
P.] prie Lietuvos liuosybės [lai
svės? — P.]” — Vienybė Lie-

Skaitykite ir Platinkite Lietuva triumfuoja.\Mes,’ 
“N AUJIENAS” ' 'lietuviai, nebe vergai! Pirma 
. į-..................< svyravome tai sakyti. Bet da-

Viena dviejų: arba Vienybė 
Lietuvninkų suklastavo Dro. F. 
Matulaičio “išsireiškimų,” arba 
— kadangi D-ras Matulaitis yra 
didelis pašiepėjas — jo sarkaz
mų ji grynu pinigu priėmė.

— Pabraiža.
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Lietuvių Rateliuose.
WEST SIDE. ’

šis ir tas.

Pirma valanda nakties. Tai 
laikas, kuomet retai kur beiš
girs! rikdant “lietuvišką armo
niką”. Guliu nė tai miegoda
mas, nė nemiegodamas. Urnai 
IKisigirsta varĮielio trinkimas: 
dzin-dzin-dzin... Pradarau du
ris ir klausiu:

— Who is there?
— Mi... atsiliepia keikiantis 

moters balsas. l)iš di \Vesl- 
said. ech? M i liv to tveni tpi 
seventyn, Pričport> ech... Mi 
no. trobel, mister... mi do no 
mai om, ech...

Pasidrąsinau klausiu kic~ 
matomosios asabos—lietuviš

kai:
— Ko tamsta nori?
— Jėsulėliau, tai tamsta 

tuvis? Taigi aš... ech—
— Taigi, ko tamsta nori?
—^Aš, matai, buvau pas tą 

i Petrienę, tamsta žinai, ech... 
( Nugi pasidrąsinau ir išėjau vie

na... Taigi, tamsta sakai, kad 
čia wcstsaidė? Ech...

— VVestsaidė, wedtsaide! Bet 
ko tamsta nori?

lie-

Nu tai sudie ir grįžk atgal 
pas savo Petrienę.

Kantrybe 
ir triūsas
viską pergalės — sako 

sena patarlė.
musų

Bet yra žinoma ir rubežius 
kantrybės. Mis turime kentėti 
nuo galvos skaudėjimo keletą, 
valandų, bet ne visą dieną. Kuo
met gi apart to mes nustojame 
a|M tito; turime abelną nusilpnė
jimą, užkietėjimą vidurių, iš
pustus vidurius, baltai apsivė
lusį liežuvį ir spaudimą po šir
džių, — mes jaučiame save ser
gančiu ir nustojame norą dir
bti. ■

Panašios negalės gali išvesti 
žmogų iš kantryl)ės, bet visiems 
jau žinoma, kad tos visps nega
lės apsireiškia pasekme užsi
kimšimo vidurių ir užteršto 
kraujo, o visuose tuose atsiti
kimuose patyrę žmones žino, 
kad reikia suvalgyti einant gul
tų 3 saida i nes Partola, valantį 
kraują ir vidurius, kad sekantį

Partolą reikia turėti kiek vie
niuose namuose galavai ir gauti 
ją reikia daburgi išanksto, kad 
ji visuomet butų prie rankos.

Didelė dėžutė Partola kainuo
ja 1 doleris, 6 dėžutes tiktai 5 
doleriai.

Laiškus ir pinigus adresuoki-!

APTEKA PARTOSA 
160 Second Avė., 

New York, N. Y., Dept. L. 1.
(162)

35 So. Dearborn St 
(Iranas Monroe) .

NESIDŽIAUKITE TUO NU
TARIMU.

Kambarys 307. /vs •
VALANDOS 9 iki 8 jLniC£I(H) 
Nedėliosią 10 iki 1.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akiy, Ausy, Nosies, Gerklės ir Piaačiy
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytu ligoniu yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Prilaka U akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

tų išmainyti juos iki 1 d. liepos 
dvicentiniais. Tai padaryti rei
kalinga todėl, kad pradedant 
minėtąja diena valdžia sugrąži
na senąją kainų skalę, kitais žo
džiais nuo pirmos liepos papras 
tam uždarytam laiškui heroikos 
dvicentinio krasaženklio. Laiš
kams, siunčiamiems į Europą, 
taipjau užteksią 'to palies dvi
centinio krasaženklio.

— Kad, tamsta žinai, mano 
Juozas labai supyks, ech... Aš 
norėčiau namo...

— Gerai. Eik tamsta X stry- 
lo ir pasiėmusi gatvekarį va
žiuok į savo Pričportą, sudiev...

Sugrįžau ir atsiguliau. Visą 
naktį tečiAus man sapnavosi 
nematomoji giijla asaba, kuri, 
rodos, nuolat man kartojo: 
“Dis di westsaid... Mi liv to 
tveni tri seventyn PričporP'4.

* * $
Sekamą subatą ir nedelią p. 

Meldažio svetainėj žada būti di
delių iškilmių. Bus Liet. Soc. 
Dainininkų Susivienijimo su
važiavimas.

“Kas nors” labai susirūpinęs 
įsteigimu naujos “ncpriguhnin- 
gos” |K<i*apijos. Vaikšto gandai, 
kad “kada nors” tūli “geri 
žmonės” (davatkos ir <|avaiki
nui) pamokysią tuos atskalū
nus. Bet kad jau dabar “at
skalūnų” skaičius viršiju neat- 
skdhinns, tai kažin ar “gerų 
žmonių” pasimojimai nenueis 
— niekais? Pasak tos lietuviu v 
pakirtęs: prieš veją nepapūsi...

Tipu-Tapu.

TOWN OF LAKE

Skerdyklų darbininku doniai.

Skerdyklų darbininkai neat- 
•> v

laidžiai organizuojasi. Seni 
nu laikų” patyrimai darbinin
kus mat išmokino suprasti tą 
paprastą tiesą, kad darbininkų 
galybė jų vienybėj. Kada jie 
buvo neorganizuoti tai Swifto, 
Armouro ir kilų skerdyklų ba
ronų pasamdyti šuneliai-bosai 
su darbininkais elgėsi kode taip 
pat, kaip su anais mušamais gy
vulėliais... Galų gale darbinin
kams įgriso nešti sunkų bosų 
jungą jr jie pradėjo tartis apie, 
atsispyrimą savo naudotojų 
sauvalei.

Ir jie susitarė. Šiandie bosai, 
nors jie ir stengiasi pasistatyt 
ir daro mums įvairių painevų, 
vis dėlto jie priversti skaityties 
su mumis kaipo organizuotais 
darbininkais.

Juo tvirtesnė bus loji musų 
organizacija, tuo labiau jie tu
rės nusilenkti prieš bendrąją

nizacijos privalome prisidėti ir 
mes, lietuviai darbininkai, dir
bantis ponų S\vifto, Armouro, 
Wilsono ir kilų prakaitinėse. 
Tuo labiau, kad pastaruoju lai
ku ir mes, lietuviai, gavome 
leidimą suorganizuoti lietuvių 
lokalų. Musų 
numeris “257”. 
sai vadinasi A. 
of N. A. Local

Draugai lietusiai darbinin
kai! Kiekvieno pereiga yra s/lo- 
ti į uniją ir stoti į ją per savo 
lokalų 257. Įstoti — prisirašyti 
galima kasdien pradedant 2 v. 
po pietų, baigiant 9 vai. vakare.

