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Japonija siunčia karinius lai
vus Ghinijon

Atsakymas Vokietijai prirengtas
Paskelbs komunistų valdžią 

Austrijoj
Turkijos delegatai atvyko. Likimas 

Turkijos nežinomas
JAPONIJA SIUNČIA KARI
NIUS LAIVUS CHINIJON.

Gauto-TOKIO, birž. *12.
sios čia iš Chinijos žinioj paro
do, kad ten yra rustus išsiplėto- 
jimas prieš-japonines agitaci

jos, ypač Shanghai, I!angko<w, 
Nanking ir Canton miestuose, 
su nurodymais, kad ji gali išsi

vystyti į visuotiną judėjimą 
prieš ateivius.

Keli Japonijos kariniai laivai 
iš Chinijos eskadros tapo sku-

kymas sutinka, kad augšt. Sile
zijoj butų padarytas plebiscitas, 
bet prie tam tikrų sąlygų.

Sulig mūšių paliaubos sąly
gomis tarp Serbijos, Kroatijos— 
Slavijos valstybės ir Austrijos, 
austrai evakavo paliaubos nus
tatytą nčutralį zoną, kuomet ju- 
go slavai pasitraukė už pirmiau 
talkininkų nustatytos skiriamo
sios linijos.

Kariavimas visiškai apsistojo.

Svarsto ekonominius klausimus

nimas iš Chinijos uostų veik vi
sai apsistojo iš priežasties boiko 
to, dūlei ko laivų kompanijos ir 
eksportuotojai aplaiko didelius 
piniginius nuostolius.

True trnnshidon filed wlth I/:* p<»st 
master at Chicago. III. June 13, 1919 
as rc<ui»r«‘d Ihv a< f of O<’l. 6. t:K7

GENERALIS STREIKAS 
SHANGHĄL

Geležinkelių ir laivu, judėji
mas Shangai yra visiškai sus-

ris prasiplečia ant visų pramo
nių ir persimeta į kitus miestus.

darytos per šešias dienas.
(Streikas yra atkreiptas prieš 

valdžią ir prieš japomts, iš prie
žasties pro- ja poniškų palinki
mų niekurių kabineto narių Pe 
kine ir taipgi jis yra protestu 
prieš taikos konferencijos Pa- 
ry?Juje pr|skyrimų Šantųngo 
Japonijai. Taipjau pasmerkia
ma Pekino valdžios priešinima
sis boikotui prieš japonus).

Truc translntion filed A’i h the jiosf- 
mjisler ai Chicago, 111. Jane 13, 191!) 
as reipiirecf by Ihe act of Oct. 6,1917

Taikos Kongrese
ATSAKYMAS VOKIETIJAI 

PRIRENGTAS*

sakominguoso rateliuose pasa
kyta šiandie, kad talkininkikat-

tas visuose punktuose.
mas Vokietijos priėmimo į

Klausi- 
tau- 
kaip

jis išrištas, to nesakoma.

5 dienos pasirašymui.

PABYŽIUS, birž. 12. — Tai
kos konferencijos rateliuose šia
ndie platinasi nuomonė, kad at
sakymas į Vokietijos kontr-pa- 
siulymus nebus prirengtas įteiki 
mas prieš subatos vakarą.

Penkios dienos tapo galutinai 
paskirtos, kaipo laikas vokie
čiams nuspręsti ką jie darys su

Tarybai yra pasiūlyta prail
ginti veikimą vyriausios ekono- 
mįinės tarybos arba reguliuoti 
išdalinimą žaliosios medegos ir 
įslegti centralizuotą organizaci
ją kontrolei internacionalių eko
nominių ir pirklybos reikalų lai
ke po karinio pereinamojo peri
odo.

Anglijos atstovai tvirtina, kad 
nickurik prailginimas 4valdž’ios 
kontrolės laikė sunkaus pereina
mojo periodo yra reikalingas ir 
dabartinė organizacija duoda 

tinkamus pragumus.
Amerikiečiai smarkiai prieši

nasi pasiūlymui. Jie tvirtina,kad 
jei tokia įstaiga yra reikalinga, 
geriau pradėti su nauja ir tikrai 
internacionale organizacija.

Abrlnas peržiūrėjimas Euro
pos reikalavimo žaliosios mede
gos ir medegų, reikalingų atbu- 
davojimui nuteriotų apygardų, 
subudavojimas naujų valstybių 
ir kredito reikalavimai aprūpi
nimui pinigais pereinamame lai
ke yra viena iš pirmiausių ir 
reikalingiausių pareigų, stovin
čių prieš ekonominius eksper
tus.

Dabar gi nėra jokių tikrų ži
nių apie finansinius ir ekonomi
nius reikalavimus naujųjų ir 

senųjų valstybių.
'Kadangi iš Suv. Valstijų bus 

reikalaujama parūpinti didžiu
mą reikmenų ir finansų, supran
tama, Amerikos atstovai vado
vauja judėjime už autoritetin
gą ištirimą kiekvienos šalies rei- 
reikalavimų.

Turkijos likimas nežinomas.

Turkijos likimas vis dar tebė
ra padengtas slaptybes nkano- 
mis. Nors Turkijos delegacija 
šiandie atvyko į Paryžių, negali
ma buvo patirti nė iš vieno nario 
talkininkų delegacijos kokie tik
ri pienai, jei tokie yra, yra iš
dirbti taryboms su Turkija. '

Faktiškai negalima buvo (pa
tirti, ar Turkija vis dar tebėra 
skaitoma kaipo šalis, ir ar ka
riavusios su ja šalįs skaito reika 
lingu vesti taikos tarybas su Turi 
k i jos valdžia.

Tečiąits talkininkų delegaci-
jos aiškiai pasakė, kad turkai na nuomonė yra tokia, kad gra- 
atvyko į Paryžių savo noru. Jie fas von Brockdoril-Bantzau nu-|imc 
atvyko kaipo patarėjai, ar eks- ėjo per toli, kad galėjus pasira- Paso, Tex. (Jaurez yra skersai 

Pasak franeuzų šaltinių, atsa- pertai patarėjai, bet ne kaipo šyli po taikos sutartim. Taipjau rufeežių nuo Suv. Valstijų.).

atstovai-plenipotentai.
Francija ir Anglija dabar kon 

traliuoja Konstantinopolį.
Turkai Azijoj dabar yra vi

siškai valdomi Graikijos, Itali
jos ir Anglijos kareivių ir Pary
žiuje platinasi nuonįonė, kad t kii tijos mūšių paliaubos komi- 

Turkijos išdalinimas yra įvyku- sijos. Ta ministerija, sakoma, 
siu faktu.

manoma, kad Scheidemanno 
ndnisterija bus nušluota, kad 
padarius vietą nuosaikiųjų ne
priklausom^ ų socialistų minis
terijai, prie kurios prisidės Ma
tas Erzberger, pirmininkas Vo

Tautininkų 
seimas

Tiuc translation filed v-ith the post-master at Chicago, III. Jone 13, 1919 
as reijuired by the act of Oct. 6,1917

bus palinkusi priimti talkininkų

Belgija ir Holandija. apie liepos 1 d.

BRUSSELS, birž. 12. — Tai- True trnnslaHon flletl with the post- 
kos konferencija Paryžiuje pa
kvies Belgiją ir Holandija paduo 
Ii savo nesutikimus apie van
dens kelius komisijai, susidodan 
čiai iš Suv. Valstijų, Anglijos, 
Fnmcijos, Italijos ir Japonijos 
atstovų, bet pasiutimai apie teri- 
torialcs permainas ir sutvėrimai 
naujų internacionalių obligaci
jų nebus svarstoma.

Tai išilėstė Belgijos atstovų 
bule užrubežinių reikalų minis- 
teris llymans, kuris tam tikslui 
atvyko iš Paryžiaus.

masler at Chicago, UI. Jane 13, 1919 
as rc(|iiire(l by the act of Oct. 6,1917
PERSIJA REIKALAUS ATLY

GINIMO.

GENEVA, birž. 12. — Persi
jos legacija Berne paskelbė, kad 
Persija rengiasi pareikalauti iš 
Paryžiaus taikos konferencijos

True translation filed wilh Ihp 
masler at Chicago, III. June 13, 1919 
as re<juirod bv the aei of Ort H. 1917"

TURKIJOS DELEGATAI 
ATVYKSTA.

PARYŽIUS, birž. 12. — Tur
kijos taikos delegacija, kuri va
kar pasiekė Toni, šįryt atvyko 
į Lyons stotį, Paryžiuje. Partiją 
lydėjo franeuzų laivyno Licute- 
nantas ir kapitonas iš štabo gen. 
Franchet. d’Esprcy, talkininkų 
komanduotojo artimuose ry- 
uose. Jokio oficialio priėmimo 

delegacijos stoty j nebuvo. Par
tija pasiliko savo vagone, kuris 
iko nuvežtas į Vaucresson, vie

ną Paryžiaus priemieščių.

Tri»c trnnslntion filed w:!h the post- 
master at Chicago, III. Jane 13, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6.1917

Vokiečiu Austrijoje
KOMUNISTAI NEDĖLIOJ UŽ
GRIEBSIĄ AUSTRIJOS VAL

DŽIĄ.

LONDONAS, birž. 12. — Val
džios rateliuose čia kalbama, 
kad komunistų valdžia bus pas
kelbta Austrijoj nedėlioję ir 
kad ji ras tuojautinį pasiseki
mą.

Geriausios žinios parodo, kad 
40 nuoš. Austrijos armijoj yra 
bolševikai.

Komunistai, tikimasi, greitai 
susijungs su Vengrijos komunis 
tas, kurių kariniai pasisekimai 
labai juos sustiprino.

Austro-Vengrijos situacija a- 
belnai yra skaitoma labai ruš- 
čia.

True ‘ranslntion filed v itn the post- 
imaster at Chicago, III. Jane 13, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

TALKININKAI PRISIRENGĘ 
VERŽTIES VOKIETIJON.

Pranašaujama, kad Stcheideman 
no ministerijos vietą užims nuo

saikieji socialistai.

PARYŽIUS, brž. 12. — Mar
cei Ihitin laikraštyj Echo de Pa
ris sako, kad maršalas Foch ir 
gen. VVeygand vakar turėjo dvi 
konferencijas su premjeru Cle- 

menccau, kuriose jie svarstė 
klausimą tuojautinio atnaujini
mo kariavimo ir bendro talki
ninkų veržimosi.

Rašytojas priduria, kad abel-

varde

Talkininkai pripažino 
Kolčiaką

Krata Rusijos atstovybėj

gacija sako, kad Persija nors bu
vo ne u trale šalia, 300,(XX) persų 
žuvo iš priežasties musių Persi
jos teritorijoj ir turkų išsiverži
mu ir nuostoliai valstybės nuo
savybėj siekia $6,500,(XX) ir pri
vatinės nuosavybės nuostoliai y- 
ra $700,000,000.

GELEŽINKELIEČIAI PAGEL- 
BON TELEGRAFISTAMS.

ST. LOUIS, Mo., birž. 12. — 
Geležinkelių telegrafistų unijos 
prezidentas E. J. Manion šian
die paliepė visiems geležinkelių 
telegrafistams nuo subatos, bir
želio 14 d. nepriiminėti jokių 
telegramų iš VVestern Union ir 

Postai Telograph kompanijų, 
kurių darbininkai streikuoja.

Kaip einasi telegrafistų strei
kas, vis dar nėra aišku. Kompa
nijos sako, kad streikas visai ne
vyksta, kad tik keli telegrafistai
išėjo, o ir tie jau pradeda grįšti riuomenę, penorėjo nei klausy- 
į darbą. Unijos viršininkai visai 
ką kitą skelbia,- tečiaus šiandie 
nė jie nesako, kad daugiau tele
grafistų butų sustreikavę šian
die, ką jie pranašavo vakar. La-' menės klausimas šiame seime ir 
bai gali būti kad streikas ir ne-' yra svarbiausias..
pavyks, nes telegrafistai yra vi-'menė busianti 
sai neorganizuoti, nes jų unija sauga ir protekcija 
buvo baisiausiai persekiojama.
Unijistai, kad palaikius savo dar toli į liet, kariuomenę, nors tuo 
bą, negalėjo lankyties į susirin- pačiu laiku pasigiria, kad iš rusų 
kimus ir net prie unijos priklau-į kariuomenės pabėgęs karės me-

CHICAGO, birž. 11. — Tauti
ninkai labai džiaugėsi, kad 
jiems taip puikiai pavykęs sei
mas. Pasigyrimų ir pasididžia
vimų begalo. Kiekvienas tauti
ninkų lyderis, kiekviena rezo
liucija — maldavimas
750,000 Amerikos lietuvių.

Klausimas apie fondus buvo 
trukšmingaš. Pasirodė, kad pi
nigais vieno fondo, kuris yra 
įsteigtas šelpimui dėl karės nu
kentėjusių, “minkštos lyties ir 
kietos lyties chicagiečiai važinė
josi j New Yorką pasilinksmin
ti“. Žodžiu, tuose fonduose esan
ti purvina politika.

“Aš žinau, — užreiškė vienas 
[p. Elias] — “kad našlė atnešė 
paskutinį dolerį ir atidavė kares 
nukentėjusių sušelpimui, o tuo 
tarpu musų fondų poneliai ba- 
liavoja sau New Yorke už tuos 
pinigus.“ Mastauskui buvo mo
kama metams 10,(XX) frankų iš 
klerikalų fondo. Tautininkai sa
ko, kad klerikalai užtat, ir ne
dalyvavo oficialiai šiame seime, 
nes pabūgę, kad apie jų ,fondus 
nebūtų kalbama. , 
i Dr. Jonikaitis skaitė telegra
mų ir paskiau priesaiką visam 
seimui. Norėjo, kad visi atsis
totų ir rankas iškėlę prisiektų, 
jogei jie reikalausią Lietuvai

Lietuvių kariuomenės klausi
mas buvo triukšmingas. Daug 
kalbėjo už kariuomenę, daug ir 
prieš. Bet daugumos ūpas buvo 
karingas ir kas kalbėjo prieš ka-

riuomenę, Purvis, Vien. Lietuv
ninkų redaktorius.

Liutkauskas sako, kad kariuo-

Nes kariuo- 
didžiausia ap- 

Lietuvai.
K. Norkus paketino tuojau įs-

sydavo po svetimomis pavardė
mis.

Geležinkeliečių paliepimas pa
liepia 80,000 darbininkų ir 30,- 
000 geležinkelių, telegrafo ofisų. 
Jis labai sustiprins komercinių 
telegrafistų streiką, nes kompa
nijos negalės siuntinėti telegra
mas į mažesnius miestelius, kur 
jos neturi savo linijų.

VILLA ARTI JAUREZ.

JAUBEZ, Meksikoj, birž. 12.
Čia pasklido žinia, kad Vilios 

generolas Felipe Angolos arti
nasi prie Jaurez. Niekurios ži
nios sako, kad jis tik už dviejų 
mylių nuo miesto. Gyventojai

(Vakar žinios skelbė, kad Vil
ki yra už 32 mylių nuo Jaurez.)

