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True Iranslation flled with the post-master at Chicago, III. July 11, 1919 as rcquired by the act of Oct. 6,1917

Lietuvos kareiviai gaus žemes
Italija reikalauja konce 

sijy Minijoje
Amerikiečiai saugos Lenkijos 

rubežių

Talkininkai rengiasi sutriuškinti Vengriją
LIETUVOS “VALDŽIA” IŠDA

LYS ŽEMES KAREIVIAMS
Belai Kun spėkomis. Jokio nuos
prendžio nepadaryta kol nebus

Svarstys nuėmimą blokados 
nuo Rusios.

PARYŽIUS, Lie|

nuėmimo bkft

Ta- 
4tvs klausimą 

os prieš Rusi-

PARYŽIUS, liepos 13. — Lie
tuvos ministiTių taryba nutarė, 
išdidinti žemę tarp Lietuvos ka
reivių (baltagvardiečių). Kiek-j 
vienas kareivis gaus nuo 20 iki j 
50 akrų žemės ir tai bus jo sa
vastis.

Jei neužtektų išdalinimui vie- ją. Tai sekė po tarybos vakarik- 
šųjų žemių, tuosyk dvarininkai, ščio nuosprendžio nufimti blo- 
turintįs virš 1,250 akrų žemės, kadą prieš Vokietiją.
turės atiduoti valstvbei nuo 10 
iki 30 nuoš. savo žemių- Tos že
mės bus atiduotos valsčiams ir 
bus išdalintos kareiviams.

Pasak statistikos, pusė že
mės Lietuvoj dabar priguli ūki
ninkams ir kiekvienas Ūkinin
kas turi vidutiniškai nuo 52 iki 
140 akrų žemės.

Davė 10 dienų patiems susitai- 
. kinti.

True trandetioB filed w‘th the 
nuster ut Chicago, III. July 14, 1919 
as reųuired by the act «f OcL U. <9)7
«,00# AMERIKIEČIŲ SAUGOS 

LENKIJOS RUBEŽIŲ.

PARYŽIUS, liepos 12. — Ta
ryba penkių šiandie nutarė pa
siųsti rapnešimą čechums ir len
kams, kad jei jokio susitarimo 
apie besivaržomus Teschen an
glių laukus nebus padaryta bė
gyje 10 dienų, patį taryba nus
pręs tą kalusi mą.

DANZ1G, liejios 11. — Danci
go laikraštis rašo, kad 6.000 a- 
merikiečių plaukia į Danzigą, 
kad saugojus Vokietijos-Lenki- 
jos rubežių ir nedaleidus toli
mesnių kariavimų tarp vokie
čių ir lenkų už naujus rubežfus.

True translatiao filrd witb the post- 
inaster at Chicago, III. July 14, 1919 
as required by tbe act of Oct. 6.1917
Francija kalba apie baudimą 

mirtimi maisto lupikus.

True translation fileo with the p'*t- 
iraster at Chicago, III. July 14, 1919 
4* reųuired by the act of Oct. 6,1917

Taikos kongrese
ITALIJA REIKALAUJA KON

CESIJŲ CHINUOJE.

I ta lai prašo konferencijos sutei
kti balsą Tientsin reikaluose.

PARYŽIUS, liepos 12. — šian 
die patirti, kad Italijos delega
cija pasiuntė taikos konferenci
jai notą, prašančią suteikti Ita
lijai koncesijų Tien Tsin’e Chi- 
rtijoje.

Italijos primas idėtas pro- 
graman popietinio susirinkimo 
tarybos penkių.

PARYŽIUS, liepos 12. — Ke
turi žmonės, rasti kaltais jiede- 
galianie spekuliavime cukrum* 
šiandie tapo nuteisti nuo 1 iki 
15 mėnesių kalėjimai) ir užsi
mokėti viso $20,(XX) pabaudos. 
Juos nuteisė Marseilles krima- 
lis teismas.

Po šio verdikto dar sunkes
nės bausmės bus uždedamos ant 
gyvenamo reikmenų lupikų.

Judėjimas prieš mMžiuidkus 
pelnus labai išsiplėtojo. Nese
nai įneštas į atstovų butą bilius 
nueina tiek toli, kad skiria mir
ties bausmę pirkliams, įmau

tiems didelius pelnus ar susi
kraunantiems didelius sandė

lius maišto.

True Iranslation filrd with thr pnst- 
master at Chicago, III. July 14, 1919 
as reifiiired by the act rif (>ct. 6.1917

ITALAI GELBSTI BOLŠEVI
KAMS.

Sulaikė amunicijos laivą
TARIASI APIE VENGRIJOS 

SUTRIUŠKINIMĄ

PARYŽIUS, liepos 12. —Mar 
salas Foch ir atstovai Čecho-Slo 
vakijos ir Jugo-Slavijos šiandie 
buvo prieš vyriausią ta'ilkos kon
ferencijos tarybą apsvarstymui 
Belą Kun partizanių judėjimo 
prieš Cecho-Slovakiją ir Austri
ją ir apie reikalingumą bendro 
karinio veikimo prieš juos.

Atstovai buvo paprašyti pasi
tarti su savo valdžiomis, kokią 
pagelbą jos suteiks karėje su

NH A POLIS, liepos 11. — Jū
reivių federacija neleido laivui 
Cahlons, plaukiančiam iš Lon
dono į Vladivostoką išplaukti 
šiandie iš šio uosto, kadangi jis 
veža 80 skrinių amunicijos dėl 
talkininkų pulkų,'kariaujančių 
su bolševikų spėkomis.

Daktarą dvikova.

De Valeru Chicagoje.

orge Weir, kaipo pirmininkas 
perstatė vyriausiu kaUhėloju bu
vusį didįjį mi.strą Henry Stew- 
avt, kuris pasakė:

“Mes norime ,pasakytitiems 
žmonėms, kurie skelbia ką jie

Krykštaujanti, rėkaujanti, ty- gaus dėl Airijos, kad jie niekad 
piškai airišką priėmimą užva- negaus ko jie nori. Čia yra 110,- 
kar susitiko Eamonn De Valera, 000,000 gyventojų ir 16,000,000 

Airijios |re^)ubfkois jų nori pasikyli kitiems ką jie 
, Jis buvo paimtas turi daryti. Mes pasakysime Bo- 

r teisėjui Coha-

Tnic Iranslation filed vvlth the post-master at Chicago, III. July 14, 1919 
as reąuired by the ucl of Oct. 6,1917

Francija atnaujina pirklydą 
su Vokietija

torių Minnesota Viešosios Svei-i rikos pripažinimo naująjį res- 
katos draugijos, ir lasis iššau-Į publiką, ką įgyti ir atvyko į šią 
kimą priėmė- Dvikova eisis kad 
darodžius kurio teorijos yra ge
resnės. Zettel tvirtina, kad nuo 
visų limpančių Ligų galima ap- 
sdsaugoli vien “švitruimi, tyru 
oru ir sveiku maistu ir gėrimu“.
Todėl jis nidko kito ir nevartos,
kuomet Dr. iliill Lsičiepjs ir ta-' Rfe jjure 
da abu pasistatys didžiausian pa j prezideni 
vojun užsikrėsti sunkiausiomis triukšmu, kada jii's išlipo iš trati- urke Cockran ii 
ligomis. Tada jie užsidarys ir kinio. Kiekvienas jo judėjimas lan, kad kol Anglija turi kanuo- 
lauks kas iš įto išeis. Jei vienas visą dieną buvo ženklu didžiau- lę ir žmogų už kamiojes, Airija 
jų mirtų, kitas bus grabnešiu. sioms ovacijoms jo daugybės niekad negaus jieškamos nepri- 
Jei abu išliktų sveikais, tai jie! šalininkų.

lOJMM) krykštaujančių elitu-
ziastŲ pasitiko jį I-a Šalie stotyj,1DIRIŽABELIS VĖL PERSKRI- 
iam atvykus iš Ncw Yorko. Jie I)O ATLANTIKA.

surengs didelį susirinkimų ir pa
pasakos žmonėms savo patiri- 
mus.

TOWNLEY RASTAS KALTU.

JACKSON, Minu., liepos 12.
Grand jury šiandie rado kai

tulis konspiracijoje Nonparti- 
san League prezidentą A. C. 

Tovvnley ir Joseph Gilbert. Jie 
neva padarė sumoksią skelbti 
/nelojiatiiškurną šaliai, kas yra 

IM'ržJcngimu valstijos špionažo 
įstatymo.

Jury balsavo tik du sykiu ir 
išnešė nuosprendį po dviejų va
landų tarimosi. Bausmė rastie- 
msiems kaliais nėra paskirta.

Kaltiinamiemsieins veik ne
leista nieko liudyti savo apsigy
nimui. Jau vienas tas dalykas, 
kad jie orgnnlizavo smulkiuo

sius ūkininkus į pažangią po
litinę ūkininkų draugiją, darė 
juos kaltais.

Abu rastieji kaltais parcikaila- 
vo naujo bylos nagrinėjimo-

Gillbert beto sausio mėn. bus 
teisiainas dar už du kaltinimu 
Įnikime nelegalių susirinkimų.

True translation filed with the pnsf- 
inaster at Chicago, UI. July 14, 1919 
as r eųuired by the act of Oct. 6, 1917

Airijos prezidentas 
Chicagoje

DE VALERA SMERKIA 
TŲ LYGA.

TAU-

Chicagos airiai vakar vėl 
triukšniiįngu entuziazmu svei

kino Cubs baseball parke Airi-

monn De Valerą. 18,000 airių 
♦dalyvavo toj demonstracijoj, 

kuri buvo vienu iš triukšmin
giausių priėmimų, kokį susilau
kė besilankantis svetimos šalies 
atstovas.

Su didžiausiu pasimėgimu 
jie. šaukė už savo dievaitį ir Ai
rijos neprigulmybę, bet jie švil
pė paminėjus vardą prezidento 
Wilsono ir labiausiai švilpė ir 
rėkė visokiais kačių balsais, ka
da buvęs gubernatorius Dunne 
pavadino Lloyd George “dresi
ruotu Anglijos mulu”.

Eamonn De Valera gi užtik
rino. kad tautų lyga, kaip ji yna 
suformuluota, neleidžia draugiš 
koms valstybėms teikti pagelbą 
Airijai jos kovoje už nepriklau
somybę. Jis pasmerkė santarvę, 
kaipo “priverčiančių silpnesnes 
tautas amžinai vergauti stipres- 
niomsioms.”

ST. PAUL. Minn. — Dr.
A. Zettel, elektropatas, iššaukė
dvikovon Dr. H. W. HiH, sekre- ir kiti kalbėtojai maldavo Ame-

H. Frank P. Walsh, buvęs gu
bernatorius Edward F. Dunne

klausomybės.

apsupę jo automobilių ir buvo 
vien matyties linksmus veidai i LONDONAS, liepos 13. — An 
ir plevėsavimas žalių, geltonų ir ’ glijos dirižabelis R-34 vėl pers- 
baltų respublikos vėliavų, kol krido Aliau liko vandenyną grįš 
raitoji policija nepadarė kelio.

Congress viešbutyj mayoro'N. Y. ir nusileido Anglijoj, Pu1!- 
Thompsono priėmimo komite
to surengtuose pietuose jis išrei- 
kė pirmą atsišaukimą už išliuo- 
savimą Airijos.

taniojoj kelionėj iš M’inneola,

True trnnslation filed wltn ihe post- 
master at Chicago, III. July 14, 1919 
as reųuired by the act of Oct 6,1917
ULSTERIS PERSERGSTI SUV.

VALSTIJAS.

Nenori dėties prie Airijos respu
blikos.

pos 12 d. apvaikščiojimas Uls- 
teryj buvo gana didelis šiandie. 
Sir Edvvard' Carson, Airijos u-;
nion/istų vadovas, kalbėdamas 
Orange demonstracijoj Holh’t-

wood, Bclfast, pasakė:
“Dabartiniu laiku Amerikoj 

yra vedama katalikų bažnyčios 
sukurstyta kampanija, prie ku
rios greit prisidės vokiečiai ir 
jų pinigai, kad sužadinus prie 
šingą anglams nuomonę.