Marshfield
— Narys.

lokalui suteikia
Oficialiai ji- 

M. and B. W.

avė.

Pramogą vakarėlis

Praeitą siJlKitvakarį McKinley 
|Kirko svetainėj buvo surengta 
pramogų vakarėlis pažymėji
mui uždarymo anglų kalbos 
mokyklos. Vakaro programas 
susidėjo iš dainų, skambinimo 
ir prakalbų. Tarp kita kalbėjo 
ir d. K. G ūgis Jcurį mokyklos 
valdyba bu^a pakvietusi. Gu- 
gis trumpai, 1x4 aiškiai nurodi
nėjo kokios naudos įteikia mo
kinimus ir tt. Aplamai, vakarė
lis darė ytin malonu įspūdį. 
Beje, mokyklos vedėju yra 
gerb. A. Phillips. Tai gabus ir 
pilnai atsidavęs savo profesijai 
žmogus. Minėtoji mokykla ran
dasi po num. 4014 So. Maple- 
wood avė. Mokykla atsąla rys 
kaip lik praris vasaros šiltme- 
(is. — J. A. Mokinys.
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DIDELIS MIESTO DARBININ
KŲ STREIKAS.

Penki tūkstančiai darbininkų 
metė darbą; reikalauja 

didesnių algų.

Chicago be šviesos, Chicaga 
purvina ir dvokianti — šitokį 
ai-ukymą vakar davė organikai) 
lieji miesto darbininkai savo 
bosams iš ndcslo itaryll)os ku
rk' atsisakė išpildyti darbinin
kų rckalavimus: padidinti jiems 
: Igas. Vakar vakare streikinin
kų skaičius pasiekė lygiai peu-

u" Liti tūkstančių.
Pirmiausia metė darbą atma

tų (garbage) išvežiotojai; juos 
pasekė gatvių valytojai - šlavė
jai, dūlis gatvių taisytojų, mie
sto rot ūžės darbininkai ir t. t. 
Rašant šią žinią gauta praneši
na.;, jogei elektrotechnikai taip 
gi rengiasi mest darbą.

Miesto valdžia labai susirūpi
nusi kilusiu streiku. Ypač va
dinamosios finansų komisijos 
pirmininkas, aldcrnranas Rick- 
erlas. Jis, beje, nepasigaili y- 
l:n stiprių žodžių “nekant- 
i iems” ir “atkakliems” darbi 
ninkams. Girdi, tai esą nedai
lus pasimojimas gyventojų ne
gerovei 
tečiaus 
finansų 
sakiusi

ir tll. Unijų viršininkai
sako ka kita. Būtent:C

tartis su darbininkais 
taip kad pastariesiems nieko ki
ti neliko kaip streikuoti.

TVELVSTRYČ1O” NEBĖR. GYVUS PALAIDOJO.

Bus tik Roosevelt Road’as.

Žinomojo lietuviams “tvelys- 
tryčio” — dvyliktosios gatvės 
nebėr. Toks yra miesto tary
bos patvarkymuos. Pagerbimui 
mirusiojo pulkininko ji nutarė

Roosevelt kelią. Nors senosios 
“sainos” dar nepamainytos nau 
jomis, bet nuo dabar gatvė jau 
vadinsis naujuoju vardu.

LAIŠKŲ SIUNTĖJŲ DOMAI.

Sugrąžina senąją kainų skalę.

Carlile, praneša, kad visi tie, 
kur turi daug lllrieentinių krasos 

lyj kažkas kartojęs: 
Pypkių ir cigaretų mylėtojai, tik-tak, tik-tak”.

nesidžiaugkite tuo miesto tary- jei ne bomba —- 
bos nutarimu, kuriuo ji užva- nios Onos galvon.

kar panaikino drausmę rūkyti 
elevatorių vagonuose. Miesto 
taryba “panaikino”, bet sveika
tos komisionierius, John Dili 
RolM'itson ir pati elevatorių 
kompanija sako, kad visi tie, 
kur išilrįs rūkyti, guli patekt 
dvejopirn bėdon: būti išmestais 
iš vagono, arba suareštuotais.

TARSIS SU TELEFONŲ 
KOMPANIJA.

Nor sugrąžint senąją kainų 
skalę. 1

Majoro Thonipsono pataria
ma miesto taryba įgaliojo vadi
namąją gaso ir elektros reikalų 
komisiją pasitarti su Chicagos 
telefonų kompanija. To pasita
rimo tikslas turčių būti toks: 
įsu ras t i kokių nors būdų, kad 
sugrąžinus senąją kainų skalę. 
Daburine, naujoji kainų skale e- 
santi “perdaug apsunkinanti”.

Majoras Thompsonas sako, 
kad jeigu kompanija nenorė
sianti tarties gerumu, miesto 
valdžia turėsianti griebtis tin
kamų priemonių, idant priver 
tus ją (kompaniją) tai padary
ti kadir prieš savo valią”.

EARL DEARAS BUS PA- . 
KARTAS.

Kari 
buvoDear’as, kur savu laiku 

ištrukęs iš kalėjimo, galų gale 
bus pakautas. Illinojaus vaisi, 
gilbertui torius, Lowdcn, vakar 
galutinai .atsisakė “susimylėti” 
ir mirties bausmę pakeisti am
žinu kalėjimu. Teismas nuo
sprendis turėsiąs būt išpildytas

NĖRA PINIGŲ.

Miesto tarybos finansų komi
sija turi niekad nepabaigiamo 
galvosūkio: “nėra pinigų — kur 
jų gauti?”

Dabar, kada įvairiems miesto 
darbininkams padidinama algos 

viso apie pustrečio miliniu) 
dolerių metams 
misija ir vėl atsiliepė: 
nigų — kur jų gauti?

finansų ko-
nėra pi*

todėl norima pakviesti patį ma
jorą — kad jis pasakytų “kur 
JV gauti”.

Smėlyne ties kampu Lara- 
mįie fiį (Pahiler gatvių nfiesto 
darbininkai andais iškasė gilią 
grabę-olą. Vaikams ji pasirodė 
geriausia žaismių vieta. Užva
kar vakare olą aplankė ir maža- 
sai Ch. Žilinskutis kartu su sa
vo trijų metų amžiaus sesute, 
Eugenija. Vos spėjus jiems įei
ti, ola susmuko ir abudu vaiku 
tapo palaidoti. Skubiai pašauk
ta policija, bet atkasus olą abu- 
rdu vaiku jau buvo mirusiu.

NORI MORTENSONO.

ChicpgoB (Ųenrašjlis, Herald- 
Ėxaminer, sakosi “iš tikrų šal
tinių” sužinojęs, jogei milžiniš
ka didžiuma Chicagos mokyklų 
mokytojų stovį už tai, kad mo
kyklų superintendentu butų 
Thomsono šalininkas Morten- 
son, o ne Loeb parkviestasai 
Detroito — Dr Chadsey.

is

TURĖJUSI IŠGASTĖLIO.

