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Gal ryto pasira 
šys taiką

Kaip pasirašys.

Procedūra pasirašymo sutar
ties busianti sekama:

Premierasj Cleinenceau, kaipo 
prezidentas taikos konferenci
jos pasirašSs pirmiausia; pas
kui prczidenlas Wilsonas, o po

True •rnnslalion filed v itn Ihe pnst- 
nuistrr at Chicago, III. June 27, 1919 
as reqiiired b v Ine act nf Oct. 6,1917
GRAIKAI ŽUDO TURKUS BE- 

LA1SV1US.

LGNDONAS, birž. 25. — “Nė-

šiųjų” gėrimo pardavėjai ir ga- Tnie Irnnslalton filed w;!h the posti muster ai Chicago, III. Jane 27, 1919 
. . .. i . i I as reųuired by the act of Oct. 6,1917bentojai, kurie kasdien begabcn- •

darni degtinę užsidirb.t po kelias
dešimts dolerių j dienų

Šiandie areštuota dešhnls 
kių degtinės gabentojų

to-

Ex»kronprincas pabėgo 
Vokietijon

Graikai žudo turkus belaisvius

jo premjeras Lloyd George. Ko- , Rijos oficicrių ir .kareivių žuvo 
pi jas sutarties ir kitus dokumen- prie minėtų aplinkybių,” pasa
tus prineš prie jų generalis tai-!kč užrubežinių reikalų ministe- 
koS konferencijos r-.l.II Hiirm 
Paul Dutasta ir jie (pasirašys
sėdėdami savo vielose. Doku- I klausimų atstovų bute. Pastaty- 
mentai tadet bus nmu\š|i prie 
stalo, kur kiti delegatai po eilini 
puadės savo parašus. Paskuti
niais pasirašys vokiečiai.

Prakalbų visai nebus. Premje
ras Clemcnceau vien paskelbs 
susirinkimų atidarytu ir tuojau 
prasidės rašyinųsis.

sekretorius rio pagelbininkas Cecil B. lianų 
s\vorth atsakydamas šiandie į

kad graikai skerdė savo belais
vius Smyrnoje pilnai matant 
talkininkų kariniems laivams.

Graikai siunčia daugiau karei
vių prieš turkus.

Nušovė savo vyrą.

Reikalauja iš Vokietijos užmo
kėt už paskandinimą savo laivą

MURPHYSBORO, 1 
— Mrs. Harry Clark šiandie 
šovė savo vyrų Harry ir mirtinai ! 
pašovė savo 3 metų dukterį Ge
orgia, o paskui pati bandė misi- .

tai mirė jos 6 metų duktė nuo 
užsinuodijimo bevalgant dažy

tus saldainius. Manoma, kad 
deki to ji pamišo.

185 žm. žuvo Hamburge
Talkininkai vėl persergsti Vokietiją

Komunistai ir socialistai valdo Hamburgą

Ryto atvyks j Versailles Vokietijos dele 
gacija pasirašyti taiką

Tiue translation filed v-liti Ihe pnst- 
jnasler at Chicago, III. .Jane 27, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

ITALIJA PRALAIMĖJUSI 
PRIE TAIKOS STALO.

PARYŽIUS, birž. 26. — Pa
sak čia gautų žinių, graikai pa
siuntė dar divizijų kareivių iš 

I Makedonijos, sustiprinimui savo 
kareivių Smyrnoje, ant kurių 
užpola stiprios turkų spėkos.

True ♦rnn’JnUon fi!od v-ith Ihe pnst- 
nmster at Chicago, III. Junc 27, 1919 
as reųulred by the act of Oct. 6,1917

Vengrijoje

TAIJilNINKAI REIKALAUJA 
Iš VOKIETIJOS ATLYGINIMO 
Už PASKANDINIMĄ SAVO 

KARINIŲ LAIVŲ.

Vengrai sustabdo atakas.

Pasiųstoji Vokietijai nota sako, 
kad Vokietija turės užmokėti 
ir už sudeginimą Francijos 
vėliavų.

EX-KRONPRINCAS PABĖGO 
Į VOKIETIJĄ.

PARYŽIUS, brž. 26. — Bu
vęs Vokietijos sosto įpėdinis, 

kronprincas Frederich Wilhelm 
pabėgo iš Holandijos ir paspru-

Rekomenduojama juos kuogrei- 
čiausiai sugražinti namo, palie
kant tik pora divizijų prie (<ob- 
lenz tiltų.

Pasiuntinys išvažiuoja iš Berlino

Ministeris sako, kad šalies sto
vis yra kritiškas.

Žinia apie pabėgimą buvusio 
kronprinco sukėlė nemažai su
mišimų taikos konferencijos ra
teliuose. Nors nemanomu, kad 

• jis butų asmeniu, apie kurį re
akcionieriai ir monarehistai en
tuziastiškai rinktųsi, vienok at
sitikimas skaitomas reikšmin
gu, atsižvelgiant j tdlų vokiečių 
spiriinąsi.

Tnie Imnshtion filed idth Ihr pn<i- 
muster at Chicago, III. June 27, 1919 
»s miau'rd by Ihe act of Oct. 6. 1917

Taikos Kongrese

PARYŽIUS, birž. 26. — Ha- 
vas agentūra patyrusi, kad Vo
kietijos užrubežinių reikalų mi
nisteris Dr. Hermanu Mueller, 
kolonijų ministeris Dr. Bell ir 
Leinert, kurie tapo paskirti pasi
rašyti taikos sutarti, atvyks į 
Versailles subatos ryte. Trįs de
legatai išvažiuoja iš Berlino pa
prastu traukiniu šiąnakt..

Dedama pastangų prisirengti 
prie pasirašymo taikos sutarties 
3 vai. po piet subatoj.

Buvo sunku išrinkti.

VOKIETIJA JAU IŠRINKO DE
LEGATUS.

Mueller, Bell ir I^einert išvažiavo 
iš Berlino.

PARYŽIUS, birž. 26. — Po 
Dr. Haniel von Ifaimhausen o- 
ficialio paskelbimo, kad Dr. Mu- 
eller, Dr. Bell ir Leinert subatoj 
bus Versailles pasirašymui tai
kos sutarties, didieji keturi pa
darė prirengi m ų (pradėti cere
moniją 3 vai, po piet subatoj. 
Giesbets dabar yra Berline ir 
galbūt negalės atvykti į taikų. 
Tokiame atsitikime galbūt Dr. 
Haniel von Haimhauscn užims 
jo vietų.

Dr. Mueller atsiveža reikalin
gus mandatus.

Kadangi 119 talkininkų ir trįs 
vokiečiai pasirašys po sutarti
mis, tad tikimasi, kad ceremoni
ja tęsis daugiau kaip šešias va
landas, arba iki 9 vai. vakare.

Petit Parisien koresponden
tas Versailles sako, kad visą die
ną vakar premjeras Bauer Berli
ne siuntinėjo nuolatinius prane
šimus Dr. Haniel von Haimhau- 
sen apie sunkumą išrinkime de
legatų pasirašymui taikos sutar
ties.

Kabinetas nemažiau kaip tris 
sykius pasitiko narius senosios 
taikos misijos, vadovaujamos 

grafo von Brockdorff-Bantzau; 
tuose susirinkimuose dalyvavo 
ir nariai Scheidemanno kabineto 
kuris nesenai pasitraukė. Norėta 
išrinkti delegaciją iš astuonių 
narių, bet tik trįs nariai gauta.

PASIRAČYS TAIKOS SUTARTĮ 
SUKATOJ, 2 VAL. PO PIET.

LONDONAS, birž. 26. — Ex-

žiuus sako, kad naujoji Vokie
tijos taikos delegacija atvykę į 
ten 7 vai. subatos ryte. Žinia pri
duria, kad taikos sutartis bus 
pasirašyta tą pačią dieną 2 vai. 
po piet.

Wilsonas išplauks nedėlioj

Prezidentas Kali išvažiuoti iš 
Paryžiaus vidurnaktyj ir išplau
kti iš Bresto 10 vai. nedėlios ry
te Georgia VVasbington laivu, 
nes tuo laiku vanduo bus pilnai 
pakįlęs. Sekretorius Lansing pa-

Pasirašys keturis dokumentus.

Versailles, birž. 25. — Tai
kos konferncijos posėdis pasira
šymui taikos sutarties su Vo- 
ketija galbūt užims daugiau lai
ko negu buvo tikėtųsi, kadangi 
reikės pasirašyti keturius skir
tingus dokumentus.

Be vyriausios sutarties, kokia 
buvo įteikta Vokietijai, talkinn- 
kv. valstybių ir Vokietijos atsto
vai dar turės pasirašyti taipgi

RYMAS, birž. 25. — Italijos 
pozicija dabar neta tiek patogi, 
kokia buvo pradžioje taikos kon 
ferencijos, kadangi Italijos de
legacija ųžgyrė viskų, ko Angli
ju ir Francija reikalavo Azijoje 
ir Afrikoje, kuomet tos valsty
bės nepripažino Italijos reikala- 
viiųų. Taip užreiškė šiandie se
nate užrubežinių reikalų minis
teris Tlltoni.

Jis pridūrė, kad jei ta situaci
ja tęsis, Anglija ir Francija į- 

laiką ir galės demobilizuo- 
ties ir užgydyt savo žaizdas,kuo 
met to nebus galima padaryti I- 
talijai, nes ji neturės taikos.

“Aš pasakoju jums faktus”, 
sakė ministeris, “bet nedalykite 
išvadų. Istorija su laiku tai pa
čia rys.”

Titttopi sakė, kad jis tikisi, 
jog Italijos tesės bus pripažin
tas, neliek sutartimis, bet perjos 
milžinišką pasiaukavimą krauju 
ir turtu. i

Buvusis premieras Orlando, 
sakė užrubežimVi reikalų minis
teris, pasakė jam, kad Italijos 
stovis tarybose trumpai suglau
dus yra sekamas: !

“Rubežius su Austrijos respu
blika yra pratiestas kaip mes 
norėjome.

“Apie Adriatikų, po preziden
to VVilsono pranešimo balandyj, 
darbuvo Tardieu kompromisas, 
kuris neatsiekė savo tikslo. Jo Į 
micriu buvo rasti kompromisą, 
priimtina pliusų talkininkams, 
taipjau prezidentui Wilsonui, 
tuo pačiu laiku tvirtai paliekant 
Londoną sutartį, kurios prezi- 
dentas Wilsonas nepripažįsta, 

bet kurią pilnybėj priima musų 
talkininkai, įskaitant skirsnį, a- 
tiduodantį Fiume Kroatijai. |

“Jokio kito nuosprendžio ne-1 
padaryta, bet Serbija 'užėmė 

šiaurinę Albaniją ir graikai u- 
žėmė Smyrną, kurie buvo priža
dėti mums St. Jean Mauriennel 
sutartim.”

True Iranslntion filed with the pnc| 
Lnuistcr ai Chicago, III. Junc 27, 1919 
[ as required by Ine acl nf Oct. 6,1917

LENKŲ-UKRAINŲ KARIAVI
MAS ATSINAUJINO.

PARYŽIUS, birž. 26. — 
sak čia gautų žinių, keletą 
nų atgal padarytoji mūšių 
Riauba tarp ’lenUų ir uknfinų 
tapo sulaužyta paėjimu dalies 
Ukrainon |tpėki^

Darbininkų kova
■r ■

Telefono darbininkai streikuoja

Pa- 
die- 
pa-

PRAGA, birž. 26. — Mūšiai 
tarp čechų-slovakų ir vengrų 
Slovakijos fronte apsistojo utar- 
ninko naktį, iš priežasties gen. 
Pele, franeuzų komanduotojo 
čechų-slovakų spėkų, pasiųsto 
ultimatumo Vengrijos komunis
tų komanduotojui komisarui 
Boehm. Vengrai tečiaus dar ne 
evakavo užimtų Čechijos terito
rijų-

Tnie IranslMlnn with the nnsl- 
ninsiiT at Chicago, III. Jane 27. 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917
Anglijos darbininkai reikalauja 

priėmimo Vokietijos išlygų.

komisijoms, kurios tapo paskir
tos šiandie po piet pridabojimui 
Vokietijos pildymo taikos sutar
ties. Gen Bliss pasiliks čia savo 
vietoje laikinai. Pulk. Housc va- 
žuos į Angliją aplinkui gimines,
kol senatas neratifikuos tautų protokolą arba priedų, apiman- 
lygos santarvės, kada jis vėl pra- t j vokiečių pakeltus klausimus 
dės dirbti toj organizacijoj. | po įteikimui originalo teksto, 

Mažiau kaip 500,000 AfoerK Reino sutartį ir Lenkijos sutar
tos jūreivių pasilieka Francijoj. t į apimančią teises mažumos.

PARYŽIUS, birž. 2 . — Vo
kietijai Vap4 pranešta Įšfandie 
talkininkų pasiųstoj notoj, kad 
jie -Hlrj teisę nubausti žmones, 
kaltus pimaįktniime ^Vokietijos 
laivyno ir išjieškoti atlyginimų 
už nuostolius. Paskandinimas 
laivyno pasmerkiamas kaipo per 
žengimas paliaubos ir tyčiomis 
iškalno padarytas sulaužymas

SPhlNGFIfcLD, 111.. birž. 26. 
— šiandie vidurdienyj sustrei
kavo tarp 4,500 ir 5,000 tekt no 
operuotoji; »r vielų tiesėjų St. 
Louis, East St. JLums, Granite 
City ir Alton miestuose. Streikas 
kilo <klto, kad Bell ir Kinloc‘i 

kompanijos atsisukę klausyti 
Buncsono paliepimų ir neleidžia 
da»b:» inkams organi/.uolies.

Kratos viršininkus .Burleson 
labai pyksta už teljf >nu darbi
ninkų streikus. Jis pranešė Am 
D*nbo Federacijai, kad jis neuž-

SOUTHPORT, Anglija, birž. 
26. — Anglijos darbo partijos 
konferencija’ šiandie priėmė re
zoliuciją, reikalaujančią greito 
priėmimo Vokietijos j tautų ly
gų ir tuojautinio lygos permainy 
mo “sunkių sutarties sąlygų, ku
rios nesutinka su vardan talki
ninkų valdžių padarytais prane
šimais, kada buvo vykinama pa
liauba”.

Nota sako, kad kada užsibaigs 
tyrinėjimai, talkininkai išj ieškos 
“reikalingo atlyginimo”.

Taipgi bus reikalaujama at-( 
lyginimo už sudeginimą Fran
ci jos mūšių vėliavų, kurias, sih 
lig taikos sutartim, VokietijaMu- 
rėjo sugražinti Francijai.

True translation filed *vith the post 
\masler at Chicago, III. Junc 27, 1919 
;required bv the act of Oct 6.1917
TALKININKAI PERSERGST1 

VOKIETIJĄ.

Liepia neremti karės prieš Len
kiją.

Alexander Platz kareiviai buvo 
apšaudomi minių ir nuo namų 
stogų. Bet galinus jiems pasise
kė apvalyti gatves.

Visur kitur mieste bandos plė
šė sankrovas ir užpuldinėjo ant 
piliečių, ištuštindamos jų kiše- 
nius. Stettin geležinkelio sto
ties apielinke, Hochstrasse ir 

Badstrasse yapč buvo netvarkio- 
mis. Gatvekariai buvo užpuo
lami ir riaušininkai kratė pasa- 
žierių kišenius ir vogė moterų 
žiedus. Čia irgi kareiviai buvo 
mušami ir apšaudomi nuo sto
gų ir iš langų; kareiviai taipgi 
atsakinėjo į šuvus.

Šįryt išaušus miestas buvo ra
mesnis, bet vidurdienyj policija 
atsišaukė į kareivius, kadangi 
minios vėl pradėjo rinkties.

4,000 darbininkų sustreikavo 
dirbtuvėse priešais Gruenemald 
geležinkelį. Kareiviai užėmė Go- 
erlit&jr Stettin stotis, kurios vis 
dar vartoja, publiką.

Iki vakar vidurdienio geležin
keliečių streikas neparodė žen
klų, kad jis plėtotųsi. Geležin
kelių darbininkų federacija, ku
ri turi 400,(><MX) narių, priešina
si streikui ir išleido atsišauki
mų j darbininkus, kad jie nesi
duotų “suklaidinti politinicms 
agitatoriams, arba kaltininkams 
stūmimo šalies į ekonominį cha
osų”.

jos, jei jos nori, gali nebepriimti 
streikierių atgal į darbą.

Klerikalai nori įlysti.

ST. LOUIS, Mo., — Klerika
lai su savo k romeli u nori įlysti 
ir į viešąsias mokyklas. Jie tų da 
ro neva po priedanga kovos su 
radikalizmu. Katalikų švietimo 
draugija savo metinėje konven
cijoje priėmė rezoliucijų, kad gc 
riaušių bildu kovai su radikaliz
mu yra įvesti tikėjimo pamokas 
į mokyklas ir prašančių valdžių 
tai padaryti. Tuosyk esu ir žmo
nių dora pakilsianti.

True translation filed with the nost- 
unasler at Chicago, III. Junc 27, 1919 
as reųuired by the acl of Oct. 6,1917

PARYŽIUS, birž. 24. — Fran
cija nutarė reikalauti pilno at
lyginimo iš Vokietijos už pas
kandinimą Vokietijos ka'Hhjų 
laivų Scapa Flow uoste. Tai pa
skelbė šiandie laivyno ministe
ris Leygus atstovų buto laivyno 
komitetui. Jis užreiškė, kad tas 
vokiečių hktas peržengia kaip 
paliaubą taip ir taikos sutartį.

Nulinčiavo Hegrą.

PARYŽIUS, birž. 26. — Pre
mjeras Clemcnceau šiandie pra
nešė Vokietijos taikos delegaci
jai, kad Vokietijos valdžia bus 
laikoma pilnai atsakominga už 
neoficialį rėmimą kokio-nors ju 
dėjimo prieš Lenkijos valdžią 
atiduotose Lenkijai teritorijos< 
Poznaniaus ir rytinėj ir vakari
nėj Prūsijoj.

True translation filed wilh the post 
niaster at Chicago, III. June 27, 1919 
as re<|uired by the act of Oct. ♦», 1917

Vokietijoje

Sužeidė prokurorą.

HAMMOND, Ind., birž. 26. — 
Trįs slapta degtinės gabentojai, 
norėdami automobiliu pabėgti 
nuo šerifo, užvažiavo ant kito 
automobilio, kuriame buvo val
stijos advokatas Boone iš Ham- 
mondo ir viršininkas geležinke
lio policijos. Abu yra sunkiai su
žeisti. Degtinės gabentojai taipgi 
suimti.

Jie yra iš East Chicagos.
Slapta degtinės gabenimas 

per Indianą rubėžių yra kuodid- 
ži a tįsias. Degtinės “sausuose In
dianos miesteliuose pilna. Žmo
nis brangiai moka už degtinę ir 

SKAITYKIT IR PLATINKIT geria—net daugiau nogu gęnla- 
“NAUJIENAS

Klijus valdžios pasiūlytai Italijai 
atlyginimas Afrikoje yra užga
nėdinantis. Jis sakė, jog jis ma
no, kad Francijos pasulymas 

turi būti padidintas.
Užrubežinių reikalų ministe

ris kvietė pilną ir besąlyginį rė
mimą parlamento naujosios vai 
džios, nežiūrint partijų.

ELLISyiLLE, Miss., birž. 26. 
— šiandie čia tapo nulinČiuotas 
negras John Hartfield, kuris pri- 
sipažino užpuolęs jauna bailų 
moterį. Jis buvo pagautas mir
tinai sužeistas po 10 dienų jieš- 
kojimo. Linčas buvo iškalno pri
rengtas. Jį pirmiausia pakorė, 
paskui sušaudė, o galinus lavonų 
sudegino. Prašyta gubernato
riaus nedaleisti linčo, bet jis at
sisakė, aiškindamasis tuo, kad 
bereikalingaržus šimtai žmonių, 
o neišvengtinas vistiek turįs at
sitikti. Niekas iš linčiuotųjų 

neareštuotas.

BERLINO GATVĖSE BARIKA
DOS.

LONDONAS, birž 26. — Ex-

tas parneša iš Amsterdamo, kad 
sumišimai Berline didėja. Dau
gely j gatvių yra įrengtos bari
kados ir buvo smarkių susirė
mimų, tarp valdžios kareivių ir 
minių.

Berlino kariniuose rateliuose 
tikrinama, kad kontr-revoliu- 

cija prasidės tuoj, kaip tik pra
sidės komunistų sukilimas prieš

Riaušės ir plėšimai Berline.

M vo pirmtv O iš t© pelnosi *?l»ink-

ORAS

Giedra šiandie ir ryto; nedi
delė permaina temperatūroj.

Saulė teka 5:16 v., leidžiasi
8:29 vai.

BERLINAS, birž. 25. — Per
eitą naktį ir šįryt Berlino gatvė
se buvo riaušių ir plėšimų. Su
kurstytos agitatorių kalbomis 
Alexander Platz, minios užpuldi 
nėjo ir plėšė praeivius ir mušė
pavienius kareivius.. Pasiųsti į Hamburge, Vokietijoje.

True lran«l»Hon filed with Ihe pnst- 
inuster ai Chtcggo, III. Junc 27, 1919 
a? reąuired by Ihe act of Oct. 6,1917

Mūšiai Hamburge
KOMUNISTAI IR NEPRIKLAU 
SOMIEJI SOCIALISTAI VAL

DO HAMBURGĄ. ,

Tvarka mieste jau įvykinta.
BERLINAS, birž. 26. — Žinia 

iš Hamburgo sako: Tvarka ta
po įvykinta. Miestų valdo tary
ba dvylikos, į kurios narius įei
na komunistai ir nepriklauso
mieji socialistai.

185 UŽMUŠTI HAMBURGE.

LONDONAS, birž. 26. — Ex- 
change TcleKraph žinia iš Co-

tapo užmušti Hamburgo riaušė
se.

Berlino žinia sako, kad suki
lėliai pilnai valdo Hamburgo mi 
estą. Jie užėmė miesto salę ir pa 
liuosavo kalinius.

Kita žinia sako, kad biržos na
mas tapo apgriautas mūšyje už 
miesto salę.

Gen. von Letow paliepta su
triuškinti sukilimą spėkos pa- 
gelba. j i

100 ŽMONIŲ UŽMUŠTA HAM
BURGE.

PARYŽIUS, birž. 26. — Ame- 
ri|cos taikos komisijos šiandie 
gautosios žinios sako, kad 100 
žmonių tapo užmušta riaušėse



Niekur, niekur teisybes
Žemaitės pasakojimas.

(Žiur. nr. 150)

Iš eilės priėję rusė savo var
dą pavardę ant popieros ten, kur 
raštininkas parodė.

Saulute visiškai jau buvo ant 
laidos, kaip vyrus iš valsčiaus 
atleido; tie, kaip nuo sieto pa
leisti, lėkė stačiai namo, nebesi
žvalgė nė j monopolį, nė į ali
nės, nes jau buvo uždarytos.

Rimeika per visą sueigos lai
ką persėdėjo ant gonkų; sykį 
lik tarpduryje pasiklausė po- 
sredninko kalbos: nieko nesu
pratęs vėl atsisėdo. Saulei lei
džiantis pirmas išdrožė namo. 
Nė prie pasirašymo jo uebepri- 
j^Miukė. liniuko, išvaikščio
jo žmonės; liko tuščia raštinė.

Posredninkas atsipūtęs,* užsi
rakė papierosą. Viršaitis dar 
dybstura i>o aslą, raštininkas 
dar teberašo. Pabaigęs, dėlio
damas popieras, paklausė po-Į 
sredninko, kur manąs nakvy
nės važiuoti.

—Niekur neuakvosiu, — tarė 
posredninkas, išsitraukęs laik
rodėlį žiūrėdamas. — Visai jau 
vėlu. Pas kleboną ant čajaus, 
paskui — namo.

—CM, kleboną! pi# si m imis... 
Kokį šiandie juoką išgirdome, 
— juokiasi raštininkas, net a- 
kįs jam spindi. Staršina suži
nojo svarbią naujieną apie mu
sų kleboną.

