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Ttiic translation filed with lh« poM-master at (’hicago, III. July 17, 1919 
as regiu reti by the act of Oct. 6,1917 '

Wilsonas bandys perkal
bėti senatorius

Persai reikalauja Rusijos žemių
Wiisonas kviečia republikonus 

senatoriui konferencijon

Ispanijos kabinetas vėl rezignavo. Nauja 
respublika ant Reino.

SENATAS PLENUOJA PAS
MERKTI ŠANTUNGO ATIDAVI 

MA.

Prezidentas kviečiasi 15 senato 
narių užgirsti jo išaiškinimą 
taikos sutarties.

\VASHINGTON, liepos 16. — 
Šuiftungo ir atidavimas 10,000,- 
000 jo gyventojų j Japonijos ran 
kas patapo valandos klausimu 
visuose sAirstymuose taikos su-

jiarodymo priežasčių kodėl Ja
ponija buvo taip apteikiama. 
Tokią rezoliuciją prirengė sena
torius Norris iš Nebraska.

Prezidento pašaukimas kon- 
ferencion buvo svarbiausiu die? 
nos atsitikimu situacijoj, susida
riusioj defldi senatoriaus I.odge 
rezoliucijos, reikalaujančios vi-

Prezidentą V\Vilsonas sumanė 
šiandie su lai k yW opozicijos ban
gą senate Šantunfeo atidavimui, 

• išleisdamas pašaukimus į konfe- 
rcncTfą llaltamjame Name 
republikonų senadoriais. 
pradėję kovą prieš

sU 
kurie 

Anierikos 
pripažinimą Japonijos reikala
vimo turtingiausios (’.lunijos pro 
vi nei jos.

Individualiai pakvietimai ta-

nų senatorių konferencijon su 
prezidentu WRsonu ryto. .
15 senatorių, jų tarpi* žymiau
sieji atkreipime visuomenės ati
dos j Šantungo nuosprendžio są
lygas, bus prezidento pakviesti. 
Į sąrašą, sakoma, įeina senato
riai Borah, Lodge. Johnson, Mo
si s, McConnick ir McCum":vr.

Amerikos-Japonijos ryšiai pa
vojuje?.

Prezidentas tuo tikisi nura
minti opoziciją senate ir tuo iš
vengti gręsiančio Suv. Valstijų 
atmetimo atidavimo Šaptungo 
Japonijai. Ką toks atmetimas 
reikš esą nacius ryšiams taq> 
Suv. Valstijų ir Japonijos, spren 
džiama, bus svarbiausiu dalyku 
IMiaiškiniine, kokį prezidentas 

mano suteikti senatoriams.

Yra aiškiai matoma, kad opo
zicija atidavimui padidėjo iš 
priežasties vakarykščiuose de
batuose padarytų atidengimų.

Tie atidengimai aiškiai paro
dė, jog iš Chinijos bus atimtas 
santimais kad įgijus Japoniją 
tautų lygoje. Prezidento rėmė
jai pranešė senatui, kad prezi
dentas sutiko su tuo, kadangi

ti atskirą taiką 
su Vokietija ir Japonijos balso 
už tautų lygą negalima buvo į-

rių ir demokratais priešininkais, kijos valdžios niinisterius laike 
Pirmųjų pakviestųjų senato-1 karės Talaat Bey, Enver Paša L

rių Karpe bus pirmininkas Lodge , Dj< mal Bey. 
ir 9 kiti republikonai nariai už
rubežinių rekalų kčmleto. Nors 
iki šiąnakt dar n3 vienas repub- 
likonų negavo pakvietimo, sek- 
įretorius Tumulty pasakė, kad 
sąrašus bus paskelbtas ryto.

Komiteto narys senatorius Bo
rah pasakė, kad jis nesitiki) pa
kvietimo ir vistiek neis, jei ir 
būti) pakviestas. Kaip ir laike 
Baltojo Namo pietų komitetui 
pereitą kovo jnėn., senatorius

ISPANIJOS MINISTERIJA 
REZIGNAVO.

ir

LONDONAS, liepos 16. — Iš 
Madrido pranešama, kad Ispani

jos kabinetas, vadovaujamas 
Antonio Maura, kuris susidarė 
pereito balandžio 15 d., vėl re
zignavo.

True translation filed with the post- 
rnaster at (’hicago, III. July 17, 1919 
as reųuired by Ibe act o f Oct. 6,1917
NAUJA REINO ESPUBLIKA.ste prezidento konfidenciales ži

nias.
Kiti republikonai sakė, kad jie 

apsilankys, jei bus pakviesti, 
nors komiteto nariai nurodo, 

kad tokios konferencijos nega-j ganioje. 1 
Ii patenkinti senato reikalavimo darė panedelyje ir paskelbta pil- 

. dokumentarių žinių apie taikos ' nas atsLskirimas nuo Oldenburg. 
tarybas . -------------------------------

True translation filed with the post- 
master at (’hicago, III. July 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917
Prancūzai studijuoja taikos su

tarti.

PARYŽIUS, liepos 16. — Frau 
ei jos senato užrubežinių reika-jos tarybas su Voketija karės 

laiku.
Kitais ritstitikimais, parodan

čiais, kaip labai Šantungo didy- 
kas atsiliepė ant senatorių, yra*

L Senatoriai Moses ir Fall na- 
darė užrubežinių reikalų komi
tete susilaikymą visame skirs
nyje apie šąntungą. Tas reiš
kia, kad kada komitetas sugrįš 
prie svarstymo to skirsnio, se
natoriai Moses ir b'iull galbūt 
paduos priedus prie ratifikavi
mo rezoliuc*!jos, kurie apims I>a-J True translation filed with the post- 
sipriešinūną Šanttungo atidavi
mui.

tetą studijavimui taikos sutarties' 
su Vokietija. Leon Bourgeols 
parašysi nbelną raportą, taipgi 
speciali raportą apie tautų lygą. 
Kiti paduos specialius raportus 
apie darbo, politinius, karinius, 
laivyno, atlyginimų, finansų, e- 

konoininius, AJLsacc-Lorraine,

snius.

ninku. Inžinieriai, sakoma, prie- 
Šimas! kompanijos patvarkymui 
apie akių egzaminavimą.

lėni yru šiaurrytinėj 
Didžiuma jos lini jų yra Yorkshi- 
re ir Durham.

Anglijoj

IŠBRAUKS UNIJISTUS Už DA- 
LYVAVIMA STREIKE

VVINNIPEG, liepos 16. — In
ternational Brotherhoojd ofRail- 
way Trainmen vice-prczidenlas 
James Murdock paskelbė šian
die, kad visi tos organizacijos 
nariai VVinnipeg dislrikte, kurie 
tik dalyvavo generaliame slrei-

COBLENZ, Nepeš 16. — Bes- ke, kurį brolija skaitė nelegaliu, 
jnibliika ta|X) paskelbta Binken- bus išbraukti iš organizacijos, 
feld, talkininkų okupacijos apy- Tas bus išpildyta net jeigu reikės 

Laikine valdžia susi-(išbraukti visus organizacijos 
[- skyrius šiame dislrikte.

True translation filjed wifh tl.e po*1- 
master ut (’hicago, III. July 17, 1919 
hs reųuired by the net of Oct. 6. 1917
AMERIKA SIŲS KAREIVIUS

SILEZ1JON.

PARYŽIUS, liepos Ui. 
merikieč’ai, taipjau kilų šalių 
taikos deJcgnl d, išrodo, pasiliki, 
kad nesu likimui tarp lenkų ir 
vokiečiu bus anl Ii- I; si.‘*< i inti.

ijoj, be vartojimo

plebiscitą yra skubiai

400 laivų negali išplaukti.

True translation filed with the post mastei’ at (’hicago, III. July 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai paėmė
Ekaterinburga

Talkininkai grąsina Vengrijai

Dideli streikai Anglijoj, Franci joj ir 
Vokietijoj.

BOLŠEVIKAI PAĖMĖ SVAR
BIA KOLČAKO BAZA.

NEW YORK, liepos 16. - Jū
reivių streikas tebeslitęsia. De
dama pastangų sutaikinti laivų 
kompanijas su streikieriais, bet 

be pasekmių. Deivi jūreivių slpei , 
ko negali išplauktu laivai ir da-l 
bar vien New Yorko uoste stovi i . ,,J | (l'jka ten n burgąs, centre Ura-
prikrautų 400 laivų. Kituose At- |o kasy]dy .1|)Vgar(|oSi 1(||.

• hm tiko uodluoise i'rgi nemaži ( ; . .v . . .
i # 1 . . vo viena is svarbiausių šiaurinio

Tiue translation filed with the post- 
buctei* ai (’hicago, III. July 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

STREIKAS SUSTABDĖ LAI- 
Ekaterinburgas, kur nužudyta VHS FRANCUOS UOSTUOSE, 

caras, tapo paimtas bolševikų 
kareiviu.

LONDONAS, liepos 16. —

žinia sako, kad lx»lševika1 pane- 
dėlyj paėmė Ekaterinburgą, 160 

.'mylių j pietryčius nuo Perui.

PARYŽIUS, liepos 16. - Ži
nios iš Fra nei jos uostų parodo, 
kad visi laivų išplaukimai yra 
sustabdyti generalio streiko ir 
manoma, kati Rorhambcati ne- 
išplauks iš Havre per keletą die
nų. Amerikos ekspedicinių spė
kų transportai išplauks laiku,

laivai ir nepriklauso nuo Uran

souri paskelbė, kad jis ryto se
nate įneš rezoliuciją pasmer
kiančią Amerikos taikos komi- 
sionierių sutikimą su atidavimu 
Šantungo ir išreiškiančią sena
to atmetimą to atidavimo.

3. Senatorius Sherman, Illino-

hiaster at Chicago, 111. July 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917
PERSIJA REIKALAUJA ŽE

MIŲ Iš RUSIJOS.

tą augši. >i' 
svetimo šąli 
nai api 
apdirbami.

Visi » kieti jos ir Lenkijos ka
reiviai ramiai apleis distriktą, 
kas j“i.- talkim ikams suorgani
zuoti lokalų policiją prižiūrėji
mui tinkamo vedimo balsavimo.

Suv. Valstijos, taipjau ir ki
tos šalįs, sakoma, išreiškė vy
riausios tarybos susirinkimuo
se sutiMmą pasiųsti kareivius į 
augš. Sileziją, jei bus reikalas.

sparno Kol&ko armijos buzų. cij()s uos(ų (lal.bininkų.
Kolčako spėkos neteko paskuti -į

nes savo svaibios bazos į šiame t^nslstion filed wi'h the pnst- 
nuo TtfailSi-Sibcrijos geležinkc- snasicr at Chicago, III. July 17. 1919 

. ... .. . as icųuired by the act of Oct. 1917
ho CeVi'anbinske. Bolševikai pra i

v_ . _ , i> i- i 150,000 Anglijos angliakasiunesi* apie paeinimą Perui liepos
„ . . * . .j . - . . 2 d. žinioje per Londoną.Bostono gatvekanų darbininkai •' 1

streikuos

Streikiehiai reikalauja 8 vai. 
darbo dienos, mažiausia $90 al
gos j mėnesį, pagerinimo darbo 
sąlygų ir pripažinimo jų unijų.

d. huvusis Rusijos caras Mike

streikuoja.

Reikalauja Baku, Erivan 
Trans-Kaspijos.

ir

PARYŽIUS, liepos 16. — Va
dovai Persijos, seniausios nepri
klausomos valstybės pasaulyj, 

i vėl svajoja apie Persijos spė- 
, ką, kokią ji turėjo Šacho Isma-

BOSTON, Mass., liepos 16. - 
Ryto turbūt prasidės streikas 

7,000 Boston Eleva.ted Raihvay 
Co. konduktorių ir mOtormanų. 
Jei streikas įvyks sustos vaigščio 
je netik elevatoriai, bet ir pože
miniai traukiniai ir gatvekariai, 
ir netik Bostone, bet ir niekuriu 

as reųuired by the act of Oct. «, 1917 | ()ge priemiesčiuose. Darbininkai 
Anglija panaikįs kabelio cenzu- reikalauja 8 vai. darbo dienos

True translation filed v. it h the 
niastei* at (’hicago, 111. July 17, 1919

nios, kad tą dieną jį nužudyta 
Uralo sovietų paliepimu, niekad J

( j nebuvo užginčytos. Už mėnesio 
jm) to, Ekaterinburgą užėmė če-

I cho-slovakų ir rusų spėkos ir 
laikė jį iki šiol. Ten taipjau už
mušta keletas kitų narių caro 
šeini inos.