Ponia OnaGrišiol, 532 Hart
ford gatvė j,vakar naktį turėju
si didelio išgasčio-išgastėlio. Nu
gi, kažkoks niekailėjas padėjęs 
ant jos namo laiptų “abejotiną 
ryšulį”. Ponia Ona’vis dėlto; įšiL 
drąsinus ir paėmusi jį siekus 
prie ausies-ausytės. Brrr! Byšu- 

tik-tak, 
. Kas daugiau 
dinktelėjo po-

Ponia Ona jau nebeatsimena, 
kaip ji padėjusi tą “abejotiną 
ryšulį”, tik ji kibai gerai žino 
tai, kad kartu su ja iš palistei- 
šino atėjo trįs dideli stori dė
dės, kurie išvynioję “abejotiną
jį ryšulį” ir... radę jame seną 
laikrodį, kurį lietuviai papras
tai vadina “budilninku.”< ■

MOTINOS — STREIKfcAUŽĖS

I ligbland parko apielinkės mi 
lionieriai, priklausantįs vadina

mam, Exmoor Golf Club’ui, 
šiandie labai patenkinti. Kriukių 
nešiotojai-vaikai, kur andais bu
vo metę darbą, reikalaudami pa
didint algas ir priimti atgal vie
ną pavarytą “neištikimą” (ka
dangi jis darė pastangų suorga
nizuoti |savo jaunuosius drau- 
gus-kriukių neSiotoįus) Inešio- 
tojų, sugrįžo darban. Grįžti 
darban juos privertė — motinos. 
Esą, jos nematę priežasties, ko
dėl jų nuskurusieji vaikai turė
tų užsistoti už savo pavarytąjį 
draugą ir dėlei to nępąrnešti 
joms tų kelių skatikų, kuriuos 
vaikams numesdavo nutukusie
ji Higliland parko buržuos.

DIDINA RENDAS.

Namų sartninkai saka, kad 
rendos už pcrsaindomus kamba
rius esą juokingai mažos. To
dėl nuo 1 d. spalių jie žąda jas 
padidinti visa 10 nuoš.

Žmonės tečiaus sako, kad 
ne rendos yra mažos, o namų 
savininkų apetitai perdaug di
deli. O tam vėl yra priežastis: 
karės laiku statymas naujų na
mų buvo kone visiškai pasilio
vęs. Dar ir dabar sdatymo dar
bas eina labai povaliai. — Tuo 
tai ir naudojasi godus namų sa
vininkai.

NEGALĖJO PATAPTI KARI
NINKU — NUSIŠOVĖ.

Praeitą subatą Jackson parke 
rasta jauno žmogaus lavonas. 
Dvi dieni jisai išbuvo lavoninėj 
kad įtapo pripažintas. Užvakar 
netikėtai užėjo į lavoninę John 
Wicka ir rado jame savo sūnų 
Adolphą. Tėvas pasakė, kad jo 
suims visą laiką norėjęs patap
ti karininku, bet delei tūlų prie- 
žhsč^j .negailėjęs (pravetst stivo 
užmanymų Tatai, turbut, esą 
tikroji jo nusižudymo priežas-

NELAIMĖ.

Bėgęs visu smarkumu omni
busas užvakar vakare smogė 

lempos stulpai! ties namu 1550 

jų tarpe omnibuso kondukto
rius, tapo sužeisti. Priežastis — 
pasigadinimas omnibuso moto
ro.

Norėdamas skubiai išgerti 
stiklą šaldytos arbatos, p. Alex 
Guswold, 3617 So. La Šalie gt., 
nejučia praėjo didoką, Išmotą 
ledo. Ledas sustojo gerklėj ir 
Griswolda bevedant ligoninėn 

pasimirė.

DABOKITĘ KŪDIKIUS.

Ponia Juzė Jacobs, 2115 
Melrose gt., andais virino skal
binius. Šalia jos žaidė mažoji, 
dviejų metų amžiaus, dukrelė 
Dorothy. Motina nukėlė nuo 
pečiaus “cėbcrį” ir pastačiusi jį 
viduryj aslos išėjo savais reika
lais. Kada sugrįžo rado duk
relę Dorothy įpuolusią “cebe- 
rin”.

Šiandie Juzė Jacobs palaido
jo ,savo vienintelę dukrelę Do
rothy. . '

STREIKAS.

Kenney-Rome Sprįpg Bed( 
kompanijos (36 ir Racine gt.) 
darbininkai metė darbą. Rei- 

kulauja pripažinimo unijos, j 
Kompanija tečiaus sako, kad to-, 
kį reikalavimą šlaitą keli užsi
spyrėliai ir todėl jije nemanan
ti nusilenkti.

NAUJIENŲ” STOTIS
AgenturoR ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, N\V 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Bnrcn ir Franklin, NW 
Van Burcn ir Wells. S\V
Van Buren ir Clark. SW
Van Buren ir Stale. SW
Harrison ir Wabash, NW
IHtli ir State. N\V

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. llalsted St. 
.1. Mirauskas, 8-13 W. 33rd St.
M. Matnlewski, 3121 Eime St.
Wladis, 2801 Union Avė.
Švagždis, 2958 Union Avė.
Švelnis, 3416 VVallace St. 
Peldžios, 3651', Wallace St. 
Mi.ščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budrikas, 3313 S. llalsted St.
Sol Marelis, 93rd| & Cattage Grove 

Avė.
A. BarŠkis, 5363 Princenton Avi*.
A. .lanauskas, 4563 S. \Vcntliwortli 

Avė.
Gatvių kampai

llalsted ir Madison, NW 
llalsted ir Jackson, NW 
llalsted ir Van Buren, SW 
llalsted ir 12111, NE 
12th ir Jeffcrson, NI*' 
llalsted ir Maxwell, SE ir NE 
llalsted ir llth, NE 
Halsled ir 18th. SW 
llalsted ir Archer, NVV 
llalsted ir 31st. NW 
llalsted ir 35th. NW 
llalsted ir 42nd SW 
llalsted ir 47th, SW ir NE 
Halsled ir 51st, SE 
Wentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SW \ 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Agentpros . f

E. lenurich, 2023 Grecmvich St. 
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai:
Milwaukee ir Paulina, N\V 
Milwaukice ir Lincoln, SE , 
Milwaukee ir Boby. NE ir N\V 
Milvvaukee ir Western, SE

WEST SIDE 
Agentūros

V. Sabaliauskas, 2337 S. Leavitt st. 
.1, Kaulakis, 2214 W. 23rd PI.
J. Bagdžiunas, 2334 S. Oakley Av.

GATVIŲ KAMPAI
Blue Ishind ir Western, NW 
Leavitt ir 22nd, N\V 
12111 St. ir lloman Avė.

18tos GATVSĖS APIELINKĖ 
Agentūros

J. F. Mallv, 633 W. 181h St.
C. Yutelis‘, 733 W. 1 Ith 1’1.
St. žvirgždenis, 1131 S. Clinton St.

BRIGHTON 1‘ARK 
Agentūros

A. Diklavičia, 4447 \Vashtenaw Av 
J. Smili), i 813 S. Ki Izic Avė. 
Pascvičia, 4111 S. Bichmond Avė. 
Gurauskas. 4053 S. Maplewood Av. 
A. Belenskas, 2617 W. 40lh PI. 
Žukauskas, 4358 S, Califomia Av.