“Dangus žino, kad aš noriu 
gerų sentikių tarp Amerikos ir 
šios šallies. Aš manau, kad visa 
pasaulio ateitis galbūt rymo ant 
siujitikiu tarp Suv. Valstijų ir 
mus, bet aš nepasiduosiu šios 
(Tųšies kampanijai, ar tai dėl 

draugiškumo, ar kitais tikslais.
“Aš rimtai sakau J\imyrikai 

šiandie — jus rūpinkitės savo 
pačių reikalais; mes rūpinsimės 
savaisiais. Jus riškite savo kla
usimus namie; mes rišime sa
vuosius. Mes nepakęsime jo
kios šalies, kaip ji nė galinga bu 
tų, maišymosi į musų reikalus- 
Ir ne tuo tikslu mes vedėme ne
priklausomybes karę! kuri ką 
tik užsibaigė.”

(Ulsteris yra provincija šiau
rinės Airijos, kuri būdama pro- ;nių į^tatgymų dallyke įvyko J ------- x
testoniška grieštai atsisako de- ’ šiandie., kada prezidentas vėtą- Enver Paša, Talaat Bey ir Dje- 

vo dienos šviesos taupi 1110 a t-Į mal karinio teismo pasmerkti
Dar prieš karę, kada išrodė, jog šaukimo ir įvairių civilių bilius

ir pasiuntė juos atgal kongresui.
Jo vėlavimas dienos šviesos 

laupimo atšaukimo kartu atme
ta vlisą agrikultūros paskirimo 
bilių- Jis vėlavo įvairių reikalų 
lWiliy delei sumažinimo algų^

Anglija taipjau atnaujina pirklybą

Trjs Turkijos ministeriai nuteisti miriop
FRANCIJA ATNAUJINA PIRK- 

LYBA SU VOKIETIJA

Konferenyija praneša Vokieti
jai apie priėmimą laikos nutar

ties ratifikavimo.

nėra žinoma.
David Bey, buvęs finansų mi- 

nisteris ir Alusa Messa Kiazim, 
buvęs Šeik-UI-Iškim, 'tapo nu
teisti 15 metų prie sunkių dar-

Enver Paša buvo pirmiau 
Turkijos karės m misteriu. Pa-

ha m mieste. Visa ta kelionė 
padarė į 72 valandas ir 15 min.

Oraivio įgula labai iškilmin
gai pasilikta ir priimta.

Autoritetingai skelbiama, kad 
dirižabelis R-31 dabar skris į

Nelaimės
10 ŽMONIŲ UŽMUŠTA NELAI

MĖJ SU TRAUKINIU

BRUSSELS, liepos 13. — 10

PARYŽIUS, liepos 12.
kietijos delegacijai Ver-saiMcs' bėgdamas iš Turkijos, jis, sako- 

šiandie pranešta lališku nuo tai-* ma, išsivežė 25,(X)0,(XX) turkiš
kos konferencijos, kad Vokieti- kų svarų visuomenes pinigų, 
jos ratifikavimas itaikos sutar- ----------------------------

tiesties tapo priimtas ir kad True trai—b-tion filed vd h the pnst- 
grelitai bus nuimta blokada.

Taryba ]x*nkių vakar svarstė 
klausimą nuėmimo blokados, 

l'alkininkų vyriausioji tary
ba susirinko šiandie- ajhsvarsty- 
ti blokados klausimą.

Francijos oficialė nota, auto-

master ai Chicago, III. July 14, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Italai skerdė
franeuzus

PARYŽIUS, liepos 13. — (Ra-
Vizuojanti a (nauji irimą pirkly- So Chicagos Daily 1 ri'bune korė-
binių ryšių /tarp Francijos ir Vo
kietijos, tapo išleista čia šian
die. Nota pažymi reguliacijas, 
reikalaujančias gavimo leidimo 
niekurių rūšių lavoninis.11

Jokių daiktų, padirbtų ar i-

žmonių liko užmušta, kada i>čt-'/<*'liMimių išl Vc&ietlijos negali 
nyčioj ties Ijcinberg delei nulu- 
žimo vieno vagonų ašies, trau-

Ikinis nušoko nuo bėgių
žmonės sužeisti.

buti importuoti Francijon be 
specialio leidimo iš finansų mi-'i

• 1 • * • • i !• i 1 1 V • *35! nisterio ir ministerio to valdžios 
dcparlamento, Ikuris yra ypač 
užinteresuotais.

15 ŽMONIŲ SUŽEISTA.

CHICAGO. — 15 ar 20 žmo
nių liko sužeista vakar vakare, 
keli jų sunkiai, kada pilnas žmo 
nių Crasvford Avė. gatvekaris 
susidūrė su Grand Avė. gatve- 
kariu* Pirmasis gatvekaris tapo 
numestas nuo bėgių 10 pėdų.

Anglija išleido patvarkymus a- 
pie pirklybą su Vokietija

LONDONAS, liepos 12- — At
sižvelgiant į greitą panaikinimą 
blolkiaidos, pramonės taryba iš-

spoiidentas Tbomąs Stewart Ry- 
an, kurį Italijos komanduoto- 
jas išvijo iš Fiume už bandymą 
persiųsti žinias iš Fiume apie 
ten ištikusius susirėmimus tarp 
italų ir farneuzų kareivių). 
Kaipo vienas iš tik dviejų neut
ralių liudytojų visos atakos ant 
“franeuzų porto” Fiume per i- 
kdų kareivius pereitą nedeldic- 
nį, liepos 6 d., aš galiu duoti pir
mą tikrą ir bešališką aprašymą 
to atsitikimo.

Du faktai (yra aiškus šioje 
skerdynėje iš sekamų atsitikt
inų. Aš mačiau Francijos ka
reivius užmušamus po pasidavi
mui neva jų talkininkų — Ita
lijos kardivių ir jurininkų

leido ajbrlnus leidinius, sulig ’r rfedėjau Italijos oficierius

True translntlon filed with the uost

susinėsimo su priešų įstatymais, 
autorizuojančius, su niekuriais 
išėmimais, atnaujinimų pirkly-

duodant paliepimus užsitaisyti 
šautuvus ir šauti, ir aš mačiau 
juos veikliai dalyvaujant ata-

master at Chicago, III. Julv 11 1919 j Vokietija ir Vokiečių-Au- koj. 
ac rorfinrnH hv thA ari nf < >r*I_ n. 1111/ J ~ 1as required by the act of Oct. 6,1917 j

strija. Leidimai nepanaikina e-........... ................................. š galiu gricŠtai pasakyti, 
Suv. Valst. KongreSC' sančių suvaržymų apie užnio-j kadangi aš pasiekiau franeuzų 

portą pirm italų, kad franeuzų 
sargybos nedarė nieko, kad iš
šaukus ataką. Fiume distrikte 
italai mažiausia turi 20,(MM) ka
reivių, su dideliais rezervais ir 
galbūt visa armija korpusų ties 

Abbazia, aut Austrijos rube-

WILS0NAS VĖTAVO DU Bl- 
L1U.

Dienos šviesos taupymo atšauki
mo bilius vetuotas.

k ėjimą skolų ir sugrąžinimą- 
n u o s a v y b i ų, 
žmonėms Vokietijoje ir Vokie- 
c:ių-Austrijoje, padarytas ar įgy
tas dar prieš karę.

“UI

Trur* IranslaHon filed with the post- 
master at Chicago, III. July 14, 1919WASHINGTON, liepos 12. -

Pirmas atviras trūkimas tarp a* retjuired hy the act of Oct. 6,1917 
prezidento Wilsono ir naujo TURKIJOS VIRŠININKAI NU- 

repufblikoniško kongreso nami- TEISTI MYRIOP.

ties prie katalikiškos Airijoj?

Airija gaus savy valdą, ulslterie-

riavus su pietų airiais. Ulsteris 
nori pasilikti prie Anglijos).

Smerkia “respublikos” tikslus.
———• j kad labai pakenkia veikimui a-

NEW YORK, liepos 12. — matinio lavinimo tarybos.
300 metų sukaktuvės nuo Boy-
no mūšio buvo švenčiama Suv. čiame konteste prezidentas iš- 
Valstijų Orangemen asociaflai- eis lygiomis. Atšaukimo kilius 

jos paroda, prakalbomis, puota bus priimtas antru kartu, bet ki- 
ir šokiais. Didysis misitras Ge- tas balius nebepereis.

Išrodo, kad deleti1 to įvyksian-

myriop.

KONSTANTINOPOLIS, lie
pos 11. — Enver Paša, Talaat 
Bey ir Djemal Paša, valdžios va
dovai laike karės, šiandie tapo 
nuteisti ant mirties Turkijos ka
rinio teismo, tyrinėjančio Tur
kijos valdžios vedimą karės lai
ku.

Enver ir jo du žymiausi bend
rai Jaunųjų Turkų valdžioje, 

keletą mėnesių atgal pabėgo iš 
Turkijos ir kur jie dabar yra,

da tik iš 500 franeuzų kareivių 
iš garsaus kolonijų (negrų) pul
ko ir rotos bevdik netinkamų 
annamitų.

Todėl Italijos laikraščiuose 
tvirtinimas, kad franeuzų sar
gyba pradėjo šaudyti į Italijos 
karinius laivus, nupuola lavb 
absurdu, jei aš ir nebūčiau ma
tęs kaip Giovanni Giumani

SEATLE, Wash—• Augštbs- 
niojo teismo teisėjas Clay Aliau, 
4 šerifo pagelbininkai ir buvęs 

pirmininkais ,valstijos atstovų 
buto yra tarpe tųjų, kuriuos 
grand jury apkaltino nelegalia
me laikyme degtinės.



I

s

Panedėlis, Liepos 14, 1919

|h« Lithaaata* Nava Pwb- l*a*

CHICAGU, H.UNOIM
Tetorbaa* Caaal IIH

Naujienos eina lAskiriaut
nedėldienius. L.eicJHa Naajienų Ben
drovė, 1739 S. Haltted St», ChicaMo, 
UI — Telefonas: Canal 1506. 

Uialsakomoji Kaina:
ObiCMtoJ* — įmeta:

Kelmą................. ....................
Pusei meto ...........................
Trims mėnesiams ...........
Dviem mėnesiam ...............
Vienam mėnesiui ............

Chtcafojc - per neėtotolaai
Viena koplj* .....................
Savaitei .................................
Mėnesiui ............................ . •

Suvienytose Valstijose, ne Otcafloj.
P*«u: HMMetras.......................................... IMI

Pusei mato ...............................
Trims mėoMlains ...................
Dviem mėnesiam ................... 1.25
Vienam mėnesiui       ••

Pinigus reikia siųst Pačio Money 
Orderiu. kartu užsakyme

1.85

74
.32
13

Truc translatlon filed with tlie post- 
nnister at (’hieago, III. July l t, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917

Gudrus 
plianas.

Vėliausios žinios skelbia, kad 
“Penkios Didžiosios’’ šalįs tai
kos konferencijoj sutikusios, 
kad finai ir Kolčako spėkos 
užpultų Petrogradą. Kodėl tai

snio nedarė be sutikimo? Matyt 
priešrevoliucinis judėji-

Kusijoj yra derektuoja- 
“Penkių Didžiųjų’. Jeigu

tuomet išeina 
su

mas 
mas 
Kolcakas ir finai turi pasiklau- 

ir ko nedaryti, 
kad jie pildo ne

jais einančių gyventojų va- 
ir ne savo valia vadovauja- 
o ima derektyvas iš lauko — 
“Penkių Didžiųjų”. Išrodo 

tuomet, kad priešrevoliucinės 
jiegos Rusijoj yra pilnai pri
guliu ingos nuo tų “Didžiųjų" 
ir darba ios atlieka tu “Didžiu-
jų“ naudai.
' Nėra abejones, kad “Penkios 
Didžiosios“ arba bent viena jų 
pagelba ginklų sumuštų Rusiją.

yra keblumai karės paskelbi
mui:

1. Rusija nesigriauja nė i vie-

nėra tokios 
kokios “Penkios Did- 
nori, neiššauktų taip

dėl, kad Rusijoj 
tvarkos, 
žiosios“ 
vadinamo patriotizmo nė vienoj,
šalyj ir niekas nenorėtų kariau
ti prieš ją.