— Na, kokia naujiena — 
klausė posredninkas.

—Man trumpai tepasakė, ne
buvo laiko,
kreipdamos į viršaitį 
na, pasakyk dabar aiškiai, štai ir 
poiUis posredninkas girdės, 
kaip ten nuplėšė, kaip sumind
žiojo, suspiaudė caro paveiks
lus.

tarė raštininkas
Starši-

Chicago, III Pėtnyčia, Birželio 27, 19x9
■MBS

^.Didelis Iškilmingas Piknikas^'
Rengiamas Chicagos 4 progresyvių draugijų 
D-tės D. L. Keistučio, D-tės L. Jaunikaičių I). M„ 
D-tės Brolių Seserų Am. ir D-tės J. L. D. P. Kliubo

NEDĖLIOJĘ, BIRŽELIO-JUNE 29 d., 1919

NATIONAL GROVE, RIVERS1DE, ILL.
Pradžia 9 vai. ryto. Įžanga 25c.

Nuoširdžiai užprašom visus lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti į šį pikniką, nes puiki muzykė 
grieš visokius šokius, kur galėkite linksmai pra-

leisti laiką ir atsikvėpti lyrų oru. Kurie turit pir
kę serijas nepamirškite bid!i prie dovanų.

Kviečia KOMITETAS.
PASARGA: Važiuokite 22-ros karais iki su

stos paskui La Grange iki pat daržui.

Debatai
O kaip linksniu. <>j, kaip malonu 

.girdėti kiekvienos dienos ir kasdie
na rišant įvairių svarbių, frakcijų, 
kairią, vidurinių ir dešinių sparnų 
klausimus, sakau kasdiena nuo 7:00 
ai. ryto iki net |hi 12 nakties: Te
na ir oponentas pasirenkamas ant 
vietos. Kam rupi šių dienų politi
ka šių dienų klausiniai,, kam nesu
prantama ir neaišku savo srovės 
(kokioje srovėje esi) reikalai ar tai 
Imtum tautietis - katalikas ar tau
tietis - laisvamanis, socialistas - 
kairiais, dešinisis vidurinis ar kit
kas privalai atsilankyti kiekveną 
dieną. Nauda gi turėsi neapsako
mai didelę, nes tai Politikos Kole
gija turėsi proga išstudijuoti uždy- 
ką. Be to čia nekrutėsi troškulio 
ir alkio, nes galima gauti pigaus 
šalto gėrimo ir šaltakošės (Icc 
cream) ypač daug svarbos suteikia 
tai tas kad gėrimas naudojamas la
bai sveikas, (ai yra Iron Champagne 

yčia gal daug nereikės* aiškinti, nes 
pats vardas pasako, taigi čia atsi
lankę netik 
litikos, o ir sustiprysit savo sveika
tų.

L’žkviečia
J. B. AGLINSKAS.

3238 So. Halsted St 
CHICAGO, ILL,

—Vot kakoj podlee! — net 
nuo krėslo pašokęs posrednin- 

i kas sušuko. — Sakyk, sakyk, 
'kaip ten buvo, kame?

—Nenupiešė, nė ne sumind
žiojo, tik liepė laukan išmesti; 
batviniais išvadino carą ir ca- 
rienę.

Viršaitis toliau pasakoja visą 
atsitikimą buvusį pas Rimeiką; 
visą klebono kalbą atkartojo. 
Viršaitis nelabai gerai tesugebė
jo rusiškai kalbėti, tai raštinin
kas kiekvieną jo sakinį, kiek
vieną žodį savotiškai vis |x>s- 
redninkui persakė, išaiškino. O 
tas krėsle net šokinėdamas ir 
spjaudosi, ir keikia, ir juokiasi, 
dyvijasi, ir staršiną giria, jog 
maladec. Viršaitis pamatęs, 
kad jo kalba posredninkui taip 
patiko, tai kalė, tai zalatijo, gra
žino nuo savęs prisidėdamas; 
raštininkas dar nuo savęs pa
gražindamas juokino ir piktino 
posredninką. Tokiu budu pri- 
plejiėjo ant klebono butų ir ne
būtų daiktų.

pakiš, tuomet galės ant dapro- 
so atmainai savo kalbą. Juk 
čia niekas negirdėjo kaip dabar 
kalbėjome... Jei Rimeika me
lavo, tai Rimeika kaltas. Kaip 
jis man pasakojo, taip atkarto
jau. Bet patiko: “Maladec star
šina,” sako poserdninkas. Vie
nas žodis Ivyresnybės shižboje 
daug reiškia! Prastą žmogų 
įpainiojus į dielą — pasipila 
magaryčios. O kleboną įpainio
ti į dielą, tai štuka! Tegul nebū
na užsimerkęs, tegul pamato 
žmogų, kas po kam...

Posredninkas su raštininku 
vienudu pasilikę o džiaugiasi, 
rankas trina. Raštininkas pa
sitiesė rašyti. Posredninkas sa
ko, o tas rašo. Pasišnekėdami, 
pagalvodami, prirašo didžiausį 
popierį. Perskaitė balsu. Po- 
sredninkui netiko: metė į šalį; 
ėmė kitą rašyti. Vėl galvojo, 
vėl taisė, kalbėjo ir vėl rašė. Iš 
to džiaugsmo nė miego nebeno
rėjo; maž per visą naktį darba
vosi.

Nuo to laiko praslinko jau po
ra savaičių. Daugumas jau 

primiršo, nustojo plepėję apie 
klebono kalbą. Rimeikai patįs 
irgi jau nusiramino, ūpas jųt 
pasitaisė. Patsai užpirko mi
šias, kad Dievas duotų, dvasios 
šventos visiems Hežuvninkams. 
l*ati kasdien kalba dalį rožan
čiaus prie Panelės švenčiauisos, 
^melsdama, kad per jos užtarimą

I

Ant" žemės vanduo putodamas, 
dirbdamas sau takus, gurgėjo, 
kur lik pakalniai! prasimuša: 
plūdo, seko, tartum ko nusi
gandęs puolė grauždamas, jieš- 
kodamas vietos kur nuplusti. 
Klanai tik žliurkso ant kietos 
žemės, nesijudina savo spėko
mis. bet ir tai ne ilgai. Pie
mens gindami bandas, šoko 
pliaukšti po klanus, laškylies; 
kitą net visiškai ištaškė išspar- 
dė, kas beliko, banda ant kojų 
išnešiojo. Nusdgaidrijus tžmo- 
nės po laukus emČ’ krutėti.

Į miestelį atvažiavo keletas 
pačios vyresnybė prisėdusių, 
vežimų. Kcpiirės visų su spitė
mis kaktoje. Diržais, virvė
mis apsigabinėję, dybstura pa- 
karčiamii^is^ Da jvSrtiaš veži
mas atžvangėjo, matyti dar di
desnės vyresnybės prisėdęs. Tie 
stačiai į kleboniją nužvangėjo. 
Pirmieji taipgi, arklius mieste
lyje palikę, patįs pėsti per pur
vynus, šoblėmis velkini, nutai
kė į kleboniją. Kas pasitikęs, 
vyras ar inotcrė, žiopso ir atsi
sukęs da stibisi, kas čia ir kur 
tie svečiai eina.

Sujudo sukruto klebonijoj. 
Žįnoma, tiek svečių sulaukus, 
šeimyna laksto, klebonas siun
tinėja zakristijoną, vargoninin-

susiėmusi rūkiU|:. Visi nusigan-

kad tapsit žinovai po-

vistis,

klebono, bet ir 
nedovanojo. Pri- 
visokias užgintas

tvirtai tikėdama, jj)g be Dievo 
valios nė vienas plaukas nuo 
gąlvos nenukris.

kamendorhii 
plepėjo, kaip 
gazielas laikus, visiems pusber
niams dalijus, užginta^ knyge
les perkąs, su tomis mergaites 
viliojus, caro valdžių (niekinąs 
ir iš prūsų raštus traukius.

Nebesumodamas, ką daugiau 
bepameluoti, viršaitis pamažu 
prasišalino, džiaugdamos gavęs 
pagyrimif nuo vyresnybės, o an
tra, džiaugdamos išlaiko Iky- 
šiais ir magaryčiomis kleboni
joj- • I ’

—Jeigu butų kokia bėda kle
bonui — galvojo sau viršaitis, 
— o gerai pamylės, da į kišenių

Vieną rytą, beauštant, staiga

niaukė. Ištiko vėtra, žaibai bli
zga ir griaustinis griauja, bet 
netraukiai, rodos kaž-kur toli. 
O čia lietus kaip iš viedro pasi
pylė. Beveizint visi grioviai 
vandeniu patvinko, ^irvos pati- 
žo, pievos klanais pasriuvo; ne
bespėjo vanduo nusekti, nes iš 
viršaus pila ir pila. Nuo medžių 
varva; nuol |pasto^ių čiurkšlė
mis bėga; ant kelio, kur duobe
lėse, vanduo putoja.

Žmonės dairosi: kas čia bus? 
"Nė prie darbo į lauką gali išeiti 
nė gyvulių kaip išginti, 
dairant ėmė iš vakarų 
ties, lietus retėti; vėtra 
vo, debesis ordos kas 
stumia į rytus. Nors

stosi. A Subėgo špitolininkai, 
artimosios dayatfkos, keletas 
moterų ir vyiaį iš miestelio. 
Vienas kitą klausinėja, dievago
jasi, stebisi; kas čia? Kaip? 
Iškur? Ko ta policija, žandarai? 
Ką čia darys?

O Tie svečiai, didieji tik vidui 
pas kleboną, o kiti kieme aplink 
vežimą slankikli Klebonas iš
raudonavęs, net mėlynas, šian 
puolęs ten puolęs, po kambarį

| TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

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

Niiudinga knygelė ypatingai norintiems su
sipažinti su įvairiomis legališkor.iis teisė
mis. 141 pusi. >

l- "oImmT ~ - į -

KAINA 50 CENTŲ.
Su prisiuntimu

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

Besi- 
gaidry- 
nuščiu- 
stumte 
debesįs

tų pusėje da pilkuoja, vejas 
ūžia, bet ant galvos lietus jau 
nustojo. Dangus švito, med
žiai da nuo lapų lašino vandenį; 
nuo pastogių rečiau bepakšnojo.

DATR1J0T1ZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis-* 

$120,000.00.
S. E, Cor. Fourth anų 

Jackson Sts. 
SIOUX CITY, U.

su vienu su kitu pašneka, pa
mojuoja, taip-pat su zakristijo
nu: kažinką jam paliepė, parū
kavo, da vyrų mieščionių pasi
šaukė, da pašnekėjo, vis trum
pai, greitai dėsto, o balsas jam 
dreba. Jaunasis kunigiukas ir
gi čiuprą pastatęs laksto, duri
mis tranko.

Netrukus išneša ryšelį, ir kle
bonas, ploščium apsisiautęs, sė
do vežiman. Apsidairęs, kad 
tiek čia žmonių subėgę, tarė:

— Na, parapijonįs, sudieu! 
Gat nebepasimatysime: Aš už 
savo nuodėmes išpakutavosiu, 
bet jus kai kurie neišpakutavo- 
sit.

Nuvažiavo. I^lebonas su vie
nu vyresniuojiųviępamc vežime 
kunigiukas su kitu barzdyla ki
tame. Nužvangėjo, nupliauškė, 
net purvai tyška. Lygu va-

pagavęs, nusinešęs, o viščiukai 
nusigandę tyli, atsikvošėję lak
sto, į augštą žiūrėdami ciep, 
ciep, ciep! Taip ir čia: išve-

žmonės žiuri vieps kitam į akis. 
Paskui subruzdo davatkėlės, 
moterėles verkti.

(Bus daugiau).

Koncertas ir Balius

S ubą toj e irželio-June 28, 1919
si chorai Cliicagos priklausanti Susivienijime.

SUS. LIET. SOC. DAIN. AM 
ERIKOJ 1-mo Apskričio

Surengtas tikslu susivažiavimo delegatų Sus. 
Liet. Soc. Daili. Ant,. Gerbiama visuomenė kvie
čiame skaitlingiausiai atsiankyti, nes dalyvaus vi-

Darbo Laukas

— Surengtus —

IIIIIIIIIIUIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP^

M. MELDAŽIO SVET, .
2242 West 23 Place

Pradžia 8 vai. vak. 
y įžanga 35c. ir 45c.
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Draugų skaitytojų prašome ra-' 
F’’ėti Naujienoms bent trumpų 

š savo upiclinkės apie dar. | 
bus, ty. apie darbų stovį, apie 
darbininkų bruzdėtiing, apie 
streikus, ir tt. žinios apie strei- 

, kus yra ypač svarbius informa
cijos kitų vietų darbininkams, 
todėl įvykus kur-nors streikui, 
reikėtų urnai apie tai laikraščiui 
pranešti. — Redakcija.

Į Detroito Darbininkus Lietu
vius.

Draugai detroi liečia i! Mes, 
Springfieldo, 111., darbininkai 
lietuviai, norime tikrai sužinoti, 
ar yra Detroite streikas ir, jeigu 
yra, tai kurių fabrikų ir dirbtu
vių darbininkai streikuoja? 
Mums tatai labai svarbu žinoti,

lietuviai ėmė važiuoti į Detroitą 
uždarbiauti. Tuo tarpu gi 
mes girdėjome, kad pas jus dar
bininkai streikuoja. Malonėkite 
todėl urnai pranešti.

— A. S. Raulinaitis.

Protestas. ’
(Feljetonėlis).

Protestų gadyne užstojo. Pro
testuoja visi ir prieš viską. Žmo
gus nu taip Įiasakė, kaip kiti no-

1 retų — protestas. Lenkui sker
džia žydus — protesetas. Talki
ninkai nori tvarkyli svetimų ša
lių reikalus — protestas. Lenkai 
užima Vilnių — protestas. Bol
ševikai užima Vilnių — protes
tas. Kapitalistai nori susiaurin
ti darbininkų teises — protestas. 
Protestai, ir ant protestų pro
testai... i me skriaudžiami. Iki šiol mes

Skerdžiamieji žydai užprotes-buvome, padėjimo viešpačiais,— 
tavo prieš lenkus, o lenkai, iš sa
vo pusės, užprotestavo prieš

SUSTOK! SKAITYK ir KLAUSYK?
Draugystė Lietuvių Darbininkų Sąjungos

— Bengia —

Didelį Pikniką
Kuris atsibus

NEDĖLIOJ BIRŽELIO 29 D., 1919
G. M. CHERNAUCKO DARŽE, LYONS, ILL.
Pradžia 9 vai, ryto Įžanga 30c. porai.

Gerbiamoji visuomenė, kviečiame visus skaitlingai atsilan
kyti ant to musų perengto pikniko, kuriame turėsit proga pra- 
h'isti linksniai laiką ant tyro oro po žaliais lapotais medžiais, 
taipgi nepamirškit, kad tas piknikas bus paskutinis šlapias, 
ant kurio galėsit gauti visokių skanių gėrimų ir užkandžių, nes 
daugiau tokių pikniku nebus, nes nuo 1-mos Liepos užsidarys 
gėrimai. Taigi visi ura ant to pikniko be skirtumo, didi, maži, 
seni, jauni. Kviečia KOMITETAS.

stuojame prieš..’. prieS musų
teisių varžymą. Karės meto pa- į ' /j ,! ’
tvarkymai privalo nebeturėti ga)
les. Gana jau mes kentėjome)

Išsisekė kantrybė... Ir mes pro
testuojame. Taip, mes protes
tuojame ir reikalaujame, kad 
traukiniuose vėl butų įvesti visi 
jKitogumai, kuriuos mes turėjo
me iki kąres. Būtinai... Mes 
nebemanome važinėtis sykiu su 
paprastais žmone4nįis. Įgriso. 
Tik persistatykite sau: mes turi
me važiuoti kartu su labsarda- 
kaiu, raf nekals darbininkais, 
žemai atsiprašom, mes daugiau 
to nebenorime... Mes mokėsi
me, kiek reikia, bet mums turi 
būti sugrąžinta visi patogumai. 
O jei ne, tai protestuojame, 
protestuojame, ir protestuosi
me.. . Tegul žino visas pasaulis 
apie tokią negirdėtą neteisybę. 
Tegul išgirsta visi, kad mes esa-

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis , įimtus | 

paveikslų apitf žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso- : 
kių ligų. Tokios knygos lietu
viu kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos*.
1739 S. Halsted st^ Chlcago, III.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertčs 
Phonągrafa, pasilikusi sankrovo
je, Šita maŠjna beveik nauja, prie

testuoti! Jei jums dar mažai to, 
- mes galėsime ir daugiau “po

gromų” surengti, kad ir čia, A- 
incrikoj...

O šiomis dienomis sumanė 
protestuoti ir Chicagos milio- 
pieriai.

Matote, jeigu visi protestuo
ja, tai kodėl mes negalime? Ar 
mes blogesni?

Ir jie užprotestavo. Pasiuntė 
protestą vardu 100 Cliicagos įpi- 
lionierių į Washingtoną.

Mes protestuojame. 
--------------------- \-------

jais norhnu pasilikti. Tegul 
tauzija darbininkai, kad mes ir 
taip jau turėjome perdaug ge
rų laikų. Kas mums galvoj — 
tegpl dega visas pasaulis, bile 
mums gerai... Taip jau nuo 
amžių palikta, kad linksminties 
gali tik tas, kuris turi pinigų. 
Mes turime pinigų, ir todėl tu
rime pilną teisę linksminties. O 
kokiu budu mes įsigijome tuos

Sujudinkime žemę ir stokime 
už savo teises; teises važinėties 
patpgjuose vaguonose... Pro
testuokime prieš suvaržymą tų

Prote- teisių! — Z.

jos randasi rinkiny ! 
24 rekordų Ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letą augštos klesos 
phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi tarime 
$650 piayer piano, 
garantuotą 10 metu 
ir vartotą tik 8 savai

tes, kurj mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UžMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. 0. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PRISIUNCIAME UŽ DYKA. 
VVESTERN FURNITURE 8TORAGE 
2810 W. Harrison SL Chicago. III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedfr 

Įlomis nuo 10 Iki 4

STATĘ BANK OF 
WEST PULLMAN 
Valstybinė Banka

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

3% ant sutaupintų pinigų.

DIDELIS PIKNIKAS
• RengiamasFedprariiūs Lietuviu Kliiibu S STICKNEY PARKE, S Nedėli°i’“°±ne 29’1919

lUuBluGIJOS LIBlUVIlį RiIUDŲ y ■ Lyons, Illinois. ‘ Q Muzike ANGELUS FAMOUS JAZZ BAND

' • x L- % , . ■ . . C *
f . L , ■’T '•«?• Js . į . ■ ’ t / '-v < .

4' Į ' 1 i "1 ‘ ' 1 f '' f'11 ' '"ji’ 'P .' ' T■ ■' ' 1 ' \ i



PėtnyČia, Birželio 27, 1919

K
į
B

3 f’

■' ■ F'- Y >

_S_A_L U _T Ą R A S
<___ 2___ __ _______ ~ __ L_____

(707 8o. Halsted SU Telephone ČmdsJ 6417
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DR. VIRG. NARBUTE 
Physician & Surgrou

Office: valandos 2—4 ir 7—9 
po pietų.

8001 West 22nd Street
Tel. Lavvndale b60 , 

Gyvenimas: 2111 .Marshall Blv.
Tel. Rockwell JOSI

MMM 
ftusiikas ir Turkilkos Vanos

NAUJI E N Oš; ChLcagO, III.
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Apsirūpink Kol Yra Laiko
Kad Paskui Nereiktu Bedavoti

Ar Tamsta Norėtumėt Viena bitų įsigyt?

Dėk savo pinigus, savo atliekamus skatikus j geriausią Ban
ką švieti j savo namus. Išsigelbėsi nuo skurdo? ir gausi 
t ruso pastangas nuomone ir medžiaga. Geriausių exportų 
žinovų stibdi vizijų bodavonių. šita kombinacija padaro 
šios prapertįs geriausioms ant South West side ir suteikia 
Chicagai geriausius namus supraskite kad musų interesai 
šiose prapertese yra tokie pat, kaip ir pirkėjų: kad mes 
ant šių properčių dedame savo reputaciją ir kad augantis 
šios organizacijos pasisekymas priklauso nuo pilnai užga
nėdintų musų kostumerių. Paklauskit tų kurie iš musų 
prapartcs pirko tai jie patvirtis viską, ką mes sakom.
Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip kad Western Electric 
Co. ir kitos. Per šitas praperteš eina Douglas Park eleva
torius ir yni trįs stolįs 181h Avė. (Cicero Avė.) ir 52nd ve. 
(Lanimie Avė.) karai eina per prapurtės. Namai fcudavoja- 
ini kaip matote ant paveikslo tokie, kurie puošia apielinkę 
ir savininkui neša pelną. Dėlto šios prapertįs nesvietiškai

Nuo Liepos (July) 20. 1919 įeina į faktą po $100.00 
properčių kaina, pakjla aukščiau.
Čia įsigyti savus namus yra labai lengva, jus galite pradė
ti mokėdami kad ir $10 į mėnesį ir be jokių jums čia ne
reikia advokatų musų kontraktai yra padaromi ant vietos 
ir gvarantuojami visoje Amerikoje žinomos Chicago ll'itle 
an<| Trust Company. ' c
Norint matyt šitas prapartesA mehUiam pasimatyt su ma
nim.

Adam Markūnas
Sales Manager 

847 First National Bank Building
Randolph 7400 

i
Kits diienn ant properčių nuo 10 vai. 
ryto iki 9 vai. vakare.

51 Avė. <& W. 191h St.
Parkholme — Cicero.

Labai paranku patiems atvažiuoti arba 
Automobilius tamsta atveš už dyką.

įsigyk vieną šitų Rezidenciją Parkholme 
telefonUokite Cicero 225.

ir tada tik suprasit jų vertę.

aš, adomas a karalafskas sekančiai rašai 
aš labai sirgau per 3 metus, (iiislabn^jes pilvelis buvo |>ia.

»i,|m. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjiinas Krauju, inkstų 
ah«4nas spėkų nustojiįvas vis< kūno, ir buvau nustoję." viltie*. « 
ijrgyveusiy Visur (ieškojau suu pagelbės, nesigailėjau visoit 
”koj ir už rubefiy. bet niekur negavau savo sveikatai pagelbo." 

Het kada pareikalavau Saiutaras vaistų, Bitteria. Kraujo valy.
Nervatotia, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimo 

minėtos gyduolė* pradėjo mano pilve* atsigaut, stiprėt, jfeno dirb 
Liaujas išsivalė. Nervai ėmė stiprini dirbt Inkstai atsigavo Re> 
(natizmas pranyko diegliai neberiadl no krutinę Vidurių »*ėšbo. 
išnyko po užmušimui visų ligų Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau ka» 
vaitė po buteli Saiutaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksi* p* 
maėiau tokj skirtumą kaip tarp meno* ir nakties Dabar jaučiui* 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 s> kių dėkuoju Saiutaras mylistu g* 
rudėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem «» lokiai' 
.tMtti*unN|A paturiu uuoširdiai kreipties pre Salutares*

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J Baltrenaa Prot.

Chicago. 111

Moterim i r Vyram

12th STREET
Tel. Kedlie 8902.

3.514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louis Avė.

CHICAGO. ILL.

r
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Pajieškojimų Žurnalas”
Pajieško gimines, draugus, pabėgusias pačias ar vyrus, o ypatingai 
Vaikinams merginas, merginoms—vaikinus. Visiems paiieškoilmai 
kainuoja tik $1.00. Merginoms pajieškojimai vaikinų UŽ DYKĄ.

Apart pajieškojimų telpa pamokinanti straipsniai; y'pač iš šel- 
msniško gyvenimo ir meilės; apšilai puikių juokų. Siuskite pa- 
lleškolimus tuojaus. žurnalo knina metams $1, viena kopiia lOc. 
Reikalaukite platesnių informacijų, prisiusdami 3c štampą. Adresas:

ADV. JOURNAL
Room 209 • 210 Temple Court Building. Chicago, III.