LONIX>NAS, liepos 16. — 
Kuomet unijos vadovai šiandie 
svarstė valdžios reikalavimą 
gvarantijų, kad per tris mene
sius nebus paskelbta streiko an- 

° | glių kasyklose, 150,000 anglia
kasių. sustreikavo Yorkshire di- 

. 'j strikte. Streikas kįlo iš priežas
ties ginčų apie pritaikymą San- 
key komisijos nuosprendžių.

ryto apie Šantungo dalyką ir pri - - - -
duos naujus prirodymus kaip j] dienose. 
Chinija buvo apiplėšta.

4. Veikiantysis i
Polk paskelbė, kad jis atsakys į (ju šimtmečiu buvo 
Lodge rezoliuciją, nors jis spire-
si, kad Lodge klysta sakydamas, konferencijos sugrąžinti Persi- 

kad valstybės departamentas
turi kopiją menamosios Japoni- 
jos-Vokietijos sutarties.

5. Užrubežinių reikalų komi
tetas paliepė senatoriui Lodge 
gauti iš valstybės departamento 
1898 m. sutartį tarp Vokietijos 
ir Chinijos ir 1915 m. i 
tarp Japonijos ir Chinijos, sulig 
kurios Vokietijos 1898 m. įgy
tos teisės tapo atiduotos Japoni

jai.

Pairimas Rusios sustiprina 
sekretorius į.1S svaones. Rusija per beveik 

__ _________  ____ > pavojum 
Persijai. Persija prašo taikos

Senatoriai vistiek reikalausią 
dokumentarių žinių apie taikos 

tarybas.

jos valstybei senus chanatus, a- 
timtus iš jos caru ir dabar suda
rančius Rusijos distriktiis Eri
van, Bakų, ir Elizavetpol ir Ru
sijos provinciją Trans-Kuspiją. 

Turėdamas tas žemes Persi
jos šachas vėl pataptų galingu 

sutartį j vai(iOIlu prie Kasi>ijos jurų ir 
i. šulių gaibut jam butų duota teisė to

je juroje turėti savo laivyną, ku
rią atėmė iš jo Rusiją.

Tos apygardos esą persiškos. 
Rusijos užgriebtieji chanatai su
daro 42,777 ketv. mylių vakari
niame pakraštyje Kaspijaus ju
rų ir turi 3,271,200 gyventojų. 
Pasak Rusijos cenzo, ten gyve
na 1,250,000 tatų (?) ir 1,140,000 

totorių, kurie, esą drabužinis, 
praeitimi ir tracijoms persalis.

, WASinNGTON, liepos 16. — 
Prezidentas šiandie pasiryžo at
versti republikonus senatorius,
Čilėje yjuatiškų pasikalbėjimų, 

priimti klikos sutarti ir tautų ly
gos santarvę.

Sekretorius Tumulty pasakė, j Turkija nori išgauti nuteistuo-

True ♦ranslation filed v-Un the post- 
pmaster at Chicago, III. July 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

šaptungą.

Senatas smerkia dovaną.
Kad senatas yra pasirengęs pri kad pirmu žingsniu bus pakvies-'sius myriop savo įministerius. 

imti rezoliuciją, pasmerkiančią' ti 15 republikonų senatorių į 
Amerikos delegacijos taikos Baltąjį Namą pasitarti su prezi-

LONDONAS, liepos 16.—An
glijos kabelio cenzūra bus nuim 
ta liepos 23 d. vidurnaktį. Pas
kelbimas tai atstovų bute kares 
ministerijos finansų sekreto
rius H. W. Forster pridūrė, kad 
tas sušvelninimas veiks ir dėl 
privatinių šifrų.

ir 73 ir pusės cento mokesties Į 
valandą. Dabar augščia usia 
kestlim yra 48c į vai.

Telefonisčių streikas.

nio-

PANA, 111., liepos 16. — Visos 
telefonų operuotojos Christian

ville, Kincaid ir Stonington šia
ndie prisidėjo prie Pana telefo
nisčių streiko. Streikierės rei-True Iranslotion tiied wltn Lhe pnst- 

master ai Chicago, 111. July 17, 1919 
as reųuired by tbe^act of Oct 6.1917 į kalauja pakėlimo algos ir prip.i 
Vokietija gal konskriptuos žmo žinimo uiiiios.
nes atbudavojimui Francijos. -------------------—---------

LONDONAS, liepos 15. — Ka
ip pranešama iš Copenhageno, 
Bdrlino Vossische Zeitung ra
šo, kad Vokietija gal pavartos

D'Annunzio skris iŠ Rymo į To
kio ir atgal.

RYMAS, liepos 15. 4- Garsus 
italų poetas y- aviatorius Gab---- ------- j-- o----- j v . *

cvilę konskirpciją iš priežasties • riele D’Annunzio neužilgo ban- 
Francijos reikalavimo duoti 

žmonių atbudavojimo darbui 
nu tįsotose apygardose.

Darbininkų kova
True translation filed with the nost- 
master at Chicago, III. July 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Angliiog inžinieriai Ir signali- 
stai sustreikavo.

dys skristi iš Rymo j |Tokio, 
Japonijoj ir atgal. Kelione užiin 
sianti apie mėnesj laiko ir avia
torius perskrisiąs apie 20,000 

myliu,. Jis skris per Mažųjų A- 
ziją, Indiją, Tonkin, Chiniją — 
j Japoniją. Reikmenų stotjs pa
lei kelią jau yra steigiamos.

Tikybinis pd-kvaišėlis.

TUSCUMBIA, Ala. — Kad 
parodžius, jog “Dlitevas” išgel
bės jį nuo mirties ir kad todėl 
jam niekas nėra pavojingu. Cle-

9'i iic transtnUon filed with th»* j*os»- 
inaster at Chicago, 111. July 17, 1919 
as required by the act of Oct. 6. 197 7
TAIJUNINKAI GRĄSINA PA

IMTI BUDAPEŠTĄ.

True tran«l»tion filed *vith the pnd- 
mnster at (’hicago, III. July 17, 1919 

reųuired by the act of Oct. (>. 1917
Vokietijos laukų darbininkai 

streikuoja.

Jei nepasitrauks Vengrijos 
vietų valdžia.

so-
BERLINAS, liepos

MILANAS, liepos 15. — Gau
tosios iš Vienuos žinios patvir
tina pranešimą, kad gen. Fran
ciu* t Desperey, /Vyriausias ko- 
nianduotojas talkininkų armi
jų artimuose rytuose, pasiuntė 
ultimatumą Rela Kun, reikalau
jantį tuojautinio rezignavimo 

Vengrijos sovietų valdžios ir pa
statymo laisvos valdžios, išrink
tos populiariu balsavimu. Jeigu 
nebus griebtasi priemonių išpil
dyti šį reikalavimą, talkininkų 
karinės spėkos užims Budapeš
tą.

True (vanslution filed with the post 
master at Chicngo, III. July 17, <919 
as i'eųuired by the act of Oct. 6,1917
BALKANŲ TALKININKAI 

LAUŽĖ PALIAUBA.

Sako Belą Kun.

SU-

ir rytinės 
ir iš visų 

vietų į pietus' ir vakarus net iki
Prusijos iki Ba įtiko

šiandie gavo žinių apie didėjan
tį skačių streikų tarp laukų dar
bininkų.

True translation filed with the po«t- 
niaster at (’hicago, III. July 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917
Streikuoja,kad panaikinus karės 

stovį.

COPENHOGEN, liepos 16. — 
Iš Vokieti jos pranešama, kad ge- 
n era lis streikas su riaušėmis pra 
aidėjo Stcttine, Pomeranijos pro
vincijos sostinės, Prūsijoj. Strei
kas apima visas pramones, įskai 
ta n t uosto transportą, gazo, van- 
dess ir elektros darbininkus. Tik 
siu streiko yra priversti panai
kinti kares stovį Pomeranijoj ir 
padcfrytli kalbas politines refor
mas.PARYŽIUS, liepos 15. ’ (rau

ta nota nuo Vengrijos užrubeži- 
nių reikalų miniLsterio Belą Kun, 
kad Čechija ir Rumunija peržen
gė mūšių paliaubą su Vengrija 
ir kad savęs apsigynimui Ven
grijos spėkoms tapo paliepta pe
reiti paliaubos nustatytus rube-

LONDONAS, liepos 16. — 
Northwestem geležinikelių sisr- 
temos inžinieriai sustreikavo vrtand Harrison, 32 m., davė 

konferencijoje elgimąsi ir išrei- dentu, po 4 ar 5 ant karto. Tuo atantinopolio laikraščiai tvirti- šiandie labai apsunkindami trau sau penkis sykius įkasti barš-
škiandią pasipriešinimą tokiam budu prezidentas tikisi apsvars- na, kad Turkijos valdžia nuta- kinių, operavimą. Vėliau austrei- kančiajai gyvatei. Betgi “Dievo” žius. Rubežiai yra taip netlikri,
apsiėjimui su draugiška šalim lyti santarvės tikslus su beveik rė prašyti talkininkų leisti išga- kavo signaliistai ir streiko judė- pagdlbos nesusilaukė ir padi- kad Vyriausioji taryba pavedė

. Chinija, Įxisidarė ąišku, 'dėlei kiekvienu nepuHil^enu senato- benti iš Vokietijos buvusius Turjimas persimeta ant kitų darbi- kankines dvi dienas mirė.

Tnie translation filed with the p«st- 
master at Chicago, III. July 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

MAISTO KAINOS BERLINE 
NUPIGO.

PARYŽIUS, liepos 15. — Kon

visą dalyką karinei komisijai.

BERLINAS, liepos 
priežasties nuėmimo 
Berline kainos visų 
daigių urnai nupuolė.

15. — Iš 
blokados, 
valgomų
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Metras................... ..
Pusei meto ..........................
Trims mėnesiams .......... .
Dviem mėnesiam ..............
Vienam mėnesiui .......... .

Chlcagoje — rer neiiotojaai 
Viena kopija .........  93
Savaitei ................................  13
Mėnesini ........................................ M

Suvienytose ▼alstijoaa, ne Chicago),
pačiu:

MeĮm* ..........
Pusei meto ........
Trims mėoeshtnK
Dviem mėnesiam

'Vienam mAnestuI
Pinigus reikia siųst Pačio Money 
Orderiu, kartu m uisakymn.

16.00
1.50
1.85

1.00
1.85
1.25

| ja ir milicija, šolies gyveni- 
| nias vienokioj ar kitokioj vals
tybėj gali eiti normaliai tik iki 
tol, kol darbininkai dirbu.

Prigyvenome laiką, kuomet 
darbininkai vis aiškiau pradeda 
matyt savo reikšmę ir svarbą, 
lodei jie vis tankiau pradeda 
atsisakyti dirbt, kol jų reikala
vimai neišpildomi.

Kanadoj ir Suvienytose Vals
tijose ekonominiai streikai eina 
be perstojimo ir jie apima vis 
platesnius rubežius industrijoj. 
Vis aiškesnis savo reikalavimų 
išreiškimas, drąsa už juos ko
vot, solidarumas kovoj ir pla
čios kalbos apie save, kaipo skir 
tingą klcsą vis labiau chorakte- 
rizuoja tuos streikus. Nors ne 
visi jie išlaimiaini, noi*s laimė
jimas neretai nereiškia tikro lai
mėjimo, vienok streikai eina 
jie lavina darbininkus kovoti už 
savo interesus; jie duoda jiems 
klesinio susi pratimo: jie parodo, 
kokly žiauriu "fliioiiių griebiasi

' i .....................

ioo paveržti tą privilegiją. Tas

nes tai žemdirbių
Todėl šitokio svarbaus

gu Rusija ir sykiu Lietuva tvar
kytų net ir, socialistiška valdžia, pavojus praėjo. 1919 m. Suvie* 
visgi žemės klausimas gali būt Anytos Valstijos sulyg laivyno į- 
lokalis ir išrištas kiek kitaip | gulos, užima tą pačią vietą, ko^ 
negu kitose Rusijos dalyse.