JAUREZ, birž. 12. — Praneš
ta, kad karinė valdžia paliepė 
9 vai. vak. visiems civiliams gy
ventojams apleisti Jaurez ir už
daryti visas įstaigas.

Villistų spėkos yra miesto pa
kraščiuose ir jau įvykę, susire- 
mim,ų už keturių mylių nuo 

miesto. Villistai prie miesto eina 
didelėmis spėkomis iš trijų pu
sių.

■ Amerika didina savo karilio
ne ] |rie rujbe^iaus, torie EI

lu.
“Jeigu vyrai nenorės stoti į 

lietuvių armiją, tai mes tversim 
/moterų arnįijąt” karingai Iš
reiškė p. Olševvlskienė.. “Mes 
moters turim išvaryti visus sa
vo vyrus į lietuvių kariuomenę, 
o pačios turim 'uždirbti duoną 
savo vaikams ir sau“, užreiškė 
kita karininkė.

Ilertmanavičius net ašaras 
šluostęs iš sujudimo, kuomet 

moters pradėjo kalbėt už lietu
vių kariuomenę. “Ant amžių 
būt pasmerkta lietuvių tauta 

jei nęturėtų savo kariuomenės,“ 
sakė jis.

Kaminskienė sako: “Jus norit 
kraujo! Ar dar neužtektinai iš
lieta kraujo ir ašarų buvusioj 
baisioj ikivrej? Mes neduosime 
savo sūnų, kad žūtų kares lau
kuose! Dabar visur kalbama a- 
pie taiką; išraskit budus, kad 
susitaikyti su visais, o ne kariau
ti.“ Bet jos kalbos daugumas 
nenorėjo nei klausyti.

Liko nutarta organizuoti ka
riuomenę.

Paskui sekė ceremonija — 
“dispozicija“, perdavimo to var
po seimui.

Aukavusiems Laisvės Varpui 
$1 suteikiama bronzinis ženkle
lis, o tiems, kurie aukavo 5 dol. 
ar daugiau, Įduodama didesnį,

(Tąsa ant 2 pusi.)

Ariglai užpuolime ant Petrogrado
Rusijos sovietų atstovsbės New Yorke 
\ paimta rekordai

TALKININKAI PRIPAŽINO 
KOLČIAKO VALDŽIĄ.

PARYŽIUS, birž. 12. — Tary
bos keturių pasiųstas atsaky

mas į admirolo Kolčiako notą, 
suteikia jam ir jo bendrams vi
sos Busijos valdioje Omske tą 
paramą, kokią buvo pažymėta 
pirmesniame tarybos laiške Kol
čiakui. l'as tKšfkinama čia, 
kaipo reiškiantį de facto pripa
žinimą Omsko valdžios.

True translation filed vith the pnst- 
naster at Chicago, III. June 13, 1919 
is reqnired by the act of Oct. 6,1917
ANGLAI PRISIDEDA PRIE
UŽPUOLIMO ANT PETROGRA 

ADO.

STOCKHOLM, birž. 12. — Da 
lis Anglijos kareivių, kurie ne
senai atvyko į Murmanską, daly 
vauja veikinie prieš Petrogradą, 
pasak pranešimų iš Archangel
sko. Dabar jie yra tirti Petroza-

True translation filed with the post- 
mastei’ ai Chicago, III. .Jane 13, 1919 
as reąuircd by the act of Oct. 6. 1917
UŽPUOLIMAS ANT RUSIJOS 
SOVIETŲ ATSTOVYBĖS OFI

SO NEW YORKE.

Rekordai ir popieros užgriebti. 
Viršininkai bus perklausinėjami 

ryto.

NEW YORK, birž. 12. — Vi
sas veikimas Rusijos sovietų biu 
ro buveinėj tapo pertrauktas 

šiandie po piet, kada būrys de
tektyvų įsiveržė į ofisą, paėmė 
visus rekordus ir visas, kitas po- 
pieras ir pašaukė A. K. S. Mar
tens, viršininką sovietų ambasa
dos ir keturis jo pagelbininkus 
pribūti liudytojais prieš Lusk 
komitetą, kuris šiandie miesto 
salėje pradėjo tyrinėjimą apie 
bolševizmą mieste.

Be Martens, pašauktaisiais 
žmonėmis yra: A. A. Ileller, I.
A. Hour\vi(ih, S. Nuerteva ir 

Gregory Weinstein, kiekvienas 
kurių, pasak jų advokato Sidney
B. Fleishor, buvo viršininkais 
sovieto biuro departamentų.

Dctektivai užklupo ant buvei
nės World To\ver budinke, W. 
40th St. tuoj prieš 3 vai. Po to 
kaip jie viską paėmė į savo ran
kas, niekam iš to augšto nebuvo 
leista išeiti iš namo, taipjau visi 
atėję į buveinę žmonės buvo 
“paprašyti“ pasilikti.

Tarp sugautųjų tinkle buvo 
John Beed, pirmiau buvęs pas
kirtu bolševikų valdžios gene- 
raliu konsulu Suv. Valstijose. 
Beed vardas buvo paimtas ir ka
da jis paklausė: “Ar aš busiu su
laikytas čia ” vienas detektivų 
atsakė: “Ji'rs geriau pasilikite va
landėlę.”

“Bet ar aš esu čia sulaikytas?’
“Mes norėtumėm kad jus pa

siliktumei”, buvo atsakyta.
Beed pasiliko, bet galiaus lei

sta jam išeiti, taipjau ir visiems 
darbininkams, kada juos išklau- 
snėta ir paimta surašąs visų re-

Martens, sovietų atstovas, iš
rodė ramiausiu už visus ir aplei
do namą lydimas detektivo.

Jokio pranešimo kokio pobū
džio dokumentai užgriebta, ne
galima buvo gauti šiandie.

Tfuc translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, 111. Jane 13, 1919 
as reąuirrd by the act of Oct. 6.1917 
Rengia Rusijos “konstituciją”.

PARYŽIUS, birž. 12. — Ofi- 
cialis pranešimas, išleistas admi
rolo Kolčiako, galvos visos Ru
sijos valdžios Omske, sako, kad 
jis paskyrė komisiją, vadovau
jama Bielorusovo, kuri studi
juos konstutitucinius klausimus, 
prisirengiant prie rašymo konsti 
locijos, kuri bus paduota suma
nytajam steigiamajam susirin
kimui.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, UI. June 13, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917
PROKURORAS REIKALAUJA 

$500,000.

WASHJNGTON, birž. 12. — 
Galera lis prokuroras Pahner 

šiandie paprašė kongreso speci
aliai paskirti pusę miliono do
leriui medžioklei ant anarchistų, 
bombų mėty tojų ir įstatymų ir 
tvarkos priešų.

True translation filed wi h the post- 
master at Chicago, III. Jane 13, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917
DeValera atvažiuoja Amerikon?

LONDONAS, birž. 12. — Yra 
svarbių priežasčių manyti, kad 
Eainon |de JValera prezjidentas 
Airijos {respublikos, kurio jau 
12 dienų nebematomą, kada jis 
išvažiavo neva Anglijon, kad jis

Papjovė mergaitę.

RAGINE, Wis., birž. 12. — 
Stefanija Stanley, 7 metų mer
gaitė liko papjauta britva jai be
miegant. Ją papjovė jos dėdė 
Airy S ta Ima, kuris užpyko už 
pajuokimą jo areštavimo. žmo
gžudys sufmta^. .

Areštuoja aidoblistus.

KANSAS CITY. — Distrikto 
prokuroras paskelbė, kad keturi 
žmonės tapo areštuota Hutchi- 
son, Kan. ir vienas Great Bend, 
Kan. Jie areštuoti todėl, kad jie, 
manoma, yra nariais I. W. W. ir 
kad jie atvyko organizuoti lau
kų darbininkus^

> / . y
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Truc Iranslation filcd wijtn the post-1 
mastei' ai Chieago, III. June 13,, 15M9 
us reųuired by the act of Oul (J, 1917

Sovietu Rusijoj
PETROGRADAS NIEKAD 

NEPASIDUOS.

Didelis Piknikas
Surengtas suvienytom spėkom

L. S. S. 187 ir 235 kuopų
SUBATOJ, BIRŽELIO-JUNE 14 d., 1919 m. 

ir< .rosią
GARDNER’S PARK DARŽE, 

123 Str. ir Mhicigan Avė., Roseland, III.
Pradžia 2 vai. po piety. įžanga 25c.

Prograine kalbės geriausi kalbėtojai, <1. .1. V. Stilsonas L. S. S. sek
retorius ir d. Aleksandro Stiklinskis Husų Federacijos sekretorius.

Todėl draugai ir draugės darbininkai visi kaip vienas ant šio pui- . 
kiaušio Pikniko, nes yra puikiausias parkus, apart linksmumų, šokių ir 
tyro oro, bus geriausias programas, visi busite pilnai užganėdinti sulig 
musų iš galės. KOMITETAS.

Puikus Piknikas
Rengia Keistučio Pas. Kliubns.

Nedelioj, Birželio 15, ’19
LEAFY GROVE — BLINSTRUPO DARŽE 

\Villbw Springs, III.

Pradžia 9 vai. ryto In/.anga 25 centai.

Pirmas pavasarinis piknikas su dainomis. Taigi gerbiamosios ir ger- į 
biamieji nepamirškite šios progos, bet malonėkite kuoskaitlingiausiai at
silankyti, \r pasigėrėti ir pakvėpuoti pavasario tyru oru, o pargrjšiine 
stfeikėKhTulinio'. T'ž’tiu nepamirškite atsilankyti. Kviečia KOMITETAS.

P. S. Važiuokite Archer Cicero karais iki sustos, o ten paimkite 
Willow Springs karus iki dariu. ♦ x j i

GARBUS LIETUVIAI
JEIGU NORITE IŠGIRSTI

KOKIS TURTAS LAUKIA MUSŲ ATEITYJE 
Ateikit į šį svarbų

SUSIRINKIMĄ
kuris įvyks

SUBATOJ, BIRŽEUO-JUNE 14, ’19 A , 
7:30 vai. vakare.

MILDOS SVETAINĖJ,
*3138 So. Halsted St., ant antrų lubų.

TĖMYK1T LIETUVIAI IR NAUDOKITĖS PROGA
Kaip darbininkai, taip .bizikiriai, čia visiems lygi proga 

pasinaudoti, nes ėia yra svarbiausias musų geresnės ateities klau
simas. K

Kadangi karė siautusi per 5-kis metus viso pasaulio dalyse 
pastatė karės griuvėsiais. Turime žinoti, kaip mes turime veikli, 
ir kokių naudų atneš mirtų dalbas dėl mus pačių ir musų šeimy
nų. Kurie draugai prisidės prie musų veikimo liks turtingais ir 
lygiais musų bendradarbiais. Musų veikimas jau žengia piciniu, 
kurie tik norite ir stengiatės atsiekti geresnės ateities; turite už
tikrintų gyvenimų sau ir savo šeimynai, neatbūtinai pasistengki- 
te atsilankyti i šį susirinkimų, pasinaudodami proga šiandie, kad 
nesigailėtumėte rvto, nes pirmas ir paskutinis toks susirinkimas 

bus toj apygardoj. INŽANGA VELTUI. Jokių kolektų ncbuN.
Kviečia visus RENGIMO KOMITETAS.

REIKALINGA
PARDAVĖJŲ — patyrimas pardavime nerei

kalingas. Mes išmokysime jus musų biznio. Mes 
geistume išmokyti musų žmones musų budu parda
vimo ir pardavojimo. Proga uždirbti dideles sumas 
pinigų, ir pastovus biznis . Turi būt virš dvidešimts 
penkių metų amžiaus. Ofisas atdaras iki 8:3(1 va
landos vakare.

Atsišaukite į
Room 846 First National Bank Bldg.,

II. W. ELMORE, Gen. Mgr.

I ai 11 nu I I I

Rusiškos ir Turki
12th STREET
TcL Kedzic 8902.

3514-1S W. 12th ST.
Arti St. Louis Avė.

C1I1CA(X), TLL.

Darbininkai pasirengę ginti 
miestu iki paskutinio 

žmogaus.
* i

Chieago Daily Nctvs korespon 
(lentas Isaac Don Levine savo 
žinioj iš Terijoki, ant Finlian- 
dijos ir Rusijos rubežiaus, da
tuotoj birželio 1 <1. (per Londo
nu birž. 10) praneša sekamų:

Kada pasaka apie Petrogra
do cvakaMimą )ir pasidavimų 
perpliš ar ji ir visuomet bus 
skelbiamo klaidinamai publi
kai? Aš ką tik atvykau iš Pet
rogrado ir esu vienatiniu žmo
gum šioj pusėj rubežiaus, turin
čiu tikrus faktus apie situacijų.

Petrogradas tyra baisus, bet 
ramus ir žmonės atlikinėja sa
vo kasdieninius reikalus visai 
nežinodami kokios puikios pa
sakos platinamos apie juos* va
karinėj Europoj. Jei I^trogra- 
das yra evakuojaniasf**niekas 
ten nenumano apie tai. Jei Pet
rograde yra panika, jo gyven
tojai visai apie tai nežino. Pet
rogradas yra apgulimo stovyje, 
bet nėra chaoso (sumišimo). 
Gatvekariai ir traukiniai vaikš
to reguliariai. Ramios grupės 
žmonių apsupa laikraščių biu- 
letinų lentas. Geležinkelių sto
tas nėra perpildytos ir aleinan- 
tjs traukiniai gabena pilnų skai
čių žpionių.

Nėra gaisrų ar riaušių.

Pasak Helsingforso ir Stock- 
hohno laikraščių Petrograde bu 
vo gaisru ir riaušių geg. 22 d. 
Tų diena aš sugrįžau į Petrogra
du iš Maskvos. Traukinis at
vyko į laikų Nikolajevo stotyj 
99:30 vai. ryto. Aš vaikščiojau 
Petrograde gatvėmis ištisas va
landas, bet nemačiau nė bari
kadų, nė laukinių chiniečių, nė 
latvių, nė raudonųjų finų siau
čiant gatvėmis ir negirdėjau 
šaudymus. Petrogradas turėjo 
paprastų šventadienio išvaizdų, 
bet be šventadienio minių. Nė
ra Petrograde ^vpsančio veido, 
kadangi miestds visuomet yra 
alkanas. Bet ten yra dvasia 
tarp Petrogrado darbininkų, ku
ri nėra pergąsdinama.

Aš magiau tuksiančius skai
sčių veidų Tattridos rūmuose 
Petrogrado sovieto posėdy j. Is
toriškoji durnos sale buvo per
pildyta kareiviais, jurininkais ir 
moterų darbininkių delegatais. 
Kur pirmiau Rodzianko pirmi
ninkavo cariškame parlamente, 
ten dabar stovėjo jaunas viduti
nio ūgio vyras su liūtine galva, 
užžavėjęs 4,000 porų akių, žė
rinčių iš sodinių, galerijų, nuo 
langų ir iš kiekvieno namo kum- 
PO* j
Proletariato karštis neatvėsęs.