Ofisai:
859 North

Dr. J. SHANK8 
lydytoja, ir Chirurgas 
Jeigu jus nesi* 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane

Robey Street 
Vai.—8 iki 10 a.m.

nuo 7 iki 9 vakaro
802 vv./Madison St.

11 rytą iki 7 vai. vak.

KORESPONDENCIJOS
j

VVAUKEGAN, ILL.
i

Iš musų padangės darbininkų 
judėjimo.

šiuo tarpu darbai eina nekaip, 
bet darbas nesunku gauti. Mat, 
jūreivių stovyklos randasi ne
toli musų miestelio, tai didžiu
ma ir dirba ten prie įvairių dar
bų. Mokestis už 8 Vai. $3.68.

Vielių fabrike bedirbama tik! 
dienomis. Naktimis darbas liko 
panaikintas. Priežastis — uni-; 
jos steigimas,.kaip jau buvo ra
šyta, Čia pradedama organizuo-

KENOHHA, WIS.

TautiŠkas himnas dėl biznio.
Birželio 21 dieną LSS. 58-tos 

kuopos “Aido” choras surengė 
vakarą. Vaidino vienveiksinę 
komediją “Netikėtai.”

Vaidinta neblogai, nežiūrint 
to, kad kai-kurie lošėjai pasi
rodė scenoj pirmu kartu.

Publikos atsilankė nedaųglau- 
sia. Turbūt, iš priežasties šilto 
oro. Be to, kokios tai suvieny
tos draugijos tą patį vakarą su-

ti darbininkus į Amerikos Dar- re"«*,I,iknik<! ir J*“*
Tečlau, vieną dalyką reikia 

paminėti. Vaidinimui užslbai-

Tie . Vyrai Kurie Nori
kokybes drapanų, stailių ir 
gerai dėvimų ras mus ge
rai prisirengusiais patar
nauti jiems teisingai iš vi
sų atžvilgių.

Mes esame dikčiai prisi
krovę siutų geriausio dar
bo, geriausios kokybes, ir 
užtikriname gerą pritaiky
mą iš kiekvieno atžvilgio.

Ateikite ir peržiūrėkite 
musų puikias eilias

Jaunų vyrų liemeniniy 
siutų po

$18 iki MO
Vyrų

l 'feO
i » 
s ri|t
i

bininkų Sąjungą.
Darbininkai noroms rašėsi, gus išėjo ant pagrindų režisie- 

nepaisydami jokių “bosų” grą- rius ir pranešė kad programas 
jsinimų. Dėlto buvo atleista iš užsibaigė. Bet, girdi, valandėlę 
darbo apie 800 darbininkų.

Birželio 19 d. įvyko unijos 
susirinkimas. Kalbėjo vienas 
organizatorių. Girdi, mes tu- 

Įrime VVashingtone gerų atsto
vų, kurie gina musų reikalus. 
Tuosyk vienas ten dalyvavusių 
pasiprašė balso ir paaiškino a- 
pie Washingtono ponus. Jis sa
kė, kad jie esą ne darbininkų 
atstovai, ale kapitalistų.

Tai buvo tikros smūgis reak
cijos gynėjams. Žmogelis ga
tavas buvo trukti iš apmaudo ir 
ėmė šaukti. Girdi, kalbėjusia 
esąs tikras darbininkų priešas, 
nes jis norįs sugriauti ką tik su
sitvėrusią uniją...

Gerbiamieji, laikykitės unijoj. 
Mes paimsime ją į savo rankas 
ir padarysime taip, kaip Kana
dos darbininkai kad padarė, kad 
pasiėmė vadeles į savo rankas. 
Tuosyk mes galėsime pasakyti 
Darbo Federacijai, ką mes ma
nome ir ko norime.

Broliai, laikykimės vienybės, 
jei norime prašalinti tuos dar
bininkų carukus, khrie mulkino 
mus bėgiu trijų dešimčių metų.

— Girios Paukštis.

CLEVELAND OHIO.
1 •• •' ' *.> • ’r <' f.', • ; ? •..

' J Du piknikai. •

Birželio 22 dieną, Rusijos iš
eivių revoliucinės organizacijos 
surengė puikų pikniką. Žmo
nių piknikan suvažiavo iš visų 
miesto dalių apie 1,500. Apie 
3 valandą prasidėjo programas. 
Prakalbas sakė lieti!viškai Ir 
rusiškai. Lietuviškai kalbėjo 
J, Jukelis. Buvo ir deklamaci
jų, kurios atlikta gana gerai.

Jaunimas, mylintis šokius tu
rėjo progos pašokti svetainėje 
tyrame ore; kiti Žaidė įvairius 
žaislus. X,

| . Ptfkjfikas buvo pavyzdingas, 
bežiūrint, kad žmonių dalyvavo 
įvairių tautų: lietuviai, rusai 
finai, lenkai ir k t. Praleidę die
ną tyrame ore, draugiškai atsi- 

; sveikinę, visi skirstėsi. Pikni- 
i kas pavyko visais atžvilgiais.

Vyčių piknikas.
Tą pačią dieną, kitoj vietoj, 

buvo “Lietuvei Vyčių” pikni-
* kas. Jie irgi turėjo programą; 

žinoma, jų programas skyrėsi 
nuo socialistų. Jų programas:

! bčgimo lenk.tynęs, -v-ir-v5s traulti- 
• nias ir.. . “karč” su lenkais. Ais
I p įskutinL skyrius buvo entra, 
1 nes to programe nebuvo pažy
mėta. “Karę” pralaimėjo len- 

; kai, fyadangi jų buvo apie 10, 
o “Lietuvos Vyčių” apie 100. 
Kodėl lietuviai su lenkais susi
pešė, priežasties nesužinojau.

Keletas lenkų vaikėzų liko 
smarkiai sumušti; taipgi keli ir 
lietuviai vyčiai matėsi su mėly
nomis akimis, sutinusiais vei
dais.

Du piknikai, bet kokis didelis 
skirtumas tarp jų. Susipratę 
darbininkai svarsto savo reika
lus, draugiškai apsieina vieni su 
kitais, kuomet vargšai vyčiai

I skaldo tokiems pat tamsuoliam#. gyrė sekančią daktarų rezoUu 
galvas. •—Savoy. J riją:

iš. užsibaigė.
' kantrybės. Bus kas tai nepa
prasto — dainuos mažos mer
gaitės.

Pasikelia uždanga ir scenoj 
pasirodo 6 mažos mergaitės ir... 
užtraukia “Lietuvą Tėvynę Mu
sų.” Dainuoja ir plevėsuoja A- 
merikoniškomis vėliavomis. 
Publika sustojo.

Na, manau sau, tos mergai
tės turės sudainuoti ką-nors ir 
apart himno. Bet nieko dau
giau nebedainavo.

Žinoma, jei tai butų atsitikę 
tautininkų vakare, — nieko ne
sakyčiau. Bet kuomet tai daro
ma socialistų vakare — therc is 
sojnething wrong. Aš tuo visai 
nenoriu pasakyti, kad himnas 
socialistams yra nelegalė daina. 
Visai ne galima ir ją dainuot. 
Bet tuo pačiu laiku reikia neuž
miršti darbininkų himno ir ap
skritai darbininkiškų dainų.

Gal skaitytojai pamanys, kad 
to vakaro vedėju buvo ne socia
listas, bet kokis nors tautinin
kas. Klystate. Vakaro vedėju 
buvo socialistas iš kairės ir 
LSS. 58 kuopos organizatorius.

Kada aš jam pastebėjau, jo- 
gei tokie dalykai visai neišpuola 
daryti socialistų vakaruose, tai 
jis man atšovė, kad tai daroma 

, lik dcl biznio. Pri^gtam, esą. 
ir himne rąndasi neblogų žod
žių. ;; 1

Teisingai Naujienos rašė, kad 
reikia daugiau mokytis ir pro
tauti, o nę vadovautis vien tik 
jausmais. Ypač Reikėtų vado
vautis protavintu kuopos orgrt- 
nižatoHania.
• * d” " ‘ % 'J *

Minimos kuopos organizatą- 
rius susirinkimuose moka labai 
gerai pašnekėti. Visus sociaj- 
patriotus ir kitus “negerus” so
cialistus jis gatavas vandens 
šaukšte paskandinti.

Vienok, tatai jam nė kiek ne
kliudo dainuoti himną dėl “biz
nio” ir gerėties juo. Kur nuosą- 
kumas?

LSS. IX Ra j. raštininkas J. M.

(Atsiųsta).

Lietuvai'Gelbėti Drau 
gijos Pranešimas

Amerikos Ijidtuvtių Daktaifo, 
Draugija, išklausius raportą 
Komisijos orfianiravimuf Idio
tu vai Gelbėti Draugijos nuošir
džiai pritarė ir jgaliavo veik 
ti Komisiją, nevaržant jos. — 
Vienok Am. Liet. Dakt. Drau
gija kaipo kūnas prisiėmė ant 
savęs atsakomybę prieš visuo
menę už savo paskirtus komi
sijos narius. Lietuvai Gelbėti 
Draugijos Komisijos nariai se
kanti.

Lieut. Dr. S. Bicžis, ptrmin. 
Dr. J. Sarpalius, sekretorius. 
Dr. J., Kulis, iždininkas.
Dr. A. Montvidas ir Dr. P. 

Žilvitis, Iždo.
Amerik. Z1

kuris atsikiivo Chicago, UI. Bir
želio 8-940 ir 11 d., 1919, už-

globėjai.
etuVių Seimas,

konservatyves štai les siutai po

$15.oo iki $40.oo
Nežiūrint kur jus eisite jus negalite gauti geresnės 

vertės.

Atdara Utar- 
ninko, Ket
verto ir Su- 
batos vaka

rais.

kampas

Atdara ’ Ne
daliomis iki 

pietų.

Island Avė1800 Blue 18 tos gatves.

Musų Išpardavimas 
Birželyje

Taip buvo gerai branginamas, kad mes parda- 
vosime iki Liepos pirmai. Dabar yra laikas nusi- . 
pirkti drapanas dėl šiltos vasaros už galimai pigia
usia kainą. *' .

»
i

Ateikite ir Pamatykite Bergenas

The Peopks Store
11201-3-5-7 MICHIGAN AVENUE, 

ROSELAND
■ ./•

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliai!* Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainų priskaito m a ir 

1c ir 2c kariškos mokestį* 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32*ra GATVES

■Į

darbo 
atsieki-

gydyto-

1) Kadangi Lietuvos gyvento
jai tūkstančiais žūva iš prie
žasties stokavimo gydytojų ir 
gyduolių.

2) Kandangi pati Lietuvos 
valdžia maldauja Amerikos lie
tuvių gydytojų pagalbos.

3) Kadangi patįs gydytojai 
yra ir turi būti kompetentiš- 
tiškiausiais žinovais būdų ir 
priemonių organizavime sanita
riškos pagalbos, ir

4) Kadangi bepartyvis sucen- 
tralizuotas pagalbos organizavi
mas užtikrina veikesnį 
pasisekimą ir tikslo 
mą:—

Todėl mes, lietuviai
jai Amerikoje, savo reguliaria
me susirinkime, įvykusiame 
Balandžio 8 d., 1919 m., vien 
balsiai nutariame paimti orgn- 

ni^avimą hepartyvės organiza
cijos teikimui sanitarės pagal
bos Lietuvai.

O!rganiza<|ijiq, bus žinoma 
vardu — “Lietuvai Gelbėti Drau 
gija.” —

Josios nariais bus kiekvienas 
įmokėjęs $2.00 ar daugiau į 
metus.

Josios rėmėjais skaitysis kiek
vienas įmokėjęs mažiau $2.00 į 
metus.

Apart narinių mokesčių ir 
piniginių a ūkavimų, josios kom- 
peticijai bus pavesta kolektavi-

von lietuvių gydytojų, n ursi ų, 
medikamentų-ambulansų etc.

šiuomi Amer. Lietuv. Dakt. 
Draugija turi už garbę praneš
ti visuomenei, kad komisija pil
nai susitvarkė ir jau priimi
nėja pinigiškąją pagalbą.

Kaip veik Amer. Lietuvių 
Seimas užgyrė augščiau minė
tąją rezoliuciją tuojaus atsida
rė narių verbaviitaas. Toje pa
čioje dienoje pradžia tapo pada
lyta, — surinkta $639.00 ir 183 
ypatos pastojo nariais, kurie už
simokėjo metinės duoklės ne- 
mažiaus $2.00.

Todėl lietuviai ir lietuvės, ne
laukdami nieko, o norėdami ne
šti kuogreičiausią pagalbą savo 
Tėvynei Lietuvai, jnalonėsite 
siųsti aukas su surašais ir adre
sais aukavusiųjų, draugijos se
kretoriui šiuo adresu: Dr. J. 
Sarpalius, 3252 So. Halsted St. 
Cliicago, III
^pey orderiaiAjrivalo būt išrašy
ti ant vard6 draugijos iždinin-

I čekiai ir mo-

tnas medikamentų, atliekamų ko Dr. J. Kulio, 
rūbų etc.

Dispozicija organizacijos fon-
Dr. A. L. YuŠka -Am. Liet.

__ r___ ,_______ ________ Dakt. Dr-jos pirm.
do apreikš pasiuntime Lietu-1 Dr. A. L. Graičiunas, Sekr.

. J
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INDIJA.

v

pusiau

■ 1

Rocky Moimtain Locust”, dar

skiriant galbūt lik vienų Angli
ju, kuri busianti viena rimčiau
sių amerikiečių konkurentų. Ta-

i 'į 
f i

zacajomis. ^Anglijos biurokra
tų išnaudojimas sunaikino tas 
institucijas ir sustabdė Indijos

■

Ten jam vieta, o ne mokyklose.
— Z.

i s
' f

Tik darbininkai sutvarkys 
Indijos reikalus.

į Anglijos

Tūlo Chicagos dienraščio ben
dradarbis jau daro “praktiškų 
skaitliavimų,” būtent: kur ir ko

Ūkininkų Balsai
Persergėjimas ūkininkams.

True translation filed with the post- 
ina.st,cr ut Chicatfo, III. June 27, 1919 
as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios Intern. Labor News 
Service).

mUJIEINOS
i. < «

PvblfoM Daily Saaday,

173# SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS

nedėldie&tu*. Leidžia Na«jieno Ben
drovė 1739 S. HaMad St., Chicago, 
IH — Telefonas: Canal IMK.

Olngoje - P«čt«i
Metini.............................. ..........I;-M
Pusei meto .............................. ••įį?
Trims mėnesiams . ............. į-1*’
Dviem minėsiant .................. 1.4J
Vienam mėnesiai •.*...♦••* /•

Oriosfojo — per neliotolesi
Viena kopija ..................... .
Savaitei .................... ...........v ĮJ
Menesiui.................... .................

Suvienytose Valstijose, no Otcagoj. 
psčtu:

Metini •*..»••••»
Pusei meto ...;.
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiai

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Business

1.00

Suvienytų Valstijų kapitalo 
viešpačiai trina rankas ir vis 
garsiau pradeda kalbėti apie 
gerų biznį. Biznis — jų alfa ir 
omega. Tuolabiau dabar, kada 
Europa perblokšta — nuvargu
si, sunaikinta, alkana.

Josios nelaime ketina naudo
tus šios šalies Nabobai, tie, kur 
bėgiu kelių pastarųjų metų su- 
sirausė pasakiškų kapitalų —. 
beje, taipjau dėka tos pačios 
nuvargusios, sunaikintos ir al
kanos Europos.

Business...

jų akįs tuo tarpu turi būt kreipia 
mus pirmiausia į Franciją ir 1- 
taliją — kol dalykų stovis diiB 
žiojoj Rusų valstybėj esti nesu
tvarkytas.

Francija, kurios pramonijik 
]><irblokš<a sunkia karės meto 
sunkenybių našta, bus reikalin
ga visa ko — pradedant duona 
ir baigiant įvairiomis žaliomis 
medžiagomis. Visa to ji bus 
reikalinga ir galėsianti gauti tik 
Amcrjkojd, dargi ypahngomjs

Traškioji bet nuskurusi Ita
lija jau senai lenkianti galvų vi- 
sagalingiems Amerikos Nabo- 
bams.

Tatai reikių budėti, reiklų vi
suomet maloniai pamerkti mal
daujantiems Europos ubagams 

atleiskite, Amerikos džentel
menai sako: musų bendrams 
europiečiams...

Maloniai pamerkti akia ir pi
ratiškai lupti juos už suteikia
mų jiems, “ant bargo’’, gerų

Tbat isPa Business!

Biznis, didelis biznis Ameri
kos kapitalo viešpačiums, ir toks 
jau skurdas ir budmiriavimas 
šios šalies darbo žmonių mi- 
niodns — darbininkams, smul
kiesiems ūkininkams ir vertei-1 
voms. — šitai sako tie patįs 
džentohnonai, maloniai mer
kiantis ūkia bendrams europie
čiams, t

Tiesa, jie yra perdaug džen- 
telmoniški, kad visa tai pasa
kius atvirai, taip kaip išpultų,, 
jkmurikos džentelmenui sako 
šitaip: neišpuola laukti, kad bė-

mui reikalingų daiktų kainus 
turėsiu nupulti. Galbūt kaip tik 
priešingai. Pareikalavimas bus 
negirdėtai didelis ir mums pri
sieis tai patenkinti...

Patenkinti dar didesne nuo-
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akauda tiems, kuriems tasai pa- vietų Respublikos atstovybe Ji-J 
tenkinimas bus teikiama!

Ne ramybė ir gera valia lau
kia milionus Amerikos kapita
lo vergų. Juos laukia dar la
biau įtempta, dar griežtesne 
kovu. Kova prieš džentebno- 
niškuosius pelnagaudas; kova 

prieSišnaudojimą ir pavergimą; 
kova prieš esamąją gaminimo 
tvarką — kapitalizmą.

Tai yra vyriausius šios šalies 
darbininkų uždavinys. Ir jie 
turės tatai paveikti, išjinidžios 
gal nesužiniai, gal ne be pa
klaidų, vis dėlto jie turės pavei
kti spiriami tų pačių džen-l 
telmoniškų industrinių piratų.

Neišvengiamoji kapitalizmo 
pasiuntinžbė susideda taip, kad 
jisai pats gamina sau duobka
sius. — Genių Dėdė.

Lietuviu kalba ir kate 
chizmas.

ko užpulta, visi dokumentai 
konfiskuoti, telefonus pertrau 
tas ir L.C.A.K. Marlena, Lėni’ 
no valdžios paskirtas atstovas, 

i turėjo stoti prieš komitetą.
Kratos viršininku buvo Ar- 

cliibold F. JStevenson, kuris ke
li mėnesiai atgal ant visados sa
ve sukompromitavo, paduoda
mas surašą 62 nužiuriamų “ne* 
lojališkume” Amerikos piliečių.

Reikia pažymėti, kad šitas 
žygis yra dar pirmas interna- 

L’ionalių atsiliepimų jistorfijoj-'.
Tegul Sovietų Respublika dar 
nėra pripažinta, vienok iki šiol 
dar niekuomet nebuvo kliudo
ma de facto valdžioms įsteigti 
atstovybes svetimose šalyse.

Toliau reikia atsiminti ir tai, 
jog Sovietų Respublikoj nebuvo 
daroma jokių klinčių ameriko- 
iiams vesti savo bizuiškus reika
lus. Tatai paliudija pulkininko 
Raymond Robin# patyrimai.

Sovietų atstovybė užvedė le- 
galę bylą prieš nolegulę kratą. 
Tuo pačiu laiku “Now Yorko 
tyrinėtojai” bando “bešališkai” 
darodyti, jog Sovietų atstovybė 
sukėlus industrinį neramumą 
toj valstijoj. į

z Birželio 20 dieną komitetas 
paskelbė vardus tų žnuuūų, ku
rie gauna savaitraštį “Soviet 
Russiu”. Tas faktas, kad tokie Į 
žmonės, kaip Amus Pinchot 
(samdymo federalis direkto-Į 
rigs), George W. Kirchmey, 
Lillian Wald b kiti įžymus pi
liečiai gauna tą savaitraštį, tar 
nauja ganėtinu darodymu, jog 
jis prildauso prie “pavojingųjų” 
klesos. |

Skaitytoju Balsai Mokslo Žinios
tkretkitas itome sRyrtuje 

nuomones Redakcija neatsako.]

VIENYBES ARDYTOJAI.

Nelabai senai Ųetuvių socia
listams reikėdavo daug energi
jos išeikvoti, idant apgynus so
cialistų idėjų nuo savųjų taip 
vadinamųjų aidoblistų. Kele
tas molų atgal aidoblistai buvo 
labai stiprus. Jų sėdyba tuo 
laiku ’buvo Balti m orėj. Jie iš- 
leidinėjo organų Darbininkų 
Balsų. Tas jų laikraštukas bu
vo pašvęstas ypač,kovai su soci
alistais. Aidoblistai «ukė: “Mes 
kovosime k<4 išnaikinsime L. S. 
Sąjungų”. Bet tas jiems tada 
nepavyko, nes socialistai sugy
veno turp savęs santaikoje ir pa- 
jiegė atmušti visas aidoblistų 
atakas. Net Baltimorės LSS. 
14-tos kuopos jie ncišnaikino, 
nors boikotuodavo kuopos pa
rengimus ir tt.

Aidoblistains rūpėjo ne tiek 
darbininkų būvis pagerinti, kiek 
ardyti darbininkų vienybę. Už
tai jie ir nusmuko nuo koto.

Kaip tik įvyko Rusijoj per
mainos, aidoblistai pradėjo ver
žlios į LSS-gą, o tuo pačiu kartu 
daugelis socialistų išėjo į kraš
tus, ir aidoblistai likos jiems 
artimiausi draugai. LSS. vado
vai apsikabino su Grikštu, Gele
žėle, Kukučiu ir k. ir pasibučia-

doblistišką dūdų.
Tuos socialistus, kurie nepūtė 

sykiu su jais į vienų dūdų, jie 
praminė sučiulpa triniais ir tt. 
Per pastaruosius trejus metus 
vare nešvariausių agitacijų prieš 
socialistus. Priėjo iki to, kad 
Nacionalis S. P. komitetas turė
jo suspenduoti net LSS-gų. Mes, 
kurie priklausėme Sų j migai,

Vicnas “Darbininko” bendra
darbis vadina visus tuos žmo
nes, kurie kovoja su parapiji
nėmis mokyklolmis, išgamo

mis. Girdi, kodėl jie kovoja 
prieš tas mokyklas? Nejaugi jie 
taip neapkenčia lietuvių kalbos, 
jei nori, kad net valdžia uždary
tų tas mokyklas? ir tokių žmo
nių, esą, atsiranda lietuvių-in- 
tejiiigcnlų tarpe!

Kovojame prieš parapijines 
mokyklas ne lodei, kad ten mo
kinama lietuvių kalbos, bet to
dėl, kad jos duoda progos Ro
mos klikai įsigalėti šioj šalyj. 
Dar visai nesenai buvo rašoma 
tame pačiame “Darbininke”, 

kad klebonui turinti priklausyti 
vyriausia galia mokyklos vado-j 
vavime. Girdi, tose mokyklose 
tikyba būtinai turi būti išguldi- 
nėjama.

Ir įvairus tyrinėjimai parodo,
kad mokslas parapijinėse mo- ...
kvklose nepaprastai blogai pa. NeatMŽvelg.uul .............
statytas. Ten daugiau išguldi- kall,,,s ,r ,lu, b,ls kas mokėjome duokles ir už musų

dėl busimos Indijos valdžios,- kUln(M.tus „ pinigus Sąjungos 
tik Indijos darbininkai galės L.i(Jžiuulas laikraštis mus Vadi- 
tinkamai sutvarkyti tos šalies 1 biiiurj.bc.lnis, išdavikais ir 
reikalus. Madinis judėjimas, (p lueg kcutCule jr laukfjuc, ka- 
kuris apsireiškė visoj šalyj strei- (|[( l((S burI>-g jr I1Csutikimai pa
kų ir demonstracijų pavidale, o sibaigs 1)(., p^į^ nesulaukė- 
taipgi aukavime gyvasčių ir i 1)abllI. ulums Uiiko vienas 
turto, parodo tų faktų, jog In- kur riuida8i jk.tuvių
dij.es darbininkai yra pasiryžę,Įkolollijose keictas idėj0B druu- 
paimti šalies reikalus į savo ran
kas.