Žemės klausinius Lietuvoj yra 
svarbia usis, 
šalis.
klausimo be gyventojų prituri
mo niekas negali rišti.

Tečiaus ateina žinių, buk lai
kinoji Lietuvos “valdžia” ėmu
si ir išrišusi žemės klausimą. 
Valdžia, kurios gyventojai neri
nko, kuri liko paskirta kaizerio 
sudarytosios Tarybos, ima ir ap
skelbia, jog ji duos žemės plotus 
tiems, kurie eis kariauti už tai, 
kad ta “valdžia” neliktų pra
šalinta.

Visi žinome, kad Lietuvos 
žmonės geidžia žemės ir nėra a- 
bejonės, kad laikinajai Lietuvos 
“valdžiai” nėra lengva gaut 
žmones į kariuomenę, todėl ji 
bando juos primasinti žemės pa-

kią Vokietija užėmė 1914 metais. 
Be to, Suvienytos Valstijos gali 
sparčiau budavoti laivus negul 
bile viena kita šalis. Amerikos 
laivynas yra naujas pavojus An
glijos jūrių kontrolei. Tokis 
jau pavojus kįla rytuose iš Ja
ponijos pusės.

Ar jųrs galite pasakyti tų vals
tijų vardus, kurios dalyvaus se- 
kainoj karėj? Pradėkite nuo 
laivyno įgulos sąrašo po kares ir 
perskaityti paduotas valstijas 
nuo pradžios iki galo!

— Scott Nearing

Trati translalitB filed w;.th the post- 
aiaster at Guramo, 111. July 17, 1919 
as reiguirevl by the act af Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

True translalion filed with the post- 
mastei* at Chicago, III. July 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Sutarties ratifika
vimas ir Chinija.

Kaip žinios daug sykių yra 
pranešusius, jog Chinijos dele
gatai apleido laikos konferenci
ją; jog 20£) chinieėių studentų 
krauju pasirašę, jog jie kovos 
prieš Japonijos neteisingą už
griebimą šuntungo; jog Chini
ja esanti pilnai nepatenkinta 
taikos konferencijos tarimais ir 
tt., nesunku suprasti, kad Chini
ja liko nuskriausta. Japonija, 
kuri žymaus dalyvumo karėj ne 
ėmė, o lik nesusidėjo su Vokie
tija, davė progos per savo van
denis ir žemę gabenti talkinin
kams amuniciją ir II., taikos 
konferencijoj gavo Šantungą. 
kuris turi keletą dešimčių milio- 

C 4.

darbininkus; jie suvedami į vie
nybę. Ir kožnas sekantis strei
kas, yra vis didesnis darbininkų 
klesos išsilavjinilnas ir pripra
timus vesti kovą

Kada girdžiame apie milžini
škus streikus Italijoj, Franci joj, 
Anglijoj. Kanadoj ir Suvienyto
se Valstijose, kada tie streikai 
seka vienas po kito ir niekuomet

galime pripažinti, jog milžiniš
kas kūnas
pradeda įsisiūbuoti savo kovoj 
su kapitalu. Tas įsisiūbavimas 
ją išlavins, išbudins ir, būda
mas didelis, negalės būti sustab
dytas. kol lik ta klesa neatsieks 
to, kas jai reikalinga.

darbininkų klesa

sybę turi priklausyti. Chinijai.

1’rne franshition filed with Ihe post
ai Chicago. UI. July 17. 1919 

te act of Oct. (>, 1917

Europoj 
neramu.

mastei* at (’hicag 
is required by tli

už mus, o jei liksi gyvas, gausi 
25 ar 50 akrų žemės.

Tūlas žmonių skaitlius gal liks 
apgautas. Sakome apgautas, 
nes žemės klausimas Lietuvoj 
turės būt rišamas arba steigia
mojo suvažiavimo, arba išrink
tas ir pastovios valdžios arba 
tedera lės valdžios, jeigu Lietu
va prisidėtų prie kitos šalies ir 
pavestų lai šaliai išrišti žemės 
klausimą, dabartinė taip vadi
namoji “valdžia” ir teisės netu
ri rišti šį klausimą ir jos išriši
mas, jeigu ir liktų padarytas, 
nueis niekais, kaip tik pradėta 
liks daryt pastovią tvarką Lie
tuvoj, nes lik tuomet ir įstaty
mai link žemės bus padalyti.

Bereikalingai tūli žmonės 
džiaugiasi, buk žemės klausi
mas Lietuvoj likęs gražiai išriš
tas, buk dabar net ir bolševikai 
tik turėtų džiaugtis ir stot į 
Lietuvos kariuomenę, kad ga
vus žemės. Ne tik bolševikai, 
o ir kiti socialistai ir net pirinei-

(ZinioK Inleru. L»I>*r N«ws

Service).

ANGLIJA.
Londonas. — Anglijos 

servątyvė partija yra pasirengu
si užsmaugti darbininkiškąją 
spaudą. Tą faktą kuoaiškiau- 
siai parodo slapti s paliepimas 
anglų armijos (kuri randasi 
Vokietijoj) viršininkams kas 
dėl vienintelio darbininkų diek 
raščio The Daily Hcrald.

Slaptas patvarkymas visiems 
viršininkams.

kon-

0, KIL
Kalbėdamas apie darbininkų 

nerimavimą Indijoj, N. C. Me- 
tha laikraštyj The Indian Re- 
view sako:

“Pastaruoju laiku Indija pa
virto į sceną, kur be paliovos ei
na darbininkų sukilimai.” To
liau jis sako: “neišlavinusiems 
ir blogai suorganizuotiems dar
bininkams tai nauji sensacija — 
tureli ginklus rankose ir kelti 
revoliucijas.”

Kalbėdamas apie priežastis, 
jis sako: “Ne monotoniškumas 
verčia darbininkus kelti riaušes. 
Riaušes iššaukia neapsakomai 
blogos dirbtuvių sąlygos, kur 
neįeina saules spinduliai, kur 
nėra žinoma dienos šviesa. Ta 
atmosfera intempia darbininkų 
nervus iki augščiausiam laips
niui ir padaro iš jų revoliucio
nierius.”

Kas dėl sutrumpinimo darbo 
dienos jis sako: “Į trumpesnes 
valandas galima padaryti tiek 
jau, kiek ptvdttroiiiu į 112 valttii- 

dų. Tai neužginčijamas faktas, 
kad P° išdirbimui 
skaičiaus valandų, 
si neproduktyvis.”

Ir pirm visko ir paskui visko 
pigiai savo meilės neparduok I'

Jei myli tėvynę, — mylėk. 
Bel( žiūrėk, kad ta meilė nebūtų 
bergždžia.

Ir su “drebiančia” širdim sek
retorius.taip-gi suprato, kad už 
parašymą šimto ir pustrečio lai
ško reikalinga gauti šiokishto- 
kis atlyginimas.

Išviso — du šimtai dolerių!
Sąryšyj su tais honorarais dėl 

tėvynės labo dabar keliama 
“lernias.”

nimai!
Pradedama net ir apie tėvy

nainių patriotizmą abejoti.
Et, besakai žmogus, “true lo- 

vc doesn’l run smootly” ne tik 
romanuose, bet ir tėvynės labo 
reikaluose... — K. Sėjikas.

Laiškai iš Lietuvos

Julijonui Sliekini,

Ketvergae, Liepos 17, 1919
Ag—KILI .0.1 L. ■. t

[Sveikatos Skyrius,
trrnr —gffarnrrff- t__ ;u

ADENOIDAI.

Dešimtis nuošimčių Amerikos, 
vaikų turi adenoidus.

mano tėveli! Dėkui
tani tikro 
arbas daro-
Todel jis 

pataria sutrumpinti 12 valandų
darbo dieną, kuri yra palaiko
ma Anglijos kapitalistų.

P-nas Metha stoja už tai, kad 
darbo dienos valandos butų 
nustatytos atsižvelgiant į darbi
ninkų sveikatą ir darbe) produk- 
i- ’V’mą. Ypatingai nu 
bas h:: i būti sutvarky 
sveikatos reikalavimų.

ktų dar-

“Mes nemalonu*, kaip ponas 
\Vilson ąvba kokis kitas žmo
gus gali turėti drąsos (face) pa
teisinti arba dovanoti šitą tarp
tautinį plėšimą silpnos respubli
kos per neatsnkomingą ir mili- 
tarinę autokratiją, ir da skelbti, 
tuo pačiu atsidūsėjimu, kad mu
sų sūnus mirė kad padarius de
mokratiją ir silpnų tautų teises 
saugiomis pasaulyj.”

Japonija yra autokratiška ir 
militariška šalis. Chinija yra 
respublika. Taikos konferenci
ja padarė skriaudos Chinijai. o 
parėmė Japonija, llearsto laik-

senatas galėtų užgiri i taikos 
konferencijos padarytas sutar
tis. kuomet buvo skelbiama, jog 
karė eina už demokratiją, o au
tokratijoms duodama pirmeny
bę. žinoma, jei čia da priduri

Indija ir kitom šalim. luomel 
reikėtų paklaust, kur dingo 
silpnųjų tanių apsis|H*endimas, 
neprigulmybė ir teisės, už ku
rias, kaip buvo skelbiama, kari 
buvo vedama.

Nesenai buvo pranešta, kad 
Anglijos Darbo Partija rengiasi 
suki lti industrijinę kovą, kad 
atsiekus politinius tikslus, tarp 
kurių yra urnas kariuomenės 
demobilizavimas, politinių kali
nių paliuosavimas ir uždraudi
mas kištis j Rusijos vidiijinius 
reikalus. Dabar n teina žinių, 
jog Francijos ir Italijos socialis
tai ir kitos pirmeiviškos orga
nizacijos ketina apskelbti visuo
tiną politinį streiką, jeigu vald
žia nepasiskubins paleisti ka
riuomenę, neduos amnestijos 
politiniams kaliniams, ncatpl- 
ųins pragyvenimo ir neperinai- 
nys atsinešinio į Rusiją ir Ven
griją. Matyt, jog pavojus tokio 
streiko yra didelis ,kad Fran
cijos valdžia, iškalno pranešė 
geležinkelio darbininkams, jog 
jeigu jie prisidės prie streiko, 
tuomet jie bus paskelbti šalies 
išdavikais arba tokiais prasižen-

kiliosios “valdžios” žemės klau
simo išrišimui. 'Ta valdžia tik 
meškerę meta į mažai nuvok
iančius lietuvius, kad juos 
pasigavus į savo kariuomenę.

“The Daily Hcrald” laikraš
čio siuntiniai pristatoma į 
pačio skyrius. Jeigu jie yra 
užadresuoti kareiviams, tai ban
dykite taip padaryti, kad jie ne
būtų išdalinami jiems. Išleiski- 
te patvarkymus, kad to laikraš
čio visi egzemplioriai butų su
rinkti ir sudeginti brigados pač
ioj. Tas darbas galima paves
ti oficieriams. Labai svarbu, 
kad deginimas ir surinkimas to 
laikraščio butų atliekama slap
toj.”

■    ■   "■1   —  —   ■■

Savo tėvynės patriotai irtt.

(Feljetonėlis.

eiti

VENGRIJA.

Nesenai įvykusiame visuoti
name tautininkų seimė genera- 
lis sekretorius išdavė raportą.

Raportą apie tai, kokiais erš
kėčiuotais keliais reikėjo 
Seimo rengėjams.

—Buvo momentų, — sakė se
kretorius, — kuomet širdis pra
dėdavo drebėti, malant tą ne
paliaunamą užsipuldinėjimą iš 
kai-kurių musų laikraščių pu
sės.. .