Gatvių kampai 
Western ir 47th gatvės

’• T()WN OF LAKE 
Agentūros

A. J. Bertash, 4601 Herinitage Avė.

Gatvių kampai
Ashland ir 47111, NE. Gross Avė. 
llalsted ir 47th, SW ir NE

CICERO, ILL.
Agentūros

< A. Rudinskas, 1409 S. 49th Avė.

ROSELANI), ILL. 
Agnturos

P. F. Grybas, 125 E. 1041h St.
M. G. Valaskas, 373 Kensington Av 
A. Žalais, 114 E. 1071h St.

A A
Pranciškus Daugėla
mirė birželio 24 dieną, 9 vai. 
ryto, paliko dideliam nuliūdi
me savo mylimą moterį Zuza
ną Zcmieckiutę- ir snną Al
bertą, paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Zadvainią so
dos. Laidotuvės atsibus pėt- 
nyčioj 27 d. birž. iš namą 
4129 So.. Sącramenlo avi*. į 
Nekalt. ■ Prasldėjim.' Panos šv. 
bažnyčią, po to j šv. Kazimie
ro kapines Prašome dalivau- 
ti giminėms ir pažįstamiems 
laidotuvėse

Laidotuvėmis užsiima grabo- 
riai: Frank Delnikas ir Ad- 
olph Butkus, 644 West ISth 
SL, Chicago,

| Saugokite Savo Akis |

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

Gydymas visą akių, ausą no
sies ir gerkles ligą. Po priežiūra 
Dr. P. A. Graves specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietą.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 80. Ashland Avė., Chicago.
Kampas 18-tos gatvės. 

3-čios lubos, virš Platt'o aptiekus
• Tėmykite j mano parašą.

Valandos: nuo 9-tos vai. 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- 
thalmometcr. Y- 
patinga doma at 
Kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 sL 

Telephono Yaids 4317 
•Boulevard 6437

11 . ........... ...... .

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Itay ir kitokius elektros prie
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 16—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telcphone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Streat

VALANDOS: 8—9 ryto, t ik U i.'' ' • '

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų .Ligą.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telcphone Yards 5032

Dr. M, Slupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

Rez. 933 S. Ashland BĮ v d. Chicago 4 
Telephone Hayiuarket 2544

DR. A* A. ROTH
RUSA’Š GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, ( 
Vaikų ir visą chronišką ligą

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Ni'dčlioms 10—12 dieną.

Dr. M. T. Strikolis 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tcl. Seeley 420

Tcl. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Miclinlewicz
Baigusi Akušerijos kc 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Pasek- 
m i n g a i patarnau- 
Įja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ii 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrą hibą) 
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENAS”



Pranešimai
TMD. 121 k pRacine, Wis.

svarbus susirinkimas bus birželio 
26 d. 7:30 vai. vakare “Union Hali”. 
Bus išduota raportas apie buvusį iš. 
važiavimu ir manoma skirti auką iš
leidimui Šerno raštų. . • — M. K.. .

North Sides Lieutvių Draugijų Są
ryšio Viešo Knygyno delegatų pus
metinis susirinkimas įvyks ketver
ge, birželio 26, kaip 7:30 va), vak. 
Viešo Knygyno svet. 1822 \Vabau
siu avė. Visų draugijų delegatai 
malonėkite atsilankyti paskirtu lai
ku, nes turim svarbių reikalų.

— Wekr. F. Kaziui!#.

SLA. 129-ta kp.. rengia draugiškų 
išvažiavimų į Beverly Hills miškus 
ant 87. los ir Robey gatvių. Kvie
čiama visus narius taipat ir nepri
klausančius prie SLA. dalyvauti mu
sų išvažiavime. — Komitetas.

Visi I.DLD. 19 kuponą nariai ma
lonėsite susirinku į I.DLD. Kmų ap
skričio konferencijų seredoje 25 <1. 
birželio, 8 vai. vakare. Aušros svet. 
3001 So. Haląled St. — Valdyba.

LSS. 37 kpopos pusmetinis susi
rinkimas įvyks ketverge, 26 birže
lio, 7:40 vai. vak. Malinauskio svet- 
1841 So. Halsted Jit. Draugai ir 
di augės malonėkite atsilankyti, nes 
bus viešos diskusijos. — Valdyba.

Sus. Liet. Soc. Darbininkų Ameri
koje t-mo apskričio vyrų choro re
peticijos įvyks serėdos vakare bir
želio 25 d. Meldažio svetainėje, 
2242 VV’. 23 pi. Gerinami daininin
kai stengkitės pribūti. — .1. Magola.

Dramatiško Ratelio susirinkimas 
įvyks ketverge, birželio 26. M. Mel- 
dažio svetainėj. Pradžia,kaip 8 v. 
vakare. Nariai ir norintis jstol kvie
čiami atsilankyti. — Valdyba, i

REIKIA kišenių dirbėjų, trimerių 
ir finišerkų

J. Schwartzson A Co.,
2011 VVabansia avė.. Chieago.

LLF. 1 kuopos susirinkimas įvyks 
seredoje. 25 d. ibrželio. 8 vai. vak., Į 
Liuosvbės svet. 1822 VVabansia avė. . . . -■ .. ,
Nariai malonėkit.- Imti laiku ir alsi- ra mokestis, pastovus .laibas, alsi- 
veskite bent po vienų naujų narį. sunkite

— Sekr. J. <

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

LSS. 137 kp. rengia draugiška iš
važiavimą į VVashington Heights 
miškus nedėlioti, liepos 6 d. Kvie
čia 'r kitas progresyves draugijas 
prisidėti. Programas bus paskelb
tas vėliaus. Malonėkite kitps drau
gijos tų dieną nerengi jokių pramo-

— Rengimo Komitetas.KU-

Sus. Liet. Soc. Dainininkai Ame- 
I Apskr. rengna koncertų S. 
i. A. delegatų siivažiuviimd, 
yks suimtoj. birželio 28 d.. 

1919 m. Meldnžio svetainėje 2212 
VV. 23 PI. Gerbiami chorai, malo
nėkite prisirengti atskirai dalyvau
ti programe; 
suvažiavimų 
28 iki birž.

taip pat pribukite į 
turis h-sis nuo birž.

Magola.

konferen-I.DLD Pirmo Apskričio
ei ja įvyks seredoje, 25 birželio, Auš
ros svet., 30 ir Halsted gatvės, 8 v. 
vakare. Malonėkite laiku susirinkti 
viSi ('.hi«:ų(os ir apielinkio kuopų 
delegatai ir Agilacijjos Komitetas.

— Sek r. J. Gasiunas.

ASMENŲ JlEšKnjIMAI
Pajieškau savo brolio Jono Siau

bo, paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav., Pricinėlio narap., pirma gyve
no Sheboy gan,\Vis. Jis pats ar kas jį 
žino malonėkite pranešti.
.. Jot šiaulis,...................
168 Main SI r., Kenosha, \Vis.

Pajieškau sesers Domicėlės \Vai 
ciekosvska, Kauno gub., Raseinių 
pav., Laukuvos parp„ kaimo Sel- 
vestrų. Meldžiu atsišaukti, turiu 
svarbų reikalą.