3. Karės pradėjimas su Rusi
ja už jos vidujinę tvarką pa
gimdytų daug bruzdėjimo viso-

I. Karė aplamai įkirėjo pa
sauliui ir neužinteresuota pub
lika tiesiog piktinasi, kada apie 
karę kalbama. c

5. Ginklu užsmaugimas Rusi
jos revoliucijos nepaliktų argu
mento buržuazijai, jog darbi-

kyli. Kada revoliucija liktų nu 
slopinta neaiškiu keliu, tuomet 
ji liktu, diskredituota paviršuti-

sc. šilas tai ir svarbu viso pa
saulio buržuazijai. Mat dabar 
visur liko žymus darbininkų 
bruzdėjimas. Jis gali išaugti į 
tokią revoliucijos vėsulą vienoj 
ir kitoj šalyj. Kaip tą bruzdė
jimą kiek sustabdyt? Kaip pa-

pasekmių?

davus įsibujot darbininkų judė
jimui, bet didelis smūgis jam 
butų, jei pavyktų nuslopinti Ru
sijos revoliuciją. Tuomet ii 
dvasinė desperacija pas darbi
ninkus atsirastų, ir jų agitato
riams liktų kebliau , dirbt, ir 
socializmo prįešai pirštu rody
tų į Rusiją ir skelbtų, jog soci
alizmas tik teorijoj geras, o 
praktikoj niekai, ir giliai nepro- 
taujančios, mažai žinančios, y- 
pač Rusijos stovį,

■ minios imtų tikėt toms pasa- 
| koms. Tuomet, žinomu, butų 
užduotu sunkus smūgis darbi
ninkų klesai visame pasaulyje.

“Penkios Didžiosios“, kaip 
žinome, prižadėjo visokiariopą 
paramą Kolčakąi. Reikalas 
ginti rubežius ir daryti tąarką 
namie paėmė Rusijoj geriausias 
jiegas į armiją; kiti namie turi 
daryti amuniciją, vietoj žemdir
bystės įrankių ir kitko. Bloka
da, svetinių šalių remiama prieš 
revoliucijinė propaganda ir kiti 
keblumai negali eit ant naudos 
Rusijai. Apart visokių kitų 
blogumų, noras bolševikų pasi
laikyti verčia juos vartot gana 
aštriu įmonių, kas vėl sukelia 
šitiem dalykam esant, “Penkios 
Didžiosios“ yra kaipir tikros, 
kad Rusijos revoliucija liks nu
marinta lėta, negarbinga mirti
mi, t. y. tokia mirtimi, kuri ga
lės būt primesta pačios revoliu
cijos ligai. Plačiau žinanti žmo
nės žino, kad socializmo Rusi
joj da nėra, lodei kvaila butų 
tikrinti
jie žino, kad Rusijos revoliuci
jai yra daroma kaip galint dau
giau kliūčių ir iš vidaus ir iš 
lauko; jog viso pasaulio buržu
azija yra pasiryžusi ją nusmau
gti. Ir ją smaugia ne aiškiu, ne 
tiesiu keliu, o nemaloniu, supai
niotu.

jog jis nepraktiškas;

Apžvalga
Kairiųjų Sparnas” ir So

cialistų Partija.

Draugas Oneal. žinomas so-
1)U-

vęs Massachusetts valstijos So 
cialistų Partijos sekretorius, so 
cialislų dienraštyj The Ne v

“Kuomel ant Partijos pilasi 
valdininkų smogiai, jos laikraš
čiai uždaromi, jos kalbėtojai 
kemšami kalėjimam jos mitin
gai nuolatos išvaikomi, kuomet

susitveręs ‘Kaitriųjų Sparnas’ 
prailėjo griauti ją dar iš vidaus. 
\čiu tiems nedoriems užpuoli
mams iš dviejų pusių, didžiu
ma musų organizacijos darbo 
likos sunaikinta, politiniai mu
sų kaliniai likos apelisti, judė
jimas daugelyje vietų jau sus
tojo ir prasideda abelna denio-

pritaria

“Nacionalis partijos komite
tas andaii buvo nutaręs sušauk
ti visuotiną amnestijos suvažia
vimą, kad gavus paramą visų 
organizacijų, kurios
politinių kalinių puli nusavini ui. 
Su tuo galima sulikti ar nesu
tikti- Bet visgi lai buvo komi
teto nulaiiiuas. To nutarimo 
ivykinimui buvo jau įkurtas ir 
ofisas, 
tomis 
mis. 
Vielos 
k ė

kuris susirašinėjo su ki- 
darbininkų organizacijo- 
Valdžiai kis nepatiko, 
pačios viršininkas sulai-

arti 3,000 laiškų rašytų su
važiavimo reikalais. Ant tų 
x?<lą šeši svetinikall/iij ‘kairių
jų’ organizacijų sekreloriai- 
vertėjai įteikė tam ofisui ‘ulti
matumą’ su savo parašais, kad 
minestijos suvažiavimas butų 
dšauklas, užreikšdamj, kad jie 
jo neremsią. Tuo Ihudu prieš 
puliuosav'irmą politrihių kalinių 
.tojo nelik valdžia, liet ir ‘Kai-

kams šlovint, musų draugai ko
votojai gali ir supūti kalėji
muose.”

šiluos <1. Oneal žodžius paci
tavęs, Keleivis deda nuo savęs 

i tokią teisingą pastabą:
“Ir tuo pačiu laiku ‘kairieji’ 

nesigėdi da kiliemjs prikaišiot 
sočia 1-išdavikų’ vardiji Juk 
lai da negirdėtas pasaulyje da- 

kad žmjončM, kufi|ie ya- 
save ah»voliucionieriais.

tinių kalinių! O musų ‘kai- 
riejįP priešinasi. Tas parodoj 
kokie iš jų ‘revoliucionieriai!’

“Drg. Oneal nurodo, kad at
kakliausi sočia lis tų priešai iš 
kapitalistų abazo nešmeižia 
taip šlykščiai Socialistų Parti
jos ir jos vadų, kaip tai daro 
‘kairieji’. Senus ir pagarbos 
vertus partijos veikėjus jie pra 
vardžiuoja ‘Kolčakais’, ‘Dejili- 

kinais’ ir kitokių budelių var
dais. Jie pasakojai, kad jeigu 
‘Kairysis Sparnas’ neužkariau
siąs partijos, tai partija ‘susi
vienys su buržuazija ir šaudys 
socialistus iš kulkasvaidžiių’.

“Ir šilta nešvari šmeižtų kam 
panija buvo varoma daugiau
sia per svetimtaučių ‘kairiųjų’ 
spaudą lietuvių, latvių, rusų 
ir kilų.

Skaitytoju Balsai Jagodovus nu

{Ut tiieikitas ii ame skyriuje 
nuomones Redakcija nea tetiko.}

Del pirkimo Tautiško 
Laivo.

“Už šitokį samdymą darbi
ninkų Pildomasis Sociriliclų 
Partijos Komitetas suspendavo 
septynias svetimkalbių organi
zacijas, tų tarpe ir Lietuvių So
cialistų Sąjungą. Michigano 
valstijos organizacijai likos at
imtas čarleris, nes ji peržengė 
partijos konstiituciją ir prakti
niu iš partijos pati save išbrau
kė- lai vis ‘kairiųjų’ taktikos

“Nacionalis įiartijos komite
tas paskyrė lyrinėj imu kom isi
ją ir pavedė jai visus dokumen
tus apie ‘kairiųjų' 
Rugpjūčio 30 bus

Naujienų No. 155 Vladas Do
maševičius savo “sumanyme” 
apie pasipirkimą lietuviams 
nuosavo laivo labai energingai 
rašo, kokiu bildu. Amerikos lie
tuviai lengvai ir .greitai, jei no
rėtų, galėtų įsigyti savo laivą. 
Sako: “Mari regis, reikėtų pada
ryti lutai parduodant akcijas 
(serus). Šerų kaina turėtų būt 
tokia, kad ir mažu kapitalu žino 
gus galėtų jų pirkties. Jų galė
tų ypač pasipirkti įvairios musų 
organizacijos”.

Matote, ar nepuikus sumany
mas? Dabar, manau, visiems su
prantama ir aišku, kaip ant del
no, kaip pigiai lietuviai gali pa
sipirkti sau laivą, kuris kaštuo
tų net kelis mi Hunus dolerių 
(juk apie mažą laivelį mes a- 
naiptol nekalbame), pusi per
kant už penkis ar dešimts dole
rių Šerų.

Tai labai geras daiktas, o dar 
geresnis, kad tu, pasipirkęs už

yra uevk/okis išrokavimus: vie 
ui (pagal V. D. išvedimą) sva- traukia nuo galvos skepetaitę ir 
joja vien tik apie pasažierinį, o 
kili apie tavorinj laivą. Tai kaip 
čia susitaikius? Bbt čia nuootą- 
bu lai kad L. P. B. perka tavori- 
nį laivą ir svajoja apie vežimą 
lietuvių į Lietuvą! Nejaugi Ben
drovė mano Amerikos lietuviš
kus džentelmomis gabenti į Lie
tuvą tavoriniu laivu?! Ir kaip 
tas atrodytų? Aš nemanau, kad 
lietuviai dėl to sutiks! Na, paga
linus, kad ir atsirastų koks su
vargus lietuvis, kuris sutiktų 
važiuoti tavoriniu laivu, bet 
kiek jų galėtum parvežti, nes la- 
voro bus pilnas?

Kaip atrodo, tai musų broliai 
lietuviai pasens ir neturės “čen- 
čiaus” parvažiuoti į Lietuvą, 
kad jr sūrų turintįs. Nes ką-gi 
tai reiškia,kad penkis kartus pa
sodinę ant silkių bačkos po de
šimts ar penkioliką lietuvių per
gabens į Lietuvą? Tai juk kaip 
niekas, nei žymės nebus. 

J

Todėl geriau visai nesvajoti 
apie lietuvišką laivą 
tyt lieivikaio pinigų,
sviete yra pakankamai, ir mus 
dar greičiau parveš negu minė
toji Bendrovė ar p. Domaševi
čius. Mums nėra ko klausyti 
lietuvių biznierių, kad jie mus 
kviečia prisidėti jų biznį augin
ti. Dar ko jie neužsimanys!

Mums lietuviams, biznierių 
biznis nerupi. Mums rupi, kad 
Lietuva taptų tikrai demokrati
nė šalis; kad darbininkai įsistei
gtų tarybų valdžią; kad jie 
tvarkytų šalį ir patįs naudotųsi 
los šalies gamtos turtais ir sa
vo vaisiais, o neduotų biznie
riams inojioi>o(izuo|i tr ikel 
-iems valdyti šalį. Kada mes vis 
ką turėsime savo rankose, mes 
įsisteigsime tai, kas mums bus 
reikalinga visuomeniškai. Kas 
skaitė Kel. 27 num, Gabrio laiš
kus, tas mato, kas dedasi Lietu
voj kaip Smetonos ir Šleževi
čiui pasivadinę save Lietuvos 
valdonais šeimininkauja. Taigi 
su tokiais ponais ir panašiais 
biznieriais mums nepakeliui, ir 
mes jų sumanymų negalime 
remti. — A. Liutkus, Nonvood, 
Mass.

persižengnojęs atsisėda.
—Kokis tolumas! — kalba jis 

stenėdamas. — Tai ne juokas. 
Nuo Raudonojo prūdo iki Ka
lugos vartų.

—Kaip gyvuojate?
—Blogai, broli. šiltinėmis 

sirgau.
— Ką jus? šiltinėmis!
—Šiltinėmis. Visą mėnesį iš

gulėjau. Maniau, kad mirsiu. 
Bet išlikau gyvas. Dabar plau
kai pradeda slinkti. Daktaras 
nusikirpti liepė. Plaukai, sako, 
ataugs, stipresni bus. Aš ir ma
nau sau: eisiu pas Makarą. Vie
toj ėjus pas kitą, eisiu geriau, 
sakaus, pas savo žmogų! Ir nu- 
kirps geriau, ir pinigų neims.

mirė, jus pasiskolinote iš manę$ 
kaurą ir dešimtis rublių, o atgal 
nesugrąžinote. Ataun|enate?