Šule to fakto, kad tos šalies 
darbininkai jau atsibudo ir susi
prato, Indijos žmonės turi 
įgbntą palinkimą prie komunis
tinės sistemos, kuri skiriasi nuo

nčjama tikėjimas, negut kas ki
ta. Be to, tos šalįs, kur mokyk
los randasi dvasiškijos kontro
lėj, atsiliko nuo kitų civilizuotų 
šalių. Geriausiu pavyzdžiu ga
li tarnauti Ispanija.

Tos priežasties dėlei progre- 
syviškoji visuomenės dalis ir 
kovoja su parapijinėmis mokyk 
lėlėmis, kurios panaudojamos 
klekalų politikai.

gų, ten organjzuoit| fSodialistų 
"Partijos Lietuvių skyrius, o kur 
nesiranda užtektinai sudaryti 
skyriaus, stokime pavieniais į 
vietos socialistų partijos (ang
lų) skyrius. Palikime kraštuti
ni uosius ramybėje: tegul jie 
sau dirba ardymo darbą, o mes, 
socialistai, dirbsime taip, kaip 
pirmiaus. Negriaukime, ale 
Buda vokime. Tegul Stilsonas, 
Kukutis, Grikštas ir Ko. šoka 
sau pagal aidoblistišką smuiką.

— Zigmus.

SUV1ENYTOS VALSTIJOS

Svetimšaliai apleidžia šią šalį.

Boston. — Vienas milionas 
trįs šimtai tūkstančių su viršum 
svetimšalių, rengiasi keliauti į 
savo šalis, kur darbininkiškos 
valdžios liko įsteigtos. Tą faktą 
paduoda Amerikos Bankiurių 
Associacijos raportas.

Raporte sakomu, kad tai “se- 
rioziškas dalykas.*’ Svetimša
liai, pasirodo, išsiima iš bankų 
pinigus, parduoda savo namus 
ir Laisvės komisus ir ruošiasi 
išsivežti iš Suvienytų Valstijų 
keturias penktąsias buvusių 
prieš karę cirkuliacijoj pinigų.

“Tai labai serioziškas daly
kas,” sakoma raporte.

Krata pas Rusijos Sovietų 
atstovą.

Nuw Ym’k. — Labiausia pa- 
žomiuuntis inuotikis Amerikos 
su Rusijos Sovietų Respublikos 
atsinešimuose įvyko birželio 12 
dieną, — kuomet, reikalaujant 
specialiam bolševizmo tyrinė
tojų komitetui, — Rusijos so-

Kuomet Indijos darbininkus 
dirba nemažiau 12-13 valandų į I 
dieną (motorų nepriimama 

'darban) ir uždirba tik ’ tiek, Į 
kati palaikius.savo šeimynos gy-1 
vybę, — yra nesąmonė kalbėti 
apie internacionalį ' darbi-1

ninku reikalų sutvarkymą, siu-1 Dabartiniu laiku Suvienytose 
lomą laikos sutartyj. Tuo la-1 Valstijose pasirodė ūkininkams 
biau, kad ten visai neatsižvel-1 nelaukiami svečiai, tokie vaba- 
giama padaryti galas svetimo I lai, kurie grąsna sunaikinti 
kaiūtalo pavergimui. netik javus, bc-t lygiai daržus ir

Siuntimas atstovų nuo Jndi-podus. Tie vabalai jau daugė
jo# valdžios ir nuo Anglijos ma-1 lyj valstijų spėjo pridaryti ne
gautų, kurie kontroliuoja tos Į maža nuostolių. Pavyzdžiui, 
šalies i>irklyJ>ą, į Internacionalį Indianos, MiChigano ir kitų val- 
Darbo Biurą yra niekas dau- stijų ūkininkai pradėjo degin- 
gia.u, kaip tik įžeidimas ir taip ti užpultus javų laukus, kad 
jau nuskriaustų Indijos žmonių. I sunaikinus tuos pavojingus va- 
Ar Internacionalis Darbo Biu-j balus.
ras pasirūpins, kad sulig “kli- Tie vabalai tai ypatingi žiogai, 
mato ir dabartinės industrijos | (Čia juos vadina “locust” kitaip 
stovio” tos šalies darbininkai 
dirbtų nedaugiau aštuonių va-

Ne; jis to nepadarys tol, kol 
Anglijos imperializmas “atsto
vauja” Indijos darbininkus.

kas jų vardas Calopterus ferum

lio ilgumo, rusvai pilki, arti vi
durio priešakinių sparnų turi 
mažų baltų dėmę, užpakalinių 
sparnų kraštai truputį tamsus, 
rusvi. Naktimis jie dideliais 
spiečiais lekia iš vienos vietos
kiton ir greitai gali užplūsti di- Dvarjonaitė, trumpame nuo sa-Dievas danguje težino.

(lėlius laukų plotus. Didelėmis; 
masėmis jie nusileidžia ant lau
ktų, arba medžių ir ant augalų 
kamienų su vo kiauri neitus deda.]

Pirmiausiai iš kiaušinėlių iš
sivysto mažos kirmėlaites* iš- 
pradžių visai nepanašios į tuos1 
vabalus. Jaunos kirmėlaites nė
ra labai pavojingos, kadangi jos 
nėra ėdrios. Bet netrukus jos 
numeta savo odą ir pradeda 
sparčiai augti. lAugimo laiku 
jos pasidaro labai ėdrios, taipgi 
pavojingos. Savo godumu jos 
sunaikina javus, medžių lapus, 
ailfalfų, ir korinis. Kirmėlaitės 
meta kelis kartus savų odą iki 
joŠ išsivysto į augščiau minėtus 
vabalus. Užaugusieji vabalai 
greitai paveisia kitą gentkartę 
tokių put kirmėlaičių, kaip ir 
jie patįs kad buvo. Taigi jie 
labai greitai dauginasi.

Tų vabalų (žiogų) naikini
mo darbą beveik nė negalima 
nustabdyti, jeigu nėra pavarto
jama griežtų priemonių pa
tiems vabalams naikinti kol jie 
dar tebėra besivystymo laips
ny j. Paprastai užgultieji plotai 
esti apipurškiami aršeniko miši
niu, arba javai nupjaunami, ap
dengiami sausais šiaudais ir su
deginami. Tokiu budu pasise
ka juos sunaikinti.

Tie vabalai yra atsiradę šiau-J geležies šmotelius.

Bušm SHRbiAS.

MUžIniški magnetai apsaugoji
mui nuo ėuvią.

Vokietis profesorius Dr. Sul- 
tan, laikraštyj “Deutsche Medi- 
zinische Wochensclirift” pa talpi 
no raštą apie savo mėginimus' 
ištraukti su pugelba milžiniškų 
magnetų iš akies ten pakliuvu
sius geležies šmotelius. Dabar 
vGI jis padavė savo sumanymą 
su pagelba milžiniškų magne-; 
tų apsaugoti kaimus ir miestus 
nuo kanuolių šūvių. Tas vienok1 
yra ne naujas, nes nukreipi 
šalin kanuolių šuvius su pa- 
gclba elektrikus dinamų mašinų 
mėgino jau pirmu franeuzai, 
beit vien mėginimais viskas ir 
pasibaigė. Bet franeuzai paro
dė, kad nukreipimas kanuolių 
šūvių ten kur jię nepuakirfi, y- 
ra galimas. Dr. Sultan pauau- 
klojo magnetus iš t runki m ui |iš 
kūno ten patekusių kanuolių 
šūvių šukių, kokių kitaip pra
šalinti negalima. £ia vienok 
svarbu yra žinoti, kiek kilio-’ 
gramų loki magnetai gali pa
kelti* bet taipgi kaip giliai jų 
vok imas siekia, ir kaip giliai iš 

Įkuno jjs gaili ištrauklti smulkius
Iš savo iuė-‘, 

rinėje Amerikoje. Naujojoj 1 ginimų jis persitikrino, kad 
Anglijoj jie pasirodė pirmą kar-J iš tik pasimirusių smegenų, 
tą 1632 metais. Vėliau jie pasi- geležies šmotelių galima pruša- 
n>dė Rocky Mountais aplielinkė- hinti 9,9 gramų iš gilumos 4 
je. Iš tenai jie atplūdo į vaka- centimetrų, ir lai taip lengvai, 
rinių valstijų ūkininkų laukus,-Kaj magnetas visai neužgriebia 
pridarydami per keiurius meJ smegenų. Smulkus geležies 
tus apie 200 miljonų dolerių šmoteliai -tąjįyk'’ parodo kūne 
nuostolių. 1864 metais Missis- j vje(^ jic ^Tai 11(>rs magne- 
sippi valstiją buvo užpuolusios ištraukti ncįstcngĮlų, nes 

- |vėl smegenys, po įtekme mag-
Tame 

šviesos 
niagne- 
ir jna- 

prašali-

i

laukinės blakės (chinch-bug) iri, - 
jos sunaikino už 100 milijonų ne(ų pasikelia augštyn. 
doleiių komų ii kviečių. YiUil pi’jgpjbsti Rentgeno 
apskaitliuota, kad įvairių jųšių j 8pi.n<|uiiai, Tokiu budu 

tai yra tai lengviausiai 
žiausiai skaudus būdas 
ųimo iš kūno geležinių 
(i jas iš kūno reikia bu tinai* pra
šalinti. Patenka jos kunan ka
reivių paprastai mūšiuose.

vabalai kasmet pridaro Suvie-j 
nytose Valstijose ūkininkams 
nuostolių už 100 milijonų dole
rių.. ,Suv. Valstiją Agrikų).t,ųr9 fsq 
departamentas daro visokių pa
stangų, kad suradus būdą tiemsi 
vabalams naikinti.

Nuolatinis atsargumas ir grei-ĮKur viešpatauja didžiausi vėjai, 
tas veikimas yra tokie dalykai, . ^tai, kur siaučia didžiausi' 
kuriuos ūkininkai turi visados] vėjai nuolatai, ne urnai pakįlę' 
(įsiminti, kad apsaugojus savo|kaip to,niuaait 
javus nuo sunaikinimo.

yra Amerikoj.
Prie tokių priguli Pietinėj Ainc- 

— A. Dvylis, Agr. stud. Į rjRoj prigulinčios Anglijai Fal- 
L • * i • 1 įkland salos. Ant jų visai nėra

Laiškai iš Lietuvos. medžių, nes jiems neleidžia au- 
į gti ne šalčiai arba netinkama 

Gcrb. rašytoja žemaite, Cbi- Į t)et vėjai, kurie išrauju 
cagoj, gavo porą trumpų laiške-, ,jaunUK medelius ir jiems nelci- 
lių iš Lietuvos nuo savo anūkių, ^žiu suaugti.

šiaurinėj Amerikoj tokių vė
jų ir vėtrų vieta yra prie Cape 
Prince of Wal£s, prie vakarinės 
užbaigos Alaskos. Čia vėtros a- 
teina iš Siaurinių Ledinių jūrių. 
Vėtros tos vienok nesulaiko Iį nuo besilankymo tuose kraštuo
se eskimų, taipgi šiaurinių kraš
tų gyventojų. Narys meteorinio

I biuro, Frank Hess, 30 d. rugpju- 
I čio atsirado ‘įtuosc kraštuose;
jis sako, kad vėjas nenuneštų 

I į jūres,turėjo pasislėpti tarp uo-

ir Basės Dvarijonaitės. Laiškai 
siųsti per Daniją. Elzė rašo: 

| “Užventis, balandžio /22. -1 
Miela Bobutei ir Dėde! Mes nie-l 
ko apie tamstas abu nežinome 
ir negirdime nuo parvažiavimo 
Bulotų, ar sveiki ar gyvi tebesą-Į 

| te. Mes visi tebesame gyvi ir 
sveiki, tiktai apie Jarus nežino
me tikrai, bet rodos kad sveiki 
tebėra. Mama tebėra Jonuškė- 
lyj, tiktai dabar parbėgo nuo 
bolševikų pas mus> į Užventį,' ^ Dangus buvo be debesų taip, 
bet diena po dienos atgal grįžta,]matyt buvo Siberijps kran
uos jau atstūmė atgal bolševi- to žemes licžiuvio yra
kus. Žinomas dalykas, daug ko 2210 pėdų augščio kajnas.. Vir
balų rašyt iš smulkesnių nau- Luj j,uvo labai šalta, bot toliau 
jienų, bei kad taip staigiai už-1 u^>ačioj' matyt |buvo žydinčios 
spyrė su rašymu, reikia skubėti, lluviniršėiių gėlės. Aplink tą di
nos nenor laukti pasiuntinys, kainą tatai ir siaučia 
kurs eina ligi p. Smilgevičių. I (ytDjal|Sįos vėtros lyg 
Tiktai mirė Jankų Elzikė, c1
Jurgis apsivedė.

Dideliai norėtume sulaukti 
kokios-nors žinios nuo tamstų, 
ir labai butų malonu, kad sugrį-

Skubina "fr skubina mane pa
siuntinys, nebežinau nei kų pa
rašiau. Tik labai esame pasi-; 
ilgę jūsų ir laukiame kokios- 
nors žinios.

Su išsilgimu visi bučiuojame 
jus ir laukiame žinios. Visako
geriausia. — Elzė Veikšaitė*če- vęs laiškelyj saku:

j norė- 
°, damos jį iš čia kitur pernešt.Ant 

I pietinio kalno šono yra žemėj 
iškasti eskimų gyvenimai, nes 
kitokių čia būti negali, nors drū
čiausiai pastatytus nuneštų n uo
la ta čia pučiantįs smarkus vėjai. 
Nors klimatas čia labai nemalo
nus žmbhėmb, |>et j|s kuoge- 
riausiai tinka eskimams, todėl 
jie čia ir apsigyveno, bet kito- 
kos kilmės žmonės į tuos kraš
tus nesiskubina.

Ak, kiek mums teko per tuos Į 
Antroji Žemaitės anūkė, Base ‘ kelerius metus nukentėti, vienas’

Revu Rėvai
KAS KAM RUPI.

Tankiai aš sau užduodu klau
simų, — jš kur aš paeinu, kas 
aš esu? Galvodavau, laužyda
vau sau galvų, bet nieko neišei
davo. Ant laimės, tų klausimų 
pradėjo gvildenti ir tautininkų 
organas: Ir viskas paaiškėjo.

“Lietuviu gimiau, lietuviu e- 
su ir lietuviu mirsiu.. .**

Ypač mano sielų užsidegė 
tautiška dvasia nuo sekamo 
ųžreiškimo: “Būdamas dar
motinos ysčiuje jau Lietuvą my
lėjau.**

—You bet, — tariau pats, — 
puikiau ir patriotingiau nebega
lima ' išsireikšti! Aš mylėjau 
Lietuvą ir tuosyk, kuomet jos 
dar nežinojau... — Ir dabar aš 
prisiekiu prieš dangų, žemę ir 
visus Lietuvos ąžuolus — die
vaičius, kad nuo šios valandos 
aš lieku ištikimu — ištikimiau
siu Lietuvos sūnumi. Ir visiems 
apznaiminu, kad prieš-sei miniai 
agitacijos straipsniai mane pa
darė tyrinėto jum tokios mokslo 
šakos, kuri ne kiekvienam apei
na nuo stokos supratimo.

Aš dabar jaučiuosi Lietuvos 
sumini nuo galvos iki kojų. 
Nors, tiesa, ir daug rūpesčių 

turiu. Visų pirma, man rupi iš
rišti klausimas: kodėl aš esu tas, 
kas esu, o ne koks italas, rusas, 
žydas arba anglas?

Pradėjau, žinote, daryti tyri- 
iiėjiinų. Pradedant nuo kojų 
suradau, kad beveik viskas all 
riglit. Visi šiliukai grynų-gry- 
niausiai lietuviškai skamba. Bet 
neapsiėjo ir be galvosūkio. Pra
dėjau analizuoti svarbiausi žo-

Žinote, sveiką nors ir tuoj 
tave vadina tautininku arba tau
tiečiu. Palauk, manau sau — 
išardysiu tuos žodžius ir pažiū
rėsiu, kaip jie atrodo. Tuosyk* 
gal suprasiu iš kur atsirado mu
sų žodis tauta.

Pradėjau darbą. Apleidęs vi
durines raides gavau žodžius— 
tau—ietis, tau—ietė; padalinau 
kitus žodžius į sąjainas — išėjo 
Jau—tin—-inkas, tau—tin—in- 
kė. Visai nelietuviški žodžiai 
išeina — kokie tai angliški ar 
itališki. Ir mano keblumai iš- 
naujo prasidėjo.

Tečiau ir vėl į pagelbą atėjo 
tas pats grynai tautiškas laikraš
tis, kuris savo prieš-seiminiais 
straipsniais mane apšvietė kas 
dėl mylėjimo tėvynės Lietuvos 
ir darodė man, jog aš degęs 
meile link “didvyrių žemės” 
dar prieš savo užgimimą.

Aną dieną pradėjau vartyti tą 
laikiašlj — -o-gi žiūriu, kad ir 
ten daroma akurai tas |>ats, ką 
aš darau, žodžiui skirstoma į 
dalis. Bet tai tabu! sunku — 
net tautiškas peipcrls turi daug 
keblumų su džin, džin, d žiu.

Štai jis sako, kad varpas su
tvėręs mums istoriją. G paties 
net varpo “istorija” neaiški. Pa
dalink jj į dvi dalis ir gausi 
var—pas; o jei pridėsi doblių 
—doblių tai išeis -w a r — p a s. 
Visai maišyto kraujo — 
anglas, pusiau lietuvis...

Aš ir ant toliau užsiimsiu ty
rinėjimu panašių klausinių. Tu
riu vilties, kad lietuviškai — 
tautiškas dienraštis pagelbės 
man juos rišti.

“Kur du stos — visados dau
giau padarys...”

Gvaizdikas.*
■ JI—- - J.'.!. .'.U _L!-----Į----- IL_.N-.U_J------- "JT”

■J*......... . ...................................■■■*

Kazimieras Gugis
Veda visokias reikalus, kaip kriniinaliikuose 

taip ir civilUkuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus 4r popieras.

Namų Ofisas:
nn i. Mitttfd it.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
«7 N Delfam St.

1111-1J Unity BMg.
Tai. Central SAU
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Maksim Gorki.
Penkios .dešimtį® indtų atgali 

Nižniamc Novgorode, dažytojo! 
namuose, gimė Aleksei PeJšhov. I 
Aleksei Peškov — tai Maksim 
Miortcio tikras vardas. Kada Gor-

galio *r Durnas raštai, o 4i4pgi] išsigelbėti... 
gyvtomnas šveutųjų”.Gwkis pra 
deda įkaityti. Skaito ir svajoja.

kjlis — Ūkti dideliu žmogum.'

pastos uiųversitetan ir skaitys, 
skaitys..^ HcJt kokis jų buvo• e b _ y* e • 4 JI 'J— Mrl> * I w m * — —

kini IniMO ketui! nu tai, >mre jo jiusiiuiuiimui, kada uni-
tėvas, o būdamas septynių m. jis 
neteko motinos. ]
Ii, kad jo tėvai buvo labai ne
turtingi žmonės. Todėl Gor
kiui nuo pat mažens Įiririėjo pri 
oyti sau duonų. Vos sulaukęs 
(devynių metų, jis pradeda dirbki 
prie šiaučiaus. Bet pastarasis 
atsižymėjo nepaprastu žiauru
mu. Ir vaikas pabėgo nuo jo.i 
Nuo to laiko prasideda Gorkio 
Idaidžiojimai. Visur jo pilna. 
Prie nieko jis negali prisirišti. 
Jis bastosi iš vietos į vietų; dir- 
tm,' kas papuola. Ant gulo, ji® 
patenka aut laivo ir dirba, kai
po indų plovėja®. Upė Volga yra 
plati, — krantai gražus. Čia' 
gyvenimas įvairiausi®. Ir Gor
kis šick-tick nurimsta. Bet štai 
virėjo ypatoj jis sutinka moky
tojų. Virėjas turi daug knygų. 
¥patingų kolekcijų knygų: Go-

Reikia atsim>»-j 
iiivb labui no-

versiteto administracija prane
šė jam, jogei universitetan pas
toti jis negali. Reikia baigti 
gimnazijų, — ir tik tada galima 
stoti universitetan. Bet apie tai 
Gorkis negali ir svajoti: kur 
gauti pinigų... Ir vietoj uuiver-. 
šiteto, Gorkiui prisieinu stoti’ 
pas duonkepį. Du ilgus iuetu | 
jis kamuojasi duonkcpykloj. Tai 
sunkiausi metai visame jo gy
venime. Jam mokėdavo du rub 
liu į mčuwų. Gyventi prisiėjo 
skiepe, kur saulės spindulys nie
kuomet neužkliudydavo. Ir tai 
ištisus dvejus metus! Bet ir tu-, 
ime grabe atsirado žmonių,, ku-( 
rie svajojo apie prakilnesnį gy-^ 
.veninių.
su draugi! važiuodavo j miškus;' 
čia jie praleisdavo ištisų dienų. 
Sykiu skaitydavo’, sykiu svajoda 
vo. Ten jau buvo apgriuvęs ir 
apleistas namelis. Jau susirm-j
kdavo visokie pabustos, buvu-i 
šieji žmonės. Ir Gorkis eidavo 
ten, skaitydavo jiems arba pats 
klausydavo jų pasakojimų. I

Bot gyvenimo sąlygos prade-J 
jo atsiliepti į Gorkį. Jo sveikata 
pradėjo eiti silpnyn, ir Gorkis! 
meta duonkepyklų ir pradeda 
vėl vesti klaidžiojantį gyveninių. I 
Jis bastosi po visų Husijų. Sustos I 
kux* ant vieuos-Ritvs dienos, už-J 
sidirbs kur vienų-kitų kapeikų—J 
ir vėl pirmyn. Tuo pačiu laiku] 
jis perka už kiekvienų liekių ka
peikų knygų ir laikraščių. .() 
naktis praleidžia skaityme. Ju<| 
labiau jis skaito, tuo daugiau jis

Priegtam

Šventadieniais Gorkis

gerus lip
ina Ji

IRON
Jei jys esate netvirtus 
arba jicsveikas, jus 
turite patįs padarytij 
sekanti išmėginimų: 1
patėmvkite, kiek ilgai 
jus gulite dirbti arba, 
kiek jys galite nepa
vargę nueiti. Tuokart, 
imkite dvi penkių 
gramų pleškelrs NU- 
XATE1> IKON leis, 
karius i dienų per dvi 
savaiti laiko. Tuokart 
išmėginkite dusų sti
prumų ir vėl ir palė-t 
ni\tkite ki<k jus pasi
taisėte. Daug žmo
nių iMidanė šį bandy-l 
mg ir nusistebėjo jų, 
padidėjimu stiprumu 
pakantrumu ir ener
gija. NuxiHed Jron 
yru garantuota suteik 
ii ujganėdiniiuų arba 
grųžinamj pinigui.

Pus visus

pradeda neibn 
badas juk-4r^g^ ne teta. O šalčio 
ir bado laike basty mos jau teko 
nemažai panešti. Ir štai jis iui- 
sprctulžia padaryti " visam ten 
galų. Kam kentėti, Jeigu į vie- 
nk minutų nuo to viso galima

3412-3444 South Hatoted Street.

SPECIAUS IŠPARDAVIMAS 
KORSETU

Puikiai pritaikyto modelio po $1.00 
šis puikus žemas modeli padarytas ge
riausių codill ir elastiško viršų.

Extra specialiai $1.50

Kiekviena moteris ar mergina bus apdo
vanota musėm mušti prietaisa, kuri atsi
lankys į musų sankrovą šią SubaJtą.

Laicarm Piesteles
Užkietėjimas yra sveikatos svarbiausias priešas. Per

galėkite šį priešų ir jus sumušile viaų urmo jų sveikatos 
priešų, prk»kaitimt nevirškinimų, raugėjimu, galvos skaudė- 
jiuug. uendgų ir n< i-vų dyupepsūį. Laxcaiiu<> plėškejės yra 
labjausiai visame sviete mėgiamos kaipo liuosuotojos. Jos 
uiuu tiesiai priežasties daugelio ligų ir jas prašalina. 