Buvę dar ir kitokių momen-

savo levui

Chicagojc:
Brangus

Dievui, esame visi sveiki. Tebe
gyvename Šilelyj. Pas musų 
1917 metais ir 1918 metais la
bai žmonės mirė, kasdien palai
dodavome po septynis — aštuo
nis žmonės, o kartais ir dvyliką. 
Mes visi išlikom sveiki, tik ne
linksmi, kad vieni be savo tė
velio gyvename. Ir musų bobu- 
kč Norvaiticnė tebegyvena. O 
ką mes per penkerius metus iš- 
kentėjome, tai ir į didelę knygą 
nesurašytum. 1916 metais bu
vau pradėjęs Šilelyj mokyties 
vargonininkauti; mokinausi arti 
dviejų metų ir šiek liek pramo
kau, bet į parakviją butų dar 
per sunku, nes reikia mokėt ge
rai rašyt, o rašyt aš dar gerai 
nemoku. Širdingai aš norėčiau 
mokyties, bet spasabo nėra, tai 
ir reikia kentėti. Bet turiu vil
ties, kad mano tėvelis duos man 
spasabo toliau mokyties. Per 
tuos penkerius metus mažas te
buvo mokslas.

dieną pas mus mirė Juozas Pau- 
laviČia. Jo mirimas buvo toks:

Adenoidus turi daugiau kai 
dešimtas nuošimtis Amerikos 
vaikų. Tatai neleidžia vai
kams išaugti sveikais stipriais 
į sveikus žmones.

Daktariškas tyrinčijjinas ka
riuomenėn imamų vyrų parodė; 
kad didelė dalis nesveikumų be 
abejonės yra kilę dėl tėvų apsi
leidimo ir nevedimo pas daktarą 
mažų vaikų, kurie turi kokių 
nors paviršutinių nesveikumų. 
Išskiriant nesveikus dantis, a- 
denoidai dažniausiai yra prieža
stis daugelis vaikų nesveikatos.

Adenoidų galima išsisaugoti, 
arba pagydyti. Kada jie išau-

Kaip Intai r>a<1aryli, galima 
sužinoti iš knygutės, kurią nese
nai išleido Suvienytų Valstijų 
Sveikatos Biuras.

Tėvai gali lengviausiai paste
bėti pirmuosius adenoidų apsi
reiškimus vaikui miegant. Jis 
jei turi adenoidus, negali taip? 
kaip kiti viakai alsuoti, bet al
suoja sunkiai pro burną. Kadan
gi žmogus turi alsuoti pro nosį, 
pro kurią eidamas oras apsiva
lo ir sušyla pirm neg įeiti į plati 
čius, tai ir žinoma, kad pro bur
ną alsuoti yra nenaturališka, ir 
įvairus nešvarumai gauna pro
gos įeiti į plaučius. Nuo to vie
na yra daug pavoju,, bet yra ir 
kitų, kaikada net labai sunkių. 
Vaikas su adenoidais beveik vi
sados nesverta kiek reikia, turi 
indubusią krutinę ir nuleistus 
pečius, dėlto kad jis turi sunkiai 
dirbti bealsuodamas. Veido dar
komas yra kita to pasekmė. Vir
šutiniai dantįs prasikišę, susi
spaudžia pro viena kitą ir dėlto 
vaikai dažnai įsigįja Riggso li
gą. Jie dažnai serga slogomis, 
gauna kronišką nosies katarą, 
kaikada dagi praranda užuodi- 
mo ir girdėjimo jausmą.

Tinkamai gydant vaikas greit

Streikai.

genais, Kaip kad kareivis laike 
karės atsisakytų nuo pareigų, 
todėl jie busią teisiami ir baud
žiami kariško teismo.

Taipgi ateina žinių, buk Fran
cijos socialistai atsisako užgir- 
ti taikos konferencijos padary
tus tarimus. Imperialistų dide

True transbilion filcei v-Oh Ihe post- 
mastei' ai ('Jiieago, III. July 17, 1919 
as require<1 by the art of Oct. 6, 1917

Dešimtis jūrių viešpačių.

Budapeštas. — [Perskyrų 
naujas įstatymas]. Viena iš pir
mųjų reformų, kokią įvedė Ven
grijos Sovietų valdžia, paliečia 
apsivedimų įstatymą, ypatingai 
tą skyrių, kur kalbama apie per
skyras.

Pricš kary buvo dešimtis val-

milioną tonų. Po karei tokių 
valstijų, beliko lik septynios.

Atskyry valstijų laivų įgulos 
tonuose.

žmo-

Jeigu

Vokietija

Francija
Japonija

Hollandija 
Italija . . .

.. 18,892,000 

.. 5,135,000 
.. 1,957,000 
. 1,923,000 
.. 1,708,000 
•s 1,632,000 
. 1,172,000 
. 1,130,000 

1,076,000 
. 1,052,000

Didžiumoj atsitikimų jie yra e- 
konominio pobūdžio: reikalau- 
ma didesnių algų, trumpesnių 
darbo valandų, unijų pripažini-

rencijos tarimuose, neužganė
dins demokratiškosios visuome
nės dalies, nes taika jai reikėjo 
daryt, o ne imperialistams.

A us t rija .
(Po karės).

Anglija .............. 15,007,000
4,476,000 
2,318,(KM)Japonija

Hollandija

pradeda vis labiau įsigyvuot.

darbininkui, kuris gaunu

I'ruc transbilinn filed wi h the post- 
nastcr at Chicago, III. July 17, 1919 
•s > cquirc(l by the act of Oct. 6,1917

Žemes klausimas 
Lietuvoj.

nio įrankio darbininkas neturi 
kovoti už savo būvio pagerini
mą ir neretai už savo teises. 
Darbininkas yra taip svarbus ša 
lies gyvenime, kad vienas jo at
sisakymas dirbti baugina buržu
azinę valstybę. Kaip lik darbi
ninkai atsisako parduot savo 
jiegas, tuoj prifš juos vartojami 
ir teisimu

Žemės klausimą Lietuvoj tu
rės išrišti pastovi valdžia. Jeigu 
Lietuva nebus nepriguhnmga 
valstybė, tai visgi ji bus auto
nomiška šalis. Viename ir kita
me atsitikime visgi patiems Lie-

1,807,(MM) 
1,537,000 
1,113,000 

930,000 
894,000 

. 810,000
Vokietijos ir Austrijos poka

riniam saraše nebesimato. Su- 4
vienytos Valstijos užėmė Vo
kietijos vietą. Šiandie ji yra 
“Numeris antras” dešimties di* 
tižiųjų tarpe. Japonija užima 
trečią vielą; prieš karę ji stovėjo 
penktoje vietoje.

Anglijos politika reikalauja 
lo, kad ji kontroliuotų jūres,

sč išrišti žemės klausimą. Jėigu Bėgiu šimtmečių Anglija vieš-1 
r spauda, ir polici- ji prisi jungtų prie Rusijos ir jei- patavo ant jūrių. Vokietija grą-

Francija

Ispanija

Karlais ir rankos pradėdavo 
leisties ir vilties nebebūdavo, 
kad iš to seimo kas nors išeitų.

Bet seimas pavyko.
Žmonės, kurie, tautos labą sta

to aušgčiau už savo asmeniškus 
reikalus, nepaisė tų plūdimų.

—Garbė didvyriams! — šau- 
kia “neturįs pajiegų ilgiau susi
laikyti“ Sandaros korčsponden-

Sulyg naujo įstatymo, teis
mas be jokio nagrinėjimo iš
duoda perskyras tiems 
nėms, kurie apsivedinio kont
rakte sutinka
kontrakte tik viena pusė išrei
škia sutikimą skirties tuosyk 
toji pusė, kuri reikalauja pers
kyrų yra šaukiama teisman, 
kad pasiaiškinus, , kodėl reika
laujama perskyros. Jeigu kita 
pusė sutinka su tais išvadžioji
mais, lai tuoj išduodama per
skyros. Tečiau, jeigu kita pusė 
nesutinka, tai teisėjas išneša sa
vo nuosprendį su kuriuo priva
lo sutikti abi puses.

Alimonijos ir vaikų auklėji
mo klausimai privalo būti išri
šami tėvų tarpe. Jeigu nepriei
nama tuose klausimuose prie su 
tikimo, tai teismas išneša savo 
nuosprendį.

Taip, musiji didvyriai atliko 
didvyrišką darbą...

Jie metė savo asmeniškus iš- 
rokavinuis ir reikalus į štilį ir 
išsijuosę dirbo dėl tėvynės labo. 
Jiems niekas daugiau nerūpėjo, 
o tik Lietuva, jos kalnai, ežerai, 
miestai ir rubežiai... Maža to, 
jiems rūpėjo patiekti pagalbą, ir 
paramą (ne lik moralę, bet ir 
materiale) nukamuotiems Lie
tuvos žmonėms.

Kokie kilti troškimai! Kokie

ir

vakariu parėjęs namo klausia 
šeimininkės: Ką virsim vaka
rienės? šeimininkė nelabai svei
ka būdama atsakė: By-ką išvir
simi. lą Iriobos išėjęs nuėjo jis 
į daržinę trauke tuščią vežimą, 
ir jam kraujas ėmė bėgt pro 
burną ir nosį. Jis ėjo vėl į trio- 
bą, ale prie durių parpuolė ir 
ten tuojau mirė, saulei leidžian- 
ties. Dabar, po jo mirimo, pa
stojo Antanas Montrimas; kovo 
2 dieną jis vedė paną iš Mankai- 
čių dvaro.

Meldžiu tėvelio parašyt apie 
save, mes laukiame gromatos 
kaip saulės užtekant. Sudiev 
mano brangiausias tėveli.

— Steponas šliekis.

savo pražudytą svarumą, algau-

ro toks, kokis turi būti.
Visuomenės Sveikatos Biuro 

knygute “Adcnoids” (angliškai 
parašyta) siunčiama dykai kiek
vienam tėvui ar mokytojui pa
prašius.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
>323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
117 N. Bearborn St. 

1111-13 Umty Bldg.
Tel. Central 4411

INDIJA.

Indijos darbininkai pradeda už- 
rnegsti ryšius su kitų šalių dar

bininkais.

Mail 
rašo

el- 
kad

Indijos darbininkai nori susi 
artinti su kitų šalių darbiniu 
kais. “The Pioneer 
nantis Allhabade,
Mudrus darbininkų unijos at
stovas B. P. Wudia, kuris dabai* 
randasi Anglijoj, studijuos An
glijos darbininkų J.adėj’imą. 
Tatai daroma tuo tikslu, kad 
pravedus įstatymų sulyg kurių 
lelijos darbininkai įgytų tokių 
jau teisių, kokiomis naudojasi 
Anglijos darbininkai.

Atsiduoti Lietuvai su dūšia, o 
doleriams dd tėvynės labo su 
kimu...

Bengiama koncertas dėl “gel
bėjimo” Lietuvos.

Ir musų didžiai gerbiamas 
kompozitorius sutinka patar
nauti labai gerbiamai publikai 
(o tuo pačiu ir tėvynei) už nc- 
apsokomai gerbiamus $ 150 ..

šiaip koncertuose galima da
lyvauti ir už penkias dešimtis 
dolerių, bet dėl “tėvynės labo” 
už tokį menką honorarą nieku 
budu negalima.

Suprantamas daiktas, “plato
niškos meiles” gadynė praėjo! 
Musų dienų žmonės privalo sa
vo meilę reikšti konkreliškoi 
formoj, o ne abstraktiškoj.

Tikrai taip.
Mylėk taip, kad ta meilė 

neštų kokių nors vaisių...
at-

. . j

W^***VM'*,rw'r'r**r**V*e*> r'far* r**- W w x

Redakcijos Atsakymai j
Apgarsinimas, Chgo. — Tam

sta rašai neblogoj. Tik ve dvi 
sąlygos. Pirma, pasirink tinka
mesnį pseudonimą; antra — ra- 
šinčk daugiau iš vielos lietuvių 
veikimo ctc. Surinktos iš laik
raščių žinutės esti ir neįdomios 
ir pasenusios.

P. Maurui ir P. K., Chgo. —

jau buvo rašyta. Kartoti neap
simoka.