\V. \Vaiciekauskas,
Bos 84, Coalton, \V. V.

Pajieškau Petro Jokūbo ir Jono 
šidliu. paeina iš Kauno gub., Pa
nevėžio pav.. Graužuliu kaimo. Gir
dėjau kad visi gyvena Chicagoj. 
Turiu svarbų reikalų, meldžiu atsi
šaukti. *

Peter Galvanauski
So. Clark St., Chieago, III.

—.......— ■ ■■ "■ ............. . "1

JIESKO KAMBARIŲ
J ieškau kambario su valgiu prie 

laisvos šeimynos. Apiclinkčj Tris
dešimts penktos, \Vestern, Ashland 
gatvių, kas turit sekančiose vietose, 
meldžiu pranešti laišku į Naujienų 
ofisų. No. 22.

Pajieškau 1 kambario, geistina, 
kad butu su telefonu, ir butų gerai, 
kad butų electrikos šviesa ir pia
nas. Atsišaukite per laiškų.

F. A. — 159 State St., 
Doctor’s Information Bureuu, 

Masonic Temple.

.ĮIEŠKO DARBO
Pajieškau darbo lietuvių šeimy

noj, sutinku dirbti už užmokestį ar
ba lik už pragyvenimą.

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

^REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVE REIKA

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALftTŲ PAGELBSTI PARDAVOT 
KARMAS IR LOTUS. IŠLYGOS LA
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAND AND
- INVESTMENT CO.

33M So. Halsted St., Chieago, III

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA moteris, darbas pa

stovus, gera mokestis. Atsišaukite,’ 
National l.eed Co., 900 VV. 181h St., I 
Chieago, III.

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

Empire Mutlress Co., 
2231 VVest Madtson St., Chieago.

REIKALINGA merginų dėl drill 
press, milling maehines >r puneh 
press darbo. Geru mokestis.

The Shennan Klove Co. 
4519 VVest llarrison St. Chieago.

REIKALINGA merginų ir vaikinų 
prie dirbtuvės darbų.

RELIABLE BEI.I CO., 
507 So. \Vells St, Chieago, III.

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

Betman Bros A Blair, 
234 So. Markei St., Chieago.

PEIKIA darbininko, 
mo skudurų, nuolatinis 
ra mokestis.

G. l.eviton, 
563 VV. Harrison St.,

del pakavi- 
darbas, ge.

Chieago.

REIKALINGA patyrusių geležų 
karpytojų ir leiberių į serą)) iron 
yurdų. , Gera mokestis geriems 
žmonėms

1632 VV. Klnzie St., Chieago, III.

REIKAIaAUJAMA kriaučių paty
rusių prie vyriško kostumeriško 
darbo. Geras mokestis ir (laibo 
sųlygos.

L. Geležinis.
450.3 So. VVood St., Chieago, III.

Tel. Boulevard 5669

PARSIDUODA beveik naujas au
tomobilius 5 passengers. Labai gė
loj tvarkoj, žieminis viršus. Prie
žastis pardavimo patirsite ant vie
tos.

First National Realty A Construc. 
REIKALAUJA 50 darbininkų, ge- tion Co., 840 VVest 33 St., Chieago.

PAILSI DUODA “Studs Motor” ka- 
Chieago. ras, 5 sėdynių, gerame stovyje. Par- 

i siduoda labai pigiai. Matyti galima 
REIKIA vyrų ant burdo su vai- nuo 8 a. m. iki 7 p. m,
.i ir Lutnlrn i-ii vm dideli imli uv- I 3145 So. Halsted St., iš užpakalio, 

Tel. Boulevard 2341,

Jaeob Sanski,
37 ir IIihiuiii avė..

gili ir kambariui yra dideli, gali gy
venti po du ir pakeleiviams gera 
viela pernakvoti.

LIETUVIŠKAS KOTELIS.
1606 So. Halsted SI., Chieago, III.

KEIKIA vyrų dirbti pirtyje 
Douglas Baths

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

REIKALAUJAME
ANGLIAKASIŲ IK KROVĖJŲ

Giri namai, su geru vandeniu ir mokanti grųjyti apsiimu pramokyti 
elektros šviesomis, pigi randa, di-įuž tų pučių kainų. Atsišaukite: 
dr'i daržai, gera ganykla <.............
Įima ganyti karves, klauK 
tas. Ravimiems vyrams 
mas ir užlaikymas.

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

Mes nemokame už kelionę. Mes 
turime viskų 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:

NEVV RIVER COMPANY, 
MACDONALD, VV. VA.

, RFIKALINGA mulderių dėl šildo
mu ir virtuvės pečių, pastovus dar
bas visų meta, nuo šmotų darbas. At
sišaukite į Missouri Malleable Iron 
Co., East St. I.ouis, III.

M-a-š-i-n-i-s-t-ų
Reika'aujaina 5 gerų vyru 

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

Atsišaukite laiškais į Nau
jienų ofisų pažymėdami ant 
laiško No. 21. -

;■ Pardavėjų i
Patyrimas pardavojime ne
reikalingas. Mes išmokysi-
me jus savo biznio. Mes geis 
tume mokyti savo žmones sa 
vu budu pardavojimo ir par 
davimo. Mes randame tų 
pasekmingu. Proga uždir
bti didelę sumų pinigų ir pa- 

Į stovus užsiėmimas. Turi 
būt virš 25 metų amžiaus.

1 Atsišaukite į musų skyriaus 
' ofisų, 5053 S. Ashland Avė. 
Klauskite Mr. Mills arba 
M r. Teater.

Pajieškau antrarankio kepėjo at
sišaukite po num. 12001 Indiana av. 
Tel. Pullman 5444.

RFIKALINGA keleto vyrų dirbti 
vtdlokų dirbtuvėje.

711 S. Kolmar avė., Chjcago*.

REIKIA guzikų siuvėjų, andaro- 
kų finišerkų, slidu nuskabvtojų ir 
beisterių. patyrimo nereikalinga.

Pervirai B. Palmer A Co., 
3G7 W. Adams St., Chieago.

REIKIA anglių metėjo $55 į mė
nesį su valgiu ir kambariu.

Chieago Beach 1 tolei
51 A Cornell avė. Chieago.

PEIKIA t shearman ir 2 pagelbi- 
ninkų.

A. Biaekstone Serap Iron Yard.
2457 So. I.oomis St., Chieago.

REIKALINGA moterų prie siuvi
mo guzikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis. Atsišauki! į

A. Schuman A Bros., 
234 $o. Markei Si., Chieago, III.

REIKALINGA 10 motierų tvarkyti 
senas popieras Dirbama nedalio
mis pusė dienos. Mokama gera mo-

Republic VVaste Paper Co., 
626 Taylor St., kampas Desplains St.

Tel. Ilaymarl^et 856

REIKALINGAS darbininkas. Dar
bas lengvas ir pastovus. Turi mo. 
kėli šiek liek rašto.