Kalbėtoju buvo Zinovjev, pre
zidentas Petrogrado komunos. 
Sprendžiant liš .aplodismentų, 
pertraukiančių jo atsišaukimų 
Į atstovus 80,000 Petrogrado 
moterų darbininkių užimt vie
tų industriniame miesto gyveni
me, pasiųstų į frontų vyrų du 
melai kovos ir badavimo neat
šaldė Petrogrado proletariato 
karščio prie sočia lės revoliuci
jos.

Ant rytojaus Zinovjev priėmė 
mane Smolny institute, tame i 
lopšyje bolševikų valdžios.

“Ar jie paims Petrogradą?” 
užklausiau aš jo.

Pakreipdamas savo didelę gal, 
vų linkui manęs ir pasitikinčiai 
šypsodamas jis atsakė: “Tegul, 
jie pabando.“

Kovos iki paskutinio žmogaus.

Zinovjevo pasitikėjimas yra 
paremiamas Petrogrado darbi

ninkų, kurie yra pasiryžę ka
riauti iki paskutinio žmogaus, 
bet neatiduoti raudonojo miesto. 
Generalė mobilizacija davė 
100,000 žmonių, kas kartu .su 
raudonosios armi jos pulkais su
daro ginančių Petrogradu spė
kų iš apie 150,000 žmonių. Ka
da aš paklausiau ar Petrogradas 
nepuls delei bado, jis atsako, 
kad dabar yra daugiau maisto 
sukrauta Petrograde, negu buvo 
kana-nors per paskutinius du 
melu, net dienose prieš pirmų 
revoliuci jų. Kaip nė blogos yra 
maisto sąlygos, jos n:;o pereitų 
metų žymiai pagerėjo.

“Paskučiausios pasiekę 
mane žinios sako, kad priešas 
liko sumuštas arti Jamburg, už 
60 mylių nuo čia,” užreiškė Zi
novjev. “Tečiaus Skandinavi
jos pranešimai tvirtina, kad 
Petrogradas liko paimtas ir kad 
sovietų valdžia svyruoja ar nu
versta. Jus matėt kareivių ir 
moterų darbininkių delegatų su
sirinkime vakar kaip drebanti 
yra valdžia. Ar gali kas geisti, 
labiau entuziastiško susirinki
mo?“

Mažiau 1,000 kalėjime.
Aš tada paklausiau kiek tuk

siančių žmonių dabar yra kalė
jimuose Petrograde. Zinovjev 
aštriai atsakė: “Tūkstančių? 
Mes neturime 1,000 politinių ka 
linių visuose Petrogrado kalėj 
mtiose.“

“Petrogradas yra baisybių 
miestu!“ šaukia reikšmingas 
anlgalvis vėliausios laidos Ru
sijos propogandos lapelio, lei
džiamo I lelsingforse ir tarnaifr- 
jaučio kaipo žinių šaltinis dėl 
Stockholmo, Paryžiaus ir Lon
dono žinių agentūrų. Bet jeigu 
aš turėčiau pusjrinkti pralei
dimui nakties Petrogradu ar 
Ne\v Yorko Central parkų, aš 
be svyravimo pasirinkčiau Pet
rogradu.

Tautininku Seimas

Silkes Vasarines SuknesSijonai po 5.75 
Motinų ir merginų suknes sejonai ĮNidaryti 
iš naujų kvolduotų šilkinių poplinų, puikiai 
pasiutų kvold/uotos išžiuros, puikiais kiše
ninis ir guzikais papuošta modeliai naujau
sių spalvų šiame sezone. 
Specialiai apkainuoja- 
ma dabar po ................

Pardavimas Plaunamų Suknių 
MOTERIMS IR *70 
MERGINOMS / įj
Moters ir merginos rengdamos prie šiltos vasaros arba 
atastogų, įvairių pasivažinėjimų čia ras progą pasi
rinkti suknes iš sezono pačių populiarių stailių nepa
prastų sutaupymų. šiame pasiūlykime yra kvietkuoti 
vailes ir lygių ginghams įvairių figūrų ir lygių voile 
suknių Stailes yra naujos ir žavejančios . Spalvos yra 
vien tik labjausiai pageidaujamos. 
Geras pasiuvimas. Pilnos mieros 
moterims ir merginoms po.............. $6.75

$5.75
Mėsos pienu penėta veršiena, 
pirmagalio svar.................... 20c.
Pasturgalio čvrlis ................  23c
Pečių svaras .....................  24c.
Krutinės svaras .................... 19c
Rolled Beef Roast svaras .. 32c 
Native Beef pot roast .. 24c 
Native Beef rib roast ......... 32c
Pork Lcin pusė arba cielas sva- 

■      35c
. ,f ?oh šviežiai ištaisyta sva
ras ........................................ 29c

Chemine Moterų .jupclės Chcmi- 
ses puikaus nainsook Einpire ir 
tiesios stailes, liktai baltos, pui
kiai išsiuvinėta pelrcnos, $1.98 
vertės .................................. $1.48
liloomers puikius rausvo satin 
Bloomers, didelė pilna miera, ge
ra kokybė, kvolduolais keliais pa
puošta kvarbatkais, apkainuota 
dabar tiktai po...................... $2.98

Groacriai. Geriausias Elgin Sme
tonos sviestas, svaras ...... 54c 
Pilna Smetonos plyta sūrio, sva
ras ........     84c
Tyrų vaisių košė 30c. puodas 
už .........................................  21c.
Savoy Kava 3 svarai blekinė 
$1.45 vertės už .............i. $1.19

Ndaugiau 2 blckinių.
Importuota arbata svaras po 21c. 
Java Ceylon arbata svaras . 49c.

(Tąsa nuo L pus.)

“garbes“ ženklelį. Ir vardai jų 
busiu įrašyti į tam tikrų knygų.

Tų varpų ketina dabar važio
ti po lietuvių kolionijas ir rinkli 
pinigus.

“Didžiausis varpo garsinimo 
darbas, tai pust burbulų,“ sako 
p. Grinius. Ir p. Grinius su Dr. 
Zimontu tam pūtimui burbulo 
pasiūlė 15 žmonių, kurie be jo
kio balsavimo bus tais putėjais. 
Štai jie: S. Gegužis, Bagdžiunas, 
Butkus, Lopato, T. Paukštis, K. 
Draugelis, K. Norkus, Dr. Dam
brauskas. Česna, K. šnuolis, J. 
Jankus, Kranaliskas, J. Tareila, 
Viuikas, J. V. Grinius.

Rezoliucija dėl Nemuno. Ka
dangi Nemunų norima padary
ti tarptautine upe tai rezoliucii- 
joj reikalaujama, Kad netik Ne
munas, bet ir Klaipėdos uostas 
taipgi butų atiduotas Lietuvai.

Tardila padavė sumanymų, 
kad visi lietuvių pasiuntiniai į 
Europą ar |vVashingtonų butų 
renkami visų Amerikos lietuvių 
vsuolinu balsavimu. Rezoliu
cijų komisija tų sumanymų pa
davė taip kaip jis buvo parašy
tas. Kilo smargių ginčų. B. K. 
Balulis tuojau supainiojo klau
simų — prie įnešimo ^pridėjo 
praktiškų klausimų. Tareila pas
tebėjo, kad tas dalykas esąs vy
niojamas į valų ir stojo už lai, 
kad liaudžiai duoti progos iš
reikšti savo valių. Bet Balutis 
kritikuodamas sumanymų už
reiškė, kad “apie referendumų 
nei sapnuoti dar negalima“. Žal
iukas sako, kad “referendumas, 
tai nonsensas.“

Po ilgų ginčų, sumanymas su
gražintas rezoliucijų komisijai. 
Rezoliucijų komisija užsigavo. 
Pagandino rezojiutiijų, kurioje 
sakoma, kad renkami į Washing 
tonų atstovai — diplomatai tu
ri būti p^ipa.^otais a'oliejų — 
katalikų ir tautininkų — tary-

bų. Taip ir priimta. Nors Vini
lais savo kalboje išsireiškė, kad 
sutikime negalima veikli, bet į 
tai nieko neatkreipė domos.

Kritikuodamas Tareilos suma 
nymų Balulis sako: “Aš nenoriu, 
kad man butų užmetinėjama.“ 
Jis esąs “nei blogesnis nei geres
nis inteligentas, negu p. Tarei- 
lft.%

Buv ) reikalauta, kad Viuikas 
'išduotų raportą apie veikimą 
Washinglone, bet jis paaiškino, 
kad nenorįs išduoti, nes ten esą 
dąug neaiškumų. Taip ir liko tie 
neaiškumai neaiškumais.

Priimtos rezoliucijos: viena, 
užarianti dabartinę Lietuvos 
valdžių; o kita, reikalaujanti iš 
Lietuvos valdžios, kati tuojaus 
atsiųstų Amerikon savo atsto
vus.

Įnešama, kad butų atšpaus- 
dinta knyga — šio seimo istori
ja.

“Su ta seimo istorijos knyga 
gali atsitikti taip, kad ji gulės 
sau kur kerčioje užmesta,“ sako 
J. J. Zolp. Bet kitas atkirto: 
Varpas 'reniiirs lir 'knyga ne
mirs”... “šis seimas paskutinis 
ir istoriškas“...

Nutarta knygą atspausdinti. 
Darbas pavesta seimo rengimo 
komitetui.

kariuomenės komisijon išrin
kti šie žmones: Dr. Biežis, Dr. 
Dambrauskas ii’ Purvįs.

Baigiant seimą sakyta prakal- 
bėlės: “Mes dirbom atvira šir- 
žia... apie šį seimą bus istori
jos lapuose kuogražiausios min- 
tįs; tai bus malonus atsimini
mai; mes esame dori. Kas drįs 
erškėčius kloti mums po kojų, 
tas pats sau įsidurs,’ užreiške 
Dr. Zimontas.

Strimaitis pasakė, kad tauti
ne taryba turinti pagaminusi 

daug įvairių rezoliucijų ir jos 
busiančios išsiuntinėtos į visas 
lietuvių kolonijas. Prašė parem
ti jas.

Bagdžiunas prabilo: “Atliko
me milžinišką darbą... Jus tu
rit lietuvišką kraują; nenusimin 
kil, darbo tik pradžia; darbas 
eis smarkiausiai ir visus prie
šus nušluos, nutildys... Kiek
vienas delegatas sugrįžęs į savo 
coloniją galės pasakyti: ‘Aš nu
veikiau daug, o ką tu padarei?. . 
Štai mano ženklelis, o tavo 
air?’ ”

Viena moteris užreiškė: “Aš 
prasta, nemokyta moteris... ne-

Prakalbos
Lietuvių Jani torių Vyrų i r 

Moterų Paš. Kliubas rengia1 pra

kalbas. Subatoje birželio 11 

d., Elgiaus svetainėje, 3720 W. 

Madison g. Pradžia 7:30 vai. 

vak. Kalbės P. Grigaitis.

Kviečia Komitetas.

DIDELIS

PiknikaS
Dr. šv. Jono Krikštytoj aus 

iš Melrose Park, III.
Atsibus

Nedelioj, Birželio 15 d., 1919 
ALTENHEIM GROVE

Forest Park, III.
Pradžia 9 vai. iš lyto.

Įžanga 35c. porai
širdingai kviečiame /visus e

Cbicagos miesto lietuvius, nes 
vasaros laikas yra geriausias 
dėl išvažiavimo ant tyro oro ir 
gražiausių daržą, ,prie vandens. 
Muzika bus net iš Paryžiaus. 
Bus gėrynių ir valgių visokių.

PASABGA. Važiuojant iš 
Cbicagos Madison karais, už 
gelžkclio paeiti į pietus vieną 
blioką iki daržui.

Kviečia visus
KOMITETAS.

drįstu kalbėli į inteligentus... 
šis seimas — kaip Adomo ir Ji<’- 
vos uždraustas vaisius: visi no
ri jo paragauti, pamatyti...“

K. Norkus sako: “šiame sei
me yra 80% katalikų; lai jie vi
si amžinai tampa tautinin
kais...“

Balutis u^rdi^kė: “Mes atli
kome darbą kaip vyrai, kaip po
litikos vyrai... Baisiai bijojau, 
aid seimas nepasiseks, kad pas
ini priešai darys užpuolimų...I 

priešams neatsakinėsim:( 
Kas kur loja, lai sau loja, o mes,

i

Naujienų Skaitytojai, 
Draugai!—

ŠTAI koks dalykėlis. Cook 
Apskričio Socialis
tų Partija rengia 

grandiozų Pikniką River- 
view Parke nedėlioj, Birže
lio 22 dieną. Jo pelnas eina 
socialistų spaudai paremti, 
Naujienoms partija pasky
rė 1000 tikietų, po 30 centų 
kiekvienas. Kad Naujienos 
visą tą tūkstantį tikietų par
duos, tai surinks 300 dolerių 
grynais, ir visa ta suma eis 
NAUJIENOMS — Jus u, 
draugai, dienraščiui parem
ti.

Tatai, draugai, Naujienų Skai
tytojai, imkite ir išpirkite tuos 
tikietus, kad neliktų nei vieno 
neparduoto. Važiuosite į tą So
cialistų Spaudos Pikniką, ar ne
važiuosite., Cbicagoj gyvenate, 
ar San Francisco, St. Louis ar 
Kalamazoo, South Bostone ar 
Watcrbury, New Yorke ar Broo- 
klyno Granjitrylyj, Pbiladclphėj 
ar Baltiniorėj, Pilt.sburke ar Ma- 
banoj City Pa, užmigusioj lietu
vių slalyčioj Shenadotyj, ar Cle- 
veland Ohaijo, Kcnoshoj ar 
VVaukegane, Racine ar Auroroj, 
Wcstvillėj ar Rockforde, Spring- 
fielde ar DcKelboj, Cicero ar Taun- 
lėikėj, Sioux Cityj Aiova, ar South 
Omaha Nebraskoj — vienu žodžiu 
trumpai sakant, kame tik musųM*au- 
gas Naujienietis rado vietos nrisi- 
glaust šioj Kolumbo atrastoj žemėj 
nito Atlantiko iki Pacifiko ir nuo 
tus steigia) iki Meksikos — paimki
te po vieną tikietą (nesipriešinsime, 
jei kuris imtą ir dešimt, by tik ge
ras Naujienietis!). 30 centų stem- 
pomis wi»l do. Tai bus Naujienoms 
j sveikatą, o Jums — širdies patie
kus savo dienrašti parėmus.

Jusu NaujienoH. 

boba, važiuosim... Kita musų 
partija, bijojo su mumis dirbti... 
Lietuvos gerovė mums rupi... 
Nepaisykit kas ką sako, ir kerš
tą palikit šalyj“.

Uždarant seimą sukilo, — 
dainavo tautišką himną ir šau
kė ura už Vilsoną ir Lietuvą.

— A. ž.
Klaidos atitaisymas.