Jos veikia greitai, )>riimniai ir tikrai, šios per laikų išmė
gintos plėškeles siurtiprina vidurius, paakstaina kąsnis *ir

prašalina užkietėjimą.

Užtektinai šešių dėmučių pilnam gydymui pačiuose svar
biuose atsitikimuose, penki doleriui, viena dėžutė vienas 
doleris. Aptiekose neparduodama. Laxcurm Pradurta Co.,

1889 m. Gorkis bandė nusi
žudyti. Jis paleido sau į kruti
nę kulipkų, bet nųpasekmingai. 
Pasveiko. Pasveikęs jis vėl lei- 

Idori klaidžioti. Vesdamas tokį 
gyvenimų, jis susidūrė su taip 

J vadinamais visuomenės išmato
mis. Pažino juos, auppvlo juos. 
Ir niekas neaprašė taip gerai tų 
“basakojų” (bcfeiakov) armijų,

I kaip Gorkis.
Vienoj apysakoj Kartų Rude

nį Gorkis pasakoju, kaip jam tę- 
Iko praleisti naktį prostitutes 
kompanijoj. Naktis buvo šalta 
ir lietinga ir jiedu pasislėpę po 
apverstu laivuku. Bado ir šal
čio kankinamas jis pradėjo ver
kti, bet nelaiminga moteris bau
dė jį suraminti bučkiais.

“Tai buvo pirmi bučkiai mo
ters ir jie buvo geriausi; nes tie, 
kuriuos aš gavau paskui, kaš
tavo man daug ir gtesutcikė jo
kio smagumo... Jau šiuo laiku 
aš rengiaus veikti ir užimti vi
suomenėj svarbių vietų; kartais|" 
man rodėsi, jog aš dalinai jau 
atsiekiau tikslų^., Aš svajoda
vau apie socialę ir politinę rekon
strukcijų; aš skaitydavau tokias i 
gilias knygas, kad kartais man 
rodėsi, jogei ten išreikštos min-J 
tįs nepriklauso autoriams — ir

moikyloju buvo advokatas La
minas; bučiuoju, —- Aleksand
ras Kaluznij, “buMuris žmo
gus”; ketvirtuoju, —- Koj'okm- 
ko...”

Nno to laiko Gorkio repulaei- 
ja, kaipo rašytojo, nuga diena iš| 
(lituos.

1 ūkia tai 'buvo Maksim Gor
kio gyveniauio pradžia. To pa
ties Gorkio, pagerbimui .kurio 
nelabai senai Rusijos imončs 
sm’engM 8»> visų šalį daugybę iš
kilmių. K. A.

‘Kiekvieno colio drapanų sankrova” Pastaba!

Visų Mokslu Prote 
sories.

Stebuklo# ir tiek. Mes žengia
me pirmyn ne žingsniais, bet 
šuoliais. Ypatingai "laikai jm-* 
gimdo ir ypatingus žmones — 
genijus. Knom-kuoiii, bet savo 
apšvietimu mes, lietuviai, nega
lėjome pasigirt. Mokyklų mes 
negalėjome lankyti: truko 

4 mums ir pinigų ir laiko. 
Lankyk *tu, žmogus, kokių nors 

[mokyklų, kuomet ten reikia iš- 
| būti keliolrkų metų! Kol ko-1 
nors išmoksi, — ir plaukai pro-] 
žils... ‘ ‘ |

Bet “nesustabdysi upes begi-| 
dabar prostitutė sušildė mane, mo.” Progresus visur aprietuš-1 
ir aš buvau dėkingas tam nelai- kia. Mokinime taip-gi. Dabar 
uiingam irbiednam sutvėrimui, | guKinu “visusmokslus” išmok-1 
kuriam visuomenė 
duoti vietos. Putė ir dejavo ve
jas, lietus Smarkiai mušė į lai
velį bangos siautė apie mus, ir 
mudu, prisiglaudusiu Vienas 

Į prie kito, drebėjova nuo šalčio 
1 ir; alkio. Ir Nataša ramino ma
ne; ji kalbėjo į mane maloniu 
ir raminančiu balsu, kokius ga
li kalbėti tik moterįs. Klaipy
damas jos naivių ir suraminan
čių žodžių, aš verkiau, ir ašaros 
nuplovė nuo mano širdies daug 
nešvarumų, daug kartumo, liū
desio ir neapykantos, kų buvo 
mano širdyj prieš tų naktį.” 
.a Rytmety] jiedu tarė iudie vieJ 
nas kitam ir daugiau nebcsiiua-l

nenorėjo ti namie.■
Nori likti kalbininku — už

mokėk 66 sidabrinius “Nemokšų 
Korespondencij-inei Mokyklai” 
ir ji prisius ‘tau tų “dvasių 
šventų,” kuri išmokino apašta
lus visomis kalbomis kalbėti...

Nori Jikti nuatematiku, užmo
kėk 76 sidabrinius ir tu (Irusiai 
galėsi pakartoti to ruso studen
to dainelę: “Koperninkas visų 
savo gyvenimų įtriusėsj, idant 
darodž'ius žemės sukimosi. Mul
kis, kodėl jis nepasi^eiė, *tai ne
būtų buvę tame abejonės...” 

‘ Hašy4oju Jave “Korcspondeii- 
rijinc Mokykla” padarys už 5 
sidabrinius; poetu (t. y. tokiu

“šešis menesius aš lankiau į-1 žmogumi, kuris rašo apie gam- 
vairias lindynes, tikėdamas dar] tos grožybes ir oneilč® saldybes) 
karių sulikti Nata šų, bet vel-|^_ ,už 10 sidabrinių.'' 
Ui”... '/' •

Dar kartų Gorkis sugrįžta į 
savo gimtųjų miestų, Nižnij Nov- 
gorod. Mat jam sukako 22 me
lai Reikia eiti kariuomenėn. 
Ibd pasak jo, luųmolusieji ir ten 
nepageidaujami. Jis tampa pa-

Galima toj mokykloj ir “ora
torijos” išmokti. Oratorija yra 
toki® mpkslas, kuris mokina kai 
boti apie vis'kų ių apie niekų...

O jeigu tuu norėtųsi paskaitos 
—tai ptų>rušyk, kad los mokyk- 

liuosuotas. Jis pradeda parda-llm 4‘profeaorius” parašyty. Jis 
1 jguli rašyti bile kokioj temoj. 
| Sakysime, žemoj — “Mėnulio 
I įtekmė į įsimylėjusių .protus...” 

Gyvenime, paauk Slrikespo- 
are’o, yra daug tokių xlalyky,a- 
pie kuriuos filosofai ir sapnuo
ti pesaimuoju. Iš kilos pusės, 
juokdariai tvirtina, kad filosofi
joj randasi nemažai ir tokių da
lykų, kurių negalima nmn sti nei 
danguj nei ant žemės... Jei jus 
indomaujute tokiai® dalukais,— 
mokykitės nuo ‘‘visų mokslų 
proiesmiaus” filosofijos..,

Bloga Hk viena, kode! ‘‘įmoks
iu surašė” liko lųndatas dar vie
nas labui svarbus dalykas? Tai! 
“minkštosios” lyties reikalai. 
Kiek mes Žinome, toj srilyjį 
“prub'sarius” labai daug tnuvo-į 
kia::' t m*i pat yrimo, pjeatk tikos: 
žinojimo...

Deja, Lodomu butų žinoti, ko
dėl tas “profesorius”, kinas ža
da *u«>kytti Ritus. >kaip “Jikratiš- 
kui” apdirbti atraipauius ir <ko-! 
respondeneijas, —• pats dar ne
išmoko be gramatiškų paklaidų 
rašvti ? I šarlatanų mes, ačiū švenkie-, 
siems, toūjome visose 'urityse. 
Truko jjų tik apšvietus dirvoj. 
Dabiu* ir tu spraga iliko užpildy
ta . Hrogr.esuo j ame....

Apie ^dešimtis mulų atgal 
Maskvoj buvo tūlas Miikutvus, 
kuris garsinusi, jogei galįs į du; 
metu išmiikyb girnųuziphs Jzur-

vinėli “kvasų”. O paskui tam
pa raštininku adv. Lanino kan
celiarijoj. Liūdnas buvo išsila
vinęs ir geras žmogus. Jis paste
bėjo, kad pas Gorkj yra kas tai 
nepaprasto, ir užsiinteresavo 
juo. Jis suteikū Gorkiui įvairių 
knygų ir supažindino su viso-' 
kiais iatdligenitais. Bet nežiū
rint to, kad tas gyvenimas tvi-i 
jiiai® žvilgsniais buvo neblogas, 
Gorkiui pasidaro ankšta tarpe 
inteligentų. Ir jis vėl leidžiasi 
kdlionėn. šį kartų į Ukraina, o 
paskui Besarabiją.

Spalių mėnesyj, 1892 m. Gor
kis atsidūrė Tifiiee. Čia jis pa
raše savo pirmų apysakų “Mu- 
kar Čudra”. Toj apysakoj jau 
pastebiania neparastas Gorkio 
talentas.

Pankui Gorkis grįžta j pri
gimtųjų šalį ir pradeda rašyti a- 
pysakas tenykščiams laikraš
čiams. Airt laimes, jis <e*i suti
ko žinomų rašytojų, Vladimir 
Kortdenkp. Koroleiiiko labai 
užsiinteresavo nauju rašytoju ir 
otrteike janč daug patarimų.

Kad Korolenko -turėjo didelę 
įtaikų į Gorkį, apie tai gulimų 
spręsti iš sekamo laišku, kur| 
Gorkis parašė Gorodeokui: 
“Parašyk tai nemainydamas nei 
žodžio: Tai buvo Korolenko, ku
ris išmokino Goitkį rašyti, ir jei
gu Gorkis nedaug teišmoko, tai 
jo klaida. Rašyk: Gorkio pir
muoju mokytoju buvo kareivis J sų. Ksų su mnemonikos .(moks-
— virėjas/•$ mūri j; jo antruoj-.u Jas apies atminties pagerinimų) jų mokytis.

Jus BBsate šjanr- 
iiM poliaus meška 
ir jums aoreikiii eili imt šiauri
niu paliaus kųd buty vėsų šiose 
karštose dienose

Tiktai apsvilkite Vienu mūšy 
naujų vėsių drapanų siutu ir jus 
jausitės kril> paprastas žmogus. 
Šviežios stailės liktai kų atveža
mos ir kitos vis atvežamos kas
diena — Visos vėliausių spalvų 
ir puikiausių audimų, taip kad 
jus esate tikras gauti naujos .ry- 
Mie« drapanas ir tokios rgšies 
kurios jums palinkti

Palm Beaches ir Mohairs
#12.00, $15.00,

$18.00 Ir $25.00
Stailiškos, puikios ir populia- 

re^, jie sučėdy.s jnsy kitas dra
panas, kurios kainuoja du, tris 
arba keturis sykius tiek pat. 
Visuonuit jys galite suprasti, kad 
jus turėsite vienų arba daugiau 
longvy vnsarinių siutų — jie y- 
ra vėsus sutaupo išlaidas, ir duo
da jums tų puikių išveizdij. Da
bar čia jus rasite igurcsri pasi
rinkimų negu kitur. Ateikite 
šiandien.

BARGENŲ surašąs.
20 akrų ncldh tautiškų kapų 

Willw\v Spring parduosime už 
$295 — .už ukerį.

10 lotų 2 kamjiuį, visi prie 
daikto, paiduotiiu. sykiu nž 
$850.

4319 muilinis namas 4 fletm 
po 4. kamlmriiui .parduosiu už 
$1650.

40 S|t. ir Califor. Avė. medi
nis naujas namjis 2 tirtai po 4 
kambarius už $3600.

4008 So. Ma|rtewood Avė. 
nailjas medinis namas 2 fletai 
po 4 kambarius už ^3200.

Turime daugiau Jiargenų, ku
rių negarstinam, bet atsilanky
kite ir pamatylite musių Irarge- 
nus, adara ncdėlioun® iki 6 
P. M.

AUG. SALIHIKAS,
4414 So. California Avė.,

McKinlcy 3968

Arba Gi'o Lucas, 3129 Utiion 
Avė., 3-c,ios lubos užpakalio.

PENKIOS MINUOS NUO STATE GATV. — ANT MADISON

AND HALSTED STREETS

DR. DONOHOE, Specialistas
Vėliausios Europiejiškos ir kitos 

metodus.
Jol jys turite kokių viduriu ligų, kepeny, 

kraujo arba žarnų; spuogus ant skaros, -se
nas žaiadas, nustųjimų STIPRUMO arba a- 

kokj gėlimų arba skaudėjimų arba 
uŽsiscnėjusių ligų, kurios jums nei.š- 
ATEIKITE PAS MANE.

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

36 Wset Randolph SL, kampas Dearborn. 
Valandos: 9 ryto Iki 8 vai. vakare. Nedėlio

tais 10 ryto iki 1 vai. dienų.
' H ( ■ /. I I « « i o C * • t , «««>«>»

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilnų “Cash” Vertę, 
Atneškite arba gt siųs kitę | 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais. Ketvergais ir. 
Sukatomis 9—•9.

1 I1 1 1 '• —

J. G. SACKHEIM & CO 
1315 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Woad SU.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK' MUSŲ KAINAS 
ant Darų, Lentų, Rėmų įr Stogams Popiery.

SPECIALIAI: Malcva maievojimui šluby iš vidaus, po $1.50 ui gal.
7 ’ CARR BROS. WRECKING CO.,

3003-8029 SOUTH HALSTED STREET, •? CHICAGO, ILLINOIS.

1 ' . ........................... . ■ » ■ ■ .... .. ........ ...

pagalba galima penkis sykius 
.daugiau išmokti...

Vienas mano draugų papuolė 
ant tos meškerės. Studijuoja 
mnemonikų. Tečiau ,atmintis 
“nesigerina.” Netekęs kantry
bės rašo ‘^profesoriui” laišltų:

• I >

“(gerbiamasis; — Prisilaikaut

Hų w sunkiau išmokti, negu 
be jų. Apskritai, mnemonika imi 
kiek nepagerino mano atmin
ties.”

Gauna atsakymų:

‘Gerbiamasis: — Jų® rašote, 
kad mnemonika nepagerino jū
sų atminties. Tatai parodo, jo
gei jūsų atmintis yra gera ir jos 
pebereikia tobulinti... ”

Jeigu atsiras dar tokių neiš- 
jiianelių. kurie ^papuls ant “Ne
mokšų, Korcspondencijinės Mo
kyklos” meškerės ir, supranta
mas daiktas, nieko neišmoks 
;(o išmokti negalės, nes pats 
“profesorius” ne tik ko kito, bet

Jai aš juos nuraminsiu Makeevo 
godžiais:

■ i

“Gerbiamieji:; — Jus sakote, 
(kad nieko neišmokote iš tų 
|<ursų. Tatai i>arodo, kad jus 
b’ pirma visas tas “Jilosofijas” 
Žinojote, ir todėl jums nereikėjo

— Z.

SKANUS VALGIAI Iš JAUTIE
NOS.

Mes kuone visi pereitų žiemų1 
ir karės laiku vartojome jaunu 
gyvulių mėsų iy tai tik mažomis

jos reikalavo.
Dabar gi žiūrint ekonominiu' 

žvilgsniu, gerinus yra vartoti su-2 
augusieji gyvuliai, jauniklius'

• • I

Stoikai yra ir visuomet bus 
pageidaujami. Bet šeimininkė, 
turi žinoti, kad daugelyje retai 
vartojamų kepsnių yra liek pat 
peno ir skanumo kiek ir bran
gesniuose. Tokiais yra sprandi-’ 
niai, papilviniai, klubiniai ir 
menliniai stoikai. Jie ėdikiu 
kepti su didesniu atsidėjimu.. 
Reikia pirma apgruzdinti, gra-’ 
žiai apkepinus apipilti taukais ir 
virti ilgai ant palengvos ugnies 
iki mėsa bus minkšta, 
mėsų gerai iškepsi, tai 
.tokia jau geru ir gardi 
brangesnės mėsos.

Amerikos šimtiniukės daug 
išmoko per paskutinius dvejus* 
metus kepinu' kietesnių jų mėsų. 
KictešnČsės mėsos, žinoma, yra 
pigesnės, o tiek pat geros* kaip ‘ 
ir brangesniosios.

Jei šitų 
ji bus 
kaip ir

.. . ...................... .......  ..................... .... . ..... ■■ .... . '

Pardavimui
Keletas tikrų llargenų

Dviejų f h tų namas $2,750.
Penkių kambarių Cottage 

$1.600.

Sankrova ir finto mamas 
$2.450.

Taipgi kdletas įžymių lotų 
bargenų vienas blokas iki Ar- 
riior Avė. karas, arti Grane Co.

30x125 pėdų -$200.
Mažas įmokėjimas, 

kas mėnuo.
likusius

H. H. WESSEL & 
5107 Archer Avė., Chicago, Iii.

Paimkilt' Aroker-Cicero ka
rus ikjii Keelcr Avė. Ofisas at
daras visų dienų Nedėliojo.

CO

JI. ĮĮ..’,. |l J-JJ.'--------■ miJU-U-ll------a

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTKAS MOBTGAGE.

Aš J ariu privatiškų Fondų dėl in- 
vestinimo i antrus mortgagius, duo
du ant gerų išJvgų.

JI. O. MULKS, 
Hoom 1117 Herris Trust Bldg.

111 IV. Monroe St.» Tol. Central 8830

-■......................... » '■ I UI ■■■■■■. I III

Telephone Boulevęrd 2160
DR. A. X KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 0-12 ryto 
2—9 vakaro 

8303 8 Morgan Si, Chicago, III

Vyrišky Drapanų Baronai
Teisingas Hjisičjinias. U h r unt no

tas užganėdinriuM. Vyrų ir vaiki* 
nų neatsišuukti, padaryti ant už
sakymo šildai ir overkaului, vėliau
sios staikV ir konservatyvi modeliaL 
$20.00 iki $45.00.

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

Vyry kelnes $8.00 ir aukščiau.
Vaiky siutai $5.00 ir aukščiau.
Pilkite sau ovunkutus dabar pa

kol prieš ateinančių žiemų inepakilu 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilnų sande
li nežymiai vartotų siūty ir over- 
kuty $8.50 ir adkŠČiiiu.

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

Atdara kas vakaras iki 0 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Sukato
mis visų dineų iki 10 vai, vak.

8. (GORDON, 
1445 «o. UalsUid SU„ Chicago. III. 

bhbds 11102
...   —— —------ ——•——----------------

Pramigai Ir laiko praleidi
mui įsigykite naujų

SAPNĮ NfNKA 
kurs “išguldo wisoįkius sap- 

, jaus, koki lik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”
Kaina su apdarais $1.50, 

be apdarų 75c.

1739 So. llalsled Street 
Chicago, 1U.



M. E. Saltykov. Vertė K. A. ligė, tai ncuždcrčjimas.

9 Chfcago

Apgavikas * laikrašti
ninkas ir lengvatikis

■ skaitytojas.
Gyveno laikraštininkas ir gy

veno skaitytojus. Laikraštinin
kas buvo apgavikas — vis apgau 
dingdavo, o skaitytojas buvo 
lengvatikis — viskam tikėdavo. 
Taip jau nuo senai pasaulis su
tvarkytas: apgavikai apgaudinė
ja, o lengvatikiai tiki. Suum dvi
eilio. 1 ,

Sėdi laikraštfninkkas savo guo 
lyj ir vis apgaudinėja ir apgau
dinėja. Saugokitės — sako: — 
karštligė plėtojasi!” “Lietaus, 

— sako: — nuo pat pavasario nė 
ra — žiūrėkite, be duonos palik
sime!” ‘‘Gaisrai miestus ir sod
žius naikina P* “Visuomenės ir 
valdžios turtas yra eikvoja
mas!“ Skaitytojas skaito ir ma 
no, kad laikraštininkas jam a- 
kis atidaro. “Tokia, — sako: — 
jau pas mus spaudos laisvė: kur 
nepažiūrėtum — visur tai karšt-

laikraštininkas, kad jo melai pa 
tinka skaitytojams — pradėjo 
dar labiau apgaudinėti. “Jokios,
— sako: — asmens nepaliečia- 
mybės pas mus nėra! Nesirodyk
— sako: skaitojau, gatvėj: tuoj 
šaltojoj atsidursi!“ O lengvati
kis skaitytojas eina bailiai gat
ve ir mano: “Ak, kaip teisingai 
laikraštininkas apie musų nepa
liečia m y bę nušnekėjo!“ Maža 
to, sutikęs kitą lengvalikį-skai- 
tytoją tuoj klausia: “Ar skaitė
te, kaip puikiai musų laikrašti
ninkas apie nepaliečiamybę ra
šo!“ — “Kur čia jau , neskaity
si! — atsako užklaustasis: — 
stebėtinai rašo! Negalima, bū
tent negalima pas mus gatvė
mis vaikščioti — tuoj atsidursi 
šaltojoj!“

Ir visi spaudos laisve negali 
atsigėrėti. “Nežinojome mes, 
kad pas mus visur karštligė 
siaučia. — vienu balsu traukia 
lengvatikiai skaitytojai: •— o 
ištikrųjų, žiūrėkite, kas deda
si!” Ir jiems nuo to įsitikinimo

■ ■■■! ... I. —7

ant širdies taip lengva pasidarė, 
kad jeigu laikraštininkui butų 
atėję į galvą pasakyti, kad ktlr.Š 
tligė buvo, bet dabar praėjo, lai 
gal niekas nebūtų panorėjęs 
skaityti jd laikraščio.

Ir laikraštininką linksmina ta 
tai, nes apgavystė išeina ant nau 
dos. Teisybės eilutę ir už dešim
tį kapeikų vargiai gausti! Visai 
kas kita su i 
le ką ir apgaudinėk. Mokėk 
penkias kapeikas už eilutę de
vynias galybes privers tau me- 
tų!

Ir taip laikraštininkas susi
draugavo su skaitytoju, kad ir 
vandeniu judviejų nebeperskir-

T ——...........................................................     i.^R. u H... .nnini i n

F F Cor, Ashland Avė, and 47thSt,\^ ,
............ .  ....-------- —... ..... . u... .. ..

Savaites Pabaigoj 
Išpardavimas 

Kuziu
Puikios Crisp Voilc, populiari 
modeliai, puikiai pasiūta ir su 
kvarbatkais ir išdavinėjimu pa
puošta Naujausia rankovių ir 
kalnieriaus išveizda. Mieros 3G 

iki 4G. dabartinė $3.95 
kaina .........................

g Vyrų šiaudinės skrybėlės 
tyrų šiaudinės ” sktybvlės:’ 'vėliausių• 
teisingų stailių, rankomis pintos, sen
iui jūreivių, ir toyos, alpines stailes, 
puikiai papuoštos, nepapra- C O A A 
stos vertės $4, dabar ix>....*viUU 
Vyrų Panama skrybėlės po $5 
Ecuador ir Panama skrybėlės, puikiai 
baltyta, stailė, kokybė ir midirbimos 
perstatato geriausią AA
vertę liktai ...................... U>U.UU
Vyrų balti Madras marškiniai 
Vyrų balti Madras marškiniai, puikus 
$3.00 balti marškiniai, naujos stailes ir 
minkšti dubulti rankogaliai, mieros 
nuo 10 iki 17, d* 4 QE
tiktai po ............................. ■ -VU

Kaklaraištės vyrams 
Puikios šilkines surišamos kaklaraiš
tės, visi nauji vasariniai šilkai, puikios 
pet i enos, reguliarč 75c E A
vertės dabar po . .................... wvU

Vyrų puošnus marškiniai , 
Lygaus balto pongee, taipgi kaiku- 

ric puikių dryžuotu snalviĮ^ puikus 
marškiniai pasivaikščioji
mui, $2 vertės, po............