Tel. Boulcvard 8329 

DarboZmonių 
Knygynas 

3238 So. Halsted St., Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tą mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivi”, 
“Kardą”. “Dilgėles” ir “Moterų Bal
są”, “Musų Tiesą” ir “Žariją”. Mes 
padarėme musų knygų naujus katalo 
gus; reikalaudami katalogo prisiųs- 
kite sykiu už 6c krasaženklių.

įkaitykite ir Platinkite 
N A U J 1 E N AS

Dr. A. Montvid
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

25 E. VVashington St., MarnhalI Fiold Annex, 18 flioraa, Saite
Plione Central 3362. Valandos: 19 iki 12

1739 So. Halsted St. Phone Cinai 4626
Valandos: 6 iki 8 vakare 

Rezidencijos telefonas YVest 6126

1827 
ryto
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E. V. Dėbso straipsneliai? ,Ar
ti delkq d. Debsas jam bendra
darbiauja? O kai dėl Rand 
School, tai jeigu tenai *yra “so-

BINGHAMTON, N. Y.

Išvažiavimas. — Susirinki
mas.

Liepos 5 dienų buvo surengta 
draugiškas išvažiavimas į miš
kus ant Širdies ežero kranto. 
Išvažiavimų surengė privatiškai 
keliolika draugų bei draugių, 
praleidimui švenčių liuoso lai
ko.

Tų dienų oras buvo labai kar
šias, dėlto kai kurie draugai be
veik visų dienų neišėjo iš vande
nio, o kurie nebrido vandenin, 
tie susisodinę merginų į valte
les plaukiojo ežere. O tos mer- 
galės tarvtum baltos gulbelės 
pliaukši rankomis į vandenį.

Nora dau kartų dalyvavau į- 
vairiuose išvažiavimuose, bet 
pastarasis, regis, buvo puikiau
sias.

♦ * *

Liepos (i d. LSS. 33-čios kuo
pos buvo mėnesinis susirinki
mas, kuriame išdavė raportų de
legatas! iš “kairiųjų” konferen
cijos, kuri buvo Ne\v Yorke bir
želio 21 — 24 dienomis. Delega- 
tas pranešė įdomių dalykų. Jei
gu tikėt jo pranešimui (o neti
kėt nėra pamato), tai nelik kad 
kalniųjų dešinysis sparnas bu 
kairiųjų kairiuoju sparnu rodę

kairiųjų kairysis sparnas tarp 
savęs smarkiai susikirtęs. Pa
sak delegato, Michigan valstijos 
anglų socialistų delegatai, kurie 
ėję visame kame su svetimkal- 
bių federacijų delegatais, pasa
kę, kad rusų socialistų delega
tai patįs nežiną, kas yra bolše
vikai.

LSS. 33-čios kuopos delegatas 
irgi laikėsi kairiųjų kairiojo 
sparno pozicijos, t. y. stojo už 
įvėrimų komunistų partijos taip 
greitai, kaip tik galima. Nora 
kuopoje randasi ir kairiųjų na
rių priešingų tuojau tveri komu
nistų partijų, nelaukus nė Soci
alistų Partijos suvažiavimo, bet 
prieš delegato užimtųjų pozici
jų nieko nesakė.

Tame pačiame susirinkime 
buvo perskaitytas laiškas nuo 
The New York Call. Laiške bu
vo prašoma, kad kuopos sekre
torius to laikraščio administra
cijai suteiktų kuopos narių ad
resus. Nutarta neduoti.

Man čia nesvarbu ne tie adre
sai nė Call; noriu pastebėti tik 
viena dalykų, būtent, kad kaiku- 
rie žmonės ištikro ‘‘social-patri- 
otiškumo” manija serga. Štai, 
pavyzdžiui: Vienas narys davė 
įnešimų, kad kuopos sekreto
rius parašytų atsakymų New- 
York Call administracijai, kad

cial-patriotų lizdas,” lai delko 
valdžia jų persekioja? Laikraš
čiai praneša, kad valdžia ren
giasi net uždaryt jų!

Bet ko norėt? Tūliems “kai
riesiems” ir gamtos mokslas 
yra buržuaziškas mokslas!

— A. B. Vargšas.

MILWAUKEE, WIS.

Nors ir pas mus randasi to
kių “veikėjų”, kur trukdo drau
gijų augimų, bet liaudis jau 
ima suprasti, kad iš tų musų 
“kairiųjų’ ’tai nebus statytojų, 
bet greičiau ardytojų. Jie jau 
pasirodė savo darbais: LDLD. 
56 kuopoj ir SLA. 177 kuopoj, 
pradėję versti tas kuopas “ko
munistiškomis”, o kas tam ne
pritaria, tai nori suspenduoti.

Subatos vakare, liepos 12 d. 
įvyko TMD. 60 kuopos susirin
kimas. Išrinkta valdyba iš šių 
narių: Pirmininku J. Bankus; 
vicc-pirmininku F. J. Matulis; 
sek r. Stasė Beržanskicnė iždi
ninku V. Gcnčauskas, organiza
torium Stasys Dementis; kasos 
globėjais: J. Baraišis ir J. Son
gaila. Susirinkimus nutarė lai
kyti kas mėnuo? Sekamas susi
rinkimas įvyks 30 dienų rugpiu- 
čio pas drg. A. Beržanskj, 632— 
11 -str. 7:30 valandų vakare.

— Visų mylimas.

vieni kitiems kumščius ir net 
žadėję eiti į “kapitalistiškų teis
mų”’ teisybės jieškoti, bet ir

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedelyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

kuopa di lio nesuteikianti narių 
adresų, kad tas laikraštis esųs 
“social-patriotiškas”. Ant galo 
tasai žmogus pridūrė: “Ncw- 
York Call ir Rand School tai 
social-palriotų lizdas!” Matyt, 
kad tas žmogus neturi nei sen- 
so, nei logikos ,nei nežino, kaip 
dalykai yra. Nes jeigu toks 
Nevv York Call yra “baisus,” tai 
delko kiekvienų dienų telpa d.

ANTIGO, WIS.

MAURE. "Ak, kaip man niciti gal
vą ! Hbandiiau visokius mazgojimus, 
trinkimus, muilavimus — ir viskas tas 
nieko nepagelbėjo nuo tu bjauriu pleis
kanų... Man gėda net darosi!"

MARE. "Na, lai kam tau kęst be
reikalingai! Žiūrėk, kokie mano plau
kai yrukus, ivelnus ir tusti. O tai 
todėl, kad ai vartoju RITELES/”

, . ,v . Kas tai yra RUFFLES? Ar 
<!■'•► i gyduolė? Ne!! Ar kve- 

i? I rt' I piantjs vanduo? Ne!! RUF- 
FLES yra tai paprasčiausia 
plaukų ir odos sustiprintojis, 

kuris prigelbi gamtai suteikt žmogui priklausanti grožį. O kas gal 
būt gražesnio už ilgus, blizgančius, švelnius plaukus? Kas gal būt 
smagesnio už čystą neniežinčią galvos odą?

W U K K M 
panaikina pleiskanas! Su jomis nereikia kelių mėnesių galvos 
trynimo: dviejų ar trijų dienų bėgyje RUFFL.ES pradės mažinti 
pleiskanas, o savaitės laike jų jau nei žymės neliks ! Paskui tik retkar
čiais suvilgant galvą bus užtektinu, kad pleiskanos neatsin;fujintų.

Nusipirktc šiąnakt RUFl'LES bonkutę aptiekoje. Kaštuos tik 
<’5ę . bet jų> sakysite, kad jos vertos daug daugiau. Paaiškinimai 
pridėti prie kiekvienos bonkutės. Jei negausite jūsų aptiekoje, tai 
atsiųskite mums 75c. pačto markėmis, ar nioney order šiokiu adresu:

F. AD. R1CHTLR 6 CO., 326-330 Broadvvay, New York »<♦>

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

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

1645 Weat 47th St. Arti Marahfield Avė. Chicago.

šilas miestelis guli apie du 
šimtu mylių į žiemius nuo Mil- 
vvaukee. Gyventojų turi apie 
devvnis tuksiančius. Miestelis *
gražus, žaliuojančiuose med
žiuose pasinėręs. Industrija 
m e n k a. Yra viena lentų 
pjovimo įstaiga, viena, kėdžių 
dirbtuve, dvi niašinšapės, keturi 
bravorai, mokyklos ir apie dvi
dešimt įvairių sankrovų. Papra
sto darbininko alga trįs doleriai 
už dešimt darbo valandų. Išsi
lavinę darbininkai uždirba pen
kis ir daugiau dolerių dienoje.

Darbininkų judėjimo nė žy
mes nėra. Vielos gyventojai la
bai draugiški, be jokios puiky
bės. Iš paviršiaus žiūrint, at
rodo, kad jie visu kuo paten
kinti, kad jie nejaučia kapinta- 
liznio spaudimo. ,» Bet ištiesti 
taip nėra. Visi jie- gyvena ne
labojo kapitalo žiotyse su visais 
savo rakandais. Vienam žmo
gui pragyventi pareina dešimt 
dolerių savaitei.

Apielinkes labai gražios. Gy
vena vokiečių, čekų, lenkų. Yra 
ir du ūkininku lietuviu, vienas 
buvęs chicagietis, Antanas Side- 
revičia, turįs gerą gabalą žemės 
ir sakosi esąs laimingas pradė
jęs ūkininkauti; antrasis yra 
Povilas Percvičius, kurs dar ne
senai čia įsitaisęs sau ūkį. Abu
du jie yra Naujienų skaitytojai.

— J. Buragas.

BENLD, ILL.

Sali tinus uždarius, dabar 
žmonės vaikščioja blaivi. Gal, 
kai nebebus svaigalų, jie ims 
blaiviau ir protauti.

—Labor Party lokalus 2707 
(? R.) nutarė nutraukt po 50 
centų nuo kiekvieno angliaka
sio, taipgi po 12 centų metams

Aš, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labui sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Diapeji 

šita, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervų Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jteŠkojau sau pagclbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadd po krutinę. Vidurių rėžimai* 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau ka« sa
vaitė po butelį Salutaras, Bilteria. ir po S mėn. savo paveiksle pa j 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dykuoju Salutaras mylistn ge~ 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sr tokiais

|atsitikimais patariu uuoširdžai kreipties pre Salutaras:
S A L U T A II. A S

CHEMICAL INST1TUTION J Beltrenas, I¥of-
| J707 8o. Halaie<l SU Telephone Ganai 6417. Chicago, Ui.

Duokite Partola vaikams.
SANITARIŠKAI VALANTIS jis ne-

duokite jį moterims, duokite 

jį moterims duokite jį seniems 
žmoniems, sveikstantiems, jis 
bus naudingas kiekvienam kadan
gi jis neerzina, nedžiovina žarnų, 
bet jis yra atnaujinantis valytojas. 
Partola yra sudėta iš žolių ir jos veikme 
yra geriausi jr pačios sveikiausios inedika-
lės žolės. Viena dėžutė kainuoja 1 doleris, 
šešios dėžutės tiktai $5.00.

turi valyti pagal Osmosis nė dėl 

suerzinimo; reikia valyti, kad 

suteikus pagelbų ir sani- 

tariškumą neišsausi-

j Saugokite Savo Akis J

nus zarnin.

APTEKA PARTOSA, 
160 2nd Avė., Dep. L. 1. New York. 

(166)

nuo kiekvieno angliakasio [ką 
tai turėtų reikšti? — B.]. Mait 
Benlde norima sutverti biru
čių.

—Lietuvių didžiausios drau
gijos čia yra: Liet. Nqir. Kliu- 
bas, turįs daugiau kaip aštuo- 
ncsdešiint narių; SLA. 155 kuo
pa, turinti suviršum devyniasde
šimt narių LSS. kuopa nekaip 
gyvuoja. Nežinia, kas yra benl- 
diečiams, kad nusirašo.

—Auglių kasyklos * dirba po 
3 4 dienas savaitėj. Kasyklas 
No. 2 nuo liepos 7 d. uždarė 
dviems ar trims menesiams lai
ko, kad jas pataisius. Delio apie1 
astuoni šimtai darbininkų nete-
ko darbo. Tegul iš kitur lietu
viai nevažiuoja čia darbo j ieš
kot, ne sunku gauti.