/Seimo žiniose, paskelbtose 
N-i(ų 138 num., klaidingai pasa
kyta, kad seimui atsiųstas svei
kinimų ir 10 dol. aukų La\vren- 
ce, Mass., LSS. kuopa. Tyrėjo 
bul Worcester, MassM LSS. kuo
pa, ir atsiuntė ne 10 bet 16 dol. 
aukų.
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Apsirūpink Kol Yra Laiko
Kad Paskui Nereiktu Bedavoti

(•KORĖ S PO N D E NCIJ0 S

KENSINGTON, ILL. $21.95.

Taupykite L. Klein 
Pinklia vimo Stempas.

Atidarykite patikėjimo 
sąskaitą.

Ar Tamsta Norėtumėt Viena Sity įsigyt?

Dėk savo pinigus, savo atliekamus skalikus j geriausią Ban
ką švieti į savo namus. Išsigelbėsi nuo skurdo? ir gausi 
t ruso pastangas nuomone ir medžiaga. Geriausių bxportų 
žinovų subdivizijų bodavoi^ių. Šita kombinacija padaro 
šios prapertįs geriausioms ant South West side ir suteikia 
Chicagai geriausius namus supraskite kad musų interesai 
šiose prapertese yra tokie pat, kaip ir pirkėjų: kad mes 
ant šių praperčių dedame savo reputaciją ir kad augantis 
šios organizacijos pasisekynųis priklauso nuo pilnai užga
nėdintų musų kostumerių. Paklauskit tų kurie iš musų

Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip kad VVestern Electric 
Co. ir kitos. Per šitas prapertes eina Douglas Park eleva
torius ir yra trįs stolįs 48lh Avė. (Cicero Avė.) ir 52nd ve. 
(Laramie Avė.) karai eina per prapartes. Namai ’nudavoja- 
mi kaip matote ant paveikslo tokie, kurie puošia apiclinkę 
ir savininkui neša pelną. Dėlto šios prapertįs nesvietiškai 
auga.
čia įsigyti savus namus yra labai lengva, jus galite pradė
ti mokėdami kad ir $10 į mėnesį ir be jokių jums čia ne
reikia advokatų musų kontraktai yra padaromi ant vietos 
ir gvarantuojami visoje Amerikoje žinomos Chicago Tilte 
an<l Trust Company.
Norint matyt šitas prapartes, meldžiam pasimatyt su ma
nim,

Adam Markūnas
Sales Manager

847 First National Bank Building 
Vakarais nuo 5 iki 8 kasdena 19th ir 
51st Avė. Parkholmc, Cicero.
felef. Cicero 225.
P. S. Telefonuok, automobilius tamstą 
atveš uždyka, arba patįs atvažiuokit. įsigyk vienų šitų Rezidencijų Parkholmc

*

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 West 22nd Street 
Tel. Lavvndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. RockweJl 1681.

Pranešimas

'B?L1.1..'.L—U- 'J-1 —--------- -- ■ -------- !L ---------------- ---------------------------- --------------------------------------------

AS, ADOMAS A. KAI/ kLAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 nie ųs, ouslabnfijes pilvelis buvo. Dispe* 

ai ja. nevirinimas pilvelio, oi’labnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu b 
abelnas spėkų nustojimas vis*Jr kūno, ir buvau nustojęs vilties, ka* 
oegyvensių. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Amo 
rikoj ir už rubeŽių, bet niekur, negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto 
)of 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 nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavam kas st (į 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 m6n. savo paveiksle pa j 
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos | 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge 
radčjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem st tokiai* 
Jtsititimais paturiu uuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUT \ H A S
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 Bo. Halated SU Teiepbone Cauai 6417 Chicago, I1L

Ateities Žiedo Mokyklos uždary
mo vakarėlis.

Birželio 4 dieną J. Stančiko 
svetainėje buvo Ateities Žiedo 
lietuvių kalbos mokyklos užda
rymo vakarėlis. Programas su-

cijų, dainų ir muzikos. Kalbė
tojas buvo K. Baronas. Jis, kai
po tos mokyklėlės mokytojas, 
nurodė naudą ir reikalą auklėji
mo vaikų darbininkiškoj dva
sioj ir pratinimo prie organizaci 
jos. . ,

Dcklam^upjoS, YlJuctafl', smui
kas, piano išėjo gerai. Bet už
vis man labiau patiko choras. 
F. Bruškaitės-Varekojienos ve
damas. Čia kiekvienas pama
tė, kad ta vaikų draugijėlė lavi
na savo auklėtinius išlikro taip, 
kaip reikia lavint. Ir dėlto visų 
pareiga paremti draugijėlę ir 
jos globėją — LMPS. 67-tą kp., 
kuri pasiėmėzsunkų, Ijęt naudin- 
gą darbą. Užbaigimui mokyk
los vaikams ir choro vedėjai į- 
teikta po saldainių dėžute. Nors 
vasarai mokykla užsidarė, bet 
dainų ir žaismių lavinimas tęsis 
per vasarą. — M. B.

ROCHESTER, N. Y.

Darbininkų judėjimas čia di
deliais žingsniais žengia prie- 
kyn. Daugiausia, žinoma, veikia 
socialistai, agituodami ir orga
nizuodami darbininkus galuti
nai ir sprendžiamai kovai su 
savo išnaudotojais ir visa kapi
talistine tvarka

Gedimino Draugija įti
namą į kurb draugai,

DLK. 
r i savo 
turėdami littos^snto laiko, visa
dos užeina pasikalbėti, padis- 
kusuoti įvairius einamus klau
simus. Birželio 7 dieną buvo 
toks biaurus atsitikimas: Drau
gystes bute <t ''Badvjila susiti
ko su A. Baltrumi, kitaip vadi
namu Drilingiu, kurs nesenai 
tapo paleistas iš kariuomenės. 
Pradėjus kalbėti, vėliau tarp jų
dviejų kilo karštesnių ginčų, ir 
Drilingis nieko nelaukdamas* 
taip smarkiai kirto kumščiu d. 
■Radvilai, kad tas ant žemes 
krito. Mušeika gi juokės sau, 
laikydamas sau už garbę, kad 
kariuomenėj būdamas išmokęs 
gerai kumščius vartoti. Bet kas 
pažįsta Drilingį, žino, kad tai

i Dg. M. Radvila yra darbštus 
LSS. 7-tos kuopos narys ir užsii- 

| ina ypatingai socialistinės lite
ratūros platinimu. — Grinorius.

CHRISTOPHER, ILL.

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisą* 

1141 S. Morgas St, karti »1 *• 
Chicago, III.

/ SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Lig* 
OFISO VALANDOS! 

Nuo 9—10 ryto, ouo 12—2 
pietų Ir nuo 6—8 vakare, 

diliomis nuo 9—2 popiet 
Telephona Y arda M7

PRISIDEDA SAVO DALIA
Tūlas laikas atgal aš iš eilės ėmiau keletą Laxcarin 

plėškelių nuo užkietėjimo, sunkaus dieglio ir vidurių 
ligos ir nuo to laiko buvau visai sveikas. Aš rekomen
davau ją daug kiliems sergantiems viduriais, kaip aš tą 
pajutau mano pareiga buvo pasakyti jiems kiek gero jos 
man padarė. ‘'Jos yra pavyzdingos, nevodingos gyduo
lės, kurios prašalina katarišką gleivę iš žarninio tako ir 
sumažina uždegimą, kuris praktiškai yra priežastimi vi. 
sų vidurių ligų, kepenų ir žarnų negalių, priskaitant ak
losios žarnos uždegimą.

Laxcarin neparduodama aptiekose, kadangi įneš no
rime užtikrinti vartotojus Laxcarino, kad jie visuomet 
gauna gerus, šviežius vaistus. Ganėtinai pilnam gydy
mui pačiuose svarbiuose, atsitikimuose, šešios dėžės 
penki doleriai, viena dėžė vienas doleris. Lajįparitt Pro
ducts Co., L—2, Dcpt., Pittsburgh, Pa.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

le ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-xa GATVfiS

Kurie dalyvavot “Naujinu” Bendrovės Piknike ir 
ėmėtės paveikslus, galit matyt prabas pas fotografą.

P. CONRAD
3130 SO. HALSTED ST CHICAGO.

k

North City Christophcr au

kos buvo renkamos ypatos: po 
$1.00 — Antanas Meškauskas, 
J. Meškauskas, F. Bružas, Pet
ras Barkevičius ir Kazys Pepel 
— po 50c. — J. Pauliukevičius, 
Kažys Judvietis, J. Dcmentis, 

M. Kniburis, Anupras Slungus, 
Vincas Kaminskis, Dr. Danilie- 
nė, Petras Čepulis ir Brone 
Slinskienė. Po 25c. — St. Ba
rauskas ir Pranas Šimkus. Viso 
aukų surinkta $10.00.

Zicglcr, UI., aukavo sekami 
asmens: po $1.00 — K. Brazas 
V. Žičkus, M. Žičkienė, Petras 
Varnas, J. Zcmkus ir J. Brazai
tis. Po 50c. — Pr. Pašvinskis, 
L. Kimbirauskas, J. Bagdanavi- 
čius, M. Bagdanavičienė, Pr. 
Vaitkus, St. Noreika, K. Andriu
šis, D. Gribinas, J. Sakalauskas, 
A. Andrulevičius, K. Mitrikas ir 
Ad. Žilinskis. Smulkių aukų — 
$1.05. Viso surinkta $14.30.

Visose trijose vietose aukų su-

$4.50. , Tokiu bildu pasiliko 
$41.71. Šiuo tarpu tie pinigai 
randasi SLA. 161 kuopos kasoj.

Visiems aukavusiems tariame 
nuoširdų ačiū.

Aukų rinkėjai:
L. Lastauskas,
J. Šibeika,
St. Tarkauskas.

SO. OMAHA, NEBR.

Mušis lietuvių su čechais. — 
žydų protestas.

Gegužės 25 dieną Lietuvių 
Saviš. Draugija parengė vakarą. 
Buvo vaidinama J. Zolpo vei
kalas “Valkata”. Aktoriai atli- &
ko savo roles sulyginamai ne
blogai, nors nebe ydų.

Vaidinimui pasibaigus prasi
dėjo šokiai. Susirinko nemažai 
ir svetimtaučių, — daugiausia 
čechų. Ir nei iš šio nei iš to lietu
viai susirėmė su čechais. Išpra- 
džių žodžiais, o paskui liko pa
leista darban kumščios ir kėdės. 
Net moters dalyvavo tose pešty
nėse. Sužeista nemažai žmonių. 
Daugiausia nukentėjo čecbai. 
Keliems sulaužyta šonkauliai. 
Tik policijos pagalba liko numal 
siutas mušis.

Kalbama, kad tai ištiko dėlei 
lietuvio detektivo. Pastarasis y- 
ra labai neapkenčiamas svetim
taučių.

Kadangi lietuviai jau nebe pir 
mą kartą atsižymėjo tokiais 
darbais, tai angliški laikraščiai 
nekaip pradėjo žiūrėti į tuos 
lietuvių rycieriškus darbus.

Vietos žydai surengė protestą 
prieš pogromus Lenkijoj., Mi
tingas įvyko birželio 1 d. Audi- 
toriume. Žmonių susirinko a-

T } . pie 12,000.SLA. 161 kuopa paskyrė Liu- žy()ai buv(> ujįprašę kalb-ti 
dvik, Lastauską. St. Tarkauską, arcivyskul)1j Har|y, bct pastara- 
.ruozą Šileikų rinkti aukas. Au-I .g nekBlbcjo> Turbut ncnori 
kos buvo renkamos balandžio 1)r()k.sluoti su “neviernaisiais” 
2 dienų. Aukavo sekami as-1 prie5 kata|ikus _ lenkus.
mcns: / I Tuo protestu didžiai įsižeidė

L. Lastauskas $2.50, Adomas Lkų laikraštis .-Gwiazda Za. 
Klepeckis $2.00; Juozas Hag- ch()(kr |ai baisiausi pa.' 
danskis, Kazys Grigaitis, And- žy()ai fiksliai sklcidžia
rius Kuntvainis, Motiejus Masi-L ln(,|us> n()rC,danli užkenkti
jauckas, Jonas Dambrauskas,hellkallls! j}cį eSq tegul jie įsi- 
Juozas Girdžius, St. Tarkaus- (|ęniC,jn> jogei ak.is luikas> kuo. 
kas — po $1.00; Juozas Sil>ei-l|nct jenkld padaryS tinkamų ro
ką $1.50. 1 1

Po 50c. aukavo — J. Mekšai- 
lis, Aug. Parednis, Petras Klo- 
pcckia, M. Simanavičius, K. Pa
plauskienė, Jurgis Balandis, S. 
Rinkevičius, Antanas Kizis, 
VI. Petrauskas, M. Zavinauskas, 
Pr. Ragdaudkas, V. Noujkaitis,

Aukos Lietuvių Laisvės 
Fondui.

uis ir Ona Stočkunienė. Jonas 
Bagd'anskis — 35c. Smulkių au
kų — $1.10. Viso surinkta

t

1 KLEIN
TUXEDO TŪBAKO S 38c
Vyrų Sankrovos Žinia 
Mes tikeme ir turime pamatą 
tikėti kad mes parduodame vyrų 
drapanaste isingai.

Mes suprantame jūsų naudon.
Kas metas mes turime įžymų pasidi- 
nimą musų drapanų biznio. Kuomet 

žmones atsilanko ir nuolatos lankosi
— tas reiškia ką nors jiems ir mums, 
štai kodėl mes nuolatos duodame di- /
dėlės vertės ir darome mažą pelną.

Liemeniniai Flanelio
Taupymas šio pasiulijiimo gali būt pabrangjntas tiktai pa
mačius kas yra pasiūlyta ta pačia kaina kur nors kitur. 
Planeliai yra žali, mėlyni ir rudi, puikiai pasiūta ant vie
nos ir ant abiejų pusių susegami liemenines stailes. Mes 
išnaujo apkaiiiavome taipgi keletą konservatyvių tikrai vil
nonių siutų seniems vyrams. Vertės 
yra tikrai nepaprastas. šiame išpar- (^4 1
davime liktai ........................................ /

Siutai

288 poros kostumiersko darbo 
čeveryky vyrams

veik pusė kainos, mahogany arba rusvos lė
liuko skaros viršais. Tvirti padai, paran
kus, angliškas kurpalis, visų .. PA 
inierų ir platumų .......................

Silkines Apatnesos
iš rausvos spalvos

alino, papuošta gražiu išiuvi- $3.00 
specialiai ...................................

Moterų Camisoles 
plaunamo rausvo 
georgette viršais, 
balkais, rankomis 
tino kaspinais pečių pajuos
tės, specialiai dabar po ..•
JupeleH Chemise, moterims, padaryta 
iš plaunamo sittin arba crepe de chine, 
kiti su ilgais užpakaliais ,kiti papuoš
ta su kvarbatkais, georgette crepe ir 
rankomis išsiuvinėta, perjuosta dir
žiukais per pečius DD
dabartinė kaina ................

Moterų apatnesos, padarytos 

plaunamo st ‘ 
liejimu,

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 overkutus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
inis visą dineą iki 10 vai. vak.