—Kur jau neatsiminsi! Atsi
menu. • Bet, Makarai, kokis iš 
tavęs kavalierius Nei pinigų tu 
ri, nei mokslo, nei amato...

—O fieikinas ar turtingas?
—Žinoma, jis turi apie pus

antro tūkstančio. Taip, bro
lau... Nori kalbėk, nori ne, 
bet su tuo dalyku jau užbaigia. 
Kas padaryta, - - padaryta. Su- 
si j ieškok sau kitą... Pasaulis 
dar nesuėjo pleištu. Na, kirpk!

Makaras tyli ir nesijudina. 
Paskui išsitraukia nosinę ir ima 
verkti.

—Na, jau! — ramina jį Eras t. 
— Nustok! Et jau — verkia lyg

ir lieme
nes laivų

reiškia?! Irgi pasimankština
mas. o tuosyk verk sau, kiek tik

Imk žirkles!
tau

visuotinas 
suvažiavi

mas ir jam šita komisija duos 
raportą.

‘“Kairieji’ tuo tarpu buvo su
šaukę savo seimą, kuiiis įvyko 

birželio dienomis Ne\v 
Seime buvo atstovau- 

i 8 svejtimkalbių federa- 
Bel pasirodė, kad ‘kai

ri- tarp savęs negali susi- 
: jų konvencija suskilo 
litis dalis. Iš vieno ‘Kai

riųjų Sparno’ pasidarė du spar 
hu ir vidurys. Bet, kaip sako 
parvažiavę Bostono latvių de
legatai, tas vidurys “be galvos’. 
Imant šilą juokais, galima bu
tų pasakyti, kad ‘kairiųjų par
tija’ dabar bus panaši į begal
vį paukštį: du sparnu ir kūnas 
be galvos.

“Bei, ku|ip rodos, ftas paukš
tis lakslyt negalės, nes ‘kairy
sis kairiųjų sparnas’, kurį su
darė 31 delegatas, nutarė atsi
skirti ir tverti Komunistų Par
tiją. Prie šito sparno prisidė
jo ir lietuvių ‘kairiųjų’ vadas 
Slilsonas. Gi ‘dešinysis kairių
jų sparnas’, į kurį inėjo F rai
na, John Becd, Larkin ir kiti 
inleligenliškesni žmonės, nuta-

jamos 
ei jos.
rieji’ i

mą, tapsi kandidatas važiavimui 
į Lietuvą. Ir drąsiai, be ba - 
mes, po lietuvių tautiška vėlia
va galėsi plaukti per okeaną 
tiesiai į Vilnių.

Neturėdamas sero, ant lietuvi* 
ško laivo, nors ir didžiausis lie
tuvių patriotas butum, kandida
tūros kelaiuti į Lietuvą negausi, 
tai jau aišku. Taigi priversti 
busime pirkti sūrus. Bet ką-gi 
tuomet darys socialistai? Jie Še
rų nepirks. Argi jie ant visa
dos turės pasilikti čia Ameriko
je, jeigu jų ant lietuviško laivo 
nepriims? Nejaugi, išsipildytų 
šliupo pranašystė, kad lietuviai 
socialistai į Lietuvą nebusią įlei
džiami?

Klerikalai su tautininkais, nu
sipirko sau laivą važiuos dainuo 
darni, kaip ponai, o socialistai 
negalės, nes neturi laivo. Ot,

Bet kas tą laivą parduos, kiek 
jis kaštuos ir kas tuos Šerus 
parda^įnėja, tai niekam neaiš
ku. V. 1). nė pusė žodžio apie lai 
nesako. Gal tik jam vienam ži- 
ikmui?

“Vadinasi, ‘kairiųjų, kairiu- 
jie’, tų tarpe ir Slilsonas, atsi
metė nuo socialistų ir atmetė 
socialistų vardą. Jie vadinsis 
dabar komunistais.

. i . r 1“Iši liesŲ, šitokie apsireiški
mai negali nieko daugiau dar
bininkų judėjimui atnešti, kaip 
lik suirutę ir demoralizaciją-

šitaip? — Laikraščiai paduo
da šitokią trumpą žinutę iš 
New Yorko:

“Legislaturos namų rupinimo 
komisijai paduota sumanymas, 
kad butų leista importuoti uuo 
astuonių iki dešimties milijonų 
chiniecių ir japonų, kurie galė
tų užimti pigių darbininkų vie
las ūkio ir šiaip įvairiuose ki
tuose darbuose, 'toks sumany
mas paduota dėlto, kad, karei 
jiasibaigus, daugybė juodojo 
darbo darbininkųjalcivių grįž
ta atgal Europon.”

Jeigu taip įvyktų, lai Gom- 
perso taraujamoji Darbo Fede
racija, kuri reikalauja uždary
ti Suv. Valstijų duris ateiviams 
iš Eui’ojmks, laimėtų begalo 
daug, kada Amerikos kapitali
stai imtų importuoti milijonus 

dina save Mtvolnicionieriais. pigių darbininkų iš Chinų ir 
darbininkų priešintųsi patiuosavimui poli- Japonijos.

KFk aš suprantu iš V. 1). išve
džiojimo, tai tas laivas turi būt 
didelis pasažierinis Amerikos 
lietuviams vežioti, o ne koks 
nors Kolumbo palikimo medinis 
laivelis. Bot gilinanties į tą 
dalyką toliau, pamatysime vi
sai ką kitą. Pamatysime, jogui 
yra žmonių, kurie visai kitaip ir 
visai apie kitokį 'laivą svajoja, 
negu Domaševičius.

Štai Darbininko 76 num. Lie
tuvių Prekybos Bendrovė išpu
čia kitokį ir dar didesnį burbu
lą apie laivą. Sako: “Jau Lietu
vos valdžia ir Lietuvos žmonės 
reikalauja, kad mes jiems pris
tatytume tavorų £š Amerikos. 
Mes galime tavorų pristatyti,duot 
labai didis vargas yra gauti lai
vų”. Poliaus ta Bendrove sako, 
kad ji turinti jau “nužymėjusi” 
tūlą “laivą” ir derybas vedanti 
(tik nepasako su kuo ji tas “de
rybas” veda) ir esanti jau maįe
inat išką darbą atlikusi išmie- 
ravusi visą laivą skersai ir išil
gai. žinanti kiek tavom tilps. 
Miera priduota: 300 pūdų ilgio 
ir 45 pločio. Ir esąs begalo 
“greitas,” taip, kad per ištisus 
metus galėsiąs nuvejti tavorą 
į Lietuvą net penkis sykius! Bai
su net pagalvoti, koks “smar
kus” laivas. 'Poliaus suko: “Mu
sų lietuviai norės važiuoti į Lie
tuvą; dabar jau daugelis norė
tų, bet jokio laivo nesą, kuris 
juos galėtų nuvežti į Lietuvą.” 
Taip dabar jau aišjku, kad tarp
klerikalų ir tautininkų biznierių tkiną.

—Aš mielu noru. Meldžiu!
Makaras mandagiai rodo į 

krėslą. Jagodovas atsisėda ir 
žiuri į veidrodį, ir matomai pa
tenkintas reginiu: veidrodyj 
matosi kreiva fizionomija su 
storomis lupomis ir plokščia įlo
sią. Makaras užmeta ant pečių 
savo kliiento baltą drobulę su 
geltonomis dėmėmis ir pradeda 
cypinti žirkles.

—Aš jus trumpai, iki pliku
mo ! — sako jis.

—Žinoma. Kad į totorių bu
čiau panašus, į bombą. Geriau 
plaukai augs.

—Kaip begyvuoja tetule?
—Nieko, gyvena sau. Buvo 

pas majorienę 'nuėjusi: ^Rublį 
gavo.

—Taip. Rublį. Palaikykite 
ausį.

—Laikau... Žiūrėk, kad nc- 
nukirptum. Oi skauda!

—Tai niekis. Be to negalima. 
O kaip gyvuoja Ona?

Duktė? Nieko sau, šokinė
ja. Pereitą savaitę šeikinas pir
šlius prisiuntė. Kodėl neatėjai?

* Žirklės cypiftrios? Ma-
karovas n (įleidžia rankas ir bai
mingai klausia:

—Prie ko peršasi?
■—Onos.
—Kaip tai? Kas?

Makaras ima žirkles, 
prasmingai dairosi. Staigu 
klės iškrinta ir rankos prai 
drebėti.

—Negaliu!

Barzdaskutykloj
Anton čechov.

Rylas. Dar nėra ir septynių, 
o Makaro Blcstkino barzdasku-

kui apie 23 melui; jo veidas ne

—Šeikinas. Zoloystensko tarp 
gatvėj jo teta gyvena. Gera mo
teris. Žinoma, mes visi džiau
giamės. Ačiū Dievui... Už sa
vaitės vestuvės. Ateik, paužši- 
me.

—Kaip lai, Erast? — kalba iš
blyškęs ir nustebęs Makarovas, 
traukydamas pečiais. Kaip tai 
galimą,? Tai... tatai nieku budu 
negalima! Juk Ona... juk aš... 
juk aš turėjau mintyj vesti ją.

be- 
žir-

— sako jis. — Nc- 
nebeturiu spėkos! 
aš žmogus! Ir jiNelaimingas 

nelaiminga. Mudu mylėjova vie
nas kitą, prisižadėjova... O ne
dorieji žmonės perskyrė mudu. 
Eikite sau, Erast! Nenoriu aš 
jūsų matyti.

—'lai aš ryto ateisiu, Maka- 
ruška. Ryto užbaigsi.

—Gerai.
—Nusiramink, o aš pas tave 

ryto anksti atvyksiu.

panašus į katorgininką. Nesma
gu, bet kas daryti. Jis apriša

likęs vienas, Makaras atsisėda 
ir tyliai verkia.

Ant rytojaus, anksti ateina

—Ko jums reikia? — Šaltai 
klausia Makaras.

’—l’žbaigk kirpęs, Makaruš- 
ka. Pusė galvos vos dar liu

—Malonėkite užmokėti iškal
iu). Dykai nekerpu...

Erast, neprataręs nė žodžio, iš
eina. Ir, iki šiam laikui dar ant 
vienos galvos pusės plaukai ilgi, 
o ant kilos — trumpi. Mokėti, 
už kirpimą jis nenori ir laukia, 
kuomet trumpieji pavys ilguo
sius. Tokiame pavidale jis ir 
vestuves praleido.

Kazimieras Gugis

Jis ruošia kambarį. Tiesą pa
sakius, ten nėra kas veikti, bet 
jis net sušilo bedirbdamas, čia 
dulkes su skurliu nušluostys, 
ten paknibinės su pirštu, tai 
vėl blakę mimuš nuo sienos.

Barzdaskulykla mažylė, siau
ra, blogai apsllalyla. Sienos iš
klijuotos kokiu lai nublankusiu 
popierių. Tarp dvieju, langų 
randasi durįs. Virš jų — skani 
būtis, kuris skambina be jokios 
priežasties. Bet pažiūrėkite jus 
į veidrodį, kuris kabo ant sie
nos, ir jus pamatysite ten be- 
gaileslingai sukraipylą fiziono
miją! Prieš tą veidrodį kerpa
ma ir skutama. Ant staliuko, 
kuris savo nešvarumu prilygsta 
Makarui, visako yrą: šukos, bri- 
Ivos, žirklės, puodas ir pudros 
už kapeiką odekolono už kapci 
ką!. .. 'Pečiau ir pati barzdasku
lykla neverta daugiau auksino.

Pasigirsta varpelio neramus 
skambusis ir įeina į vidų apyse
nis vyras. Jis užsivilkęs trum
pus kailiniukus, o galvą dengia 
moters skepetaitė.

me sargo vielą konsistorijoj, o 
dabar gyvena netoli Raudono 
prūdo ir užsiima šaltkalvysle.

- Sveikas, Makaruška! — 
kreipiasi jis į besiU'iusiautį Bles-

—Nugi taip. Prisiuntė pirš
lius. Žmogus geras.

Ant Makaro veido išsimuša 
šaltas prakaitas. Jis padeda 
žirkles ant stalo ir trina nosį 
kumščiu.