Vyrų White Duck kelnes 
While Duck kelnes vyrams ir vaikams 
pasivaikščiojimui ir dykini- 
kini $2.50 vertės, po .......... ■ bvU

$1.35

MĖSOS IR GROSERIAI
Plyta Smetonos šiurio 
svaras .............. 34c
šmotas šveicariško 
sūrio, svaras .. 65c 
Namie augytos salo
tos .dėžutė .... 19c
Puikios šviežios bul
vės, 10 svarų už 39c

Savoy tyra vaisių 
košė, reguliarč 50c 
vertė, dabar .. 35c
Shoulder Steak, sv
aras .................. 21c
Native Plate Corn 
Beef, svaras .. 22c

No. 1 Calif kumpis, 
Osear Mayer patik
rinta, G iki 8 svar. 
abelnai .............. 29c
Ruth’s Sycamorc la- 
šiniukai, kortuoti, 
svaras .............. 35c

10,000

Su būtoje atdara

Iki 9:15 v. vak.

PėtnyČia, Birželio 27, 1919

Taupykite L.
Klein pirkliavi- 
mo stempas

; } ;■ Į *
kas temoka. Ir teisybe atpigo, 
kuomet ją pradėjo laikraštinin
kas šinkuoti. Išeina, kad teisy
bė, ką ir apgavystė — visviena, 
skaliko lėni verta. O laikiusiis 
nepasidaro nuobodžiu- priešą n 
gai, labai gyvu ir indomiu.

Ant galo, skaitytojas visai pra 
siblaivė. Ir pirma jam neblogai 
gyvenosi, kuomet jis melą už 

i, o dabar ir 
suvis gerai. Eina pas duonke
pį, ten jam sako: “reikia many
ti, jogei neužilgo duona apigs;“ 
pas mėsininką užeina — ir vėl 
“reikia manyti, kad greitu laiku 
tetervinai atpigs.“

4-Na, o kaip dabar?
—Dabar du rubliu už vieną! 
štai koki permaina!
Bet kartą išėjo lengvatikis 

skaitytojas gatvėn. Eina išdid
žiai: žinokite, kad asmens lie
pa liečiamybė viešpatauja.

Bet šį kartą, ant nelaimės, at
sitiko sekamas dalykas.

Nespėjo jis padaryti poros 
žingsnių, kaip įvyko juridiška . 
klaida ir jis atsidūrė šaltojoj.

Ten jis visą dieną išsėdėjo iu*- 
valgęs. Matote, nors jį ir nore-i 
jo pavaišinti, bet jis tik pažiurė
jo — pažiurėjo į atneštą maisj 
tą ir tarė sau: “tai tokis pas 
mus derlius!“

Ten jis užsikrėtė ir karštlige.
Suprantama, juridiška klaida 

išsiaiškino ir jis liko paleistas. 
Bet reikėjo uždėti užstatą. Su-j 
grįžo lengvatikis-skaitytojas na
mo ir numirė.

O apgavikas-laikraštininkas ir 
dabar tebegyvena. Ketvirtą inu ( 
ii n į namą jau taisosi ir nuo pat 
ryto iki vakaro vis mąsto: ko
kiu būdu ateityj savo skaityto
jus geriau apgaudinėti: melu ar 
teisybe?

---------- -- i nj .v,*

apgavyste! Rašyk bi- teisybę priimdavo

laikraštininkas, tuo turtingesnių 
jis darosi (o apgavikui ko dau
giau ir reikia!); o skaitytojas,— 
juo labiau jį apgaudinėjama, 
tuo daugiau jis perka laikraščių.

“Kelnių neturėjo, — sako a- 
pic laikraštininką jo priešai, — 
o dabar, žiūrėkite, kokiu ponu 
vaikščioja!” “Piagyrų puodą nu
sisamdę!“

Kai-kurie laikraštininkai ban
dė teisybę pasakyti, — gal mato
te, ir ant musų meškerės papuls 
kokis^ skaitytojas. Bet kur tau! 
Skaitytojas nič nieko nenori ži
noti ir vieną sau kala.

Tamsumas man už visas tei
sybes brangiausia...

Kaip ilgai taip dalykai ėjo — 
nežinau, tik, antgalio, atsirado 
gerų žmonių, kurie pasigailėjo 
lengvatikio skaitytojo. Pasišau
kė apgaviką laikraštininką ir 
sako jam: “Gana jau, begėdi! 
Iki šiol tu pardavinėjai apgavys
tę, o nuo dabar — pardavinėk 
teisybę!“

Pricgtam ir patįs skaitytojai 
amažėl pradėjo blaivybes. 
“Vaikščiojau aš šiandie su duk
teria. Duktė, dėl visako, pasi
ėmė ir maisto, šaltojoj, mato
te, manėme atsidurti. Nežiūrint 
to sveikais sugrįžome namo. Tai 
kaip gi galima jūsų raštus su 
tuo atsitikimu suderinti?“

Suprantama, laikraštininkas, 
iš savo, pusės, to tik ir laukė. 
Tiesą pasakius, jam ir pačiam į- 
kirėjo apgaudinėti. Jo širdis 
jau senai linko prie teisybės,

tik melai patinka! Ir verkda
mas apgaudinėsi. Dabar, kuo
met iš visų pusių rcikalaujamd, 
kad jis teisybę sakytų, — ką-gi, 
jis prisirengęs! Teisybė tai teisy
bė, po šimts pypkių! Apgavyste 
du mūrinius namus įsigijau, ki
tus du mūrinius namus prisieis 
įsigyti teisybe!

Ir pradėjo jis skaitytoją kiek
vieną dieną teisybėmis vaišinti! 
Nėra karštligės, ir galas čia! Ir 
šaltųjų nėra, nėra ir gaisru; jei- 
girir sudegė Konotopų miestu
kas, tai i>o gaisrui dar puikes
nius namus pastatė. O javų der
lius, pasidėkojant šiltam orui ir 
lietui, pasirodė tokis didelis, kad

vokiečiais numėtė: paspringki-

O kas indomiausia — spau
sdina laikraštininkas tik teisy
bę, o už eilutę tik (lenkias kapei-

Moterų
ik

Merginų Aprėdalai

ViMtlItlNIf

LMPS. III Rajono 
Koiiferencija

LMPSJHI Rhjono konfercnci-Į 
ja įvyko 22 birželio, Grigalaičiol 
svetainėje,! Cicero, UI. Prasidė
jo 10:30 ryto. I

Konferenciją atidarė organi
zatorė drgė Dundulienė. Tvar
kos vedėjA 'fšrinkta drgė P. Rau
dienė. i

Delegačių nuo 6 kuopų daly
vavo 33. Skaityta protokolas 
konferencijos buvusios 19 dieną 
sausio, 1919 Roselande. Pašte-1

trjs paragrafai hutarymų: 1) 
vietoje nesilankiusios Rajono 
valdybos susrinkimuosc vienos 
narės išrinkta drgė Baudienė. 2) 
nutarimas, kad kuopos užsiim
tų apšvietos platinimu. 3) kad 
Kuopos vengtų frakcijinių gin-

Baigentis savaitei, šie speciali bargenai privilios kiekviną taupantį pirkėją, šie 
parėdai yra ne “atlikusieji”, bet nauji, gerai padarytų drapanų vėliausios mados 
nupigintos kainos, kaipo specialis priviliojimas.

Merginų gingham suknes
Trjs puošnus modeliai puikios kokybės gingham 
geriausių kvolduotų, padarytų aukštu licmehiu 
su kišeninis, mieros 6 iki 14 metų CLO Ql% 
.s]rt‘(ialini tiktai dabar.............................

Merginų dirmavones suknios
Puikios balto organdie suknios dirmavoniai ir ge
resniam dėvėjimui, padaryta bolero ir aukštu lie
meniu siaurais stulpais ir papuošta CC QtZ 
kvarbatkais, specialiai ...........................

Merginų vasariniai kautai.
Vilnoni sorge kautai vasariniam dėvėjimui, aukš
tu liemeniu, palaidu diržu, dideliu kalnieriu ir šit 
kiniu virškalnieriu, visas pamuštas, (FA Q£ 
mieros nuo 6 iki 14 met;, specialiai.,

Moterų voile suknios
Chic vidur — vasario modelis iš sheer voile ir 
geriausių puikių petrenų, 'tamsesnės spalvos, teip 
gi merginoms mlera, CCI
specialiai tiktai dabar ......................... f v

Merginų puošnios suknios
Nauji puošnus modeliai iš linine mėlyno, rusvo 
arba rausvo apskritu kalnieriu ir veste iš organ- 
die, su diržu išžiūra, 71%
specialiai tiktai dabar................................ I ■ **

Moterų gingham suknios
Puikus modeliai, padaryti puikios kokybės giAg- 
ham, kvolduotos petrenos, padaryta su tunika ir 
lygiu sejonu, mieros moterims ir €1% 
merginoms, specialiai .............................

Tokie pat nusiskundimai ir 
ant Mot. Balso. Kitur narės 
gaunąnčios po kelis laikraščius, 
o kitur ąąg^Upjnčios nė vieno. 
Konferencija nutarė padaryt- 
centrui viešą paklausimą.

Nutarta surengti prakalbų 
maršrutą, agitacijos tikslu. 
Kviesta su prakalbonųs p-lė Z. 
Puišiutė; jai atsisakius nutarta 
kviesti drgę Pclrikienę, o jei ta 
atsisakytų, tuomet surengti 
maršrutą draugėms Dundulie
nei ir Stilsonichei.

Nutaria surengti vakacijv 
išvažiavimą kokiai sąvaitei lai
ko, su vaikais, rakandais, indais, 
kur prie vandenų — upės ar eže-

diktatūra. O prie to tik kairių
jų socialistų išdirbtais keliais 
galėsme prieiti, o ne su buržua
zija ir remia kontr-revoliucijĄ,

RezoliucŲa prieš tautininkų 
seimo tarimus.

Mes, Lietuvių Moterų Progrc*- 
syvio Susivienijimo Amerikoje 
III Rajono narės, protestuojame

šio birželio 8, 9, 10. 1919, Cbica- 
goje, seimo tarimus. Susirinku
sieji lietuviai seime, rašydami

Sujieškoti vietą ir kitų dalykų 
sužinoti pavesta dgei. Dundulie
nei. Pataisymas duota, kad ir 
vyrus priimti, jei kurs norėtų 
važiuoti. Sumanymas vienbal
siai priimtas. 

* e
Nutarta su agitatyviškų lape

lių leidmu dar pasitęsti kol lai
kai laisvesni, užstos.

Nutarta ateinančią konferen- 
lšrin-|ejją laikyti Northsidėj.

Skaitytos ir priimtos trjs re- 
dd. Grybie-Į žolinei jas, kurios čia prideda- 

ir Žemaitės.

kimu; 1 ir 2 nutarimus <telega- 
(es patarė įdėli j protokolą, o 
3-čią atmesti paaiškinus vienai 
narei, kad be frakcijų esą nega
lima veikti.

Seka valdybos ir komisijų ra- 
portai, kuriuos priimta,
kta spaudos ir rezoliucijų komi
sija iš trijų narių, 
nes, Kemežienės ir zemanes. i mos. 
Diskusijos dėl dviejų kuopų, 25 Konferencija užsidarė 3:30 po 
ir 67-tos nesutikimu. Dvi kuo-1 pietų.
pos susitvėrusios vienoje vieto-l .... v . , ».. 4. Rezoliucija uzgyrimui kairiojo įe užkenkia viena antrai veikti. |į i - . - sparno.Senai jau rajono valdybos me-Į
ginama sutaikyti tas dvi kuopos! Mes, Lietuvių Moterų.Progre- 
ir susivienyti į vieną. 25 kuopa, I šyvio Susivienijimo III Rajonas, 
nusileizdama, įnori •‘vienytis, o I laikytoj konferencijoj 22 birže- 
67-toji nepriima. Dėlto konfe-llio, 1919 W. J. Grigalaičio svetai 
ręricija apsvarsčius, suspendavo nėjo, 4837 W. 14-th St., susirin- 
67-tą kuopą. Įkusios delegates užgiriam socia-

Seka rinkimas naujos Rajono [lįstų kairįjį sparną, prie kurio 
vnldybos.- x Organizatorei, fždi- Į priklauso ir Lietuvių Socialistų 
ninkė ir valdybos nares likosi Į Sąjunga išskiriant keletą inte- 
tos pačios, tik sekretorė nauja I ligentų ir kelioliką jų, pasekėjų, 
išrinkta drgė Stilsonienė. IO kiti visi eina iš vien su rusų

Nusiskundimas kuopų delcga- komunistais, vengrų ir vokiečių 
Čių alit centro valdybos netvar-1 spartakais, kurie veda neatlai- 
kos: neprisiunčiant mokesčių džią kovą su viso pasaulio im- 
knygučių, narės nenorinčios I perialistais. Taigi ir mes ma- 
inokesČių mokėti. Neprisiun-1 tome, kad kitaip ne bus galima 
čiant nq blankų todėl užsilieką I pasiliuosuot iš alginės vergijos, 
nenusiųsti į centrą mokesčiai. | kai kapitalizmo viešpatavimas 
Nors to visa reikalauta laiškais, nebus (pakeistas proletarioto

Dr. F. O. Carter
Akių, ausų, nosies, gerklės

. SILPNOS AKYS
Priežastįs nervų ligos.

žmones serga galvos skaudėjimu 
ir nervų ligomis ir jie ima visokias 
žinomas gyduoles, bet gauna tiktai 
laikiną pagelbą. Išgydymui prieža
sties yra darbas

ATSAKANČIO gĮkULISTO

tiškus telegramas, kalba visos 
Amerikos lietuvių vardu. Dėlto 
mes protestuojamo. Jie netu
rėjo teisės taip daryti, nes di
delė lietuvių dalis nepritaria tau 
tingnkų seimo diplomatijoms.

Rezoliucija prieš lietuvių ka
riuomenės organizavimą.

Mes, Lietuvių Moterų Progre- 
syvio Susivienijimo Amerikoje 
III Rajono narės, protestuojame 
prieš tautininkų buvusio birže- Jie ardo nervų systemą, dargi jus 
lio 8, 9, 10, 1919, Chicagojc, sei- silpnos Laike mano 22 metų aš iš- 
mo nutarimą organizuoti ka- gydži.m,daugybę ligų kurie buvo be 
riuomenę ir siųsti į Lietuvą. Ar-, knis savo ofise.
oi dnr neunnn I ietnvos perskuįtytiunėte keletą — pamatysi-
g! dai negana lucuisos žeme , te kaip aš prašalinu miežius, užaugi- 
lė prisigėrė žmonių kraujo; ar* 
negana priguldė ant jos tūkstan
čių lavonų; ar negana dar išsi- Ji musų optikos skyriuje, kain >s ne- 
.... i / • . ' brangios.liejo ašarų per ketverius metus.. Paauksuoti $5, $6, $7, $8, $9 ir $10.

Seimininkams neskaudu ma
tyti kruvinas žmonių žaizdas; 
neskaudu matyti be rankų, be 
kojų ir įvairiai luošus savo sū
nūs ir brolius, kanuolių šovi
niais sužeistus, sudraskytus; dar 
negana visų tų baisybių, skaus
mo ir ašarų; reikia dar ka- 
nuolėms maisto kišti, savo jau
nuolius vaikus pašvęsti! Už ką 
ir prieš ką kariauti. Nebent 
prieš musų brolius darbininkus, 
kuriuo^ ir kariauti nutarė vary
ti. Nutarti nesunku: į karę pa
tįs nestos — neskaudu, o darbi
ninkų — negaila.

Mes, motinos, moters, sese* 
rįs, merginos — mes giliai at
jaučiame tuos visus skausmus ir 
todėl griežtai protestuojame 
prieš visas buržuazines kares.

Spaudos Komisija.

Kreivos akys gydama specialiu 
procesu.

Pavojus randasi silpnose akyse, 

negulite žinoti kad jūsų akys yra 
i Laike mano 22 meti) aš iš- 

‘ gi) kurie buvo be 
vilties, ir aš tų galiu darydyti laiš- 

, Aš noriu kad jus

i mus, užgriuvusias akis, šešėlius
1 prieš akis, kreivas akis ir tt. Jeigu 
reikalingi akiniai juos galima gau-

i brangios.

Tikro aukso $6, M7, $8, $9, $10 ir $1,2.
22 metai prie State gatvės

< FANKLIN O. CARTER, M. D.
»120 S. State St., j žiem. nuo The Fair 
, Valandos nuo 9 iki 7. Nedėlio- 
mis nuo 10 iįi 12.

Dr.D. J.BAGOCIU8
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roaeland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Liberty Bondsus 
dalj išmokėtą, bondsus ir war sav- 
ings stamps nuperka už cash Ėmei 
and Co.. 740 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.
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Lietwi| ftMise.
KAIRIŲJŲ PIKNIKAS.

Birželio 22 dienų Biver Sidėj 
buvo kairiųjų tarptautinis pik
nikas, kurį surengė suspenduo
tos svetimšalių socialistų Fcde- 
racijos. Programas susidėjo iŠ 

kalbų. Kalbėjo daug kalbėtojų. 
Bet, lyg susitarę, visi kalbėjo _g- 
pie vienų ir tų patį dalykų: a- 
pie Partijos pildomojo komiteto 
narius ir kairiųjų sparnų. Tam 
komitetui prižadėta visokių

Be to, dainavo rusų choras.

nesusitvarkė. Vienas jų deja
vo: “Mes būtume subytinę vi
sus; o dabar.”— .

Laike programa darže buvo 
daug žmonių, bet po progra
mų! visi traukė į paupį. Nes dar
žas mažas ir mažai jame žolės.

Čia prasidėjo literatūros 
skleidimas. Visokių spalvų 
brošiūrėlių buvo pardavinėja
ma. Pardavinėjami buvo taipgi 
laikraščiai ir atsižymėjusių 

žmonių paveikslai, žodžiu sa
kant, dvasiško maisto netruko.

Negalima nepaminėti ir to, 
, kad šį kartų lietuviai atsižymė

buvo davę įsakymų grįšti dar
bais ir laukti kokių pasekmių 
duos derybos su nilesto valdinin
kais. Bet darbininkai nepaklau
sė. Tatai streikas tęsiasi ir api
ma vis platesnes ribas. Dabar 
miesto valdžios samdomieji in
žinieriai taipjau padavė’ ulti
matumą, kad jeigu miesto ad- 
iiiiiiintruei jn ncišpiklysiunti ti- 

niai jų ritikala^inių, tai šian
die nuo pietų sustreikuosią visi 
pompų įstaigų, miesto tarybos 
rui^ų, gaisrininkų departamen
to, atmatų įstaigų ir įvairių ki
tu municipalių dirbtuvių inži
nieriai.

Ihibar streikuoja: gatvių šla
vėjai, atmatų rinkėjai ir vežio- 
tojai, gatvių taisąttyjai, asfalto 
darbininkai, grindėjai, tiltų 

darbininkai ir k., viso apie 
5000 žmonių. Prie jų, jeigu 
miesto administracija urnai ne
pasirūpins $š|ifldytf statomų 
reikalavimų, grūmoja dar prisi
dėti gaisrininkų departamento 
inžinieriai, elektros darbininkai 
ir municipalių įstaigų klerkai, 
viso skaičiuje daugiau kaip pus
antros tūkstančio žmonių.

Pasipjovė lietuvis

------- U--------- Ii—Į,,______»Jl

CHICAGAI NEGRĘSIA “RAU-1 laiko. puskHi be jo~kių ccreinolii- 
jų jie atėmė 1^) ir automobilių.. 
Grifithams prisiėjo grįžti namo 
peštiems.

DONŲJU” PAVOJUS, SAKO 
BARRY.

Nėra jokio reikalo gabenti ka
reivių.

1>uhiq jokiu demonstracijų, jo
kių bomlrų mėtymo iš “bolševi
kų” ir kitų raudonųjų puses.

Tokį džiuginantį pranešimų

biuro tyrinėjimų viršininkas.
Esą musų biuras niekuomet 

nereikalavo iš gubernatoriaus 
kareivių. Nėra jokio reikalo. Vi
sos šalies kareiviai negalėtų pa- 
daryti i n taikos į pamišėlį.

O kas dėl “raudonųjų” demon 
stracijos, kuri buk pienuojama 
liepos 4 d., tai biuras esųs tik
ras, kad nieko panašaus nėra.

Kokis suraminantis praneši
mas! Dabar “raudonofobams”

ir drebėti už savo brangias gy
vastis. ..

IK POUCISTAI TARIASI 
STREIKUOTI.

Reikalauja didesnių algų.

i

F. S. Peąbody bus kandidatu Į 
senatorius.

Demokratų partija nominuo
ja žiucjuią Clitcagos anglių mąs
lią

Tokia gandas įeina politikierių 
rateliuose.

intoriun.

Narnės nori rungų.
Nacionaliniu Narsių apšvie

tus lygos suvažiavime, kuris da
bar yra laikomas Clucugųj, po
nia .Helen Hoy Grcely užreiškė, 
kad ir nursėms turėtų būti su- 
teikiama rangai. Augščiausias 

rangas turėtų būti kapitono. Ma
žiau atsižymėjusios pasitenkin
tų pirmo ir antro leitenanto ran
gais. . -

mis. Svetimtaučiams jos pati
ko. Ant rytojaps vienas žyde
lis sako man:

—Aš nemaniau, kad lietuviai 
butų taip kultūringi... Jie mo

Į Peoples ligoninę atgabentu 
lietuvis Juozus Monstavičia, gy
venus 3302 S. Morgan gt., žmo
gus apie 40 metų amžiaus. Pe
reitų utarninkų persipjovė sau 
gerklę. Ligoninės gydytojai 
sako, kad nebėra vilties jį sugy-

Atsižvelgiant* į agitacijų ir 
garsinimus buvo galima tikėtis 
daugiau publikos. Bet mato
mai kai-kurie draugai “dėl įvai
rių priežasčių“ ncatsilankė.

— Ne visiems palinkus.

Miesto darbininkų 
streikas.

daugiau Ir kitų mieštų darbų 
skyrių darbininkai.

Vakar Naujienose buvo pra
nešta, kad miesto darbininkų 

streikas užsibaigė. Taip butų 
buvę, jeigu darbininkai butų pa
klausę savo viršininkų, kurie

Nelaimingasis Juozas Monsta
vičia nevedęs žmogus. Sakosi, 
turįs Amerikoj pusbrolį, bet ne- 
žinųs, kur jis gyvena. Kadaise 
turėjęs pinigų, kuriuos laikęs pa 
sidėjęs buvusio Jono Tananevi- 
čiaus banke. Bankui bankruti- 
jant, žlugę jo kaip 500 dolerių 
depozitų, taip ir kiti 500 dole
rių, kuriuos jis per tų bankų 
siuntęs Lietuvon giminėms. 

Dvi susikrimtimo jam užeidavę 
kartais negerai. Nebepeši tlkė- 
damas bankais, jis kų uždirbda
mas, dėjęs pas savo gaspadinę. 
Pas gaspadinę tokiu budu bu
vęs sudėjęs apie 1600 dolerių.

Cbicaga žada likti antru Lon
donu. Nugi, cops’ai — lietuviš
kai galite vadinti juos dėdėmis 

palinkę mesti darbų. Ir jie 
reikalauja didesnių algų. Girdi, 
policistų pereigos perdaug atsa- 
komingos ir todėl jie turį teises 
reikalauti daugiau.

Užvakar įvyko didelis policis- 
tų susirinkimas po numeriu 68 
VVashington gatvėj. Buvo priim-

ti majorui Thompsonui idant jis 
padarytų reikiamos įtekmes į 
tuos, kur tarsis apie padidiiiimų 
algų visiems kitiems miesto 
darbininkams.

ANGLŲ KALBOS LEKCIJOS 
Už DYKĄ.

Rūkote Daug?
Jdigu taip, tai žinoWe0 kad 

įhiiiikiate į šarve lengvai daugy
bę nikotinos, apsireiškiančiomis 
blėtliiligomis dvi sveikatos.