S. GORDON, 
1415 So. Hakted St., Chicago, UI. 

įsteigta 1902

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

VALANDOS: 12 ryto
2—0 vakaro 

3303 S Morsran St, Chicago, III

padarytos iš storo- 
satin, papuošta su 
kiti puikiais kvar- 
išsiuvinėta arba sa-

S 1.59

PRANEŠIMAS.

Morris L. Cohan Savininkas 
Morris Provision Co. wholesa- 
lers of Hog & Beef Products su
sidėjo su Matthew B. Kodis pu
sininkai ir atidarė savo naują 
įstaigą prie 3846-48 So. Kedzie 
Avė., telefonas McKinley 4739.

Morris L. Cohan 
kas — Matthew B. 
ninkas.

Mes dekavojame 
vo kostumeriants
rėmimą ir tikimės, kad ateity
je mes dar geriau galėsim jums 
patarnauti. Tčmykite musų 
bujojimą. (Apg.)

pirminin-
Kodis iždi-

visiems sa- 
už praeitą

DR. DONOHOE, Specialistas
— Lietuvis Darbininkas.

STATE BANK OF 
WEST TULLMAN 
Valstybinė Banka 

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

3% ant siitaupintų pinigų.

Vėliausios Europiejiškos ir kitos 
metodos.

Jei jus turite kokią vidurių liga, kepenų, 
kraujo arba žarnų; spuogus ant skuros. se
nas Žaizdas, nustojimą STIPRUMO arba a- 
petito, koki gėlimą arba skaudėjimą arba 
kokią užsisenėjusią ligą, kurios jums neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

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

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

tnis 10 ryto iki 1 vai. dieną.
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Naujienos eina kasdiena, iisklriant 
sedftldieniufl. Leidžia Naujiena Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chlcago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai

Chisagoja pačta: 
Metms................
Pusei meto..........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Chicagoje — per noi 
Viena kopija ••• 
Savaitei .............1
Mėnesiui........................................ W

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
gačtu:

Melnu ...............  IKD0
Pusei meto .....................  K00
Trims mėnesiams.................. 1.65
Dviem minesiam .................. L25
Vienam mėnesini........................ 65

Pinigus reikia slyst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00
1.50
1.85
1.45

< 75

..02

ba, o kad socialistai yra pasiry-Į 
žę persekioti ir bausti tukiuopj 
prasižengėliiLs. Tuo labiau, Iri 
kad tie prasižengėliai, žinoda
mi, jog publika ima taikytis su 
socialistų judėjimu, matydama 
jų pasišventimų, o ne ypatišką 

I naudos j ieškojimą, kartais ir 
vadindavus socialistais ir ant
spaudas pasidarydavo su socia
listų partijos vardu. Tokie pra
sižengėliai neretai tyčia yra lei
džiami veikti ir skelbtis socia
listais, kad diskreditavus socia
listų vardų miniom. Sykį iš
bandžiusi ir dabar, nėra abejo
nės, Bosijus buržuazija palei
džia veikli savo “bolševikus”. 
Tokius pat “bolševikus” ima 
naudoti ir kitos šalįs, kurios ir
gi stengiasi sutrukdyti darbinin-

Londono laikraštis “Call” 
tokius [vadina jų “Bandito taika” ku- 

. ? rios išlygos nepalieka jai “nieko 
daugiau kaip tik akis verkti”.

“Lahor Lcader” redakcijos 
straipsnyje vadina jų “Begėdiš
ka suktybe”. “Dabar aišku ga
lia ipenkiausiam protui”, sako 
redukcija* “kad talkininkų tik
slu buvo atsiekti karininį, poli
tinį ir ekonominį Vokietijos su
naikinimų.”

Kilt organai rašo tų patį. Dar
bininkai susirinkę konvencijon, 
taipgi peikia išlygas. Charak
teringa yra rezoliucija, kuria 
priėmė, nepriklausomoji Angli
jos Darbo Partija; ji vadina su
tartį priešinga kiekvienam vie
šam žodžiui talkininkų kares 
tiksluose.

Čia yra griųič darbininkų, dir
bančių popicrą knygoms ir mė- 
uraščiams, bet jų mažiausiai de- 
vyniiosdešimts n uosi učių neįs
tengia nusipirkti jokių knygų sa 
vo uždirbtais pinigais; taip pra
stai jie yra apmokami.

4'rjs valsitinės darbininkų fe
deracijos gelbsti jiems pripažin
damos streikų ir remdamos jį 
finansiniai. Jos yra trijose val
stijose, kur šitos popieros dirb
tuvės tc-siranda — Pennsylvani- 
joj, W. Virginijoj ir Marylan- 
de.

Daiktai nėra taip 
maži, kaip kar
tais jie išrodo.

Truc translation filed with the oost- 
master ai (’liicago, UI. June 13, 1919 
as rcųuired l)y the act of Oct. 0,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

SUV? VALSTIJOS.
*

Nubaudė negrų už raginimų 
straikuoti.

(Žinios Intern. Lahor News

Lenkijos reakcionieriai su
rengė žydų skerdynes, kad su
mažinti pastarųjų skaitlių ir į- 
gązdinti juos. Mat, žydai — ne- 
katalikai, todėl Lenkijos dvasiš
kiai jie negeistini; jie geri biz
nieriai ir gabus išdirbėjai, lo
dei Lenkijos buržuazijai ncpa-|g 
kenčiami. Skerdynėmis, supran 
lama, norėtų ne tik išmušti kiek 
žydų, bet padaryti juos nuolan-

Amalinės uni
I 1

ANGLIJA.

Neramumo priežastįs.
Londonas.

jos jieško visokių galimų pHe- 
žasčių neramuimui darbininkų 
pasaulyj ir yra prirengę memo- 
randh liečiančių sąlygas, esan
čias įvairiuose pramonės vek- 
lumuose, kurie gali būti veiks
niais šitame neramume. >

Labai įdomu pastebėti, kad 
kinis, baugiais h ptiyisti dalį allg^tos kainos, ir pelno gaudy- 
jų kraustytis iš Lenkijos. Žydų 
skerdynės, kurios Lenkijoj išro- 
<hti galėjo tik menkos vertės 
naminis nuotikis, pasidarė pa
saulio interesu. Miliūnai žydų 
sukėlė protestus visame pasau
lyje. Jie užsiėmė darbu, kuris 
pažabotų Lcnkijų. Pritarėjų jie 
randa labui daug, šiaip ar taip, 
Lenkija, kuri buvo pastatyta 
kredituoto Europos žandaro ro
lėj, gali atsidurti kebliame padė
jime.

mas yra artimiausiomis visuo
menių neramumo priežastimis; 
nieinoranda paduoda suraši) 
bravorų, kurie, nežiūrint to, 
kad gėralų vartonė didžiai su
mažėjo vis dar galėjo išmokėti 
dalybų nuo 14 iki 36%. Ir 
daugiau dar, 36% dalybų buvo 
mokama dalininkams tų kom
panijų, kurios 19T6Jič 1917 fiilT-* 
tais buvo pilnai patenkintos vien 
16% dalybų. \

New Orleane, La. Joe. De
nis, negras, Suv. Valstijų apks- 
k ličio teisme rastas kaltu per
žengime šnipystės įstatymo ra
ginimu straikuoti ant Texas and 
Pacific gclžkelio, netoli nuo čia, 
nigs. 11 d., 1918 m. Sakoma, 
kad tai pirmutinis šitos rųšics

Denis buvo kaltinama, kad 
jis dirlMlamas, kaipo sekcijos 
talkos užvaizdas, trukdė karei
vių judėjimui, nes jis ragino, 
darbininkus straikuoti geres
nėms sąlygoms iškovoti. Nu
teistojo advokatas žada ape
liuoti.

Kepėjų straikas beveik 
laimėtas.

t. y. jeigu jt>s “valdžia” žudys 
komunistus. Žydai yrat lik vie
na tauta, o darbininkų klesa su
sideda iš visokių tautų. Tos kle- 
sos galybė auga susipratimui 
kįlant, o buržuazija darosi vis 
silpnesnė Lietuvos revoliucio
nierių žudymas gali sukelti dau

Amerikiečiams parsieina rūs
tauti, žinant, kad Suv. Valstijos 
sumažino vartojimų javų savo 
rekalaiųs, kad galėjus pasiųsti 
juos Europon ir Anglijon, kuri 
nesumažino savo vartojimo a- 
laus, ir lt.

New York. — Po devynių die
nų slraikavimo 3500 
Tarptautinės Didžiojo 
Yorko kepėjų Unijos jau dirba 
pagal jų reikalautas išlygas ir 
tik 800 dar lebestraikuoja, bet 
laukiamu, kad priešinančiosi 
firmos trumpu laiku pasiduos.. 
Darbininkų išlygos tokios: as
tuonių valandų diena, $3.00 į 
savaitę viršaus ir įvedimas ar
timoje ateityje dieninio darbo.

KANADA.

narių

kėlė jų. Tik tame skirtingu
mas, kad buržuazija neprotes
tuos prieš revoliucionierių žu
dymų, bet juk buržuazijos jie- 
gos kasdien eina menkyn.

Tolinus pranešime sakoma, 
kad dideli pramoniniai susijun
gimai sutaiso savo pelnus taip,' 
kad jų didumas būva paslėptas; 
Viena firma išleido bonusų da
lis savo dalininkams ir 2?^% 
dalybų pagal sena galiui skait
lių išėjo 11% pagal naujų.

Bolševikai
Pergyvename įdomų laikų,

•rdidelių piniginių
nereikia rodyti

si putė nuo pc 
pelnų, kurių 
viešai.

Ir taij) eina

Nubaudė už kovų su badu.

Londonas. — Už reikalavimų 
pAišalinimp blokados nuo Vo- 
kietįjos ir Rusijos ir platininių 
lapelių “Figlit the Famine” (ko
vokite su badu), keturi nacio- 
nalės darbininkų spaudos di
rektoriai tapo nuteisti ir nu
bausti sudėtine kelių šimtų do
lerių suma.

Brošiūra buvo užvadinla,

Į

Civiliai patarnautojai dedasi 
prie organizuotų 

darbiųinkų.
Victoria, B. C. — CivilėS pro

vincinės tarnautojų asociacijos 
Victorijos skyrius didele didžiu
ma balsų nutarė susidėti sm 
organizuotais darbininkais, pa
reikalaudamas čarterio iš Kana
dos Amatų ir Darbo Kongreso.

Šitas tapo padaryta po liepa- 
,sėkmingam bandymui gauti iš 
valdžios pakėlimų algų 25 nuo
šimčiais padengimui padidėju
sių pragyvenimo lėšų.

Civiliams patarnautojams 
nusibodo vis gauti nepatenkina
mus atsakymus nuo civilės ta
rnybos, Ęomisininko ir jie dabar 
mato, kad nors jie dėvi baltų a-

rasti ant bolševikų ir bolševiz
mo: pabrango perdaug pragy
venimo produktai — bolševikai 
kalti, fabrikantai mažas algas 
moka ir unijų nepripažįsta — 
bolševikai kalti, priviso pasau
lis plėšikų ir maklerių — bolše
vikai kalti, padėjo kokie idio
tai ar detektivas kur bombų —- 
bolševikai kalti. Da stebėtina, 
kaip už oro alnuunas^bolševiz- 
mas nėra kaltinamus. O juk 
jeigu butų perdaug sausa vasa
ra, tuomet bent dvasiškija ap
skelbtų, jog bolševikai užruslino 
Dievų ir jis nepila lietaus iš 
dangaus karalystės.

Nėra abejonės, kad kunigai, 
buržuazija ir visa atgaleivija 
Rusijoj dabar vadina bolševiz
mu kiekvienų plėšikų, tinginį, 
ištvirkėlį ir bile kų blogų daran
tį žmogų. Juk 1905 metais taip 
Imi t buvo elgtasi su socialistais 
ir socialistai nesykį buvo pri
versti paaiškinti gyventojams, 
jog visokiu namų padegiojimai, * taikos sutartimi įteikta vokic- 
monopolių daužymai, plėšimai pasirašyti. Ypatingai genčių iš jų eilių beveik visai
ir tt. ne tik nėra socialistų dar- tas yra taip su Anglija. nčra-

du mirštančius kūdikius, kan
kinamas moteris ir žudomus se
nius?” Valdžia palaikė šiluos 
matomai loginius klausimus 

“Kenksmingus viešam saugo

Pasaulio darbininkai smerkia 
• taikų.

New York. — Užsienio darbi
ninkų laikraščiai pasiekusieji 
šilų miestų vis daugiau ir dau-

Liniukai yra visai nepatenkinti

ir jų broliai minkštomis apika 
kirmis marškiniais.

SUV. VALSTIJOS

Popieros dirbtuves darbininkai 
didvyringai kovoja.

Bellwood, Pa. — Puikų pa*- 
vyzdį darbininkų klesinio soli
darumo duoda streikuojantieji 
Wcst Virginijos Mjnkščio ir Po
pieros kompanijos popieros dir- 
luvės darbininkai.

Skaičiuje 2,100 vyrų ir mote
rų jie streikuoja jau septynioli
ka savaičių tokioj apielinkėj, 
kur astuoni mėnesiai tam atgal 
beveik nebuvo jokios darbinin
kų organizacijos, išskiriant ge
ležinkelių brolijas. Nors dar
bininkai yra sunkiame finansi
niame padėjime, nes jie pražu
dė jau $85,000 algomis, bet pabė

Nesentu susiorganizavo' dar
bininkai parūpinantieji medį po 
pierai dirbti šitoms streikuojan
čioms dirbtuvėms. Šitų medžių 
darbininkų yra apie 1,000 ir jie 
grūmoja užuojautos streiku. 
Taippat traukinių patarnautojai 
Piedmonte Cumbcrlando ir 
Pcnnsylvanijos gclžkelio sustrei 
kavo, atsisakydami perleisti an
glis popieros dirbtuvėms ir tuo- 
mi sustabdė visų vaizbų.

Streikas kilo dėl darbdavių 
pasikėsinimo suardyti darbiniu-i 
kų unijas, numušti algas ir pa
naikinti astuonių valandų dar
bo dienų. Visokie valdžios viv-

mus buvo atmesti darbdavių.

Socialistu Partijoje
Branstetter siunčiamas į Michi

gan valstijų reorganizuoti 
socialistų partijų.

Otlo Branstetter, kuris užsiė
mė organizavimo darbu Illinois 
valstijos socialistų ofise, liko 
lasiusias į Michigan valstijų rej 

organizuoti tenykščių partijų, 
cadangi Nacionalis Pildomasis 
komitetas atėmė iš Michigan.

Savo darbų jis pradės Grand 
Bapids, kur vittia kuopa išrei
škė norų įstoti iį reorganizuotų 
partijų.

Adolp Gcrmcr, partijos sekre
torius, išleido į Michigan valsti
jos socialistus sekamo turinio v 
proklamacijų: .

Michigano Socialistams 1

Gegužės 21 d. Nacionalis Eg- 
zekutyvis Komitetas nubalsavo 
atimti iš jūsų valstijos socialistų 
partijos čarterį.