1707 So. Halsted Si., Chieago.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA nauja mašina lor

das, 5 sėdynių. Priežastis pardavimo, 
savininkas išvažiuoja į t'armas. Par
siduoda greitu laiku; 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 7 pasažierių kaip- 
tik naujas llaynes automobilius 
parduosiu pigini arba mainisiu ant 
loto: C. S., 3346 So. Halsted St., 
Chieago, III.

PARSIDUODA automobilius Man. 
ds 6 clllnders. 7 pasažierių, 1915 m. 
ir 5 tajerui arba mainysiu ant lordo 
1919 metų. Atsišaukit vakarais nuo 
7 iki 9 vai. vakare.

714 VV. 31-st St., Chieago.
Tel. Blvd. 7743

■■■■! . .'I1

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai senas smui

kas (violin) ir kornetą neilgai 
vartota C. G. Conn. Jeigu pirks ne-

Atsišaukite:
Ga- | .1. Bu Inkus,
vis-; LILI So. 40111 Ct., Cicero, III. 
na- Tel. Cicero 2316

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
;>aviršiui nė didelė ‘r geroj vietoj, už labai 

pigių kain:), iš priežasties ligos turi 
Imti greitai parduotu atsišaukite.

AnU Kasparas,
4555 So. Paulina Si., Chieago III.

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

41101 S. Brighton PI., Chieago, III.
Tel. McKinlcy 5758

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

942 W. 34 St.

PARSIDUODA visai nauji tajeriai 
37x5, parduosiu už visai mažų kai
nų, atsišaukit nuo 4 iki 9 vai. vakare 

J. Shultz,
837 W. 34 pi. Chieago, III.

2 fl. iš užpakalio

PARSIDUODA barzdaskutyklė lie 
tuvių ir lenkų apgyVentoj vietoj,
biznis Išdirbtas per daugel metų, 
priežastis pardavimo kojose reuma
tizmų turiu, atsišaukite greitai 

61)51 W. 47_th Str.

PARSIDUODA vienam arkliui ve
žimas tinkamas prie bučernės ar
ba ir šiaip nite kur, parduosiu ne
brangiai atsišaukite greitai:

2918 So. Union pve., kreipkitės 
nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

Kas turi parduoti palaikytų pianų, 
meldžiu pranešti.

S. Melko,
P239 Wesl 251h PI., Chieago.

RAKANDAI
TIKTAI ŠI MRNESl

Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 
ros seklyčios setų, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setu vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRi- 
SIUNčlAME UŽ DYKA. Priimsime 
Lihertv Bonds.
WESTERN FURNITURE 8TORAGE 

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

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. Roehwcll St., Chieago, III.

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

F. S., 1539 Haddon avė., 2 aukš
tas iš užpakalio, Chieago, III.

PARSIDUODA 3 kambarių rakan
dai, parduosiu nebrangiai, atsišau
kite greitai.

j36i So. Halsted St.

R A VJIKNOS, Oleato
NAMALžEMR J- 
BARGENAL

Mūrinis namas 2 flatų 5 
ir 6 kambariai, lotas 37l/ox 
125, 3 metai muritas, kaina 
$5,600, cash $1,000, kitus iš
mokėjimui.

Mūrinis namas 2 flatai 6 
ir 6 bambariai, lotas 30x125 
garu šildomas, kaina $7,800, 
cash $1,500, kitus išmokėji
mui.

Bangalo mūrinis 6 kam
barių, lotas 30x125 vandeniu 
šildomas arti parkų ir gra
žus, kaina $5,500, cash $1- 
500,^kitus išmokėjimui.

Bangalo medinis 6 kam
bariai, lotas 50x125 vande
niu šildomas, kaina $3,500, 
cash $1,750, kitus išmokė
jimui. ,

Mes turime daug bizniui 
namų ir lotų gerose vietose 
ant pardavimo. Matykite 
mumis kolei pirksite.
C. H. Lyon & A. Masulis, 

Real Estate
5931 S. Kedzie Av. Chieago.

Phone Prospect 9163

PARDAVIMUI mimas, atsišaukite 
į 1968 Canalport avė., arti Jeffer- 
|on st., 6 famll^jų. įplaukos už ren- 
dų $58.66 į mėnesį. Kaina $4,801). 
Parduoda būtinai išvažiuodamas ant 
ūkės. Atsišaukite ant 2 aukšto už
pakalyje.

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

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

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas po 5 ir po 4 kambarius 
rendos neša $43.00 į mėnesį, parsi
duoda už 33 šimtus gali pirkti su 
maža suma pinigų kitus mokėti ren
toms namas randas labai puikioj 
vietoj netoli Šv. Jurgio bažnyčios. 
Atsišaukite pas C. Suromski, 3346 
So. Halsted St., Chieago, III.

FARMA FARMA

Jeigu jus norite pas’daryli sau na 
ma ir būti neprigiihningu. pirkite 
farmų lietuvių kolonijoje “Vilnosz” 
Vilas paviete, Wiseonsin. Jeigu jus 
ph'kslte ten sau farmų jus pirksite 
nuo savininko, .bet ne nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50.000 
akru žemės ir paskyrėme 5.000 ak
rų vien tik lietuviams dėl kolonijos, 
ir pask v rėme Kazimierų Gailianskų 
ka‘po Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yra mums pagelbėti.

Mes jau apgy vendinome apie 25 
šeimynas lietuvių, kurie ten gyvena 
ir turi pasisekimų. Mes pagelbslame 
kiekvienam nuo pradžios, kuris per
ka nuo musų farmų. Mes pagelbsta- 
me pasistatyti namus ir mes par
duodame jiems aklius, karves ir ki
lus galvijus ir tikės mašinerijas ant 
lengvų išmokėjimų.

Jus galite pirkti farmų kokio dy
džio jns norite, 40. 80, 120, 160 ak
ru arba daugiau už kainas nuo $15- 
00 iki $25.00 už akrų. Jeigu jus 
Žingeidaujate pasilikti nariu pasek
mingos lietuvių apielinkės neprigul- 
mingn farmeriu, rašykite mums lie
tuviškai dėl platesniu žinių.

SANBORN COMPANY, 
Eagel River, VVisconsin.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų ge
rai aptaisytas medinis namas jm) 5 
ir 3 kambarius, rendos neša $45.00 
į mėnesį parsiduoda už 29 šimtus, 
narnas randasi laitai gražioj vietoj 
lietuvių apgyvento]. Atsišaukit pas 
C. Suromski, 3346 So. Halsted St., 
Chieago, III.

Pranešu Naujienų skaitytojam, 
kas norit pirkti Farina. geroj vietoj 
ir teisingai tarp lietuvių Micnigano, 
aš turiu ten Farmų ir mano tėvai 
gyvena. Kreipkite pas Naujienų a_ 
genių, kuris jums nurodis arba nu
važiuos drantfe.

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

FARMŲ JIEŠKANTL
Tie kurie jieškote farmų yra ge

riausia vieta, lietuviu farmeriu ko
lonijoj Wiseonsine. Kurioj daugybė 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų keliu, geležinkelių, gražiu laukų 
ir nrie lietuviško miestelio, W00D. 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gy vena 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- 
ri. Galite pradėti dimti farmų su 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

Daugumus musų žmonių yra iš
važinėjo j>o daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl fannerinvhno 
nesurasite, kaip WIsconslne lietu
viu kolonijoj.