—Aš turėjau viltį... — sako 
jis. — Tai negalimas daiktas, 
Erast! Aš., .'aš myliu ją ir kal
bėjau apie tai... Teta prižadėjo 
Aš visuomet jus gerbiau, kaip 
tėvą... kerpu visuomet už dy
ką... Visuomet aš jums gerą 
darydavau... kuomet levas nu-

Veda visokias reikalus, kaip kriminaliikuosc 
taip ir civilįikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popitras.

Namų Ofisas:
3321 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. DerMrn St.

11UU Unity BW|.
Tel. Central 4411

A

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, 111.
Telefonas tas pats rezidenci

jai ir ofisui. Pullinan 312 
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
(i iki 9 vakare.

Skaitykite ir Platinkite

“Pajieškojimų Žurnalas”
Pajicško gimines, draugus, pabėgusias pačias ar vyrus, o ypatingai 
Vaikinams merginas, merginoms—vaikinus. Visiems pajieškojimai 
kainuoja tik $1.00. Merginoms pajieškojimai vaikiną UŽ RYKĄ.

Apart pajieškojimų telpa pamokinanti straipsniai, ypač iš šei
myniško gyvenimo ir meilės; apsčiai puikių juokų. Siuskite pa- 
jieškojimus tuojaus. Žurnalo kaina metams $1, viena kopija 10c. 
llcikaiaukite platesnių informacijų, prisiusdami 3c štampų. Adresas:

ADV. JOURNAL
Room 209 - 210 Temple Court Buililing, Chieago, III.

Dr. A. Montvid
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

25 E. Washington SI., Marshali Field Annex, 18 flioran, Suite 1827
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 Sp. Hulsled St. * Pilone Canal 4626 
Valandos: 6 iki 8 vakare 

Rezidencijos telefonas Wc«t 6126
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AKRON, OHIO.
-------- norėjo visų pirma matyt rengi-

Liepos Ketvirtosios Paroda. — "'o komitetų. Pirmininkus pa-
Tarptautinis Mass-mitingas.

Rajono Piknikas.

buvo 
surengtas tarptautinis darbinin
kų mass-mitingas reikalu dd. 
Dėbso, Mooney ir kitų politi
nių kalinių paliuosavimo. Žmo
nių prisirinko pilna svetainė, 
daugelis gi nebetilpę svetainėje, 
turėjo grįžti atgal. Kalbėtojas 
buvo anglas, atvykęs net iš Ka
lifornijos. Buvo priimtos rezo
liucijos, kuriomis reikalaujama

Birželio 20 dieną čia

mo kariuomenės iš Rusijos, ati
darymo rubežių, žodžio, spau
dos ir susirinkimų laisvės etc.

Jau rezoliucija priėmus atvy
ko miesto majoro pasiuntinys

šaukė komiteto narius — jų bu
vo dvylika — susirinkti prie pa
grindų, o kalbėtojo paprašė pa
aiškinti pasiuntiniui, kokiu tiks
lu susirinkimas surengtas. Kal
intojas |i tsistoja. Visa publi
ka ploja rankomis, ir kojomis 
trypia. Aš buvau komitete, ir 
stovėdamas (^ies /pagrindoinis 
prieš publikų mačiau, kaip ji 
buvo nepatenkinta reakcijos a- 
gento įsimaišymu.

Kalbėtojas aiškina susirin
kimo tikslą ir dedasi labai nus
tebęs, kaip čia galėję būt, kad 
tokioj demokratingoj šalyj o 
perėję tokie įstatyčiai, kur pi
liečiams susirinkimų^oebcvalia 
laidyti. Aš, sako, to visai neži
nojau, o iš publikos man nic-

kas to dalyko nepaaiškino...
Publika rankomis ploja ir 

kojomis trepsena. Pasiuntinys 
rausta ir bėga. Bet pagalinus jis 
sulaiko kalbėtoji ir sako, kad 
dabar esą nevalia svetainėse 
kalbėti, galima esą tik laukuose. 
Iš publikos atsiliepia:

—Bet dar tik praeitą nedel- 
dienj jųp nenorėjote leist pra- 
moniečiams kalbėti laukuose.

—Prakalboms reikia gaut 
perimtas, — sako majoro pa
siuntinys. i

liepia vėl balsai iš publikos.
—Tik svetimomis kalbomis 

nevalia kalbėt, angliškai gali
ma, — sako pasiuntinys.

Pirmininkas paaiškina, kad 
čia tik angliškai ir buvo kalba
ma, ’fiT pasiunti uis susimaišęs 
slenka pro duris laukan. Publi
ka išlydi jį karčios pašaipos žo
džiais. Tuo tarpu ties durimis 
visą laiką stovėjo šeši guzikuo- 
čiai.

Specialis Pranešimas
Ši sankrova yra vieta dėl “Over Sea’s Relief 

Shipments” (Siuntimui pagelbos į užjurj). Pirkite 
čia prekes kurias siųsite i Europą, kur kiekvienas 
dalykas yra užtik imas ir bus užganėdinti jūsų gi
minės.

Mes aprūpinome abelnai imant 50 į savaitę per 
praeitus tris mėnesius. Kodėl? Kadangi mes pa
siūlome jums prekes už kainas žemesnes^ šiandieni
nes prekyvietės.

Atsineškite šį apgarsinimą su jumis, jis sutei
kia jums tiesą gauti pigiau 5% ant visų siuntinių už 
$25.00 arba daugiau.

Šis Pasini imas Geras iki 
Rugpjūčio 15-tos

Atkins & Freund
4805-13 Ashland Avė.

Naujienos

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

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

1645 West 47th St. Arti Marshfield Avė. Chicago.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popierų.

SPECIALIAI: Aialeva inaievojiniui stubų iš vidaus, po $1.50 už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.,

3003-3029 JSOUTII HALSTED STREET, ” CHICAGO, ILLINOIS.

Aš esmi specialitas visų ligų 
Akių, Ąusų, Nosies, Gerklės Ir Phračlę 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yrą aiškus pri
rodymas mano gabumo. \

Aš atitaisau kreivas ąkis be skausmo vienų 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W, M. LAWHON, M. D.
35 So. Dearboni St. valandos 9°iki 8 ChiCafifO 

(IjbiPM Munroe) . Nedėlioki, 111 iki t. VHIVagvKj ipa* Monroe) .

(viso

Lietuviai irgi neatsiliko.
su

Liepos Ketvirtąją buvo dide
lė paroda dėl kares laimėjimo. 
Dalyvavo (vaflių pauių;, 
apie dvidešimt tūkstančių žmo
nių. &
Tuo pasirūpino klerikalai 
tautininkais. Lietuvių skj 
ėjo paskiausiai, bet jie ir šiaip 
visa kuo buvo paskutiniai. Jų 
būrelis susidėjo vos iš keleto 
dešimčių žmonių.

delj pikniką rugpjūčio 10. Bu
siąs ir geras programas. Pikni-

vclando. — Apušotas.

BENTON, ILL.

(.ia yra kelverios anglių ka
syklos. Dvejos jų dirba dvi 
dienas savaitėje, trečiosios tru
putį geriau, ketvirtosios dirba

Turėjome prakalbas, turėjo
me balių, bet geriausiai pasise
kė piknikas. Mat čia buvo du 
doleriai tikielas, o tikielą nusi
pirkusiam nebereikėjo už gėri
mus mokėti. Užtat smarkes
nieji ir smarkesniosios apie

tesnieji galėjo lik pasižiūrėti ir 
žiui ėdami laižyties. Buvo atva
žiavusių 
žiūrėti.

ir iš apielinkūs paši

Vietos pavapij<4iianis pasiro
dė, kad laikinasis dvasiškas ga
nytojas perdaug brangus, tat 
nusispreiide streikuoti. Bet atsi
randa streiklaužių ir, matyt, 
kad streikas neišdegs. Buvo 
sumanę gaut pigesnį, ir toks 
buvo atsiradęs — nezaliežnin- 
kas. Pasakė streikininkams pa
mokslą, kurs jiems labai pati
ko, ir prižadėjo tarnauti lik už 
mėnesinę algą, o už prietarus 
nieko neimsiąs.

— Smetonos l’agelbininkas.

Del susižinojimo su 
Lietuva.

Tiesioginiu keliu susižinoti su 
Lietuva kolkas dar negalima. 
Kada bus galima, apie tai tuo
jau bus Naujienose pranešta. 
Dabar laiškai galima siųsti gi-

kus gauti, tik aplinkiniu keliu, 
būtent, per Lietuvos atstovybę 
Danijoj. Štai kaip: parašytas 
laiškas reikia įdėti konvertan ir 
užadresuoti (lietuviškai) kam 
ir kur Lietuvoj laiškas siunčia
mas, tik neberašyti “Russia”, 
kaip iKrmiau buvo daroma, bet 
tiesiai Lithuania. Taip užadre-

kiek didesnį konvertą, užlipinti 
pačio ženklelį ir padėti šitokį 
adresą: Mr. Jurgis Savickis, 
Box 214, Copenhagen, Den
iu ark. •

Savickis yra lietuvių įgalioti- 23. Kiek iš viso uždirbai 1917

:n,
nis Danijoj. Pasiųstą jo adresu ■ 
laišką jis iš ten pasiųs į Lietu
vą, kaip užadresuota. Tuo pa
čiu keliu gaunami čia laiškai iš 
Lietuvos.

KAPITALAS
$200,000.00

PERVIRŠIUS
$25,000.00

Dar kartą taksų 
reikalais.

Forcign I^anguage Governmental In
formation Service, Lithuanian 

Bureau pranešimas, 
n . .....

Iš prisiunčiamųjų Lietuvių 
Biurui laiškų pasirodo, jog yra

daviai išrinko ar dar ir dabar 
teberenka taksus iš jų uždar
bio, visai be reikalo. Didžio
sios Lietuvos lietuvis turi mo
kėti tik tada, kada uždirba dau 
giau kai $1,000 arba $2,000 žiū
rint, ar jis pavienis ar vedęs. 
Ligšiol atsišaukusiems mes nų- 

| rodydavome kur kreipties, kad 
savo teises išgauti, bet pasirodė, 
kad darbi alink ui 4aj Nelengva 
atlikti. Taigi mes parengėme 
eilę klausimų, į kuriuos gavę 
atsakymą mes patįs išpildysi-' 
me reikalingas formas ir pri
siusime atgal pasirašyti ir pas 
notarą užtvirtinti. Už savo 
darbą mes jokio atlyginimo ne-J 
imame, taigi nesiųskite mums 
pinigų, nes mes turime juos at
gal grąžinti. Žinoma už pri
siųstųjų faktų teisingumą atsa
ko tas, kuris pasirašo ant for
mos. Todėl jie turi būti teisin
gi, ir mes už juos atsakomybės 
neimanie. Siųsdami atsakymus, 
adresuokite š|itajp: Foreign 
l^inguage Governmental In
formation Service!, Lithuanian 
Bureau, 6 West 48-th St. New- 
York, City.

Rašydami mums taksų reika
lais atsakykite paeiliui į šiuos 
klausimus:

1. Savo pilnas vardas ir pa
vardė, ir kaip esi užsirašęs?

2. Adresas, dabartinis ir tuo 
laiku kuomet mokėjai taksus?

3. Kada ir kur mokėjai tak
sus, (paduok diedą ir mėnesį) ?

4. Ar dabar užlaiko jums 
taksus iš uždarbio?

5. Ar mokėjai taksus kolek-| 
toriui, jei mokėjai, tai kuomet

yardas Jir

atlaike tak-

6. ’Kolcktojaus 
gyvenimo viela.

7. Ar darbdavys 
sus už praėjusius metus?

8. Darbdavio, firmos, ar kom 
panijos, kurioje dirbi, vardas 
ir adresas.

9. Kiek užmokėjai taksų, ar 
turi kvitas, ir kas ant jų pasi-

10. Ar esi vedęs? Kiek vaikų 
ir jų amžius?

11. Kur moteris gyvena, 
inerikojc ar Lietuvoje?

12. Ar moteris ir vaikai 
ba nors vienas, jei dirba 
kuris?

13. Ar motelis laiko burdin- 
gierių ir kiek ji iš to uždirba?

14. Ar be moters ii’ vaikų, 
turi dar ką nors kitą maitinti, 
kurs negali pats užsidirbti?

15. Kuo užsiimi?
10. Ar turi pirmas Amerikos 

pilietybes popieras?
17. Kada atvažiavai į Suvie

nytas Vaidijas.
18. Ar pasirašei ant kortelės 

dirbtuvėje, kad nežinai, ar va
žiuosi o jei ir važiuosi, tai neži
nai, kuomet išvažiuosi iš Ame
rikos?