Tai liko padaryta dėl tos prie
žasties, kad jūsų valstijos socia
listų konvencijoj liko priimtas 
sekamas įhitvarkymas:

“Narys arba partija, kuris rei
kalauja legislatyvių reformų 
arba palaiko tas organizacijas, 
kurios yra susitvėrusios tuo tik
slu, idant reikalauti tokių refor
mų privalo būti prašalintas iš 
partijos. Valstijos Pildomasis 
Komitetas turi galių atimti čai|- 
terį iš tos kuopos, kuri prasižen
gia prieš šį patvarkymų.”

Aišku, kad tai yra priešinga 
paskutiniam paragrafui persky
rimo 5, skyriaus 10 ir 2 Nacio- 
nalės Konstitucijos, kur sako
ma:

Perskyrimas 5. — “Būdamas 
socialistų Partijos narių, visuo
se savo politiniuose veikimuose 
aš vadovausiuos tos partijos 
konstitucija ir platforma.”

Skyrius 3a — “Socialistų Par
tijos platforma yra vyriausia 
deklaracija partijos ir visos val
stijų ii* municipales platformos 
turi sulikti su ja. Valstijos ar
ba lokalė organizacija prie jo
kių aplinkybių negali susijungti 
arba daryli kompromisus su jo 
kia politike partija, arba organi
zacija; ji negali susilaikyti nuo

tuo tikslu, idant palaikius kan
didatus kitos organizacijos; so
cialistų partijos kandidatai ne
gali priimti naminacdjos nuo 

kitos partijos arba politinės or
ganizacijos.”

Buvusis valstijos sekretorius 
Keracher kreipėsi į Nacionalį

Pildomąjį Komitetų klausdamas 
— ar tai tiesu, kad Michigano 
čarteris liko atimtas. Ir jei 
taip — tai dėl kokių priežasčių. 
Jam liko suteikta reikalauja
mos informacijos. Jo taipgi 
buvo užklausta ar tas konstitu
cijos pridėčkas liko priimtas 
{referendumu. Tame alvėjyj, 
jei tai nėra priimta per referen
dumų, komitetas žadėjo išnau- 
jo peržiūrėti tų dalykų. Tečiaus 
Keracher neatsakė į tą klausi
mų.

Nuo to laiko, kaip liko pas
kelbta Komiteto 'patvarkymas, 
mes gavome dhugybę laiškų iš 
Michigano draugų, kurie užgi-j 
ria Pildomąjį Komitetų ir žada 
remti reorganizavimo darbų toj 
valstijoj. !

Nacionalis Ofisas tuoj pradės 
reorganizavimo darbų, kad tuo 
keliu davus progos Michigano 
draugams pasiųsti delegatų į 
Socjaljislų Partijos Nacionalę 
Konvencijų, kuri atsibus rug
pjūčio 30 dienų, Chicagoje.

Tuoj sušaukite savo kuopų, 
susirinkimus ir perskaitykite šį 
mano pranešimų. Taipgi kuo- 
greičiausia praneškite, ar kuo
pa atmeta Micltigan konstituci
jos pridėčkų ir priima Naciona- 
lės Partijos Platformų ir Konsti- 

I tucijų iki tam laikui, kol ji ne
bus pakeista teisėtu budo.

Jeigu jus nutarsite pasilikti 
prie Socialistų Partijos, —tuo
syk pareikalaukite čarterio. Ne
organizuotose valstijose kiekvie
nas narys moka l()c į mėn. Prie 

[čarterio aplikacijos pridėkite 
mažiausia už vienų mėnesį mo
kesčių. |

Jeigu ant vielos nesiranda už
tektinai narių, idant sudarius 
kuopų, tai norintįs priklausyti 
prie partijos gali prisidėti, kai
po “pavieniai nariai” mokėda
mi po 25c. į mėnesį į Nacionalį 
Ofisų, kol valstijoj nebus už
baigtas reorganizacijos darbas.

Neatidėliokite to dalyko, bet 
veikite tuoj. Mes privalome 
atsižvelgti į dabartinius laikus ir 
sutvarkyti mjusų organizacijų 
taip, kad jinai pilnai atsakytų 
toms apystovoms, kurios susi
tvėrė Amerikoj. !

Turėkite omenėj, kad tas ne
susipratimas, kuris dabar kilo | pelkes varlinėja, 
partijoj, suteikia7 didelės para
mos priešams. Tatai atsikarto
jo karts-nuo-karlo. Bet visa 
lai mes pergyvenome. Nieko 
nuostabaus ir slegiančio nėra Ir 
šiame atvėjyj.

Mes lauksime ir jūsų prielan
kaus atsakymo ir tikime, kad 
jus ir jūsų kuopos nariai tiki į 
tų taktikų, kuri yra prilaikoma

Niekur, niekur teisybės
Žemaitės pasakojimas. žmogus, bijosi, kad senelė ne

numirtų be paskutiniųjų sakra
mentų. Girdėjo jis, jog tokie 
dusulingi seneliai dažniausia 
miršta rudeninis ir pavasariais. 
Jo karšinčių rudenį blogėjo blo
gėjo1, bet per žiemų dar išlipinė- 
!jo, pavasarį turbut teks jau jai 
paskutinioji.

Taip manydamas Rimeika ry
tas vakaras savo ligonei siūlosi 
kunigų parvežti. Nors gavėnio
je nuvežė dar į bažnyčių ir sene
lė atliko velykinę, bet dabar 
prieš mirsiant vis dar reikėtų 
kunigėlis parvežti.

Kunigų štyulonua Senelė atsi
kerta: /

—Juk aš dar nemirsiu, širdis 
dar nebloga, lik kosulys sma* 
gia.

Bet Bimeika neduoda jai ra
mumo: dailiai gražiai privadžio- 
ja, jog kunigėlis’ nė vieno neini- 
marino, dažnai po visų Dievo 
mylislų liga palcngvėjh palrinn- 
pėja per nusiraminimų sąžinės. 
Mylistų Dievo nereikia atstum
ti, bet prie jų glausties.

Taip prigriebdamas laiko jm> 
valandėlę Bimeika vis artinosi 
prie ligonės lovos, vienas ir ki
tais žodžiais vis tų patį jai ro- 
kuodamas. Ant galo senelė da- 
vėsi perkalbėti.

—Žinokitės, — tarė sunkiai 
kvėpuodama, — vežkite, kad 
taip norite.

Gavęs Bimeika ligonės sutiki
mų tuojau ėmė ruošties prie 
kunigėlio. Iš vakaro pasitepė 
ratukus, susitaisė pakinktus ar
kliams daugiau užbarsto miltų, 

(Bus daugiau}.

I Gražus pavasario rytmetys. 
Saulele tekėdama apšvietė pa
saulį šviesiais ir šiltais spindu
liais. Tie los šiltieji spinduliai 
ištirpino sniegų laukuose, su
laužė ledų upėse ir ežeruose, pa
leido žemę iš po kietos sušalu
sios plutos. Vandenįs numetę 
šaltąjį uždangalą, plaukia, vi
lioja, putoja*, tarytum džiaugia
si laisvę įgiję*, žeme rodos pur- 
sta ir gerėjusi, paleista iš su
spaustojo rūbo, po kuriuomi 
kentėjo per žiemą. Dabar ji, šil
doma saulės spindulių, garuoja 
tarytum dūsuoja, rytais vaka
rais klodamosi baltu ruku. Pa
virsią žemės ir-gi jau algįjęs: 
Žolė stiepiasi, lapelius skleidžia, 
pumpurus krauna; o kitur jau 
ir žiedelis išsiskleidęs spokso. 
Miško medžiai, rodos į lenkty
nes eidami, nepasidiKMla viens 
kitam; vieno pumpurai sprogs
ta, į žalumų metasi kito raudo
nos pupelės ant šakelių kybu
riuoja, o kito maži lapeliai, gel
svai žali, skleisdaini jau virpa.

Eglės ir pušįs, nemainydamos 
| savo rūbų, šniokščia linguojas!, 
tarytum juokdamosi su saulu
te šnekasi, kaip senos pužįsta>- 
inos, o senaii besimačiusios. Sau
lutė kasdien augščiau kibdama 
ir spindulių Šilumą kasdien kait
riau skleisdama, atšildė ne tik 
paviešį žemės, bet atgaivino ir 
sukrutino visų gyvį, buvusį su
stingusiu apmirusiu per žiemų. 
Maži vabalėliai* skrusdėlės, kuž- 
da, bėginėja, lando ant žemės; 
laksiančios muselės, bitelės ūžia 
zirzia. Varlės, purpliai po peL 
kės, po griovius, kurkia, par
pia, visi vabalėliai džiaugiasi 
pavasario šiluma; o sparnuo
tieji paukšteliai, ko beklausi? f 
— Skrajoja ore, plasnoja, miške ' Taip pat kaip kad Merkurijus ivu-r 
darbuojasi, lizdelius neša, krau
na, suka. O gieda, o švilpia, V. .. v. vi • . •! 1 <dui.vĮ,<uuu«o m BUJ'Ičiulba, čirškauja, net apsiklau- ka<i didelis skaičius žmonių, kurie

Tėmykitę Savo Kraują
Kuomet geležis sumažėja.

Jus esate pavojuje

Nacionalis sekretorius Gcr
mcr skelbia, kad ateina daug 
laiškų dėlei Socialistų Partijos 
Pildomojo Komiteto nutarimų.

“Tuose laiškuose, sako Gcr
mcr, “yra išreiškiamas pageida
vimas, kad mes turėtume Ame
rikos Partijų”.

“Svetimšaliai yra visuomet 
pagcidaujamli partijoj,” toliau 

saiko iGcrmer, '“bet inoi(int at
siekti politinio pasisekimo parti
ja privalo pasilikti kontrolėj tų 
žmonių, kurie gyvena ir mano 
gyventi čia, o ne kontrolėj tų, 
kurie atvyksta į šių šalį tik trinu 
pam laikui, o paskui mano vėl 
grįžti Europon.”

GARY, 1ND. SKAITYTOJAMS

Pranešimas.

Visi lietuviai gyvenantįs, arba 
dirbantįs Gary dirbtuvėse ir no- 
rintįs skaitytii laikraštį “Naujie
nas”, jas gali gauti nusipirk
ti, ant visų didmiesčio didžiųjų 
kampų, pradedant nuo Broad- 
way patiltės, baigiant 11 th Avė.

P. čereška,
Cirkuliacijos užiurėlojas.

Skaitykite ir Platinkite
*‘NT A TT T Y U! M A Q »>

puola jiįs žinote kad bus šaltis. 
Kaip padaryti bandymą kuris 

pasako.
Tikras išmėginimas kraujo pamok)

Pempė senai jau >la ss?lPpk stokuoja geležies jų 1 d kraujuje ir kad jie serga ne dėl ki-
• tokios priežasties kaip dėl stokos 
geležies. Stoka geležies paraližiuo. 
ja sveikų, stiprų veikimų, nupuldo 
žemyn visų organizmų ir nusilpnina 
visų systemų. Nubalę!) veidas, ner- 

stoka stb* 
prumo ir pakantrumo ir nepajie- 
gimas su stipriais žmonėmis eiti sy
kiu — lokis yra apsireiškimas kokį 
suteikia gamta kuomet kraujas sky.s- 
lėja, nubąlą, vandenėja ir galutinai 
nusilpsta dvi stokos geležies. Jei 
jus nesate tikras apie savo stovį, 
nueikite pas savo gydytojų ir duok 
ile fjam ištirti jūsų kraujų ir pažiū
rėsite kur jus stovite arba jus pats 
padarykit sekantį bandymų: Pa

ti ir kaip toji jus galite nueiti n#- 
ęs, toliaus imkite du penkių gra 

‘ meškeliu Nuxated ii’on tris syk 
J į dienų po valgio Imt dvi savaiti 
laiko. Tuokart vėl išmėginkite sa
vo stiprumų ir pamatysite kiek jus 
pasitaisėte. Padauginant kraujų ir 
sutveriant naujas raudonojo krau
jo celes Nusated Iron sustiprina nėr 
vus, atitaiso nusilpnėjusius audinius 
ir pagelbsti pailgyti atnapjiiteų 

Nepanaši seniems inorgauiškos 
geležies produktams Nuxated Iron 
lengvai asimiliuojasi, negadina 
dantų, nepajuo<Hna, ir m*kenki« vi
duriams. Išdirbėjai užtikrina pase
kmingas ir visai užganėdinančias 
paskomės kiekvinam pirkėjui arba 
jie sugražins jums pinigus. Par
duodama visose gerose aptiekose.

laukus giniojo, jau ir gužutis, 
parsivedęs, pakaitais su patai
te ant lizdo tarškina, namus da-
boja, o kitas stypinėdamas po VU(;Įas slu»rzįBantis stc

Vėversėlis, 
lik paniekinęs miško gyvenimų, 
artinasi prie žmogaus. Padėjęs 
kiaušinėlius duobelėje ant dir
voj patsai augšlyn kįla čia-pat 
anl (vietos, vyturiuodamas lie
pi įtraukiamų savo giesmelę, ta- 
mųm norėdamas padėti dar- ’• tėnųvkite kiek ilgai jus galite dirb- 
« • • 1 • 1 si 1 ^€<1X4. V/ 1JIULV141 11^"
hin'inkiiL darbuoties, arba iiuvar- pailsęs, toliaus imkite du penkių gra 
gūsį artojį savo maloniu balse- r»ų pleškeliu Niuated tron tris syk o t v* < 1 dinnn v u h/l. k dvi cavnif,
liti raminti ir linksminti. Arto
jas ir gi neskriaudžia draugo:

aplenkia žagre, saugojas! ne
pagadinti nesukrutinti lizdelio.

Taip vjsi augmenįs, visi gyvi 
sutvėrimai, visa gamta džiaugia
si pavasariu, kaip kas beįmano 
ar sugebia. Nesilieka nė žmo
nės. Vyrai smagiai kruta po 
laukus, aria, akėja, tvoras tvars
to. Bobelės pasodas daigina. 
Mergaitės darželius taiso, rūtas 
pinavijas sodinėja, daigsto. Ma
ži vaikai, visomis goniavomis 
susitelkdami laksto, žaidžia, šu-

nę bandas liuli uja ūbauja.
Visi linksmi, visi smagiijS. Vie

na tik Rimeikos senele kosčja 
dusia kamarėlėj už pečiaus. Per 
visų žiemelę karšusi, dususi, taip 
persisirgo nusikamavo, ai pava- 
vario visai nublogo nė kojos ne- 
beiškclia iš lovos.

Bimeika, dievobaimingas

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminalHkuoss 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus ir popieros.

Namų Ofisas:
M2J $. Halsted St 12IX Burbom IL

Ant trečių lubų UI LIS Balty BMg.
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:

Tei. Central 4411

Liberty Bondsus 
dali išmokėta, bondsriv ir wr 
savlngs stamps nuperka ui cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison «t.f 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštaa, virt Famona 
Clothing Store atdara vakarais iki 
8 vai. Ncdėliomis nuo 10 iki 1.

“Pajieškojimų Žurnalas”
Pajieško gimines, draugus, iiabėgusias pučias ar vyrus, q ypatingai 
Vaikinams merginas, merginoms—vaikinus. Vėsiems pu.jū>škojiiuai 
kainuoja tik $1.00. Merginonib |)a,ji«škojiniai v ai kiny UŽ DYKĄ.