Tie nuodai pirmiausia įeina

Tos moterįs, kurios nori nio- 
kinties anglų kalbos dienos lai
ku, ir kurios gyvena Walsh 
School, 20 ir Peoria gatvių apie- 
linkėje, gali ateiti ir moki n ties 
anglų kalbos. Lekcijos laiko
mos du syk į savaitę, kiekvienų

NEPRIKLAUSOMŲJŲ KON
•••'t

* .1 ■La Šalie viešbuftyj vakar pra
sidėjo metinė nepriklausomųjų 
(trustifi) telefonų kompanijų į- 
gn.liotinių konvencija. Delega
tų suvažiavo iš įvairių Suv. 
Valstijų miestų ir kaimelių. 
Nepriklausomieji valdų netoli 
’() nuošimčių visų naudojamų 
šioj šalyj telefonų. Tarp kita 
vakar tartasi apie padidinimų 
kainų už naudoj imasi telefonu. 
Bet kadangi nepriklausomieji 
nesitiki atsilaikyti trustinių kon 
kurencijai tai tartasi kreiptis į 
— Burlesonų: jis čia turįs pa
daryti tvarkų.

VENCIJA

la ant širdies.
Jus galite apsaugoti tų, jeigu 

nustatysite savo pilvų naturališ- 
kom priemonėm. O tas labai 
lengvai pasiekiama, jeigu tik 
pirm gulsiant paimsite 3 saldai
nius Partola, išvalytųjų kraujo 
ir pilvo . Jos yra skanios, vi
suomet šviežios ir veikia grei-

mos valandos po piet iki 2:30. 
Mokinimas tęsis iki rugpjūčio 
18 dienos. Motinos vaikus gali 
pasiimti su savim.

— Marė Jurgelionienė.

PERKA PATĮS NUO SAVĘS.

Ir su — nuostoliais.

Chicagoj randasi Kompanija
MUZIKOS MOKINIŲ 

KONCERTAS.

tiekoje Partosa, dėžutė $1.00.
APTEKA PARTOSA,

160 — 2nd Ave„ Dep. L. 1*, 
New York. *

(133)

Šiandie, birželio K7, Mark 
White Stpiare salėj bus Beetho- 
veno Muzikos Konservatorijos 
mokinių, dainuojamas ir grie
žiamas koncertas. Pradžia kaip 
8 vai. vakare. Įžanga nemoka
ma.

Bėdinoji Chicagos gaso kompa
nija priversta pirkti nuo jos už 
dideles sumas koksų. Tie kok
sai es nekažinkokie, kitur gali
ma gaut geresnių. Bet bėdino
ji gazo kompanija turinti pirkit 
Coal ir Coke koksus, ir mokėt 
kaipir už pirmos rųšies koksus. 
Kodėl? Sakoma, kad todvi 
kompaniji esančios “vienas kū
nas dviejose asabose”...

Uždarydavo pačių namie ir pas
lėpdavo faktų. J

— Jį niekuomet neduoda man 
ramybės. Kur aš tik ne eičiau, 
mano pati prisistato prie manęs 
ir duoda manpamokslų.

Taip kalbėjo Fred Ilasbrink, 
pasakodamas savo šeimyniškas 
bėdas poniai McGuisie, kurios 
priedermė yra sėdėti teisme ir 
klausyti Chicagos vyrų ir mote
rų šeimyniškus “trubelius”. — 
Taip. Toliau nebegalima eiti, — 
tęsė savo oratorijų Fredas, —

yra baisus sutvėrimas. Išduok 
varau tų jos areštavimui.

Bet McGuirc nemažai girdėjo 
tokių įiasakų. Ji žino, kad ta is
torija gali būti ir ne suvis tei
singa. Skubus veikimas kartais 
gali būti pavojingas. Ir todėl ji 
panorėjo pasikalbėti su Minnic 
Uosbrink ir josudyjem dukteri
mis.

— Fred nenori manęs niekur 
vestini, — skundėsi Minnic. — 
Seniau jis visuomet mane im
davo. O dabar j K Juokiasi iš nia 
nęs. Jis uždą v,o ifianę su dukte
rimis namie ir paslepia raktų. 
Girdi aš jau per sena vaigščioti 
su juo. Aš norėčiau, kad jus su
vaikytumėte jį< " \

— ĮIm, aš pažiūrėsiu 
kė Mc Guise.

mojo ranka pravadninkė. — 
Kas nori, terašai.

Čia dar pusė bėdos. Bet išlin
do kitas baubas. Perskaityta 
laiškas iš Centro dėl skundų ir 
protestų už išmetimų Vyskupai- 
tienes iš kuopos ir organizaci
jos. Centras kaltina abi pusi ir 
liepia pasibučiuoti. Kų daryti 
hh laišku?

—Priimt! — burbtelėjo viena:
Tuo tarpu ta persenėle musų 

Žemaitė išsitraukia kaž-kokį 
popiergalį ir atsistojus ima akai 
tyti :

“Protestas prieš Devintosios 
valdybos slaptų veikimų: Kų 
jus manote, sesutės? Laiškas 
iš Centro (parodo, jogei dvi 
valdybos narės nurašė, kad 
Vyskupaitiene pati pasišalinus iš 
kuopos ir Susivienijimo. Ar tei
singai parašyta? Kuri musų 
patMirtins, kad Vyskupaitiene 
pati pasišalino ?!...”

—Iš kur tas laiškas Kas čia 
rašo? — pasipylė klausimiv — 
Kas liepė skaityt?

—Mano, mimo! — rodosi sau 
į krutinę Žemaitė. — Mano pro
testas.

—Nereikia! Nenorim! — šau- 
kia keletas balsų. Bet skaity
mas tęsiama toliau:

“Dagi kitos narės rugojo, kad 
Naujienose rašė, jog “suspenda
vo.” Mes nesuspendavom, bet 
tiesiai išnietėm. Visos buvusios 
susirinkime matėm: nubalsavo 
ir išmetė. Tuomet Vyskupaitie- 
nė išėjo iš susirinkimo. O para
šė — pati...”

—Išeidama da mus juodašim-

Nereikia skaityt. 
Gana!

-—Neduodu balso! Žemaite, 
nustok skaityt! Nevalia! — 
kumščiu į stalų duodama šaukia 
pirmininkė. — Neduodu balso,

advokatas.
4 •. '

Nenorim.'
t. :

Ale Žemaitė pastatė 
dar garsiau skaito:

*‘Org(ji|jįz^t<>re aiškino, ka< 
Vyskupaitiene galėsianti pasi
teisinti, o pasiskubino nurašyt, 
kad pati pasitraukus — kad nc-

ragus

«’ atsa-

Hiokovu, psychopatų eksportų. 
Tuosyk teisėjas Fry su Dr. ILick- 
sono Raporto pagelba bandys iš
lyginti jųdviejų šeimyniškus ne
susipratimus. O kol kas jiedu 
gyvena sykiu, 2627 N. Marsh- 
field avė.

su- 
bet

DEVINTOSIOS RATELYJ.

Niekados savo gyvenime ne
turėjau tiek džiaugsmo, kaip 
praeitos subatos moterų Devin
tosios susirinkime. Kaipgi? Nuo 
šio susirinkimo Devintoji nui
ma nuo Pro'gresistės cenzūrų. 
Dabar ji gali rašyt kų norėda
ma. Valdžia da ne nepagalvojo 
nuimti cenzūrų nuo laikraščių, o 
Devintoji jau padarė. Ot, kų 
reiškia progresyviškumas!

teisinimo. Kiek tokių laiškų 
rašė, kuopai neparodė nė vieno. 
Tiktai iš Centro praneša, kai 
rašiusios slapta nuo kuopos. Ne
gana slaptais 
sininkimpis įsusitai|iamik
pasirodo, kad ir laiškai slapto
mis rašinėjama Centrui. Drau
gės, kų jus manote apie tokių sa
vo valdybų?”

—Neleisti skaityti! — Nerei
kia! — Teskaito, leiskit! — Ty
lėkit! —-^Klausykitės!...

Balsai, triukšmas susirinki
me. Pirmininkė supykus, kum
ščius sugniaužus į stalų muša 
ir Žemaitei grūmoja:

-—Ne t u iį^ia įso! Tylėk! Ne
skaityk! Su Vyskupaitiene visa 
pabaigta... Nutilk, Žemaite!...

Bet neklaužada Žemaitė ne
nustygsta. Ji dar garsiau skai
to iš popiergalio:

Aš esmi speciali -e 
tas visų ligų

Akiy, Amu, Nmiea, Gerklių ir Phniiu
Aklumas. Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali buf prašalintą ir daugelyje tesitikimų Iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug iue* 
tą gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytą ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.l

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
{U'

35 Soz Dearborn St
(Kjmipm Monroe) .

VALANDOS 9°ikl 8 ChlCfigD
Nedaliomis 10 iki 1. 'VIUVCtg

GALBŪT ĮRENGS NAUJĄ MIE 
STO MAUDYNĘ.

Miesto gaspadoriai pienuojąs 
įrengti naujų miinicipulę mau
dynę paežeryj ties Chicago gat
ve, netoli Lincoln parko. Tik 
jeigu busiu galima surasti “tų 
pinigų”...

Paklausė kiek laiko; atėmė pįni-
• gus ir automobilių.

Ponai drifitai, 4915 Shcridan

žiuvo pasivažinėti automobiliu, 
ir Cruvvford gat- 
vyrukai sustabdė 
ir paklausė kiek

vių du jauni 
važiuojančius

j Tat dabar ir parašysiu apie 
moterų Devintosios rūpesčius.

—Niekur sugaudyt, niekur 
| susekt mums nepasisekė, kas 
lindi po Progresistės skraiste, 
— užreiškė musų pravadninkė. 
—- Prie pirmos progos klausiau 
Montvido. Tas atsakė: “Kol esu 
Naujienose, negaliu pasakyt. 
Teismu reikalaukite.” Nors aš 
tikėjausi Montvidu, kad išduos 
Progresistės vardų, nieko ne
gavau. Tesižino pati d. Prusie- 
ne.

—Negalima dovanot! — už
reiškė priešai sėdinti smart ad
vokatas. — Tokių melų į laik
raščius ra^yt tai 
prasižengimas. Nedovanot!

—Terašo kiek tinkama, — pri 
dūrė kita. — Visuomenė nebę-r 
siskaito su Progresiste. Juk kuo* 
pa išnešė protestų. ..

—Kas mums kenkia! .‘nu-

jusi, kaip narės skundų parašiu
sios; o kitos narės nusiskundė, 
kad organizatorė atėjusi į na
mus liepus po laišku pasirašyti 
ir gana. Ąr mes galime užsiti- 
kėti tokia valdyba, kur vie
niui) kalba, o kitaip daro? Cen
tras ragina vienybėj veikti, o 
čia tik ardymo darbas varo
ma. ..”

—Ka-ka-ka! — vienos kvato
ju, kitos trypia, rėkia. Pirminin
kė apmaudu nesitveria, drasko
si; rėžtų kumščia Žemaitei. į 
galvų, bet mažesnė, nesitiki pa
siekt. Tik stalų daužo:

—Neduodu balso! Tylėk!...
O ta dar garsiau skaito:
“Pusę nibrių organizatorės 

yietų q ar pasirppino iš
pildyti senus' kuopos nutari
mus? Pirkome Laisvės šery. I- 
nešta ir Naujienų šėrų pirkti. 
Narės norėjo laiško iš Naujienų 
— gavome ir laiškų, siūlantį šė-^ 
rų imti. Tuomet nutarta pirkti

v' u.

iš peklos ir balsas jos!

)os naudai 
nutarimus 

^Centras pakaltino

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

Gydymas visų gidų, ausų no
sies ir gerkles ligų. Po priežiūra 
Dr. P A. Graves specialisto. U- 
tarnlnkais ir pėtnyČioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN 8METANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-člos lubos, viri Platt’o aptiekos 
. Tėmykite Į mano parašą.

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

ir paliepta raštininkei pranešti .......
Naujienoms, kad kuopa pirk- 11 Saugokite Savo Akis | 
siunti Šerų kaip tik pasigausianti» ■ v
pinigų. Taip ir tęsiasi nuo per
nai pavasario. Dabar”...

Susirinkime triukšmas, šauk
smas. Balsai skamba:

—Teisybė!...
X—Nereikia!... jšalin skaity

mu !.. .
—Tylėkit!
Iš kaires smart advokatas 

taip spardosi, rodos norėtų stųlų 
nuversti ir Žemaitę nustumti. 
Pirmininkė nc( užkimusi rėkia:

—Neduodu balso! žemaite, 
neturi balso! Ar nutilsi!?,..

Juo didesnis krūmas, juo Že
maitė
— garsiau skaito:

“Dabar kuopai praturtėjus 
tuojau paaukota Žarijai, o Nau
jienoms, kur tiek metų kuopai 
tarnavo ir tarnauja ,tai nereikia 
nė duoto jomstprižado išpildyt! 
Ar organizatoA 
veikia? Ar teis* 
Pįildo ?.(..
Vyskupuitienę.”..

—Gana su Vyskupaitiene! 
Senai su ja pabaigta, gana! — 
šaukia pirmininkė nervuoda- 
mos, kad nebekeltų to klausi
mo. — Gana! Gana!

— Leiskit pabaigt! Visos tu
rim lygų balsą!

—Nenorim, Įhenorim!
Žemaitė rėžia toliau nesusto

dama:
“... už pasityčiojimų iš nu

teistų draugų. O kirk Vysku- 
paitienė girdėjo: '‘reikia prie nu- 
garp^, iškabų pakabinti — žinos 
ir kitos kuopos nepriimti.’ ”

Pirmininke pailso bešaukda
ma, todėl nebešaukia, o tik į sta
lų barabanija. O užsispyrėlė 
Žemaitė nepaliauja savo litani- 
iv:

“Po tiek priparodytų faktų,

kiuos, kad organizatorė bus tiek 
progresyve, ir martflagi, kad pa
duos savo rezignacijų.”
• •• Paba-iguši' žemaitė atsisėdo.

—Dėkui, dėkui! — dėkojo 
pirmininkė. — Ar aš dėl tokio 
laiško turėčiau rezignuot? Ne! 
Veiksiu kaip veikusi — tiesiu 
kairiuoju keliu, darbininkiškai! 
— muša kumščiu į stalų. Ka- 
žinkas susirinkusiųjų pastebi: •

—Pirmininke, prie tvarkos! 
Ne spyčių sakyt, bet susirinki
mų vesti...

—Aš — pjrmininkė ir orga
nizatorė! turiu teisės kalbėt ir 
kalbėsiu! — kumščiu į stalų ir 
sau į krutinę duodama atkirto 
pirmininkė.

Šiuo kartu man buvo labai 
gaila pirmininkes. Tokį karčios 
mukos kielikų reikėjo gerti! O 
ta pašėlusi sene, Žemaitė, kad 
rėžiai tai rėžia — visų teisybę, ir 
tiesiai į akis! Kas perdaug tai 
perdaug. Klesų kovos principų 
nesilaikyti, kairių |politikų pa
niekinti. .. Tai jau perdaug.

—^Progresistė.

Franciškus Daužia
mirC birželio 24 
ryto, paliko dideliam nuliūdi
me savo mylimą moterį Zuza
ną Zemlcckiutę ir suną Al
bertų. paeina iš Kauno gub., 
Raseinių pav., Zadvainių so
dos. LiHdotuvčs atsibus pėt- 
nyČioj 27 d. birž. iš % namų 
4129 So. Sacraniento avė. į 
Nekalt. Prasidėjim. Panos Šv. 
bažnyčią, po to į Šv. Kazimie
ro kapines Prašome dalivau- 
ti giminėms ir pažįstamiems 
laidotuvėse

Laidotuvėmis užsiima grabo- 
riai: Frąnk Dflnikas ir Ad
ui ph Butkus, 644 We$t 18th 
St., Chicago,

(ličiui, 9 vai.

Telephone Yards 5834

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

Dr, A. R. Blumenthal

Akis Egzaminuoju Dykai
| Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas

J Mes
y y Pagerintą Oph- 
C thalmonietcr. Y- 

patinga doina at 
< kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėlioinis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 8. Ashland av. kam p.47 sL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniikas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pria- 
taiius.

Ofisas ir Labaratorija: 1625 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 16—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Ganai 8110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Halated Street

VALANDOS; 8—3 ryloj Ūktai.

DR. fi. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai' 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan st., kert&32 st.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moterišką ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą.

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

dčuomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 įki 8 vakare w

Rez. 933 S. Ashla/nd Blvd. Chicago 
Telephone Hayiąarket 2544

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

SpcciJT
Vaiky

Ofisas: 31 __ ________ ______
Telephono Drovcr 9693 

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

s Moteriškų, Vyrišky, 
visų chronisky ligų 
So. Ralsted St. Chicago

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, 111.
Ofiso Tol. Boulevard 160

Rez. Tel. Seeley 420

T®1, Yards 3654. i

Mrs.A.Miclinl8wicz
Baigusi Akušerijos ko 
legijų; ilgai praktika-i 
vusi , Pennsylvanijos 
hospitalčsc ir Pasėk
iu i n g a i patarnau
ja prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio-j 
$c ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) I 
Chicago, I|l,

Nuo G iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

Skaitykite ir Platinkite



Pėtnyčia, Birželio 27, 1919

Pranešimai ASMENŲ JIEAKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ REIKIA DARBININKŲ

Pastaba atsiunčiant|ema draugiją 
pranešimuN: —

Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavaide ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra. 
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
milingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpu! 
surašyti kad neužimtų danę 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti 

— Redakcija

Pajieškau savo brolio Jono šiim- 
lio, paeina iš Kauno gub., Šiaulių 
pav.. Pririnėlio parap., pirma g.Vve. 
no Sheboygan,\Vis. Jis pats ar/kas j| 
žino malonėkite pranešti.

Joe šiautis....................
168 Main Str., Kenoshą. Wis.

Pajieškau brolio Kazimiero Kar- 
šoko, paeina iš Kauno rėdybos, 
Šiaulių apskričio, Kuršėnų vals
čiaus, Kubilių kaimo, Pajieško se
suo Teklė Kar.Šoknitė, gyveha Vla
divostoke, gatvė Ratnnleeska, Novo- 
gorcMtski Perviliok, N. 11, Bosija.

REIKAL1NG1 AGENTAI
LIETUVIU BENDROVft REIKA

LAUJA KELETĄ AGENTŲ. KURIE 
GAIRIŲ PAGELBSTI PAHDAVO' 
FARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA-

NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS:
LIBERTY LAND AND 

iNV FSTMENT CO.
3.101 So. HaLrted St., Chicago, II

RAKANDAI NAMAI-ŽEMfi

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER,

THE HOUSE OF KUPPENHEIMER 
MOKYKLA MOKSLIŠKOS 

RUBSIUVYSTP.S

Roseland. — LMPS. 25 kp. rengia 
draugišką išvaiavimą nedėlioj, bir
želio 29 <1., i Fernwood parką prie 
104-tos ir VValIaee gatvių . Važiuoti 
galima bile karais iki 103-čias gal
vis, nuo ten paimti karus iki \VaI 
lace gatvės ir eiti vieną bloką į ple

ntus. Bus visokių žaismių su dova
nomis. Pradžia 10 vai. ryto,

— J. Grybienė.

PPD. unija rengia mąsinj susirin- 
mą, Thamo Moonev genora'io ••♦eri- j 
ko reikalu, nedėlioję, birželio 29 d., 
7:30 vakare, \Vorkcrs Hali, 119 So. 
Throop st. Bus geriausių kalbėto
jų bei darbininkiškų dainų. Įžan
ga nemokama. — Komitetas. Pajieškau savo moters Petronėlės 

Srhnohs, po tėvais Stravinskailė, 
kuri upclido mane 12 birželio 1919 
metuose, paimdama vaikus: plr- 

želiu 27, Mildos svet.. 3142 So. Hals- mas Frcnkis 8 m. ir 10 mėn, antras 
Antanukas 6 m. ir 5 mėn. Jinai ran 
da.'.i man rodos Wa!erbury, Conn., 
persimainius pavardę, negaliu pa
sakyt kokia, malonėkite man

Draugystės Dr. Vinco Kudirkos 'nešti, kas pirmas patėinysite 
mėnesinis susirinkimas įvyks suba- moter|, už teisingą pranešimą 
toje, 28 d. birželio, 7:30 v. v., M. 1(|OVJinųt arba pati atsišauk. 
Meldažio svet., 2242 W. 23 PI. Na- Mr. Fr. Srhnolis,
riai malonėsite susirinkti paskirtu 3337 So. I.ime St.„ Chicago, III. 
laiku ir taipogi atsiveskite naujų 
draugų. — Rašt. M. čiurlio.

Chicagos Liet. Vyrą Choro gene- 
rališka repeticija bus_šiandie, bir-
te<l gt. Pradžia 7:30 v. v. — Vi
si nariai būtinai susirinkite.

—• M. M. Yuodia, ark r.

pra- 
lokią 
$5.00

West Pullman. — LSS. 235 kuono Chicago, Jll. 
rengia draugišką išvažiavima, nedė
lioję. birž-Uo 29. į \Vashlngt'»n 
Ileights miškus, turp 107 ir 108 St., 
netoli Vincennes Avė. Draugai ir 
draugės visi kviečiami dalyvaut iš
važiavime. Bus programas: prakal
bos, dainos ir tt. — Komitetas.

Pajieškau Juozo šliko, kuris pir- 
tnhiu gyveno 3250 So. Miion Avė., 

Meldžiu atsišaukti.
Fr. Savnor, 

Klein, Montana.

LSS. 4 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks suimtoj, 28 d. birželio, 
7 vai. vakare, Mildos svet. Draugai 
malonėkit nesivėlint, nes turim 
daug svarbių reikalų.

— Org. S. Zavė.

Pajieškau draugo L. Simonavy- 
čiaus, šiuduvos parap., Margavonių 
dvaro, Kauno gub., Šiaulių pav., 
pi/miau gyveno De Kalb, III., tuip- 
n.il ir kilų giminių. Aš gavau laiš
ką iš Lietuvos nuo Elzbietos Šlia- 
žienės po tėvais Valatkytė 
antrašas 

Vladas šliužas
,5329 So. Tahnan Avė., Chicago, III.

Mano

J IEŠKO K AMBARIŲ
PPDU. 604 lokalo pusmetinis su

sirinkimas bus Aušros svetainėje, 
^3001 So. Halsted St.. subabd-28' d. 

birželio, 7»30 vai. vakare. VitfhnO- 
riai bukit laiku nes bus valdybos 
rinkimai. — Sekr. K. J. Geleželė

REIKALINGA moteris, darbas pa
siuvus, gera mokestis. Atsišaukite, 
National Leed Co., 900 W. 18th St., 
( bieago, III.

RKIKALING/K patyrusių geleži 1 
karpytojų ir leiberių i serą p Iroi 
vardą. Gera mokestis geriems 
įmonėms

1632 W. Klnzie St., Chicago, III.

REIKAIAUJAMA kriaučių paty
rusių prie vyriško kostumeriško 
darbo. Geras lUokėsĮis ir darbo 
sąlygos.

L. Geležini*,
4503 So. Wood St., Chicago, III. 

Tel. Boulevard 5609

REIKIA kišenių dirbėjų, trimerių 
ir finišerkų

J. Srhwartzson & Co., 
2014 VVąbansia avė., Chicago.

Pardavėjų
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 tą 
pasekmingu. Proga uždir
bti didelę sumą pinigų ir pa
stovus užsiėmimas. Turi 
būt virš 25 metų amžiaus. 
Atsišaukite į musų skyriaus 
ofisą, 5053 S. Ashland Avė. 
Klauskite Mr. Mills arba 
Mr. Teater.

REIKIA guzikų siuvėjų, andaro- 
kų finišerkų, siutu nuskabytųjų ir 
belsterių. patyrimo nereikalinga.

Pervirai B. Palmer <t Co., 
367 W. Adams St., Chicago.

REIKALINGA moterų prie siuvi
mo guzikų. Pastovius darbas. Gera 
mokestis. Atsišaukit į

A. Schuman A Bros., 
234 So. Market St./ Chicago, III.

REIKALINGAS darbininkas. Dar
bas lengvas ir pastovus. Turi mo.