19. Kiek iš viso uždirbai 1913 
melais?

Kiek uždarbio kiti šeimynos 
nariai tais melais turėjo?

20. Kiek iš viso uždirbai 1914 
metais?

Kiek uždirbo kiti šeimynos 
nariai tais įlietais?

21. Kiek išviso uždirbai 1915 
metais?

Kiek uždirbo kiti 
nariai?

22. Kiek iš viso
1916 m.?

Kiek uždirbo 'Idli 
nariai?

f."

PERKELK SAVO PINIGUS
l LIETUVIŲ VALSTIJINĮ BANKĄ

UNIVERSAL STATE BANK
Banko Turtas Jau Siekia Virš

$1,500,000.00
Ant pinigų padėtų Bankon iki 15 d. Liepos 

nuošimtis bus mokamas nuo Liepos 1-mos. To
kiu budu turit 2 savaiti laiko perkelti savo pi
nigus į šį parankų, stiprų ir saugų banką ir 
gauti pilną nuošimtį nuo Liepos 1-mos.
..... ......... '......= VALDYBA:"":;::. : —
Joseph J. Elias, Prezidentas,

Wm. M. Antonisen, Vice-Prez., 
John L Bagdžiunas, 

Vice-Prezidentas ir Kasierius.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. HALSTED ST. kamp. 33-ios, CHICAGO

BANKINES VALANDOS. Pan^ldlials, Sercdomis, Ket- 
vergais ir Pėtnyčiomis nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. no pietų, Ul- 
arninkais ir Sukatomis nuo 9 valandos ryto iki 8:30 vai. vak.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

DARBININKAI, skaitykite

“DARBĄ”
Lietuvių kriaučių unijistų 

laikrašti
Darbas yra vienatinis laik 

raštis pašvęstas išskirtinai or
ganizuotų darbininkų reika
lams. Eina kas savaitė.

I
Darbo prenumerata: $1.00 

metams; 50c pusei metų.

“DARBAS’1
Adresas:

2343 S. Kedzie av., Chicago, 111.

| Saugokite Savo Akis]

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau- 
dčjimą, kuomet raštas susibėgą į 
krūvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus aute 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 akių, ausų no
sies ir gerkles ligų. Po priežiūra 
Dr. P. A. Graves specialisto. U- 
tarninkais ir pčtuyciomą nup 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
' Tė m y kitę | mano patalą.

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

v

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 
v Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
y y pagerintą Oph- 

thalmometer, Y- 
patinga doma at 

f < kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedaliomis, nuo 10 iki llj dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 sL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. F. O. CARTER,
Akių, Ausų, Nosies ir Gerklės. 

Daktaro patar
navimas gydy
mui jūsų akių, 
arba pritaiky
mui akinių.

22 metai prie 
State gatvės.

Iškaba besisu
kanti šviesa.

Galvos 
dėjimas, 

vuotumas, nemiga, ir
■ kinimas nuolatos yra prieža 
a stimi akių ligos.
| dūmės, bijojimas šviesos, rei 
. kalauja okulisto
■ Pritaikoma dirbtines 

prašalinama tonsilai, 
akys atitaisoma.
FRANKLIN O. CARTER M. D.
120 South State St. Chicago.

| (Antras aukštas)
■ (Vienos durys į žiemius 

The Fair).
Valandos: nuo 9 iki 7. 

(Įeitomis nuo 10 iki 12.
■ Tel. Central 837.

s k a ii- 
ii er- 

nevirš

Uždegimas.
i- 

prieži uros.
akys, 

kreivos

nuo

Nc-

f

DR. M. HĖRZMAN
Gerai lietuviams (inomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgu 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, v* 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labar a t or i ja: IMI W. ISth 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephone Canal 8110. 

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street
VALANDOS: 8—9 rytų, tiktai.

Už $50.00 arba LAISVSfc
BONDSA

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

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letą augstos Mėsos 
phouografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pašildytą kainą 
už tai kad mes turime 

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

parduosime už $325.
tai

šeimynos

uždirbai

jscdinynos

&

tęs, kuri mes
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽlURfiTL ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.
WESTERN FURN1TURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago. III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Tclephone 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. C. A. LUNDE,
SPKCIJAI.ISTAS 

Skuros, kraujo, nervų, vidurių, 
inkatų ir pūsles ligų.

Patarimas nemokamas 
1088 Broadway, Gary, Ind.

Telephone Boulevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—9 vakaro 

8303 S Morgan SU Chicago, IR
*

metais?
Kiek uždirbo kili šeiiinynos- 

nariai ?
21. Kiek iš viso uždirbai 1918 

melais? ,
Kiek uždirbo kili šeimynos 

nariai?

Daktaras

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

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

Telefo nai 
Ofisas Yards 2544 
Namai

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

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

Moteriškų ir Vyriškų.
Taipgi Chroniškų Ligą.

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

dčliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė. 

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

Phone Drover 7042 
Cicero Office 

o 4847 W. 14th SU

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 8336 W. 66th SU

Phone Prospect 8585

Vyriškų Drapaną Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

ko] prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
mis visą dincą iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Halsted St., Chicago, 111. 

įsteigta 1902

JUOZAPAS AŲGA1TIS
Malcvoju namus iŠ lauko ir iš 

vidaus puses ir popieruoju kamba
rius pigiaus kaip kitas, o jeigu kam 
reikalinga, meldžiu atsišaukti po 
No. 3220 So. Lime St., Chicago, 111. 
Tel. Boulevard 1010,

Telephone Yards 5032

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

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

Rez. 933 Š. Ashland BĮ v d. Chicago 
Tclcphone Haymarket 25<4

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyrišku, 
Vaikų ir visų chroniškų lh»U

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

Valandos: 16—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dienų.

Dr. M. T. Strikolis, 
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

' Rez. Tel. Seelcy 420
r**

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michnl8wicz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pcnnsylvanijos 
hospitalėse ir Pašėk
ui i n g a i patąrnau-l 
5a prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio-! 
se ligose moterims irj 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų) 
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vAląl vak
!W

SKAITYKIT IR P14TINKJT 
“NAUJIENAS”



Panedėlis, Liepos 14, 1919

Lietuvių Rateliuose.

BRIDGEPORT

šis ir tas.

Pas mus, Bridgeporte, oras 
liko truputį vėsesnis- O tai 
dėlto, kad anduis atvažiavęs 
dreiveris suievekivb visas Deg
tuko žarijas ir nuvežęs išdum- 
pavč smolno instituto beiznian- 
hai. ant Bluailundaunės. Dabar 
pas mus žarijų Dera. Pondie, 
duok jam sveikatos—sveikatė
les.

Atsakomoms Degtuko reduk
torius atsisakė, moksliskai-par- 
lamentariškai kalbant, rezigna
vo. Buvo šitaip. Viename su
sirinkime tie, kur jo neapkentė 
labinu negu patįs savęs, davė į- 
neAimą mokėti jam, atsakoma
jam redaktpriui, tik po tris do
lerius į savaitę...

— Kaip tai? — pašoko atsa
komasis reduktorius — tik tris 
dolerius... Girdite, aš resignuo- 
ju!

Juozo diplomatai nudžiugo. 
Girdi, mes to tik ir norėjome, 
tik to.

Tokiu budu atsakomasai re
daktorius gavo labai mizerną 
nagradą už savo triušę prieš so- 
cialpatriotus. Delei to jisai da- 
tiar visai išsimuvino iš “kai
raus” baltojo svieto. Ant Dir
bome busią geriau: tarp juodo
jo svieto jisai amžinai balnosiąs 
kaipo netemstanti-., praeities 
žvaigždei?.

Degtukas turi' naują atsako
mąjį redaktorių. Kodks tikra- 
sai jo vardas, -sunku sužinoti: 
vieni jį vadina burdingonu, ki
ti paprastu burdingieriu. Ga
na to, kad jis esąs taipjau įžy
mi asaba, kaip kad buvo pirma- 
sal. Nu$, porą mdtų pasek

mingai studijavęs Valparaišo 
bnh’es. Pondie jam padėk!

Kažin, kad Pitsburgo Juozas 
imtų ir atvažiuotų “ant Brid- 
grporto”, kad pasidžiaugus mu
sų Ketvirtąją partija, už kurią 
jisai pats kadaise šaukė: ‘“urė, 
pieteliai iŠ ketvirtosios, urė!” 
Oi, ui. rastų jiis didelių rudų... o 
prie tekų —. nė vieno. Jau ant
ras susirinkimas, o jų nė dūko! 
“šiaip nariai” tik kuždasi tarp 
savęs, tik kuždasi:

— Sakyk, kur Juozas, kur 
Natalija, kur didysis literatas- 
prelegentas Viksva? Nėr jų... 
nėr šarkiuko, nėr airi ūko — 
nieko, nieko nebėr-

Je, tokių tokelių, negirdėtų 
netikėtų dabar dedasi musų 
Ketvirtojoj partijoj. Būtinai, 
būtinai Pitsburgo Juozui reikė
tų tataii pamatyti ir dar kartą 
sušukti: Bravo — urė!

Ant augštojo Bevertių kalno 
šiemet ir vėl buvo piknikas. 
Bet kairiojo Juozo, didžiojo 
Juozo ten nebebuvo. Visur bu
vo tylu-ramu. • Nė rūstaus pa
mokto, nė graudžių verksnių. 
Tik viena-kita pageltusi, per
nykšti smilgelė, vėjo linguoja
ma. rodos, šliošeno: aną įnertą 
Juozas tarė...

Kodėl jisai užmiršo Bcverlių 
kalną šiemet — ak, kodėl?

— Gvaizdikas.

Piknikas.

Ciceros Lietuvių Valgomų 
Daiktų Bendrovė liepos 6 d. G. 
Chernausko darže, Lyonse, su
rengė extra pikniką.

Reikia pažymėti, kad ri kor- 
poraeija šiemet surengė jau 
antrą tokį pikniką. Pelno kaip 
■ue vieno taip ir nuo kito at- 

Jiko pusėtinai. Geras daiktas 
yru užfsc-lriyti IX Snlion 

šimtų, bet svarbu juk ne lame 
uždarby j- Didžiausia svarba y- 
ra visuomenės atjautimas lai 
vienintelei lietuvių įstaigai, ku
rią taip labai garbina... toli po
neliai.

Piknike prograino nebuvo, 
užtai ginčų ginčelių tai ir per
daug butą. Tie svečiai... vie
toje pasilinksminti — daug tra
tėjo neva apie darbininkų or
ganizacijos reikalus \ir išrimeti
nė j o vieni kiltiems. Kokie kal
bėjimai darė labai nemalonų į- 
spudį. —- A. Liutkus.

Nepamatuoti gandai.

Tūlas incidentas Lietuvių Pa
šalpos KJiirtbe iššaukė eilę be- 
pamatingų gandų aplic patį 
kliubą. Kaipo jo pirmininkas 
matau reikalo užreiškšti viešai, 
jogei tie gandai kliubui nieko 
nepakenks: jis gyvuos kaip gy
vavęs. Incidentas su buvusiu 
jo iždininku užsibaigs kliubo 
naudai- Jisai ir pats andais juk 
už reiškė, kad kjiubui jisai 
skriaudos nedarysiąs: kaip 
grtit gulėsiąs, tuoj atsiteisiąs.

Tata|ii paskala L buk kliubas 
negalės gyvuoti, yra nepama
tuoti. Kurie norite geriau įsi
tikinti, ateikite į jo susirinki
mus ir patapę jo nariais, patįs 
matyrite, kad kliubas stovi ant 
tvirtų pamatų.

L.P.Ę. pirm. K. P. Deveikis.

Gatvekarių darbinin
kai mes darbą.