Apart pajieškojimų telpa pamokinanti straipsniui, ypač iš šei
myniško gyvenimo ir meilės; apšČiai puikių juokų. Siuskite pa- 
jieškojimus tiiojaus. Žurnalo kaina metams $1, viena kopija 10c. 
Reikalaukite platesnių informacijų, prisiusdami 3c staiąpą. Adresas:

ADV. JOURNAL
Room 209 • 210 Temple Court Building, Chicago, III.
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AR JUS NORĖTUMĖT? Lietuviij Rateliuose.

saldainių 
vartoti 
atnau-

tonikas

vo kraujui ir nervą n ąt visokių 
reikalingų dalių, kurie atnaujin- 

Ar jus norėtumėt suteikti sa
lų jūsų organizmų ir suteiktų 
jums šviežių energijų ir gerų 
sveiku tn.

Išradėjas garsių 
Pa r t olos (Nitaria jums
gerai žinoma sveikatos 
jintojų. r 

PARTOGLORY 
kuri yra moderniškas 
kraujui ir nervams. I
ry yra geriausias vaistas nusilp- 
nvjusieins, neurasteniškiems 
žmonėms, kuriems reikia gero 
naturalio toniko juosius atgai
vinti.

T ūkstančiai pasinaudojo var- 
toilandPartoglory, nes jfis yra 
pagamintas iš tokių dalių, kurie 
sudrutina kraujų, sustiprina 
nervus, sudrutina kaulus ir a- 
brlnai imant pagelbsti atgauti 
energijų, sveikatų ir stiprybę.

Ratelis Parloglory kainuoja 
$1.00 šeši buteliai kainuoja tik 
$5.00. Mes įsisiusime jums sa
vo kaštais. Adresuok savo už-

,T0WN OF LAKE
Ųarhininkų bruzdėjimas.

American Federation bf La- 
bor ėmė / stropiai organizuoti 
stok jardų darbininkus.

Hrniiuu su musų žmonėmis 
tai sunkus buvo darbas. Tam
sus, bosų ir kunigų užuiti, nie
ko nežinanlįs ir savo klesos rei
kalų nesuprantantįs žmoneliai, 
agituojami rašyties unijon, sa
kydavo: “Et, verčiau pragerti, 
negu kišti pinigus kažin-ko- 
kioms unijoms...”

Bet laikas juos pamokino. 
Dabar, kur tik pasisuksi, ten 
jau bešneka apie unijų, apie

....... ■ ———
bet jau kunigo nebelaiko die-1 įsižiūrėjęs firmų, pasako jaijf 
vaičių ir jų viliugingų pamoks- kad čia su ja kalba policijos 
lų apie paklusnumų ponams n c-, viršininkas John J. Garrity, ir 
beklauso. Jie šiek tiek pusi- pasako, kad jis pasiiunčiųs pas 
skaitė darbininkiškų laikraščių,1 jų agentų su adresynu, žadeda- 
pasiklausė socialistų prakalbų? lllas specialį sauguimų lienis, 
kur nuolatos aiškinama darbi- kurie nuo to agento adresynu^ 
ninku reiktilai, ir jie patampa j ^taip jis užkalbino ir
visai kitokiais žinonėniis: jie Wcst Indics Fruit kompaniją,1 
pradėjo protaut ir pažint tiesą’--------- — ■ ......
— tų tiesų, kad vargdienio dar
bininko išganymas, jo išsiliuo- 
savimas iš amžino vargo ir ken
tėjimo po ponų kapitalistų bota
gu yra jo pažinime savo reika
lų, organizacijoj ir kovoj su 
savo išnaudotojais.

Taunleikis ilgų laikų tai buvo

236 N. Clark g. Bet toji nepa
tikėjo “viršininko” tikrumu ir 
davė policijai žinių, kuri suga
dino Kresinui biznį.

sa, 160, Second Avė., Dept. L.

Tie, kurie kenčia nuo skilvio 
negalių turi vartoti garsias Par- 
lolos keiutes didelė dėžė kurių 
kaštuoja $1.00. (G. 12).

Pirmiau žmonės visuomet 
laukdavo malonių iš kunigo, jo 
tik klausydavo. Jeigu kunigas 
butų sakęs, kad unijos geras 
dalykas ir kad jie, kaipo darbi
ninkai, stotų į jas, jie butų taip 
darę; bet kunigui juk geriau, 
kad žmonės tamsus ir savo rei
kalais nesirūpina, nes tuomet 
jam lengviau juos išnaudoti. 
Todėl jis netik nerodydavo 
jiems organizuoticg, bet mo
kindavo, kad darbininkai turi 
savo ponų klausyt ir prieš juos 
nesišiaušti...

Dabar betgi kiloki laikai. 
Patįs geriausieji parapijonai ati! 
<hioda bažnyčiai kas bažnyčios,

pis, darbininkų susipratimo 
žvilgsniu. Kunigas ir saliuni- 
ninkas viešpatavo pa r excellen- 
ce. Dabar gi matyt, kad jų vie
špatavimo dienos baigiasi. Dar- 
bii inkai prasiblaivė, tariasi a- 
pie savo reikalus ir eina stiprus 
br ’zdėjimas organizuoties. Jie 
viii beveik dirba stok jarduose,1 
ir gal būt, kad greitu laiku jie

ninku unijų. — Stokjardietis

Anthony Karno, 1648 N.

BOSTONO SANKROVOS 
STRAIK1NINKAS SU

AREŠTUOTAS.
Bostono sankrovos vedėjai 

pašaukė policijų ir liepė areš
tuoti Leonardų Rofinskį, 19 me
tų, 1316 Clar»mont avė., kuris 
Ibuk pakėlęs triukšmų dėl ne
greito ahnokėjimo jam algos. 
Bostono saiYkrovos darbininkai 
suko, kad straikuojančių yra 
275 vyrai ir 400 moterų. Ro- 
finski buvo vienu straikuojan- 
čių. Straiikų iššaukęs retalli- 
nių sankrovų klerkų susivieni
jimas. Bostono sankrovos ve
dėjai sako, kad neatėjusių į 
darbų esą tik 50. Jie straikuojų 
dėlto, kad vedėjai atsisako pri
imti kelis darbininkus, kurie 
atstatyta iš darbo kelios savai
tes tam atgal.

Moterims Baltiniai
Moterių apatiniai marš
kiniai, storesnį ir plonesni 
atsakanti vasarai. Įvairus 
fasonai, apskrieja ir kor
tuota krutino, trumpom 
rankovėms ir be rankovių, 
vidutinio ilgio ir visai il
gi. liktai geriausios rų- 
ies:... FIT-1UTK. ir BĘST-
OF-ALL paprasti bovelni- 
niai ir mercerizuoli, dyd
žio nuo 3# iki 41, kaina po

35c, 39c, 49c, 
59c ir 67c

Vaiku apatiniai marškiniai, tos pačios rųšies kaip ir mo
teriški, su rankovėmis ir be rankovių, susiscgaini guzi- 
kais ir apsimaunami per galvų, kaina po

15c, 21c ir 23c
Apart to moteriški Union siutai nuo 69c iki $7.50.

Vaikų Union siutai nuo 59 iki 95c.

Prekybos Korporacija Palatine
1112-1114 Milvvaukee Av. ir 1701-1703 West 47ta gat.

Hoffman Mokykla
Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į gali

mai trumpų laikų. Mes taipgi prirengsime jus į kolegijų ir uni
versitetų. Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių inetų pasisekimą. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 North Robey Street, Arti Milwaukee Avenue

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerkles ir Plaučių
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesi U kimų Iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
lų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašus išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisai) kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritukau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
35 So. Dearborn St.

Monroe) .
Kambarys 307. /-y s •

VALANDOS 9 iki 8
Nedėlioiuis 10 iki 1,

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

TIE VYRAI KURIE
NORI

| Saugokite Savo Akis |

kokybės draminu, staF 
les ir gero dėvėjimo ras 
mus gerai prisirengu
siais patarnauti jums 
juins teisingai kiekvienu 
galimu bildu.

Mes turime daug siutų 
geriausio darbo, geriau
sios kokybės ir užtikri
na m et gerą prilaikymų 
iš kiele vieno atžvilgio.

Ateikite ir pamatykite 
musų puikius skyrius 
jaunų vyrų liemeninių 
siutų po

$18 iki $38
Vyrų konservatyves staitės siutai po

$15.00 iki $38.00
Nežiūrint kur jus eisite jus nerasite geresnės vertybės.

Atdara 
ninko, 
vergo 
balos

Utar- 
Ket- 

r Su- 
vaka-

rais.

Atdara Ne

daliomis iki 

pietų.

SARGAS NUŠOVĖ VYRĄ.
Vakar anksti rytmetyj Nort- 

wi steni Malt and Grain kompa- 
nijoii sargas VVm. Erickson nu
šovė
Kotmar Avė., kuris kaip jis sa-! 
kė, norėjęs vogti grūdus. Karno 
kūnas atrasta netoli nuo nušo- 
\irio vielos užpakalyj Conli- 

nenlid (’an komp. dirbtuvės, 
4666 W. Grand Avė.

PRANEŠUS PER TELEFONĄ 
NUSIŠOVĖ.

Adolph LederMerger, mitilio- 
rius ir dekoruotojas,, 3127 Cot-

h j pasisakė savo draugui James

Draugas tuoj, šo

jį ir rado jį kresėj sėdinti negy
vų su revolveriu rankoj.

GAZO KOMPANIJA REIKA
LAUJA 93 CENTŲ GAZUI.
Guzo kompanija pudiavė pra

šymų valstijos viešojo patarna
vimo komisijai, prašydama, 
kad jai butų pakelta už guzų 6 
nuoš. Ji sako, kad pernai rug
pjūčio mėnesį pakeltoji kaina 
27 nuošimčiais, nors davė pel
no, bet jos neištenka pagerini
mams daryli. Prašomasis pa
kėlimas, jei jis butų pripažin
tas, atsieitų vartotojams na
muose po 5 centus tūkstančiui 
kubinių pėdų. Taigi nauja kai
na vartotojomis busų 93 centai 
1600 buk. pėdų.

RE-CHICAČOS RADIKALAI 
MIA WINNIPEGO 

STREIKĄ?
Laikraščiai rašo, buk jie suži

noję, kad Chicagos radikalai re
mia Winni|>ego straikininkus. 
Girdi, Justicijas skyriaus perdė- 
tinis Phillip J. Bany prasergė- 
jęs Kanados valdžių, kad ji už
bėgtų keliems sovietų organi
zatoriams už akių . Pagal ši
luos šnllinyus tvirtinančia, kad 
bolševikų organizotorius iš Chi
cagos išvažiavęs Kanadon 
daugiau kaip $10,000. Kili
ganizatoriai su mažesnėmis su
nkomis išvažiuoju iš miesto 
Kanadon kasdien.

Jei tikėjus šitais “ištikimais” 
šaltiniais,tai, reikia manyti, kad 
tiems bolševikams aitvaras ne
ša pinigus. Jie patįs iš! savo ki
šenių jokių bildu negalėtu tiek

su
or-

“POLICIJOS VIRŠININKAS 
GARRITY” SUAREš- i 

TUOTAS.
J. W. Kresin, 6119 N. Craw- 

ford avė. sumanė gudrų pienų 
miesto adresynui pardavinėti. 

’ Jis pašaukia per telefonų kokių

1800 Blue Island Avė., kampas 18tos gatvės.

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

Gydymas visų akių, ausų, no
sies ir gerkles hgy. Po priežiūra 
Dr. P. A. Graves specialisto. 11- 
tarninkals ir pčlnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-člos lubos, virš Platl’o aptiekos 
Tėmykite j mano parašą.

Valandos: nuo 9-los vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

oo, 

Akis Krvavdnuoja Dyka!
Gyvenimas yra į 

hdčisa, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
pagerinta Opiu 
tbalmometer. X- 
patinga rioma at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki i rak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kame. 47 et 

Telephone Yards 4117 
Boulevard 6487.

WIEB0LD PAKĖLĖ ALGĄ 
DARBININKAMS 10 NUOŠ.
W. A. VVieboldt ir komp., tu

rinti departamentinę sankrovų 
prie Mihvaukec avė. ties Pauli
na g. nuo birželio 1 d. pakėlė 
mokestį visiems darbininkams 
10 n uos. ' , •

NORĖJO PRISIGIRDYT.
Užvakar Jackson parke ma

ža mergaite susitraukus sėdėjo 
ant suolo ir verkė žiūrėdama į

Parko policistas J. D. Davin 
priėjęs! paklausė jos, kas yra.

“Nnniekas ne-my-li manęs, 
lai aš atėjau prisigirdyti”, rau
dojo mergaitė.

Policistas nuvedė ją į Hyde 
Park policijos stotį, kur ji pasi
sakė, kad ji vadinasi Julia Rut- 
kowski, yra 15 melų ir gyvena 
pn. 4116 Mango avė.

rakiui ji skundėsi: “Namie ne
myli manęs. Jie visuomet blo
gai apsieina su manim”.

Jų nusiuntė pernakvoti neme- 
ėių na man iki policija ištirs, 
kaip yra su ja.

JAUNIAUSIAS ŠELMIS.
Anito Pontoni, 2313 W. Erie 

g., 15 metų užvakar pateko be
langei! už apgaudinėjimų. Jis 
vilioję pinigus iš kitų nepažįs
tamų vaikų. Pamatęs nepažys
tamų vaikų jieškantį darbo, jis

reman Brothers bankys'tės kom
panija ateinantį rytų ir atsineš
ti $5 uniformai ir kepurei.

Kada vaikas ateidavo su pi
nigais, Pontoni paimdavo iš jo 
pinigus ir pasakydavo, kad for
malias išvažiavęs į šermenis ir 
liepęs jam ateiti kitų rytmetį. 
Šitaip jis išviliojo $5 iš Pasųua- 
le FaresclJa, 723 S. Park avė. 
ir Chas. Reatruse, 1011 South 
Uamlin avė.

Pcter Casti, 1344 Grand avė. 
davė jam dviratį vieloje $5.

PAŠOVĖ NEKALTĄ ŽMOGŲ.
W. Lewanowski, 3231 N.Cent

ral avė. yra sargu Kinncy Ro
me kompanijos dirbtuves pn. 
3617 S. Raciiie avė. Dirbtinės 
darbininkai straikuoja ir I.e- 
vvanowski baidydamas piketuo
jančius straikininkus išsitfiui- 
kęs revolverį šovė, bet jo kulka 
palaikė į kojų Albertui Vau By
li e, kuris su straiku nieko ben
dru neturi. Vau Dyke nugaben
tas į ligonine, Lewanowski su
areštuotas.

A. V. MAŽĖTIS
> * *

Pirma negu eisi kur kitur, pabandyk pas mane . Aš 
užsidėjau bizni Fornishius taisyt, senus padarau 
kaip naujus. Vanišiuoju, apkalu skūra ar gelumbe. 
Taisau visokius daiktus kastik iš medžio yra, grei-. 
tai, gražiai ir pigiai. Jeigu kam reikalinga, meldžiu 
atsilankyti į mano krautuvę.

po No. 1907 SOUTH HALSTED STREET.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą. Lentą. Rėmą Ir Stogam* Popiero

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

H HL. (U.