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

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

40.000 akrų trąšios juodos žemės 
nausėdžiams. Vidutinis klimatas. 
Gera transportacija. Lengvos są
lygos. Geriausia kooneracija. Ten 
yra jūsų krašto Žmonių. Platesnių 
žinių rašvkite:
Frank Foldi, Cora Sound Farms, 

634 Otis Bldg.f y (Chieago, III.

. Ilt . ~ 1 .......... .
i namai-žeįMS'
I Ant pardavimo farma 40 nkerių 
žemės Wisconsino valstijoj, 78;my
lios nuo Grcen Bay j North pusę, 
my lia ir pusė i miestų, 2 arkliui, 4 
galvijai, 5 kiaulės senių vištų 21 o 
mažiukų apie 75, laukas užsėtas y ra 
bulvių, komų, avižų, žirnių, rugių, 
kviečių ir viskas gražini anga su 
Irlobom padarais ir su gyvuliais ir 
da yra parandavota 40 ukrrių dėl 
šieno. Viskas kaip stovi tik eik ir 
gyvenk nieko netrūksta. $3,600, 
(trisdešimts šeši šimtai, mes duosim 
ant lengvų išlygų, kad nors $1,500 
[mokėt, o likusius ant išmokesčio. 
Norėdami dasižinot kreipkitės laiš
ku arba palys atvažiuokite pažiūrėt, 
savininkas lietuvis.

S AM VVASAITIS, 
Box 94, Middle Inlet, \Vls.

FARMOS! FARMOS!

Didžiausia lietuvių kolonija Ame. 
rike, čia jau yra pirkę suvirš 100 
lietuvių b’armas, jau 7 kaimai yra 
apgyventa lietuvių, yra 4 draugys
tės. Norinti pirkti gerų Farmų ir 

! apsigyventi tarpe savo tautos žmo- 
I nių. Del platesniu žinių rašyk: 

.1. A. ŽEMAITIS,
R. 1, Fountain, Mich.

Ant pardavimo mūrinis namas 
ant 6 familijų, iš fronto 1 — 6 rui
mai 2 po 5, užpakalyj po I ruimus, 
neša rendos $75.00 ant mėnesio ir 

.visi įtaisymai. Atsišaukit.
3539 S. Wallace St., Chieago, III.

Kas norite pirklie likęs, važiuokit
■ į Monreston, Wjs. Tenais yra ge
rų ūkių ir pigių, galit pirkt ar mai- 

į nit imt namų
K. Gaminskis,

R. 6, Moreston, Wis.

PARSIDUODA 2 namai, gero ko- 
linoijo, arti prie lietuviškos para. 
pi*fos, 663-665 W. 181 h St. Kreip
kitės prie

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

FARMOS
' Pradirbtų farmų nuo $1000 ir aug- 
šlyn ant lengvų jsmokesčių 10 melų 
išniokoti. Parduodam arklius, kar
ves ir tt. ant lengvų išmoLesčių. 
Mainom miesto namus ant faunų 
anikokioj vietoj Amerike. ’i'krai 
bargenai.

M. J. Augulis,
1 343 Mariimdle Bldg., 110 So.
Dearborn St., Pilone Randolph 5757

PARSIDUODA\namai ant 2 pagy
venimų, geroj k^lionijoj prie lietu, 
vi.škos parapijos ant bussines s Ii re
to 4613 \Ventworth avė. — iš prie
žasties turi išvažiuoti. Extra bar- 
genas $2000. Atsišaukite pas

I Don Lamsarge,
4613 Wentworth a v.,-Tel. Yards4731

KAS NORITE pirkti namą netoli 
miesto, kur galima laikyti karvę, 
kiaules, vištas, žąsis ir pasisodinti 
daržoves arba narną ir du akru že
mės ir gal laikyti viską. Atsišauki
te į savininkų.

P. J. Česnauskas,
2115 West Coultor St., l-mas ankštas 

’l’el. Canal 5508

‘ • 1 f

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

Dominik Degeikis, 
2932 Popler av., 3 fl., Chieago, III.

Mes turime pelningus namus a- 
pielinkėje musų ofiso Dubultas 
dviejų aukštų muro namas su dviem 
sankrovom, flatas užpakalyje ir 8 
fintais 2 aukšle virš sankrovos. Na
mas neša rendos $147.00 mėnesyje. 
Ndmas yra puikiame stovyje ir ran
dus galima lengvai padidinti iki 
$155.00 arba $160. Savininkas ne
gyvena prie vietos ir negali pats 
prižiūrėti namo. Parduosime už 
,$14,000.00. Namas vienas uegali būt 

i šiandien padvigubintas žemiau $20- 
■ 000.00. Jeigu jus norite gero in- 
vestmento ši propozicija nesulygi
nama. Platesnių žinių atsišaukite į

I Ivnatius Chan A (>).,
31 & Wallace Sis., vienintelis agent.

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

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

H. O. MULKS.
Room 1117 Herris Trust Bldg.

Ilt W. Monroe St., Tel. Central 8830

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus žinovu i trumpa 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirptmo-designing ir siuvime 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečtaml aplankyti iv 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais Ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie 
ą — bile stailės arba dydžio, ii bi 

le madų knygos.
MASTER DESIGNING SŲHOO1

J. F. Kauniete* PerrfėfinU
190 N. STATE STREET, ^HICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

III I

MOKYKLOS
VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 

diHon, 1850 N. WellH at.
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

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

SARA PATEK, Pirmininkė

Bukite išmintingi merginos ir vy
rai ir mokykitės barzdaskutyslės a- 
mato dabar Vielos atdaros.

601 So. Clark St„ Chieago.

AMERIKOS LlEI UVIŲ MOKYKI -

Mokinama: angliškos ir lietuviško 
kalbų, aritmetikos, knygvedvsiė* 
stenografijos. typewriting, pirklvbo 
teisių, Stiv. Valstijų Istorijos, abel 
nos Istorijos, geografijos, politiško 
ekemeiudios, pliietvstės, dailiarašys 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryt* 
iki 5 pe> pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3' 
3106 Sn Halsted St.. . Chieago. III

DRAUGIJOS IR ORGA-
NIZACIJOS

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES PASELPOS.

Valdyba 1919 metams: 
P. Svelnis, pirmininkas, 

1732 N. Lincoln 
Fel. Brazis, vice-pirmininkas, 

2420 N. Marshfield

st.

J. Kalpokas, nutarimu raštininkas 
1839 VVabansia Avė.

V. Briedis, turtų raštininkas,
1049 N. Marshfięlel Avė.

Just. Antanavičia, iždininkas,
1719 Eilėn St.

II. Rauskinlutė, kont. rašt.
1652 VVabansia Avė.

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

1554 W. Chieago Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redą kiekvieno mėnesio, Liuosybė* 
svet. 1822 VVabansia Avė.

DRAUGYSTE LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS.