— J. J. Guzevičia.

Mes turime veikti.

(FeljclonėJiis). ;

Aš sakau ir sakysiu, kad mes 
turime veikli. Veikti ir skleisti 
savo idealus.

Ve, kadir aš — kur ir kaip 
begalėdamas veikiau ir veikiu. 
Kada reikėjo atakuoti sociapa- 
triotus, aš buvau pirmutinis. 
Taip, pirmutinis.

Dabar jie pergalėti. Dabar 
reikia kitokio darbo. Suradau 
ir jį. Beskaitydamas kunigų 
organą dažnai matydavau jame 
vyraznių klausimų.

J e, o kodėl aš negalėčiau už
duoti jiems vieną klausimą? 
Kodėl ?

Radosi progos Andais Poo
džius labai užsirūstino ir liepė 
peikimui trenkti į dviejų baž
nyčių bokštus. Stačiai į bokš
tus! Klausimas gatavas. Pasii
mu po|)ieros ir rašau:

—Pons gerbiamos gazielos 
redaktoriau, pasakyk man kodėl 
Ponsdics liepė trenkti į Weslsi- 
dės bažnyčių bokštus. Šitas k ta u 
simas labai kankina mano krik
ščionišką sielą... Su krikščioni
ška meile tamstų Kuodelis. '

Sulig klausinio buvo ir atsa
kymas. Cha, cha, cha! Biedna 
kunigų gazieta, ji ne nežinojo, 
kad už krikščioniško Kuodelio 
tupi bolševikiškas oratorius 
Knisius. Matot, aš atlikau nau
dingą darbą, labai naudingą, 
tikrai revoliucionišką.

Tik pamislykite, jeigu visi 
musų draugai susitarę imtų ir 
pradėtų rašyti kunigų gazietai 
klausimus. Kokį didelį, kokį re
voliucionišką darbą jie atliktų! 
Markinai turėtų nusibankrutyti 
bcalsakinedami į krikščioniškų 
Kuodelių klausinius. Tikrai 

Jaip.
Taigi drangai bolševikiški 

Knisiai, sukruskime, skaitykime 
marionų gazietą ir duokime jai 
klausimų. Tuo mes padarysime 
didelį progresą linkui galutinos 
pergalės už savo idealus, už su
griovimą dabartines supuvusios 
tvarkos. — Gvaizdikas.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

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

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

3003-3029 SOUTII HAuItEI) STREET, ~ CHICAGO, ILLINOIS.

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

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

kuomet jus 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 visu akių, ausų no
sies ir gerkles ligų. Po priežiūra 
Dr. P. A. Graves specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

3-£ios lubos, virš 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.

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai
\ Gyvenimas yra

s, tuščias, kada pra 
n>ksta regėjimas 

Mes vartojam 
yy pagerintą Oph- 
C thalmometer. Y- 

patinga doina a t 
< ' < kreipiama į vai

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

....... ............................................... f ■ ■ ■

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 18 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Tclerhone Canal 8110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

5 Akru 
FARMOS

Jau lik kelios yra likę ant musų 
lietuvių kolionijos, kur yni bažny
čia, mokykla ir visokių dirbtuvių, 
taipgi arti prie Chicagos kur galite 
dirbti, o gyventi ant formos, kur y- 
ra lyras ir sveikas oras, kur galite 
turite visokių daržovių ir šviežaus 
pieno ir savo karvių, ir tl.

Mes būtinai turime baig
ti išparduoti šią subdiviziją, 
užtai parduosime tik po
$290 už akerį.

■

Reikalinga yra turėti $175 pini
gais, o likusius galėsite nįokėti tik- 
po $15.00 į mėnesj. Pirkite žemės ’ 
tai yra jūsų geriausia proga tapti 
laimingu ir turtingu ant visados.

Atsišaukite arba rašykit^ veika
Jaudami pilnų informacijų.

F. J. SCIBIOR
Room 40

106 N. La Šalie Street,
Rcz. 2061 Armitage Avenue, 

Tol, Armitage 1570

DR. O. VAITUSH, O. D
Lietuvis akių 

specialistas.
Egzaminuoju 

akis ir teisingai 
prirenku aki
nius. Jeigu esi 
nervuolas, skau 
da galvą,, arba! 
galva sukas ka
lia važiuoji str- 
eetkariu, krei
vos akis, litavus 
bėga krūvon sk
aitant, arba kitokį 
Rite ir pamatykite 
dykai dėl moterų, 
Valandos nuo 10 ryto lig 8 vakare. 
Nedėliomis nuo 10 lig I po pietų.

Pitone Drovcr 9660
1553 West 47th St., Chicago.

keblumai. Atcl- 
inane, patarimas 
vyrų ir vaikų.

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

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

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

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai

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

liotais nuo 10 iki 4

Dr.D. J.BACOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

, 2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakare.

JUOZAPAS AUGAITIS
Malevoju namus iš lauko jrmiš 

vidaus pusės ir pomeruoju kamba
rius piginus kaip kinis, o jeigu kam 
reikalinga, meldžiu atsišaukti po 
No. 3220 So. Limo St., Chicago, III. 
Tol. Boulevard 1010.

Vyriškų Drapanų Darganai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol 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 tt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 0 vai. vak 
Nedaliomis iki 0 vai. vak. Sukato
mis visą dincą iki 10 vai. vak.

S. CORDON, 
1415 So. Halsted St., Chicago#lll.

įsteigta 1902

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgai^st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
,A ir nuo 5 iki 8 vakare e

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 25<4

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tol. Seelcy 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michnlewicz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pcnnsylvanijos 
hospitalėse ir Pasėk
iu ingai patarnau
ti a prie gimdymo. 
Duodu rodą visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrų lubų)
* Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

SKAITYKIT IR FLATINK1T 
“NAUJIENAS”

RUFFL.ES


REIKIA DARBININKŲpateko bėdonlietuvių Rateliuose Pranešimai
Ketvergas, Liepos 17, 1919

BRIDGEPORT

žinios-žinelės

tai

jury,

>309 8 Morgas 8t, Chleago, III

1

I

broliai
Vilutia.

jo 
daly-

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 S t., Chicago.

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VAlANDOSt I—12 rytu

Ketvirtoji andais
Bridgeporto lietuviškų milio- 
njeriti. Prisaikino daryti vis
ką, tik neeiti į “naująjį bren- 
čių”. Na, o jeigu lieluviškasai 
milionierius -— Pondie neduok 
— imtų ir pašelmavotų? Kas 
tada ?

RANDAI NAMAI-žEME

Socialistų Partijos Ketvirto 
NVardo Organizacija gavo kar
terį. Iki šiol, kada lupo su- 
penduota LSS. Ketvirtoji Kuo
pi, organizacijos reikalai šita

me \varde buvo kaipir užmesti. 
Dabar prieš Ketvirto Wrrdo Or 
ganizacijų stovi didelis darbas 

organizavimo bei socialisti
nės propagandos darbas.

Neužilgio Įvyks organizacijos 
susirinkimas. Apie tai bus pa
skelbta viešai . Lietuviai dar
bininkai, kuriv delei suspen
davimo vielinės kuopos neteko 
Partijoj teisių, bet kartu nesu
tinka su ta taktika, kurios lai
kosi būrelis vadinamų “kairių
jų“, dabar turi progos įstoti 
Ketvirto Wardo Organizacijon 
ii veikti joje.

Tautininkų pašiūrėse nera
mu. Toli juokdariai pranašau
ja didelį “splitą”. O itai vis dėl
to “visuotinojo seimo”, kuris 
davė progos “išplaukti į viršų” 
tūliems “savo tėvynės patrio
tams**. M

Bus didele didelė 
šaukšte vandens

— Jeigu jie gaus čarterj, 
mes eisime pas aidoblis'tus! 
andais iškilni ingai apreiškė 
nas ketvirtosios nuris.

Ketvirtos \Vardos Organiza
cija čarterį gavo . Dabar tik lie
ka palaukti, kada Ketvirtoji nu 
eis pas “aidoblistus”. Tada bu-

MIRĖ

Juozapas P. Vilutis
33 metų amžiaus, nevedęs pa
eina iš Vilniaus gub., Švenčio
nių pavieto, Unksmenų para
pijos, Devinskės vienasėdžio. 
Jis mirė 12 dieną Liepos, Pai- 
nesdale, Mich., ir bus parvež
tas į namus pas brolį 16 dieną 
IJepos po antrašu 12039 So. 
Wallace St., West Pullmon, 
III. Laidotuvės atsibus Suba
toje 19tą dieną Liepos, 11 vai. 
ryto tiesiog į Lietuvių Tautiš
kas Kapines. Prašome 
draugus ir pažįstamus 
vauti laidotuvėse

Rūpina jo laidotuves 
Antanas ir Justinas

Minykų 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St 

Chicago, UI.

Kokios rūšies prasižen- 
tatai reikės skaityti: per
ai* socialjudošyste?

— Kimsas.

Piknikas su dainomis

Liepos 13 d. Jaunų Liet. Am. 
Taut. Kliubas Blinstrupo dar
že parengė 
mis.

Dvi jaunutės žibuoklės, abid
vi sesutės Fayja ir Pearlė, va
kar pateko bėdon. Netodel, kad 
jų maudymosi kostiumai buvo 
“perdaug iššaukiantis”, netodel, 
kad jodvi išrodė jounutės ir 
skaisčios, kai žibuoklės, visai 
ne. Policistės AValsti ir John- 
son sako jogei, arešto priežas
tis buvusi ta, kad jodvi perdaug 
žvelgusios į .... vyru. Claren- 
don byčiuje į vyrus žiūrėti ne
leistina.

Sus. Liet. Soc. Daln. Am. lino ap
skričio draugiškas išvažiavimas j 
Jeffersono miškus bus nedėlioj, 20 
d. liepos. Gerbiami chorai, malo
nėkit prisirengti. — Sekr. F. Mazola.

LSS. 234 kp. ir LSS. 37 kp. komi
sijos susirinkinyik įvyks pėtnyčioj 
liepos 18, 8 v. v. Žinijos ofise 1221 
Blue Island Avė. Komisijos nariui 
būtinai turi atvykti. — Karneckas.

So Englewood, LSS 170 kp. eks- 
ra susirinkimas įvyks pėtnyčlo.i, 18 
d. liepos, 7:30 vai vakare. Draugai 
midonėkite pribut paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbiu reikalų.

— Rast. P. Kanašonaks.

pikniką su daino-

atsilankė viduliniš-Publikos 
kai. Apie 
nas atidarė programą. Kaip 
Chicagos Liet. Vyrų Choras, 
taip ir LSS. 138 kp. choras (iš 
Cicero) savo užduotį atliko ge
rai. Abu chorai vadovaujamų 
drg. Diliaus. Publika daino
mis tapo užganėdinta. Po dai
nų tvarkos vedėjas pasakė, kad 
dabar kalbės Šarkinais. Na, 
maniau ir vėl turiu progos iš
girsti kalbą 
kalbėtojuos.

vieno negirdėto 
Kad tas kalbėto

jas rėžė, tai rėžė pusvalandinę 
prakalbą, ant galo ir publikos 
nebeteko.

Kiek šitas piknikas rengė
jams davė pelno, tai nepasaky
siu, nes su choristais viename 
vežime važiuot namon man ma 
loniau ir linksmiau buvo, ne
gu laukt pikniko užbaigos.

— Giesmininkas.

WEST SIDE

šis ir tas

Prietelis Skirinilis vakar man 
t<nė:

— Matai, dabar tokia gadynė, 
kad žmonės nenor bu t biznie
riais. Aneva, Mikurmikas, jis 
visus savo darbininkus norėjo 
padaryti biznieriais. Bet da
bar, ve — jie susibutavojo ir 
visai apleido tvaimilį, vudvorkį 
ir kitas šapas. Kad gavus juos 
atgal, jis dabar turės jiems pa
siūlyti ne savo biznį, o didesnes 
algas.

Gal ir tiesa.