Nor didesnių algų; kompanijos 
— didesnių važinėjimos kainų.

Gatvckarių ir elevatorių dar
bininkų streikas yra dienos- 
kitos klausimas. Tai priklau
sys nuo to,* koks bus gatveka- 
rių ir elevaltorių kompanijų at
sakymas. Jeigu pastarosios su
tiks išpildyt savo darbiiiinkų 
reikalavimus, streiko nebus. 
Priešingame atsitikime jisai 
neišvengiamas.

Pėtnydios naktį gatvckarių ir 
elevaltorių darbininkai laikė 
bendrą susirinkimą didžiulia
me Ashland Auditoriunie. Kalip 
vienu balsu nutarta išstatyta 
kompanijoms sekamus reika
lavimus:

Konduktoriams ir motormo- 
nains padidint algas nuo 48 
(dabartinė jų alga) iki 85 cen
tų į valandą.

Motormonams ((‘Ieva torių)
nuo 50 iki 87c. į valndą; kon

duktoriams — nuo 45 aki 82c.
Visiems kitiems galtvekariu 

ir elevatorių kompanijos darbi
ninkams padidinti algas po 37 
centus į valandą.

Pripažinti 8 valandų darix> 
dieną ir šešių (darbo) dienų sa
vaitę; mokėti “laiką ir pusę” 
už “overtaimus”.

Duoti darbininkams 'išdirbti 
visą laiką — astuonias valan
das — be jokių pamainų, kaip 
iki šiol būdavo.

Tokie yra vyriausieji gatvc
karių ir elevatorių darbininkų 
reikalavimai. Darbininkai ža
da jų laikytis iki paskutino- 
sios. — Kompanijos turį pasi- 
rinlkltii vieną iš dviejų: išpildyti 
reikalavimus ar turėti streiką 
— sako unijų vadai. Taip 
greit, kaip kompanijos duos ne
patenkinantį atsakymą, bus su
šaukta specialia gatvckarių ir 
elevatorių darbininkų susirin
kimas ir nužymėta diena strei
kui.

Kompanijos tuo tarpu dar 
nepasakė ką jos mano daryti 
Ga|tvckarių kompanijos prezi
dentas Busby tečiaus kam tai 
prasitaręs, (būtent: jeigu jliems 
reikėsią išpildyti visus darbi
ninkų reikalavimus, važinėji

mos kainos taipjau turėsią pa-
Icllti. Ir n«» l»ot o p<» 1O
centų nuo pasaJSieriaus! Prie
šingai, girdi, kompanija turėtų 
nusibanknityti.

NUSIPIRKITE BRITVĄ.

Mokykitės kirpti plaukus.

Lietuviai iš “seno krajaus” 
tegid pasirūpina nusipirkti ge
rų britvų ir žirklių. Neužilgo 
už nuskulimą reikėsią mokėti 
25 centus, plaukų nukirpimą - 
50c. šventadieniais dusyk tiek. 
Taip bus, jeigu barzdaskučiai 
mes darbą ir “barbern'ių” savi
ninkai turės išpildyti jų reika
lavimą padidint a*lgas- šilai 
žada įvykti neužilgio. Pasis
kubinkite.

REIKALAUJA AREšUOT 
ŽUDE1KAS.

Argo Refining kompanijos bo
sai denuncijuoja svetimšalius.

Chicago Darbo Federacijos 
prezidentas, John Fitzpatric- 
kas, kreipėsi į valstijos guber
natorių Lowdeną daryti reikia
mų žingsnių, idant butų areš
tuoti ir tinkamai nubausti Ar
go Corn Products Refining 
kompanijos pasamdytieji žu- 
deikos, kur nušovė tris istrei- 
kuojančius darbininkus, o tuzi
ną kitų sunkiai ar lengviau pa
šovė. Darbininkai jau žiną ir 
tų žudelikų vardus. Tatai vald
žios dalykas areštuoti juos ir 
pasielgti taip, kiąp kad elgia
masi su visais tos rųšies krimi- 
nalistais.

Beto, darbininkai dar žada 
kreipties j federalę valdžią, jei
gu. atsitikime, vietinė valdžia 
tinkamai neatliktų savo parei
gų.

Kompanija tečiaus skelbia, 
kad visame buvę kalti patįs 
darbininkai, ypatingai gi — tie 
foredneriai. “Geri amerikonai” 
dideliais būriais sugrįžtą dar
ban ir mficlu noru esą priima
mi, bet foreineriai jo- (darbo) 
nebegausią, kadangi jie esą ne- 
mioraunos, padaužos, keliantįs 
betvarkę ir 11.

Ko šituo norima atsiekti, aiš
ku !

SALDAINIŲ FABRIKANTAI 
NUSILEIDO.

Saldainių dirbėjų streikas 
veikiausia užsibaigs pilna dar
bininkų pergale. Daugelis fab- 
rikininkų jau sutiko išpildyti 
dailbininku reikalavimus ir teii 
darbas prasidėsiąs jau šiandie. 
Darbininkams padidinta algos 
ir sutrumpinta valandos nuo 53 
iki 44 į savaitę.

“GOOD OLD MICHIGAN“.

Dumblovskiui kainavo 2000 
dolerių.

Prietclis Mikas Dumblovskis, 
senas patyręs South Chioaigos 
saliuninkas, andais gavo progos 
-nusipirkti dėtimis (bačkučių 
“geriausio Kentuki Borbono”. 
Už šitą labą jisai užmokėjęs tik 
du tuksiančiu dolerių, kitais 
žodžiais tik po keturis dolerius 
už galioną. Prietclis Dumblov 
skis sudėjo bačkutes kur reikia 
ir išbandė. Brr! šimto pro
centų, bet ne “old Kentuki”, o 
tik “gu<t old Michigan“... lietu
viškai kalbant — tyriausia vai>- 
denėlis.

Pasirodė, kad pardavėjai bu
vo “sufiksinę* bačkas taip, kad 
jos turėjo du dugnu. Viename 
gale ,tiesa, Ibiuvo “old Kentuki“, 
bet tik vienas galionas, o kita
me — devyni galionai “gud old 
Mįchigano“... !

Prietclis Dumblovskis dabar^ 
jieško tų “gerųjų pardavėjų.”

TURI KUO PASIGIRTI.

Cliicngos policijos viršinin

kas Garrity turi kuo pasigirti. 
Nugi, pusė policios dabar esą 
paskirta vadinamiems” specia
liam* reikalams”, aiškiau kal
bant — vaikymui ir “palamdy- 
nuii” streikuojančių darbinin
kų, kurie drįsta daryti kokio 
nors nesmagumo kompanijų 
pasamdytiems padaužoms bei 
streiklaužiams.

AREŠTAVO ŠEŠIS “JUOD- 
RANKIUS“.

Policijai pasisekė areštuoti 
Šešis įtariamus kriminalistus, 
kurie buk esą paskubusios ita
lų kriminalistų bandos, Juodo
ji Ranka, nariais. Spėjama, 
kad 'tatai policijai duosią pro
gos susekti vynĮausį minėtųjų 
kriminalistų lizdą.

NAUJIENŲ” STOTIS
AgenturoH ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, N\V 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, NW 
Vau Buren ir Wells. S\V 
Van Buren ir Clark. SW 
Van Buren ir State. SW 
Harrison ir \Vabash, NW 
18th ir State. NW

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halstęd St.
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulevvski, 3121 Lime St. 
Wladis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
Švelnia, 3416 Wallace St. 
Peldžius, 3651 Wallace St. 
Mi.ščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budrikas, 3343 S. Halsted St.
Sol Marelis, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. B a r.skis, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 45G3 S. Wenthworth 

Avė.
J. Ceplinskasj 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai
Halsted ir Madison, NW 
Halsted ir Jackson, NW 
Halsted ir Van Buren, SW 
Halsted ir 12th, NE 
12th ir Jefferson, NE
Halsted ir Maxwell, SE ir NE
Halsted ir 14th, NE
Halsted ir 18th. SW
Halsted ir Archer, NW
Halsted ir 31st. NW
Halsted ir 35th. NW
Halsted ir 42hd SW
Halsted ir 47th, SW ir NE 
Halsted ir 51 st, SE
Wentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SW 
Ashland ir 35th, SE

JNORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 2023 Greenvvich St. 
J. Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai:
Milwaukee ir Paulina, NW 
Milwaukee Ir Lincoln, SE , 
Milwaukee ir Hoby. NE ir NAV 
Mihvaukee ir Western, SE 

WEST SIDE
Agentūros

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

GATVIŲ KAMPAI
Blue Island ir AVestern, NAV 
Leavitt ir 22nd, NAV 
12th St. ir Homan Avė.

18tos GATVSfiS APIELINKE 
Agentūros

.T. F. Mallv, 633 AV. 18th St.
C. Yutelis, 733 AV. 14th PI.
St. žvirgždenis, 1131 S. Clinton St.

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtenaw Av 
.L Smith, 3813 S. Kedzie Avė. 
Pasevičia, 4111 S. Hichmond Avė. 
Gurauskas, 4053 S. Maplewood Av.
A. Belenskas, 2617 AV. 40th PI.
Žukauskas, 4358 S. California ^v.

Gatvių kampai
AVestern ir |7th gatvės

T0WN OF LAKE 
Agentūros

A. J. Bertash, 4601 Hermitage Avė.
Gatvių kampai

Ashland ir 47th, NE. Gross Avė.
Halsted ir 47th, SAV ir NE

CICERO, ILL. 
Agentūros

A. Rudinskas, 1409 S. 49th Avė.
ROSELAND, ILL. 

Agnturos
P. F. Grybas, 11429 Cahimet Avė. 
M. G. Valaskas, 373 Kensington Av 
A. žalais, 114 E. 107th St.

MELROSE PARK, ILL.
Pranešimas “Naujienų” skai

tytojams.
Norintis nusipirkti Naujienas 

atskiromis konijomis, arba užsisa- 
lęvti pėr išnešiotoji, meldžiu kreip
tis i A. Chapei, 906 — 22 Avė.

P. čeraška. 
Naujienų Cirkuliacijos užiurėtojas.

Pranešimai
Kensington. — I.MPS. 67 kp. mė

nesinis susirinkimus įvyks pane- 
' dėlyj, 14 d. liepos, kaip 7:30 vai. 
vakare, Aušros kambariuose 10900 
Michigan Avė. Visos narės kvie
čiamos atsilankyti laiku, nes turime 
aptart daug garbių reikalų.

— SW<r. U. Matikanienė

Cicero. — Cicero Lietuviu Liuo- 
sybės Namo Bendrovės šCrinjnkų 
susirinkimas įvyks panedėlyje, lie
pos 14 d. 7:30 vai. vakare, J. Neffo 
svet. 1500 So. 49th Avė. Malonė
kite visi šėrininkai būti laiku, bus 
svarbių reikalų aptart.

— Vadyba.

Melrose Park, III. — LTDK. Algir
do mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj liepos 20 d., kaip 1 vai. 
po pietų Frank ir James svet. Prie
žastis nukėlimo susirinkimč iš 13 
d. liepos italų piknikas. Savininkai 
atiduoda jiems svet.

— Rašt. Ant. Jasinskas.

ASMENŲ JIEžKOJIMAl

Pajieškau Augusto Pociaus, kuris 
prasišalindamas nuo manęs nus
kriaudė. Jeigu sugrįš bus viskas do
vanota. Kas pirmas man apie jį pra
neš gaus $15 dovanų.

Anelė Bitautaitė,
3231 Auburn Avė., Chicago, IR.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo prie duonos 

išvežiojimo, esu patyręs tą darbą, 
galiu dirbti su arkliu arba su au
tomobiliu. Kam reikalingas toks 
žmogus meldžiu atsišaukti šiuo ant
rašu:

'I’. J. Milėkis, 
3833 S. Hmerald Av. Chicago

Pirmos lubos nuo užpakalio

SII LYMAI KAMBARIŲ
RUIMAS ant raudos vienam arba 

ir dviem, garu apšildomas, elektros 
šviesa, telefonas ir kiti visi pato
gumai. Atsišaukite

2911 W. Adams St. 2nd Chica
go, m. C

PASIRANDAVOJA 'ruimas dėl 
va'kino arba merginos.