Valdyba 1919 metams: 
Pirm., Kaz. Blaževičius,

402 Lincoln Street 
Vice-pirm., Ig. Jaseliunas,

960 Jennc Slreet. 
Prot. sekr., Jonas Sereikis,

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

818 Jenne Street
Iždin., Ig. Orlickis,

313 N. Sheridan Road 
Iždo globėjai:

Juozas Poška, 809 Albert Street
M. Songaila, 653 Markei Slreet 

Maršalkos:
! Jonas Kasiulis—, 653 Garden Street

M. Nekrušas, 420 Orangt Slreet 
Teisėjas Antanas Bubile.

313 Quince Street 
Vėliavanešiai:

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

Durininkai:
N. Janavičia, 611 Markei Street

I Ben. Kančius, 274 N. Chieago St.

Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliubi 
valdyba 1919 metams:
S. S. Meškauskas, Pirm.,

3752 So. VVallace st.
K. Kunea, Vice-pirm.,

3126 So. Lowe avė.
K. J. Petroks, Nut. Rašt.

3422 So. Loyve avė.
J. Gust ai lis, fin. rašt.

2856 VV. 38 PI 
J. Žilvitis, ižu.

t 841 W. 33 st 

DRAUGYSTE DID2I
KUNIGAIKŠČIO 

KENSINGTi

[)JO LIETUVOS 
GEDIMINO 
>N. ILL.

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

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

K. Baltremas, protokolų raštininkas,
I 311 Kensington avė

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

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. ShedviRo svetainėj, 341 Ken- 
sington avė.

LIETUVIŲ IANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAšELPINIO KL1UBO.

Valdyba 1919 metams:
N. VVilimattis, pirmininkas

3154 Douglap Blvd. 
Juozapas Užubalis, pirm, pagelb.

2911 VV. Adams St.
Fabijonas Striško, nut rašt., 

4255 Bichmond St. 
Vincentas Manikas, Fin. rašt.

2839 VV 401h St. 
Mykolas Kaziunas, iždin.

3959 VV. 161h St. 
Susirinkimai būna kas antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, 1 vai. po 
pietų, John Engei Svet., 3720 VV 
llarrison St.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

J. Zaulras, pirm.,
1919 S. Union Avė 

Jo. Butkus, vicc pirm.
526 N. Robey St. 

A. Mazetis, nut. rašt.
731 VV. 18 St.

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

D. Shemaitis, Kas.
1750 S. Union A#e.

Susirinkimas būna kas antrą su
imtos vakarą kiekvieną mėnesį 8:00 
vai. vak. D. Shemaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.

SLA. 212 KP. VALDYBA lf919 M. 
Kenosha, VVis. <

H. Labanauskas, Pirm.,
818 Albert Street

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė.1

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct.

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avė.

Sereda, Birželio 25 d., 1919
___ ■■ ! "F '■.'■l.nj.

E X T R A
REIKA1JNGAS ^AVININKAMS 

Lietuvis kontraktoriiis. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisai 
senus. Dedu rida pulpas, dirbu bla
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse I'hl 
eugos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOFJNG CO, 

and Sheel Metai Wurka
2106 W, 24th bt Tel Canal 4802

DRAUGIJOS
Karolis Mickevičius, Iždin.

726 Park Avė. 
Juozas Sokelis, iždo glob.

1034 Care Avė., Bacine, VVis. 
Juozas Vaičiulis, Iždo glob.,

447 N. Pleasant Street 
Vladas Bielskis, Organiz.,

267 Milwaukee avė. 
J. N. Pult, Daktaras Kvot.

165 Main Street 
Metiniai komitetai VI. Bielskis ii 

luozas Vaičiulis.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUB4) VALDYBA:
J. Chepaitis, pirmininkas, 

1661 N. Oakley Blvd.
T. Sabiecki, pirm, pagelbininkas, 

2042 Homer str.
I. Zakarauskas, nutar. raštininkas, 

1302 N. Hoyne Avenue.
I. Rasimas, iždininkas,

1845 N. Hoyne Avenue
J. Kitchas, finansų raštininkas,

364G ifamilton Avenue.
Susirinkimai atsibuna pirmą ket- 

vergą kiekvieno mėnesio, Liuosy- 
bės svetainėje 1822 VVabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

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

Juozas Bukauskas, Pirm.,
1424 S. 101 h st.

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

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

Kaz. Tūlis, Turto rašt.,
719 Altbama Avė.

Mot. Benionis, Iždin.,
1424 So. 111h St.

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

Juoz. Svitlauskas, Iždo glob.,
1623 Indiana avė.

Jurgis Montvila, Maršalka,
1336 F.rie avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
nėtnyČią kiekvieno mėnesio, Eagle 
Hali svet.

DR-TĖS MEILES LIET. AMERIKOJ 
VALDYBA (CICERO, ILL.): 

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

Kazimieras Bladikas, vice-prez., 
Antanas Morgevich. prot. raštininku 

1923 S. Union Avė., Cicero, III.
Izidorius VVedcckrs, fin. rašt., 

555 VV. llth St. City.
Juozapas Švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius. kasos aptekimas, 
Antanas žičkus, pirmas maršalka, 
Geo. M. Chernauckas, antras marš., 
Kaz. Bladikas, ligonių Aptekimas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

CICERO LIET. VYRŲ IR MOTERŲ 
APŠV1ETOS DR-JOS VALDYBA:

Valdyba 1919 metu:
Agota Kaminskienė, pirm., 

1436 So. 48th Ct., Cicero, III.
Juozapas Takazauskas, Vice-prez., 

1404 So. 48 Ct.. Cicero, III.
S. A. Vasiliauskas, Prot. rašt.,

1302 So. 50th avė., Cicero, III.
V. Shileikn. Fin. sekr., #

1409 So. 49 avė., Cicero, III. 
M. Bartkienė, Ižd..

1500 So. 48 Ct.. Cicero. III.
Iždo globėjai: V. Stanislovaitė, 

1334 So. 48 avė., Cicero, ll|.; A. Do- 
čkienė, 122<So. 50 avė.. Cicero, III.;
J. Marazas, 1530 So. 49 avė., Cice
ro, III.
T. Bartkus, maršalka,

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

1225 So. 50 avė., Cicero, III.

LIET. MYL. DR-STES VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Butą, Pirm.,
709 VV. 34 st.

Antanas StroJe, Pirm, pag.,
2018 So. Peoria st.

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

Vinc. Buiskas, Fin. rašt.,
1520 So. 49 avė., Cicero, IR. 

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

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

Ant. Burba, II kas. alob.,
2947 VV. 39th Si. 

Kaz. Vaitkus, Maršalka,
833 VV. 33rd Place 

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

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomash Komitetas
A. Petratis, pirmininkas

3343 So. I.owe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. VVinchester Avė.
J. Degutis, sekretorius

2228 Coblenz St.
Komiteto nariai:

P. Jnkavičia, 927 W. 33rd PI.
J. Gustaitis, 2856 VV. 38th PI.
J. Vilis. 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

RURSTUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ- 
SKYRIAUS VALDYBA:

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 VV. 15th St Cicero. III.

V Prusis, pirm, pagelb,
1649 Girard St 

Ig. Žilinskas, Nut Rašt
2351 Custer St,

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

J. .Katilius. Kasierius,
1685 Milvvaukee Avenue 

Susirinkimai atsibuna knsmėnesis 
nirmą pėtnyčią 7:30 valandą vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie pat Milyvaukee avenue