Dvidešimts antrosios bolševi
kai nebesusiburia. 
tų “pušyti” už ' 
gąją”, kiti dar abejoja,
abejojančių andais man

Vieni norč- 
neprignlrnin- 

Vienas

Žiliai ką, Taputi, reikės
18, L 

dant jis tikrai mums išaiškintų: 
ar nepriguhningoji sutinka su 
bolševizmo principais...

West Sidėj žada susivienyti 
‘keturios progrcsyA'es draugys
tės”, kurių progresyvumas vy
riausia apsireiškia tuo, kad 
kiekvienais metais, Gegužes 
Pirmą, jos surengia (p. Mclda- 
ž/o svetainėj) “didelį darbinin-

Po to, kada “keliaujantis są- 
jungietis“ priverbavo į dvide
šimts antrąją užtenkamai “^ik
rų bolševikų” ir kada išmokino 
juos kaip kovoti prieš social- 
patriotus — dabar tūli jo “rek
rutai” mokinasi naujo amato: 
koziravitno p. Mcldažio saliu- 
nc.

Ir kas galėtų pasakyt, kad 
dvidešimts antrosios bolševi
zmas nedaro progreso?

Duoda įnešimą, kad dvide
šimt antrojd tuoj kvitintų West 
Sidės viešąjį lietuvių knygynų. 
“Tikri bolševikai’* juk negul 
remti tokias buržuaziškas įstai
gas kaip knygynai.

Tipu-Tapu.

APDEGS DVI MOTERS

Ekspoldavus guzo pcrvadai 
vakar pavojingai apdegė dvi 
moters, B. Millcr ir Cecilia Kari, 
name 10501 Avė. H. Abi moters 
guli ligoninėj. Trauksią tieson 
guzo kompanijų.

Pirmyn Mišrus Cnoras ir LSS. 81 
kp. rengsią 
pjučio 17 
Lynus, III. 
kuopų toje 
pramogų.

piknikų nedalioj, rug- 
d. Chernauako darže, 

Meldžiame draugijų ar 
dienoje nerengti jokių 
— Rengimo Komitetas

REIKALAUJAME
ANGLIAKASIŲ IR KROVĖJŲ

Geri namai, su geru vandeniu 
ligi randa,

ir 
di-elektros šviesomis, 

deli daržai, gera ganykla dykai. Ga 
Įima ganyti karves, kiaules, 
los. Pavieniems vyrams geras nu 
mus ir užlaikymas.

ir

NAUJIENŲ” STOTIS
Agentūros ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusipikti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir Krankliu, SW kampas 
M^adison ir VVell, NW 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Šalie, NW 
Van Buren ir Franklin, N\V 
Van Buren ir Wells. SW x
Van Buren ir Clark. SW
Van Buren ir State. SW
Harrison ir VVabash, NW
18th ir State. NW

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St. 
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St.
M. Matulevvski, 3121 Ūme St. 
Wladis, 2801 Union Avė. 
švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union Avė. 
švelnis, 3416 NVallace St.
Peldžius, 3651 Wallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė. 
J. Budrikas, 3343 S.. Halsted St. 
Sol Marcus, 93rd & Cattage Grove 

Avė.
A. Barškis, 5363 Princenton Avė.
A. Janauskas, 4563 S. Wenthworth 

Avė.
J. čeplinskas, 930 W. 35th PI.

Gatvių kampai
ir Madison, NW 
ir Jackson, NW 
ir Van Buren, SW 
ir 12th, NE 

Jefferson, NE 
ir Maxwell. SE ir NE 
ir 14th, NE 

18th. SW 
Archer, NW 
31 st. NW 
35th. NW 
42nd SW
47th, SW ir NE 
51st, SE

Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
12th ir 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Wentworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SW 
Ashland ir 35th, SE 

NORTH SIDE 
Agentūrom

Jenurich, 2023 Greenwich 
Stropus, 1656 Wabansia Avė.

Gatvių kampai:
Milwaukee ir Paulina, NW 
Milwaukee ir Lincoln, SE , 
Miivvaukee ir Roby. NE ir NW 
Milwaukee ir Western, SE 

WEST SIDE 
Agentūros

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

GATVIŲ KAMPAI

Bhie Island ir Western, NW 
Leavitt ir 22nd, NW 
12th St. ir Homan Avė.

ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir

I 
.1

St.

st.

18tes GATVSĖS APIELINKĖ

Agentūros

J. F. Mally, 633 W. ISth St.
C. Yutelis, 733 W. 14th PI.
St. žvirgždenis, 1131 S. Clinton St.

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtenaw Av 
J. Smith, 3813 S. Kedzie Avė.
Pasevičia, 4111 S. Richmond Avė. 
žurauskas, 4053 S. Maplevvood 
A. Belenskas, 2017 W. 40th PI.
Žukauskas, 4358 S. California

Gatvių kampai
Western ir 47th gatvės

T0WN OF LAKE

Agentūros
A. J. Bertash, 4601 Rermitage Avė. 

Gatvių kampai
Ashland ir 47th, NĖ. Gross Avė.
Halsted ir 47th, SW ir NE

CICERO, ILL.

Av.

Ant rendos lietas 7 kambarių vi
sas naujai ištaisytas. 3823 Parnell 
Ave„ savininkas 3815 So. Halsted

Musų kasyklos < irba kasdieną.’ Kl,s,. >, ;l 
i turime abi kasyklas paviršiui treciosMes turime ___ ____  ....

ir giliai, su 3’/j iki .5 pėdų angli
mis.

Mes nemokame už kelionę. Mes 
turime visk?) užlaikymui gerų žmo
nių. Geros durim ir pragyvenimo 
sąlygos, ir nenorime tokios klesos 
žmonių kuri norėtų apmokėti kelio
nę.

Del platesnių žinių ateikite arba 
rašykite:

NEW RIVER COMPANY,
MACDONALD, W. VA.

PARDAVIMUI
PaRSIDUODA aiskrlminė ir leng 

vii gčiimų, cigarų ir tabako sankro
va, vi<*na arba su bildingit, bildm- 

i mūrinis ir geram stovyj, 
durys nuo krutamųjų pa

veikslų (teatro). Parsiduoda kibai 
pigiai ir geroj vietoj, turi Imli par
duotas į trumpą laiką iš priežasties 
ėjimą j kitą biznį Kam yra reika
linga malonėkite tuoj atsisaukt.

P. B.,
616 W. 31s! St., Chicago, lik 

’l'e! Boulevard 7351

' JEIGU NORI PARDUOTI savo 
pranertis, namus, formas, lotus, 
duokit mums, mes jums parduosim 
jeigu norit išmainyti išinainysim į 
rumpą laiką, mes parduodam dail
iausia namų ir kitokių nuosavibių, 
mes nereikalaujant didelio už.rno- 
kesnio už musu darbą, kuriems to
li atvažiuoti galit prisiųsti |kt laiš
ką surašydami visą nuosavybės bū
dą ir kiek kainuoja.

C. P. SUR0MSK1 CO., 
REAL ESTAI I',

3316 So. Halsted Si., Chicago, III.

M ei r o ne Park, III. — Draugystės 
Sūnų Dukterų Lietuvos pusmetinis 
susirinkimas įvyks nedėlioję, liepos 
20, Frank ir James svet. 11:30 vai. 
ryto, kaip 1 vai. po pietų bus kitos 
draugystės susirinkimas. Visi na
riai ir narės malonėkit būti paskir
tu laiku. — A. Starevičia Rašt.

Brighton Park. —< Keistučio Pa- 
šelpinio Kliubo pusmetinis susirin
kimas bus nedėlioję 2d d. liepos, 1 
vai. po pietų Liberty svet. 3925 So. 
Kedzie Avė., kampas 39 PI. Draugai 
ir draugės, malonėkite būti laiku, 
nes yra svarbių reikalų.

— J. Gustaitis.

LSS. 235 kp. pusmetinis susirin
kimas įvyks liepos 18 d. kaip 7:30 
v. v. po num. 11946 So. Halsted St. 
Draugai ir draugės, malonėsite ap
silankyti paskirtu laiku.

— Sekr. J. J. ChŪHUnas.

LMPS. 9 tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas bus subatoje, 19 
liepos, 7:30 vai. vakare, Fellovvship 
svet- 831 — 33 PI. Meldžiama vi
sos nares atsilankyti. — Valdyba.

LSS. VIII rajono ir SLSD. Pirmo 
Apskričio bendras išvažiavimas i Jo 
fferson miškų įvyks 20 liepos. Bus 
kalbų, dainų ir tt. Kviečiam atsilan
kyti. — Komitetas.

Lietuvių Tautiškų kapinių pusme
tinis susirinkimas įvyks subatoje, 
liepos 19 d., 7:30 vai. vakare, Mil
dos svet., prie 32ros ir Halsted gat. 
Teiksis dalivauti visi kaip kapinių 
globėjai — draugijų delegatai taip
gi lotų savininkai, nes apart išda
vimo atskaitos už pusę metų yra 
daug svarbių reikalų nutarimui.

— Valdyba

Roneland. — LMPS. 25 kp. mėne
sinis susirinkimas vyks pėetnyčioj, 
18 liepos, 7 vai. vak. Aušros kanib, 
10900 Michigan Avė. Draugai vi
sų pareigu yra atsilankyti.

— Sekr. J. Grybienė.

LSS. 22 kp, susirinkimas įvyks 
ketverge, liepos 17, 8 vai. vak. Miel- 
dažio svet. 2242 W. 23rd PI. Drau
gai kviečiami skaitlingai atsilankyti

— Organizatorius.

Melroae Park, III. — LTDK. Algir
do mėnesinis susirinkimas įvyks1 
nedalioj liepos 20 d., kaip 1 vai. 
?o piety Frank ir James svet. Prie- 

astis nukėlimo susirinkimo iš 13 
d. liepos italų piknikas. Savininkai 
atiduoda jiems svet.

— Rašt. Ant. Jasinakas.

Naujienų skaitytojai. Cicerus Lic 
tuvių Liuosybės Namo Bendrovė 
prašo jūsų gal kuris iš jūsų gautu
mėt, kur nors panašios bendrovės 
konstituciją, lietuvių, lenkų ar an
glu kalbose, pri.siųskite mums pn. 
1409 So. 49th Avė., Cicero, Ui. Už 
ką iš kalno tariame nuoširdų ačiū.

— Direktoriai.

ASMENŲ JIEšKOJTMAI
Aš Povylas Raponkus pajieškau 

savo pusbrolio Jono Rinkevičiaus, 
paeina iš Šiaulių miesto, girdėjau 
gyvena apie Chicago. Malonėkite 
atsišaukti šiuo anrašu:

P. Raponkus.
1439 E. 52 St., Clevcland, O.

! AŠ Johana Jasnauskaitė pajieš- 
Jkau pusbrolio Impoleto Labanau.s- 

Av. iko, paeina iš Kauno gub., Vilkmer- 
Igės pa v., Remigalos par., Dudonių 
kaimo. Malonėkite atsišaukti šiuo 
antrašu:

1439 E. 52 St,, Clevcland, Ohio.

Agentūras
A. Rudinskas, 1409 S. 49th Avė, 

ROSELAND, ILL.
Agnturos

P. F. Grvbas. 11429 Calumet Avė.
M. G. Valaskas, 373 Kensington Av 
A. žalais, 114 E. 107th St.

Pajieškau draugų Juozapo Dūdos 
ir Povylo Ječiaus, paeina iš Kau
no gub., Vilkmergės pavieto, Suba
čiaus vnlst.. kaimo Paramneckių. 
Malonėkite jie patys ar kas juos ži
note pranešti; busiu labai dėknigas

D. KARSULIS.
2006 So. String St., Chicago, III.

JIEŠKO DARBO

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVĖ REIKA

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
FARMAS IB LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI “ 
NIŲ

PARSIDUODA Grosernč ir Bu- 
černė kibai geroj vietoj lietuvių ap- 
gyventoj, biznis gerai išdirbtas. 
Parsiduoda išpriežasties nesveika
tos. Remia nebrangi $20.

Joseph NaudŽiunas, 
4064 So. Artisen Avė., Chicago, III.