3537 Honore Av. ir 35 gat. 1 t loor

REIKIA DARBININKU
REIKALINGI AGENTAI

LIETUVIU BENDROVE REIKA
LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖT! PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAN D AND 
1NVESTMENT CO.

3301 So. Halsted St., Chicago, III

REIKIA leiberių i fandrią, pasto
vus darbas.

Link Relt Co.,
39 St. & Stevvart Avė., Chicago, III.

REIKIA moteries rinkt skudurus 
pastovus darbas, gera mokestis.

J. Anderman,
1312 W. 59 St., Chicago.

REIKALINGA moteris prie dabo
jimo dviejų nemažų vaikų, atsišau 
kitę.

J. Drasutis
2130 S. Halsted St. 3rd F. front

REIKIA patyrusių cabinet mak- 
er prie pataisytų rakandų, pastovus 
darbas.

Gladman Bros.,
832 MaxweR St., ♦ Chicago, III.

REIKALINGA 25 merginų prie 
dirbtuvės darbų, $14 j savaitę mo
kinantis, $17.20 savaitė nuo šmotų.

American Insulatėd Wire & 
z Cable Co.,

954 Wcst 21st St., Chicago, III.

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris. Turi mokėti kalbėti lietuviš
kai, angliškai ir lenkiškai.

Chas Zube, 
12022 S. Halsted St. W. Pullman, III.

Tel. Pullman 3641

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI pigiai pikčernė ar

ba studija. Vėliausios mados įtaisy
mai. Gera vieta. Kreipkitės į

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

SMULKMENŲ groserio ir Ice 
Cream ir saldainių sankrova par
davimui. Turiu parduoti iš prie
žasties ligos ir negalėjimo dirbti 
darbo.

5823 West 22nd St., Cicero, 111.

PARDAVIMUI pigiai saldainių, 
cigarų, cigaretų. tabako ir visokių 
smulkmenų sankrova. Rendos $16.

559 West 18th St., Chicago.

PARDAVIMUI
P vnSIt>lTOl»A I,- lon«

Vii Į<inr.ų, cigurų ir tabuku s.uik’o- 
vo, vieną arba su bildin^i, bihl'.ii- 
gas yra mūrinis ir geram stovyj, 
trečios durys nuo krutamųjų pa
veikslų (teatro). Parsiduoda li-bai 
pigiai ir geroj vietoj, Imi Imti par
duotas j trumpą laikų iš priežasties 
ėjimą j kitą biznį Kam yra reika
linga malonėkite Inoj atsisaukt.

.P- B ’616 W. 3!s! St., Chicago, iii.
Te!. Boulevard 7351

PARDAVIMUI barzdaskutykla, du 
balti krėslai, marmoro spintos, elek 
trikos apkąrpytojas, fenas, masa- 
Žiui mašina,Cigarams spinta, gyve
nami kambariai, turi būt parduoti 
už $375. Atsišaukite j

CHICAGO BARBĖK EMPLOY- 
MENT AGENCY,

32 N. VVells St. 2 fialas Chicago.

PARSIDUODA Grosernė ir Bu- 
černė labai geroj vietoj lietuvių ap
gyvento!, biznis gerai išdirbtas. 
Parsiduoda išpriežasties nesveika
tos. Remia nebrangi $20.

.loseph Naudžiūnas,
4064 So. Artisen Avė., Chicago, III.

RAKANDAI

TIKTAI ŠI MENESI
Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
di/ių, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ič fonografas. PRl- 
SIUNČ1AME UŽ DYKA. Priimsime 
Libertv Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

NAMAI-ŽEMĖ
FARMOS.

Tiems, kurie norite gyventi ant 
formų yra geriausia vieta, lietuviš
koj kolonijoj Vilnos. Kurioj dau
gybė lietuvių gyvena ir visi yra už
ganėdinti. Čia žemė labai derlinga 
ant kurios viskas geriausia auga. 
Randasi prie geležinkelių gerų kelių 
ir gražių Ežerų su daugeliu žuvių. 
Ir dabar žemė parsiduoda labai pi
giai, nuo $15.00 iki $30.00 už akerį. 
Galit pradėti dirbti farmą su $100 
ir nejusit kaip turėsit savo farmą 
išmokėta. Ir mes duodame darbą 
ant farmų katrie pirks farmas ii 
taipogi priimam Liberty bondsus už 
pilną preke ir imam lotus kaipo da
lį įmokCjimo ant farmų. Del pla
tesnių žinių rašykit lietuviškai.

K. Gadlauskas lietuvis direktorius. 
SANBORN COMPANY.

Eagel River, Wisconsin.

Farmų Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farmų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj Wis. Kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurio.' 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražių ežerų 
ir prie lietuviško miestelio, W00D 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė
tą. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

Ten dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir aukščiau už ake
lį. Galite pradėti pirkti farmą su 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

Daugumas musų žmonių yra iš
važinėj!) po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl farmeriavimo 
nesurado, kaip Wisconsine lietu
vių kolonijoj.

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

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

5 AKRŲ FARMA.
Gyvenkite laukuose kur jus gali

te turėti savo vištų, karvių ir kiau
lių ir patįs augyti savo daržoves ir 
tuo pačiu laiku dirbti Cbicagoje ar
ba arti dirbtuvės Ten kur yra arti 
darbo. Nemokėkite visko ką, jus 
uždirbate už pragyvenymą. Ant 
tos mažos ūkės jus galite sumažinti 
jūsų groserio bitas ant pusės ir tuo 
pačiu laiku jūsų žemė augs vertėje 
kas metas. Saugiausias investmen- 
tas pinigų sviete yra geras šmotas 
žemės arti Chicagos. Ateikite, te- 
Jofonuokite arba rašykite, F. J. 
Scibior, Room 40, 106 N. La Šalie 
St. Tel. Main 2043. Nedėliomis ir 
vakarais,, 2016 Armitage Avė. Tel, 
Armitage 1570.

JEIGU NORI PARDUOTI savo 
prapertis, namus, farmas, lotus, 
duokit mums, mes jums parduosim 
jeigu norit išmainyti išmainysim j 
trumpą laiką, mes parduodam dau
giausia namų ir kitokiu nuosavibių, 
mes nereikalaujam didelio užmo- 
kesnio už musu darbą, kuriems to
li atvažiuoti galit prisiųsti imt laiš
ką surašydami visą nuosavybės bū
dą ir kiek kainuoja.

C. P. SUROMSKI CO., . 
REAL ESTATE.

3346 So. Halsted Si., Chicago, III.

PARDAVIMUI — didelis barge- 
nas, muro namas 2 fintu, 8 kamba
rių ir garage. Kaina $3000.00.

2713 Emeraid Avė., Chicago.

PARSIDUODA mūrinis namas su 
visais įtaisymais, šiltas vanduo, 
maudynes ir toiletai viduje. Iš už
pakalio mažas medinis budinkas, 
rendos neša $440 ant metu.

Atsišaukite pas savininką 3636 S. 
Union Avė. 2nd F.

EXTRA bargain 2851 So. Eme- 
Vald Avė. parsiduoda 3 fintu mūri
nis namas po 6—-6 6 kambarių, kai
na $3500.00.

Clemans Mikutaitis 
903 W. 33 St., Chicago, III.

NAMAI-žEME
VERTUS $9000 tTž $7.300.

TIK KA GAVOME KELIS VISAI 
NAUJUS MŪRINIUS NAMUS. KAS 
IJUKE PENKIŲ DIENU NUPIRKS 
TAI GALĖS UŽDIRBTI PO $1700 
ANT NAMO, NES TOKIŲ BARGE- 
NŲ VISOJ CHICAGOJE NERAS
TUMĖT. KAS TURITE $1500 GA
LITE PIRKTI, O LIKUSIUS Iš 
RENDOS IŠMOKĖSITE, NES, NE
ŠA DAUGIAU KAIP 10%. NAMAI 
PABUBA  VOTĮ ANT 30 PĖDU PLO
ČIO LOTO. GATVES IŠTAISYTOS 

'1R IŠMOKĖTOS. RANDASI LABAI 
GRAŽIOJ VIETOJ, NETOLI NUO 
MAROUETTE PARKO, TARP LIE
TUVIŲ APGYVENTOS VIETOS. 
NAMAI PABUDAVOTI PAGAL 
NAUJAUSIA MADA, SU “SUN PAR- 
LOR”, 5-6 DIDELIŲ KAMBARIU. 
VLSI IŠPUOŠIMAI KIETU MEDŽIU 
— “MOZAK” PADLAGOS, MAUDY
KLOS KAMBARIUOSE IR TARP 
DURYSE. SU KNYGŲ ŠĖPOMIS 
IR UGNIA VIETA—“FIREPLACE” 
SU ELECTRA IR GEZU. PUIKUS 
BASEMENTAI. CEMENTUOTI. SU 
SKALBYKLOMIS IR SU NAUJAU
SIA SYSTEMA APŠYLDOMI. ŽO
DŽIU SAKANT VISKAS PIRMOS 
KLESOS, KURIUOSE IR M1LIO- 
N1ERIUS GALI GYVENTI.

NORINTI, PASISKUBINKITE, 
NES TOKIŲ NAMŲ UŽ TOKIA 
KAINA NIEKUR NEGAUSITE NES, 
JIE YRA VERTI PORA TŪKSTAN
ČIŲ DAUGIAU. NEGU Už KIEK 
DABAR PARSIDUODA.
LIBERTY LAN!) & INVESTMENT 

COMPANY, 
3301 SO. HALSTED STREET, 

CHICAGO, ILL.

PARSIDUODA 5 pagyvenimų mū
rinis mimas po 5 ir 4 kambarius, 
rendos $43 į mėnesį, namas atrodo 
kaip tik"*naujas, viskas naujai su
taisyta, namas randasi ant Bridge- 
porto lietuvių apgyvento vieto, tas 
namas turi būt parduotas j trumpą 
laiką už pusę praiso, vertas 8 tūks
tančius, parsiduodą už $4,800. At- 
sišaukit pas

C. SUROMSKI, 
3346 So. Halsted St., Chicago, UI.

PARDAVIMUI namas Rrighton 
Parke, 2 lotų, ant labai lengvo iš
mokėjimo. Mažai tereik įnešti. 
Galima laikyti kiek tik norite žąsų, 
ančių, vištų, kiaulių, 2 karves. At
sišaukite vakarais nuo 6 iki 10 vai. 
vakare.

Petras Riškus,
2837 So. Emeraid Avė., Imas aukš

tas iš priešakio,

PASKOLOSMORGEčIAI
ANTRAS MORTGAGE.

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

H. 6. MULKS,
Room 1117 Herris Trust Bldg.

111 W. Monroe St., Tel. Central 8830

MOKYKLOS """

1

Mokykla Kirpimo ir Deaigning
Vyrišką ir Moterišką Aprėdalą.

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

Mes turime didžiausius ir geruo
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitM

Elektra varomos mašinos musą 
siuvinio skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku—* 
dieną ir vakarais ir gauti speciali!* 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mio- 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING i 
COLLEGES

6205 So. Halsted sL, 2467 W. Ma
dison, 1850 N. Wells st.

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

SARA PATEK, PirmlninN 
^\*M^I*"***>*W*^rf^*^«<RM»***»*^WV*»**>*********Wl**WWW%****i«*WWW*>

MERGINOS ir VYRAI mokykitės 
skutimo amato. Ateikite arba ra. 
Šykite. Dienomis arba vakarais.

TRI-CITY BARBĘR COLLĘGE 
819 So. State St., arba 606 West 

Madison St., Chicago, III.

Aušros Mokykla.
3001 So. Halsted St.

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

Braižymo.
Mokytojai: Lietuvių kalbos J. T. 

Vitkus, matematikos ir braižymo V. 
Miszeika.

Mokihimas tęsis visą vasarą, die
nomis ir vakarais. Mokytojai paty
rę ir Žinovai savo dalyko. Mokestis 
maža. Prisirašyti galima visada.

AMERIKQS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, Aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos. tvpewriting, pirklyfeoą 
teisiu, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos Istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomuos, pilletystes, dAiliaraftys- 
tės

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
Iki 5 no pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St, Chicaio, m*