1707 So. HafMed St., Chicagn.
PajieSkau bunlo lietuvis vienas kįu s|ek ,k.k r<1SI„ 

vaikinas, tiktai atvikęa iš armijos. 
Tarpe 18-th ir Canaiport avė. Mel
džiu pas blaivus žnsones. Kas turė
tų vietos atsišaukit po šituo antrašu 

John Fotowtis,
2(M)5 String St., Chicago^

Roseland. — LMPS. 25 kp. valgių MERGINA pajieško kambario^ 
gaminimo lekcija įvyks sinadie, pei- unugeporio apieiuizeje, su vingiu, pekąrnę antra ranka prie keksų 
nyčioj, 27 birželio, kaip 7:30 yąl. Kas turite praneškite laišku į Nau- prjg duonos, patyrimas nercikali

A Art tiV i# o I -j
PFTER VŲLTRAKLS, t 

314 — 157th St., JUrvey, III.

REIKALINGA patyrusių bebrte- 
rių ir guzikų siuvėjų prie moteriš
kų dra|wnų. • '

1934 AV. North Avė. 2ras aukštas
.11 u . 1 IV 1 • 11 II .1 Į » I > I 1 . .1 >< Ilk................... .

REIKIA 10 iki 15 vyrų prie leibe- 
rių darbo ir išvažiotojų,

B. COHN,
1244 So. Union Avė. Chicago.

nv^c....u. — *.........-o -M'. V , ............. -------7.--. REIKALINGAS vaikinas dirbti į
gaminimo lekcija įvyks šinadie, pėt- Bridgeporto apielinkėje, su Valgiu, pekarnę antra ranka prie keksų ir 
nvčioj, 27 birželio, kaip 7:30 v»d. Kas turite praneškite laišku į Nau- prje duonos, patyrimas nercikalin- 
vakare, O. Ručinskienės bute 10356 Jienu ofisą pažymėdami ant laiško gttS Atsišaukite. > 
AVabash Avė. Visos draugės ma- No. 24. 
lonėkite susirinkti laiku. Lėkei 
duos nauja mokytoja, p-Iė Stron. 

— Komisija. REIKIA DARBININKŲ

i ........................  » -*■

Dirbėjų aukštinusios rųšies 
riškų drapanų.

Bcikia:
Kišenių dirbėjų 
Kišeniukų dirbėjų 
Ant kautų.

- - -------------- Į-.......... .
A , • , f •' -t ;l

Darbo sąlygos vta gerinusios, 
valandos | savaitę?"

411 Sahgamon St.

1—ju—

THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER,

Dirbėjai 
drapanų.

V.V-

44

aukščiausios rySies vyrų

Reikia:
Kišenių dirbėju 
Kišeniukų d irk ėjų 
Generalių operuotojų 
Ant kautų.

Darbo sąlygos yra geriausios. 44 
valandos į savaitę. Aukščiausia 
mokestis.

2352 W.22nd St.

THE lįOŲSE OF 
KUlfi’tĮjlllBlMF.B,

Moteriškų reikalaujama dirbčtfų 
aukščiausios rųšies vyriškų drapu-
nų.

Baigusi pradinę mokykit} ir mergl-

nos ir jaunos moters, Jieškančios

padidinti

mokytis

ra n komi s.

savo uždarbį dabar gali
— J —..... —

meno puikaus siuvimo

('•era mokestis mokinan-

lis. Trumpas kursas prirengs jus

užimti vietas dabar laukiančių ir

geras mokestis žinojimas šio ama-

to užtikrina nuolatini darbi) pačio

mis geriausiomis darbo sąlygomis.

Dabar prasideda klesos prie

415 So. Franklin St

2352 W. 22nd St

THE HOUSE OF KUPPENHEIMER 
MOKYKLA MOKSLIŠKOS

■g'”!! Ut-lj;! 1 I-."!1 "■?

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA “Studs Motor” ka

ras, 5 sėdynių, gerame stovyje. Par
siduoda labai pigiai. Matyti galima 
nuo H a. m, iki 7 p. m,

3445 So. Halsted St., iš užpakalio, 
Tel. Boulevard 2341.

PARSIDUODA automobilius Han. 
d.s 6 eilinders 7 pasažierių, 1915 m. 
ir 5 tajerai arba mainysiu ant fordo 
1.919 melų. Atsišaukit vakarais nuo 
7 iki 9 va), vakare.

714 W. 3J-st St., Clucago.
Tel. Blvd. 7743

PARDAVlmui automobilius. Kai
na $250.00, 5 pasažierių, pats prade
da. elektros šviesos, geros tai ros. Iš 
Šalies užlaidos Ir Kerai važiuoja. 
Turi parduoti. ' Atsišaukite į 3314 
Mosspratt St., Chicago.

x PARSIDUODA autoboinilius Han- 
ds 6 (•llinders, 7 pasažierių, 1915 m. 
ir 5 tajerai arba mainysiu ant fordo 
1919 metų. At*isa(tklt nuo 7 iš ryto 
iki 9 vai. vakare.

714 W. 31-st, St., Chicago, 
Tel. Blvd. 7743.

PARSIDUODA Mitchel karas su 
penkiom sėdynėm, Šešiais cilinde- 
r|ąis, gerame stovyje. Turi būt par- 
įhiotas į trumpą laiką, nes apleidžiu 
(lyicagą.

, Teklė Aeris, 
3564 So. Halshul St., Chicago, Dl.

Visi, kurie buvot pačmę Soc. Par 
tijos presos pikniko tikintų parda
vinėti, malnoėkite sugrąžinti liku
sius nevėliau sekančios subatos. Grą 
linkite į Naujienų ofisą.

— K. Jamonlaa.

REIKALAUJAME 
ANGLIAKASIŲ'IR KROVĖJŲ

Chicago® Lieutrią vyrų choro re 
peticija bus pėtnyčios vakare pa
prastu laiku Mildos svet. Visi atsi
lankyki!. — F. Magola.

ChlcagOH Liet. Soc. vyrų choro re
peticija įvyks pėlnyčioj 27 d. birže
lio. Visi choro nariai malonėkit su
sirinkt nevėliau, kaip 7:30, nes yra 
daug svarbių reikalų aptart.

— Valdyba.

LSS. 
Kliubo 
įvyks

4 kp.. J! SL. 1 kp.. ir JLAT. 
susirinkimas 29 birželio ne- 

— Pirm. S. Zavė.

Geri namai, su geru vandeniu ir 
elektros Šviesomis, pigi randa, di
deli daržai, gera ganyklą dykai. Ga
lima ganyti karves, kiaules, ir viš
tas. • Pavieniems vyrams geras na
mas ir užlaikymas.

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

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

Del platesnių žinių ateikite arba 
rašykite:

NEW RIVER COMPANY.
MACDONALI\ W. VA.

Reikia:
Kišenių dirbėjų
KiAeJiiukų dirbėjų
Generulių operuotojų
Kišepiatns puinUŠalų <Uri>ėJų 
Ant kautų.
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THE HOUSE OF 
KUPPENHEIMER.

Moteriškų reikalaujamaMoteriškų reikalaujama siuvėjų 
aukščiausios rųšies vyriškų drapanų

Darbo sąlygos yra geriausios, 
valandos j savaitę. Aukščiausia mo
kestis.t • . • ' * . . r. r • »

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir grusęr- 

nė didelė tr geroj vietoj, už labai 
pigią kainą, iš priežasties ligos turi 
būti greitai parduota atsišaukite.

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

y.,.-.   — . ‘ ——    ’  •- ' r

s Didelis bargenus iš priežasties li
gos parsiduoda bučernė ir grosernė, 
su namu vieno plato augšta ir auto- 
juobilius.

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

2352 West 22nd St. PARSIDUODA valgomų daiktų, 
kendžių ir minkštų gėrimų krautu
vė. Parsiduoda pigiai.

942 W. 34 St.

Racine, Wis. — LSS. 124 kp. ir 
LMPS. 70 ko. rengia šeimynišką iš
važiavimą 29 birželio kaip 10:00 v. 
ryto į Washington Parką. Racinie-, 
čiai ir svečiai kenoshiečiai nevėluo-’ir lik 5 dienos darbo savaitei kreip
kite, o mes pasitiksime jus ant 
Norlh Shorc stoties. Programas 
bus įvairus. — Rengimo Komitetas.

RF’K \f TNGAS barb«ris. kuris mo 
ka atsakančiai savo darbą, mokes
tis *25.06 savaitei ir pusė po 332.00

Reikia:
Cidzikų skydių siuvėjų
Finišerkų
Atsiuvinėti rankomis klastos
Kišenių dirbėjų
Kišeniukų dirbėjų THE HOUSE OF 

KUPPENHEIMER,

kttes.
Antanas Deninis,

1080 Michigan Avė., Detroit, Mich.

Darbo sąlygos yra geriausios. 44 
vaF’ndns į savaitę. Aukščiausia 
mokestis.

Vyriškų reikalaujama siuvėjų auk 
šėiausios rųšies vyriškų drapa.ių

Lietuvių Rubsiuvių skyrius 269 
A. C. W. of A. pusmetinis susirinki
mas įvyks pėtnyčioj, birželio 27 d., 
1919 7:30 vai. vak. Unijos svetainė
je, 1564 N. Robey St. 
yru kviečiami atsilankvti.

— Valdyba

I RFIKALINGA 10 moterų tvarkyti 
senas popieras. Dirbama subato- 

ymis nusė dienos Mokama gera mo- 
” k ėst i s.

vioi Republic Waste Paper Co.,
Visi naiiai Taylor St., kampas Desptains St.

' Tel. Haymarket 856

Melrose Park,z III. — Draugystė 
Sūnų ir Dukterų Lietuvos, rengia 
draugišką išvažiavimą i Adison miš-1 
ką, nedalioj birželio 29 d., kviečia- « 
me visus atsilankvti.

TIKTAI,ši MRNESI
UŽ $60 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti luipgi prutuštinii daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
yte«£ tniitoi turimo viaolzll, zliurtn,, ' 
Taipgi pianas ir fonografas. 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

įlomis nuo 10 iki 4 vai.

Ant pardavimo farma 40 nkerių 
žemės VViseonsino valstijoj, 78 my
lios nuo Green Bay į tJorth pusę, 
mylia ir pusė į miestą, 2 arkliai, 4 
galvijai, 5 kiaulės senių vislų 21 o 
mažiukų apie 75, laukas užsėtas yra

Mes taipgi turime visokių divonų. bulvių, kornų, avižų, žirnių, rugių 
Taipgi pianas ir fonografas. Pili- kviečių ir viskas gražiai auga su

PROGA DEL JAUNAVEDŽIŲ
Parduodi* 1 sekt. setą. 1 stalą, 3 

kurpeles, 1 fanela, 2 komodas, 2 
“bookcuse”, 3 lovas ir kiti stubos 
daiktai. Atiduosiu pigiai, kreip
kitės vakarais.

3044 S. Union Avė., 1 fl. front,

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

3364 So. Halsted St.

Iriobom padarais ir su gyvuliais ir 
du yra paraudavote 40 akerių 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 
įmokėt, o tikusius ant išmokesčio. 
Norėdami dasižinot kreipkitės laiš
ku arba patys atvažiuokite pažiūrėt, 
savininkas lietuvis.

SAM \VASA1TIS, 
Box 94, Middle Inlet, Wis.

Viskas kaip stovi tik eik ir 
' * . $3,600,

NAMAI-ŽEMfi
BARGENAI.

Mūrinis namas 2 flatų 5 
ir 6 kambariai, lotas 37^>x 
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, 

Rcal Estate
5931 S. Kedzie Av. Chicago. 

Phone Prospect 9163

FARMOS! FARMOS!
Didžiausia lietuvių kolonija Ame. 

rike, čia jau yra pirkę suvirŠ 400 
lietuvių l'armas, jau 7 kaimai yra 
apgyventa lietuvių, yra 4 draugys
tės. Norinti pirkti gerų Farmų ir 
apsigyventi tarpe savo tautos žmo
nių. Del platesnių žinių rašyk:

J. A. ŽEMAITIS,
R. L Fountain, Mich.

Kas norite pirklio ūkės, važiuokit 
į Monreston, VVis. Tonais yra ge
rų ūkių ir pigių, galit pirkt ar mai- 

» n it ant namu
K. Gaminskis,

Moreston, \Vis.R. 6,

PARSIDUODA 2 namai, gero ko- 
linoijo, nrti prie lietuviškos para, 
pi jos, 663-665 W. 18th St. Kreip
kitės prie

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

FARMOS
Pradirbtų farmų nuo $1000 ir aug- 

šlyn ant lengvų išmokesčių 10 melų 
išmokėti. Parduodam arklius, kar
ves ir tt. ant lengvų išmokesčių. 
Mainom miesto namus imt laurų 
anikokioj vieloj Amerike. ’l'Lrai 
bargenai.

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

•Dearborn St., Phone Randolph 5757

'1 'Lrai

FARM A FARMA

Mes turime pelningus namus a- 
pielinkėje musų ofiso Dubultas 
dviejų aukštų muro namas su dviem 
sankrovom, flatas užpakalyje ir 8 
fintais 2 aukšte virš sankrovos. Na
mas neša rendos $147.00 mėnesyje. 
Namas yra puikiame stovyje ir ran. 
dos galima lengvai padidinti iki 
$155.00 arba $16(1. Savininkas ne
gyvena prie vietos ir negali pats 
prižiūrėti namo. Parduosime už 
$14,000.00. Namas vienas negali būt 
šiandien padvigubintas žemiau $20- 
000.00. Jeigu norite gero in- 
veslmento ši propozicija nesulygi
nama. Platesnių žinių atsišaukite į 

Irnatius ('han A Co..
31 A Wallace Sis., viejiintdis agent.

Jeigu jus norite pas*daryti sau na 
mn ir Imti nepriguhningu. pirkite 
farmą- lietuvių kolonijoje “Vilitosz” 
Vilas paviete, Wisconsin. Jeigu jus 
purkšite ten sau farmą jus pirksite 
nuo savininko, bet ne nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,000 
akrų Žemės ir paskyrėme 5,000 ak
rų vien tik lietuviams dėl kolonijos, 
ir paskvrėme Kazimierą Gailiauską 
kaipo Kolonijos direktorių, kuris žemai iš užpakalio 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi- 
nias yfra nuims pagelbėti. 1

Mes J«u apgyvendinome apie 25 
šeimynas lietuvių, kurie ten gyvena 
ir turi pasisekimą. Mes pagelbstame 
kiekvienam nuo pradžios, kuris per_ 
ku nuo musų farmą. Mes pagelbsta
me pasistatyti namus ir mes par- 
dnoilftme jiems aklius, karves Ir ki
tus galvijus ir ūkės mašinerijas ant 
lengvų išmokėjimų.

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

SANBORN COMPANY, 
Eagel River, Wis<*onsin.

EXTRA,
Greitu laiku turi būt parduotas 

namas, arba mainau ant loto. Na
mas randasi geroje vietoje Bridge- 
porto apielinkėj ant 2-jų pagy veni
mu. Rendos neša $25.(M) į mėnesį, 
kaina $2,400 arba gal parduosiu už 
mažiau, galima pirkti su mažais pi
nigais, 2841 Fmerald Avė., gyvenam

I 40,000 akrų trąšios juodos Žemės 
nausėdžiams. Vidutinis klimatas. 
Gera transportacijn. lengvos są
lygos. Geriausia kooperacija. Ten 
yra jūsų krašto įmonių. Platesnių 
žinių rašykite:
Frnnk Foldl, Core Sound Farms. 

634 Otis Bldg., Chicago, III.
i TARMOS?

Parsiduoda didžiausioj lietuvių 
kolionijoj, Miohigana valstijoj, fur- 
mos visokios, su gy venamoms trio- 
boms ir sodais ir apsėtais laukais, 
galima pirkt ant lengvų išmokesčių, 
dabar geriausias laikas pirkt far- 

Platesnių žinių kreipkitės 
|x*r laišką įdėdamas štampą už 3c.

TONY ZAREU,
P. O. Box 1, Peocock, Mich.
H1". J1»’ 1 l. - .L"1 L1___ U--J ... ■!■■■—1

Pranešu Naujienų skaitytojam, 
kas norit pirkti Farmą, geroj vietoj 
ir teisingai tarp lietuvių Michigano, ■ ' 
aš turiu ten Farfną ir mano tėvai 
gyvena. Kreipkitė pas Naujienų a. 
gėntą. kuris jums nurodis arba nu
važiuos drauge.

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

MOKYKLOS
Kas turi parduoti palaikytą pianą, 

meldžiu pranešti.
S. Melko, 

2239 West 25th PI., Chicago.

PARDAVIMUI grosernė ir bučer 
nė viduryje pletojnnčios lietuvių a- 
pielinkčs. Parduosiu pigiai. Prie
žastis pardavimo pasitraukiu iš biz
nio dėl silpnos sveikatos.

A. TESSER.
3031 So. California Avė., Chicago.

PApDAVĮMUI kepykla. W«8t l 
dėj. keptuvė dabartinėje vietoje 15 
metu daro gerą ’Svholėsale” ir “re 
tūli” biznį Puiki vieta lieutvianis 
arba lenkams.. Savininkas nori pa
sitraukti. Atsišaukite laišku i Nau
jienų ofisą pažymėdami No. 23.

PARDAVIMUI pigiai pikčernė ar
ba studija. Vėliausios mados įtaisy
mai. Gera vieta. Kreinkitės į

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

Turiu du bizniu Pekarnią ir mink
štu ffčrymu šapą, 
ty turiu parduoti. Atsišaukite.

PFTER VULTRAKIS
314 — 1571h St. Harvey. III.

FARMŲ JIEŠKANTI.
Tie kurie jieškote farmų yra ge

riausia vieta, lietuviu farmerių ko
lonijoj Wisconsine. Kurioj daugvbė 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskam gerai auga. Randasi prie gc-

Mokykla Kirpimo ir Designlng 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpe 
laikų.

nj keliu, geležinkeliu, gražiu laukui Mes turim* didžiausius ir gertai 
ir nrie lietuviško miestelio, WOOD I sius kirptmo-designing ir siuvimo

skyrius ,kur mes suteiksime praktiž- 
ką patyrimą kuomet jus mocysitM 

Elektra varomos maiinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mit
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi 
Je madų knygos.
MASTER DE8IGNING SCHOOL

J. F. Katinicka. Perdttinie
190 N. STATE STREET, CHICAGO. 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

BORO, kuriam dauguma li“tuvių 
gy vena ir turi savo biznius užsidė
jai. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

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

Daugumas musų žmonių yra iš- 
_ .- .. važinėja po daug valstijų, ir tin-

,s . kaiucsnčs vietos dėl farineriavimo 
nesurnsite. kaip Wisconsine lietu
viu kolonijoj.

Klauskite platesniu paaiškinimu 
tt • t * / tiesiog į Lietuvių Bendrovę, pas sa- 

PARSIDUODA visai nauji tajeiuu vininkus, minėtu faunu, o jums bus 
37x5, parduosiu- už visai mažą kai- prisiųsta knygelė su platesniais pa
ną, atsišaukit nuo 4 iki 9 vai. vakare nHkinimnis, paveikslais, ir žemes la- 

J. Shultz, 1 Dttis
837 W.?st 34 PI., C*-’----- p-‘-

2 fl. iš užpakalio į-830i 8®. Halsted St
PARSIDUODA grosernė su viso 2—_

I kinis saldžiais gėrimais, priežastis : 
• pardąvimo. savininkas turi kitą biz- --------' * " ‘ ‘ .1 ANT PARDAVIMO arba išmalnv-

___  ... kin ' mo stuba —a bnrnė ir didelis nlytų 
I RFIKA1 INGA 10 mo|ęrų Garinti Simonas Laureckis, ' Pf’lU, vijtnamis
senas pdpierąs Dirbfttha hedėlio- 1916 Cannlport Avė., Chicago. ant 111* S . r Lawyer 
mis nusė dienos. Mokama gera rao- , ,, Greenwood štreet car.

REIKIA anglių metėjo $55 | mė- Jtcsti*. I PARDUODU pirmos klesos gro- ------ -—
nesi su vnlgiu ir kambariu. , Renubllr VVaste Paner I sernę geroj vietoj, dėl lietuviu ai- ------------

Chicago Beacb Hotel 62615>Vlnr St, karpąs Despjąliis St.' sišaukit no numeriu 1827 S. Union- _____
51 & Corncll avė. Chicago. Tel. Haymąrket 856 ‘ Avė., J. B. y

411 Sangamon St. ~T-

REIKIA merginu mokytis opera- 
tors ant koutu ir kelnių, geriausios ...

3 išlygos, gera mokestis laike mokini- • ę,09 n. S^’ė' ^t.’
— Rengimo Komitetas. Į mosi.

833Melrore Park. — Nedėlioj. birže-, 
lio 29, Rusu Pašelpinė Draugija ren- • 
fia draugiška išvažiavimą. Vieta: 
Jono Esc h ūkė, Maywood, III. Pra
džia 9 v. ryto. Visus kviečiame da- 
lyvaut. — Komisija.

Bredi & Rogowsky, 
Jackson Blvd.,

Tel. Haymarket 710

PrIKIA siuvėju nagelhininkų nrie 
vvriško ir moteriško darbo. Atsi
šaukite

A. BAGDON, 
................... . rbMągo, m.

Tel. Superior 2767

Reikia:
Off preserių aut 
sack kautų.

Darbo sąlygos yra geriausios,
valandos į savaitę. Aukščiausia mo
kestis.

I . w
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Chicago. 2133 So. Kedzie Avė.I BFIKAT AUTAME PARDAVIMU 3 
VYRU KAIPO PARDAVIMŲ, PATY-

■ piMAS MUSU BIZNYTF NEBEIKA-
II INGAS. TURI BŪT VYBAS 25 ME
TU AMŽIAUS. GERAI PAŽINSTA- 
MAS CHICAGOJE. GVARANTUO- 
JAME GERA UŽDARBI, GERESNI

. ’ ATSIŠAU
KITE YPATTŠKAI J ROOM 846

.»

REIKIA dieverio kuris galėtų iš
važinė! su troku duona ir turi mo- lypnp Vo.-CT sVv'siTF 
ket kalbėt lenkiškai ir lietuviškai l, r 7 7\wwm .*•».. ,____ - - -

. _ .. ” šįofeHo laisniais ir bondsu už. vingT MATIONAT RANK RI’H D- mokėti visa savo darbą,
birželio 29 d., į Jefferson miškus. I $500. Gera mokestis, pastovus, ----- - --- ---------- ---------------- '
Bus puikus programas. Visus kvie- darbas. " '
čiame dalyvauti. — Komitetas. Marozas Bros.. 1

—------------- 4617 So. Paulina St., Chicago, III. j

Hoffmano mokyklos mokinių-lie- 
tuviu išvažiavimas įvyks nedėlioj,

REIKALINGAS darbininkas pirma 
rankis prie keksų kepimo. Ttiri

VasO.eysAį Bro*..

Chicago, III Liberty Land & Investment Co.,
> 13301 So. Halsted St., . Chicago, III

SLA. 129-tą kpM rengia draugišką . ___
išvažiavimą į Beverly Hills miškus . RFIKALINGA — brass foundry. 
nnt 87Jos ir Robey gatvių. Kvie- furnace pagelbininkų, 8 vai, darbo 
činma visus narius taipat ir nepri- į dieną. Geros sąlygos, 
klausančius prie SLA. dalyvauti mu- Loevventhal Co,
sų išvažiavime. — Ko m lutas. 947 West 20th Si

®loFVTv . 12247 So- Habtei St., Chicago, IU. ni.^am reikalingas toks lai'atslšau- 
KLAUSKTTE H. W F.LMORE 

GEN’L. MG.. . C ' ♦ C ’•
.............................h................ ....

PARDUODU pirmos klesos gro- 
sernę geroj vietoj, dėl lietuviu, at-

aukšto, 
Avė.. Mont 
Tel. 1377,

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted sL, 2407 W. Ma- 
dhon, 1850 N. Wella it.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

Bukite Išmintingi merginos ir vy
rui ir mrtkykltčs barzdaskutystės a- 
mato dabar Vietos atdaros.

004 St. Clark St„ Chicago.