3301

GEROS. KLAUSKITE PLATES-
PAAISKINIMŲ PAS: 

LIBERTY LANI) AND
INVESTMENT CO.

So. Halsted St., Chicago, III

REIKIA moteries rinkt skudurus 
pastovus darbas, gera mokestis.

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

RUKI A patyrusįų cabinet mak- 
er prie pataisytų rakandų, pastovus 
darbas.

Gtadinan B
832 Maxwell St., Chicago, III.

REIKALINGAS pa 
darbas ant visados.

Atsišaukite 732 W. 18 St.

yręs barbens,

REIKALINGAS veiteris arba vei- 
terka, gera mokestis, darbas ant vi
sados, atsišaukite greitai.

B. W. JUciUS,
3305 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA moterų j dirbtuve, pas
tovus darbas, gera mokestis 

National Leąd Co.,
900 W. 18 St., Chicago, 111.

REIKALINGA mergina dirbti į 
Ice ('ream ir kendžių Storą, geras 
mokestis, pastovus darbas, 
šaukit po adresu:

John Youch, 
1958 W. 59 S L,

Atsi-

Chicago, III.

REIKALINGAS TUOJAUS A 
KANTLS FOTOGRAHISTAS.

PANARNA STUDIO 
636 W. 18th ST., CHICAGO, ILL.

REIKALINGAS bučeris, kuris ga 
lėtų užimti pirmą vietą kooper 
vė krautuvė. Atsišaukite 
pie 6 vai.

ii

A. KLA1NIS,
Cicero,1526 So. 49th Ct„

Antros lubos iĮš fronto
UI,

REIKALINGAS geriąs organizato 
rius pardavinėti šėrųs, nuolatinis 
darbas, alga $20 savaitę ir commis- 
sion, patyrimas nereikalingas, mtes 
jus išmoknsime. 
mas žmogus gali 
iki $100 į savitę. 
2 iki 8 vai. vak.

nereikalingas, 
Geras ir ištiki- 

iiždirbti nuo $75 
Atsišaukite nuo 

Room 911-912 431
C. P.Sidkuiskas Supt.

PAR-

PABDAVĖJAI! 
PARDAVĖJAI!

MUMS YRA REIKALINGI
DAVĖJAI, PATYRIMAS NEREIKA
LINGAS. MES IŠMOKINSIME JUMS 
MUSŲ BIZNI, MUMS-YRA GERIAU 
PATIEMS IŠMOKINTI TINKAMUS 
PARDAVĖJUS PRIE MUSŲ BIZ
NIO.

Kas turite ant pardavimo cash 
registerj nuo te iki $5.00, $10.00 ar
ba daugiau. Malonėkite pranešti.

700 W. 31st SI Chicago, III.

EXTRA parsiduoda geriausia sal
dainių, cigarų, cigaretų ir Ice 
Crcarno sankrova už pigiausią kai
ną ir geriausio vieto.

615 W. 18tb St., Chicago, III.

FARMOS.
Tiems, kurie norite gyventi ant 

farmų 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 mos duodame darbą 
ant farmų katrie pirks farmas ir 
taipogi priimam Liberty bondsus už 
pilną preke ir imam lotus kaipo da
lį j mok ėjimo ant farmų. Del pla
tesnių žinių rašykit lietuviškai.

K. Gadlauskas lietuvis direktorius.
SANRORN COMPANY, 

I'agel River, Wisconsin.

PARSIDUODA krautuvė smulkių 
daiktų ir visokių saldžių gėrimu, 
gera proga dėl ženotų žmonių. Pne- 
žast išpardavimo vienam negalima 
apsidirbti priegtam turiu kita biznį 
kam reikalinga atsišaukite

1916 Canalport Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA barbernė su 4 
krėslais ir 2 veidrodžiais, galima 
biznį padaryt nuo 125 iki 145 į sa
vaitę ir 4 kambariai dėl pragyveni
mo.

1726 So. Halsted St., Chicago, 111.

RAKANDAI

TIKTAI ši MĖNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 3(1 
di/ių, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios statės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME Už DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

FarmŲ Jieškantiems.
, Tie kurie jieškote farrnų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj \Vis. Kurioj daugybė lietuvių 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
vra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai anga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gružių ežerų 
•r nrie lietuviško miestelio, AVOOD- 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė
ta. 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 
M00.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

Daugumas musų žmonių yra iš
važinėj?) po daug valstijų, ir tin
kamesnes vietos dėl farmeriavimo 
nesurado, kaip AVisconsine lietu
vių kolonijoj.

Klauskite platesnių paaiškinimu 
Hesiog į Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtu farmu, o jums bus 
prisiųsta knygelė su nlatesniais pa
aiškinimais, paveikslais ir ženila- 
piais.
Liberty Land & Investment Co., 

3301 So. Halsted St.. . Chicago, III.

ANT LOWE AVĖ.
TURI BŪTI TUOJ AUS PARDUO-

LO\VE AVĖ

NAMALžEMe

RIAUSIAS JOTAS ANT BRIDGE 
PORTO. BUS PARDUOTAS LA 
BAI PIGIAI, KAS GREITAI PIRKS
3301 SO HALSTED ST., CHICAGO

DIDELIS BARGENAS 4 ruimų 
naujas namas su 4 kampiniais lo
tais parsiduoda labai pigiai už cash 
liktai $2250. Atsišaukite pas savi
ninką

Alex. Jafes,
5307 S. Nagle Avė., prie 64 ir Ar

cher Avenue, Chicago, III.

PARSIDUODA 5 pagyvenimų mū
rinis namas 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 į trumpą 
laiką už 
tančius, 
sišaukit

pusę praiso, vertas 8 tuks- 
parsiduoda už $4,800. At-

C. SUROMSKI,
3316 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI namas Brighton 
Parke, 2 lotų, ant labai lengvo iš
mokėjimo. Mažai tereik įnešti. 
Galima laikyti kiek lik norite žąsų, 
ančių, vištų, kiaulių, 2 karves. At
sišaukite 
vakare.

vakarais nuo 6 iki 10 vai.

2837 So.
Petras Riškus, 

Emerald A ve., Imas aukš
tas iš priešakio,

FARMOS.

Lietuviai pirkit formas kur ru
giai ir kviečiai auga nuo 5 iki 7 pė
dų, šįmet javai puikus ir soduos 
daug yra vaisių pas mus yra 32 for
mos pardavimui iš ko galima pasi
rinkt mažą, didelę, pigią ar bran
gią. Važiuodami pirkit tikieta į 
Grand Rapids, o iš ten jau netoli į 
mus.

Taipgi turime jau Šiomečio me
daus čysto, supilto į blokines i>o 5 
svarus viena blokinė $1.80, 4 bloki
nės po $1.75. 10 blokinių i>o $1.70, 
štorninkam didesniais orderiais pi
giau. Siųskit money orderį, ban
kus čekįai nepriimami. Adresuo
ki t įdėdami markę

Box 96 Hart, Michigan.

MELROSE PARK, ILL.

Pranešima* “Naujienų” skai
tytojams.

Norintis nusipirkti Naujienas 
atskiromis kopijomis, arba užsisa
kyti per išnešiotoji, meldžiu kreip
tis į A. Chapea, 906 — 22 Avė.

P. čeraška,
Naujienų Cirkuliacijos užiurėtojas.

KAM reikalingas žmogus prie iš- 
važlojimo duonos, pieno, groserio, 
arba už sargą, malonėkite kreiptis 
šiuo adresu:

4450 S. Washtinaw Avė., Chica
go, III.

SrULYMAfKAMBARIŲ

PASIRENDAVOJA geras šviesus

AUKSAS ŽMONĖMS.

Aš išpirkau iš banko už morgičiu 
labai pigiai 3 farmas ir tuoj turiu 
parduoti, net gyvuliai esanti ant 
farmų reikalauja priežiūros. Tas 
farmas parduosiu arba mainau ant 
namų, kiekviename mieste Ameri- 

BIZNI ANT. kos. Galiu priimti dalį pinigų ir na 
mą jei turi.

Farmos randasi tarp dviejų dide
lių miestu: Clevelandi ir Akmuo 
ant gerų kelių. Yra šulinis, bėgas 
vanduo, geri budinkai; eik ir gy
venk. Ramiai nuo miesto dulkiu ir 
fabriku ūžimo. čia negaliu viską 
surašyti, kas yra, nes reikėtų, visą 
aikraštį apie tai aprašyti.

Tai tamisth rašyk koki turi na
mą? kiek turi pinigų? jei nori mai- 

i, cash išmokėtas mi
mas ar yra skolos, viską aprašyk 
laiške, o aš apsakysiu, kokia farma 
yra, kas ant jos yra ir kiek kaštuo
ja. Skubėk parašyti pakol yra ne
parduota. Arba tfali tiesiai atva
žiuoti Ims aprodyta be jokių tamis- 
tai kaštų, o jei pirksi kelionės lė
šas apmokėsiu. Noriu, kad musų 
žmonės pasinaudotų ta gera proga; 
ant farmos yra gyvuliai, arkliai, 
karves, vištos, avis, kiaulės ir užsė 
Ii javai, sodnai ir visos mašinos dir 

•įbimui farmų. Vežimai, boges ir 
’ žemė gera: viskas auga. Viena far 
• ma 120 akerių, antra 101 akeris ir 

Duosime švyrų kambarį, kad trečia 72 akerių. Dabar galima ma į

MES ESAME PATYRĖ, KAD
YRA PASEKMINGIAU. ČIA

YRA PROGA UŽSIDIRBTI DAUG | 
PINIGŲ IR ĮSIGYT 
VISADOS.
KAIP 25 METŲ.
ROOM 816
FIRST NATIONAI 
ING.

H. W. ELMORE

TURI RUTI SENESNIS 
ATSIŠAUKITE Į 

68 W. jMONROE ST., 
BANK BUILD-

(GEN’T MGR.)
OFFISAS ATDARAS IKI 8 V. VAK.I11^* ar Į)irktį

REIKALINGA moterų tuojaus, 
skirstiinui popierų, gera mokestis.

Republic Waste Paper Co.. 
626 Taylor St., kampas Otesplains St.

Phone Haymarkct 856

REIKALINGI kalviai ant “Brad- 
ley” kūjo (hannner).

American Saw & Tool Works
3431 W. 14th St., Chicago, III

REIKALINGA ženotą pora be vai
kų. • 'IIUAIIIIC U ■VillIlMill |, KiUl <■ VĮ 1,1 «<nvilŲ. IZilMOr p;<|lllllil lllil I

moteris apsiimtų padaboti 4 metų 'tyli, kaip auga ir kokia žieme yra. I 
.vaiką, nes mes abu dirbame.

D. Markuvences,
M1 E. 100 PI., Chicago, III. I

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ynatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpų 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpk’no-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus morysitė*.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st? 2407 W. Ma- 
x dison, 1850 N. Wells *t.
137 Mokyklos Suv. Valstijose. 

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

SARA PATEK, Pirmininkė
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lAlsiaukil laiku arba atvažiuokit 
'ant šio antrašo:

J. B.,
130 Wooster Avė., Akron, Ohio.

REIKALINGI anreiteriai ir moki-1 ———
.......................   ’ PARSIDUODA ant 3802 S. Union

Avė. 7 ruimu namas su visais intai- • ^nmuuu Himno. meuuie ama
< symaisS pigiai, $1500.00. Atsišauki-išykite. Dienomis arba vakarais.
te

niai dėl susiuvinėjimo dratais ir
kambariu elektros šviesa, maudvnė darinio mašinų, augšta mokestis, 
ir kiti parankamai. Atsišaukite. nitariška shopa.
greitai. | A. H. Li

3139 So. Halsted St., antros lubos 21> S. W«bash Avė.,
iš priešakio. ’ 11 J“’

Atsišaukite

ap- 
sa-

MERGINOS ir VYRAI mokykitės 
skutimo amato. Ateikite arba ra-

, Chicago,
Tcl. Randolph 876

III.
2630 W. 381b St

McDonnell System, 
Chicago, III.

So. State St., arba 606 West 
Madison St., Chicago, I1L