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

J. G. SACKHEIM & CO
1335 M1LWAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sts.

MUŠTYNĖS DEL MYLIMOS.
Joseph Dienhart, 16 metų, 

2143 Bellc Plaine Avė. ir Jos. 
Ponti, taipgi 16 melų, 2122 Bele 
le Plaine Avė. du geri draugai 
susimušė dėl Violos Hesch, 15 
metų ir Dienhart krito negyvas.

Dienhart pasigyrė, kad jis no
rėjęs užmokėti už jų karpini- 
gius, bet ji pasiskubinusi ir pa
ti užsimokėjusi. Ponti pasakė, 
kad ji ne bet kam leidžia mo
kėti už savu. Dienhart, norėda
mas parodyti, kad jis nepaiso ja, 
pasakė ką tokio negražaus apio 
jų ir čia jiedu susikirto, Pon
ti smogė savo draugui krūtinėn 
ir tas griuvo ant vietos. Kiti 
vaikai pergalėtojų suėmė ir iš
davė policijai.

KOJOS IŠDAVĖ MERGINĄ KA
REIVIO DRABUŽIUOS.

Policistas McVcagh, būdamas 
ant sargybos Illiųojaus Cenlra- 
lėje gelžkclio stotyje, pamatęs

kojos tokios mažos. Jis buvo ti
kras, kad čia kas ne taip. Taigi 
jjis suareštavo “karcivtį” ir f jo 
draugų ir tuo jaus pasirodė, tai 
“kareivfis” yra mergina, Ruth 
Bro\vn iš Anų Arbor.

Ji ir jos vaikinas užsimanė pa- 
važinėt žmonių pamatyt, o ka-

daryti negalima, tai ji trumpai 
nusikirpo plaukus ir apsitaisius 
vyro drabužiais leidosi pasau
lin. Jiedu manė tavoriniais ka
rais nuvažiuoti į Ilakotų ir ten 
apsivedę laimės jieškoti.

Policija žada gražinti juodu 
atgal. . , 5

DATRIJOTIZMAS
* Pavėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

VOGELIO BYLOS NAGRINĖJI
MAS EINA PRIE GALO.

Vogolio bylos nagrinėjimas 
kriminaliame teisėjo Marcus 
Kavalingi! t eisme, kur jis yra 
skundžiamas už detektyvo J. 
liesuos užmušimų pereito vasa
rio nicn., artinasi galo.

Liudininkai, kurie matė tų at
sitikimų ir buvo pašaukti liu- 
džti, sako, kad Uošna buvo 
girtas, kad jis barėsi su Vogeliu 
ir grūmojo jį nušauti.

DR. A. MONTVIDAS 
IŠVAŽIAVO.

Šiandien ryte Dr. A. Montvi- 
das apleido Chicago, išvažiuo
damas į Bostonų pas gimines 
ant trejeto ketverto savaičių. Į 
Chicagų ketina grįžti apie liepos

■■■■■»■<,

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

GertU lietuviams žinomas per 13 tne
, tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgai* 
i Į ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas l’-Ray ir kitokius elektros prie- 

;! taisos. I
i Ofisą-, ir Labaratorija: 1025 W. 18tk 1 

. flt. netoli Fisk ht.
VALANDOS: Nuo 10—12 piety, ir I

vakarais. Telephone Canal 8110. j
CivENIMAS: ?412 S. Halated Street S

VALANDOS s 8-4 ryto, tiktai J

Rez. 933 S Ashland Blvd, Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką,
Vaiką ir visą chronišką ligą 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėliotus 10—42 dieną

Telephone Yards M14.
i 0 r. P.G. Wiegner į

Prlėndmo valandos *«• S IM II I
! Iš ryto ir nuo 7 iki • vaL vak. I 

1325 Sa. Bidated SU Chieaga. I

KEPĖJŲ STRAIKAS ANT GA
LO PASIBAIGĖ.

baigė. Vakar sugrįžo prie dar
bo 1,100 kepėju, kurie buvo i ij susiniikavę mažne du mėnesiai 
tam atgal.

| Ur. M T. STRIKOLIS Į 
Lietuvis 

Gydytojai ir CMrwr<aą
1757 W. 17 SL Chicago. UI, i 

Ofiso Tel. Boidevaml 1« .
Rcs Tel SeeJey <20

------7—-— ........................ . ....—  ---------- -
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Pranešimai ASMENŲ JIEžKOJIMAl REIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ FARMOS PARSIDUODA

Pastaba atsiunčtant(ema draugijų 
pranešimus: —

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

— Redakcija

Pajie.škau Marijonos Pieliukės. 
Meldžiu atsišaukti jos pačios ar kas 
ją pažįsta, už ką busiu dėkingas.
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

..Reikalingos 2 moteris dėl ardy
mo vilnų, pastovus darbas, gera mor 
keslis patyrimas nuiyikalingas.

SIGEL,
1536 XV. 1.3th St., (’Jiicago, III.

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

FARMA FARM A.

LSS 4 k p.. JLPL 1 k p. ir JLAT. 
kliubo Lavinimus susirinkimas i- 
vyks nedėlioj, birželio 15 d. 11 vai. 
rytu Jefferson giriose. Visi lavini* 
iiiov lankytojai malonėkit atvažiuo
ti. ..— Pirm. S. Zavė.

PPD. Unijos lietuvių skyrius sky
rius rengia išvažiavimą nedėlioj 
biržlio 15 d. į Jefferson Miškus, bu> 
geras programas. — Ko mite as.

Cicero. — Prakalbos. LSS. 138 
kuopa kartu su lenkų skyriumi ren
gia prakalbus pėtnyčioj, birž. 13, 
7:30 v. v. Grigalaičio svet., 4837 XV. 
14ih S!. Kalbės Stilsonag ir Stok- 
liek), —r Kviečiame v:sus ateit*.

— Komitetas.

» Lietuvių Janitorių Vyrų ir Mote
rų Paš. Kliubas rengia prakalbas, 
Subatoje, birželio 14 d.. Elgiaus 
svetainėje, 3720 W. Madison St. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Kalbėk P. Gri
gaitis. Kviečia visus atsilankyti.

Y - — Komitetas.

Cicero, III. LMP.S. 43 kp. rngia 
šeimynišką išvažiavimą nedėlioj, 
birželio 15 d. už Černausko dražo, 
t nujaus už upės. Svečių priėmimas 
prasidės 10 vai. ryto. Narės ir! 
draugai ir draugės kviečiama daly
vauti. —- Komitetas.

kp. turės 
13 d. P. 
W. 14 g. 
klabose: 
Lietuviai

Cicero, III. — LSS. 138 
prakalbas šiandien, birž. 
Grigalaičio svtainėje, 4837 
Kalbėtojai kalbės trijose 
lietuvių, rusų ir lenkų,
darbininkai ir darbininkės kviečia
ma atsilankyti kuoskaitlingiausiai. 
Pradžia bus 7:30 v. v.

— Komitetas.

Cicero, III. Lietuvių Liuosybės 
Namo B-vės visuotinas narių susi
rinkimas įvyks nedėlioj, birž. 15 d., 
10 vai. ryto Jos. Nefo svetainėj 
1.'>00 So. 49 gt. Visi nariai būtinai 
urivniu otailuiikyti. nea rarttliiai lai
bai svarbiu reikalu. —Direktoriai

Unijos skyriausPas. I’ram. Darb.
604 turės savo susirinkimą Aušros 
svetainėj 3001 So. Halsted gt. suba- 
toj, birželio 14 d. Pradžių 7:30 vai. 

nariai ateikite laiku 
naujų narių.

Raštininkas.
vakare. Visi 
ir atsiveskite

III. — Birželio 15 d.Waukegan,
kaip 9 vai. ryto. įvyks SLA. 262 kp. 
susirinkimas Liuosybės svetainėje, 
801 — 8th St. Draugai, nariai ir na
rės, o taipgi norintįs tapti šios orga
nizacijos nariais, malonėkite atvyk
ti pažymėtu laiku. — Fin. rašt.

J. Motejaitia.

Liepos 13 dieną I.S.IL. 1 kp. rengia 
vėl šeimyniška išvažiavimą j Bever- 
ley Mills. Meldžiame kitų draugijų 
tą dieną nerengti išvažiavimų.

Brighton Park. — Keistučio Paš. 
Kliubas rengia pikniką nedėlioję, 

birželio 15 d., I.eafy Grove— B’ins- 
trupo Darže, Willow Springs, III. 
Prasidės 9 vai. ryto. Inžanga 25c. 
Archer karais iki miesto ribų ir \Vil- 
low Springs karais iki daržui.

Kviečia Komitetas.

Harvey, III. — SLA. 289 kn. ren
gia vakarą-balių suimtoj, birželio 14, 
Gieruck'o svetainėj, 15629 Halsted 
St. Pradžia

Kviečiame
7 vai. vakare, 
visus Komitetas.

SLA. 139

PAJIESKAU savo brolių Vincen
to ir Leono Peleekių, paeina iš Kau
no gub., Raseinių pav., Namakščių 
parap. Klibiliškių vietos. Meldžiu 

atsišaukti šiuo adresu:
TEOPIL Peleckis,

713 So. Canal St., Chicago, III.

Reikia merginos prie namų darbo, 
gera mokestis, geras namas, nereikia! 
drabužiai idant.

M. S. Caplan,
5127 Michigan Avė., Chicatfo.

Phone Yards 1749

COYNE BROS.
119 W. South VValer St., Chicago, III.
-------------------------------------,------—-------------------

PARDAVIMUI ‘fane’ vėjinė. Spar
nai 16 colių. Direckt Korn. Pigiai. 
1803 West 46th St., Chicago.

JIEŠKO KAMBARIŲ
R’kia merginos, turi būt 16 metų. 

Pastovus darbas.
I. B. AVirflev Co..

925 So. VVells'St., Chicago, III
PAJIEšKAŲ kambario vienam vai 

kinui, 
valgį.

Geistina kad pagamintų ir 
Turi Imt netoli nuo 65 gat- 

Praneškite tuojaus.
2314 XVest 23 pi., Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

REIKIA 25 vyrų dirbt prie kapi
nių.

Jacob Meifshler,
1304 S. Desplaines Avė.. Forest ParV.

Tek Forest Park 4625.

Ant rendos vienas kambnris, dėl 
vieno arba dvijų vaikinų. Su ar be 
valgio.

3815 S. Halsted St., 1-mas fl.

Reikia patyrusio varnišiotoįo nrie 
pataisytų rakandu nastovus darbas. 

GALMAN BROS.
832 Maxwelll St., Chicago, III.

RANDON KAMBARIS. Priekinis 
Elektros Šviesa, maudynė “steam 

heat”, vienam arba dviem.
JUOZAS t KI VERIS,

320.3 So. Halsted St., antros 
Atsišaukite greitai.

lubos.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA kepėjas pirmos ar

ba antros rankos. Gera mokestis
K. NEITAS, 

*>42 E. 43 U., Chicago, III.Chicago, III

REIKALINGI AGENTAI
I IETUVIU BENDROVft REIKA

LAUJA KELETĄ AGENTU, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBSTI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI 
NIŲ

1.301

GEROS. KLAUSKITE PLATES-
PAAIŠK1NIMŲ PAS:

LIBERTY LAN!) AND 
1NVESTMENT CO.

So. Halsted St., Chicago, III

REIKALINGAS barzdaskutys. Va
karais, Subatomis ir Nedėliomis. 
Atsišaukite gritai.
2050 W. C.ouler St Chicago, III.

REIKALINGA vyrų į nlaster mill, 
taipgi prie krovimo ir iškrovimo ka
rų.

U. S. MATEUIAI.S CO., 
Sheffield Avė. 1-mas blokas į pietus 

min Norlh Avė,

REIKTA moters dėl smulkių užsu
ks mų, virėjos, į virtuvę ir į viralinę 
merginos. Gera mokestis. Atsišaukit.

SIIERMAN HOTEL
Randolph and Clark Sts., Chicago.

REIKALINGA 12 jaunų vyrų pri
sidėti prie gero ir pelningo biznio 
su mažai pinigų. Atsišaukite tik iš 
C.hic-uMoH Intaku arhA vnntiškai.

A. »». KAS4414 So. California Avė., Chicago.

REIK A J.INGA moteris, darbas pa
stovus, gera mokestis, Atsišaukite, 
National Co., 900 W. 18lh St.. 
Chicago. III.
—................į——..—■■ ■ ■ •

REIKALINGI patyrę C.abinet ma- 
kers, prie taisymo rakandų, nuola
tinis darbas ir gera alga.

GLADMAN BROS., 
832 Maxwell St. Canal 6188

MERGINOS
Mes turime keletą vietų merginom 

virš 16 metų amžiaus mokytis parcel 
post pakiavyųio. Darbas nesunkus ir 
švarus ip pasiulo garantuotą mokes
tį su proga uždirbti daugiau ant bo
nus basis, kubinei jus išmoksite mu_ 
su metodas. Darbas pastovus, darbo 
sąlygos ir aplinkybės yra geros.

CHICAGO MAIL ORDER CO., 
2611 INDIANA AVĖ.

REIKIA OPEHEITORIŲ ANT KAU
TŲ 

Kišenių dirbėju 
Pamušalų dirbėjų. 
Kalnierių dirbėjų. 
Rankovių dirbėjų. 
Beistcrių. 
Guzikų siuvėjų. 
FiniŠerkų. 
Rankovių siuvėju.

Pastovus darbas gera mokestis,
riausios darbo sąlygos. Atsišaukite 
tuoiaus.

BR ANSTFTTFR M. C
833 XV. la^kson Blvd., Chicago. 

Tel. Haymarket 374Ų

tfe-

Reikia patyrusio žmogaus prie 
*• *ikandų,, gera užmokestis pastovus 
darbas.

G V MAN BROS.
832 Maxwell St., ( hieago, UI.

RFIKALJNGA 25 merginu prie 
(Prbtuvės darbu, $14 į savaite mo
kinantis. $17.20 savaite nuo šmotų.

American Inculated 
Cahle Co.,

954 XVest 21st St., Chicago, III.

Wirc &

REIKALINGA liberiit į warehou- 
se trucking. plumbavymo ir šildy
mo aprūpinimui. 25c į valandą. 
Pastovus (Imlias. Pamatykite

Mr. Bracken,
217 N. Jefferson St., Chicago.

REIKALAUJAME
ANGLIAKASIŲ IR KROVĖJŲ

\ Iš 
na

Geri namai, su geru vandeniu ir 
elektros šviesomis, pigi randa, di
deli daržai, gera ganykla dykai. Ga
lima ganyti karves, kiaules, ir 
tas. Pavienicnis vyrams geras 
mas ir užlaikymas.

Musų kasyklos dirba kasdieną. 
Mes turime abi kasyklas paviršiui 
ir giliai, su 3Vj iki 5 pėdu angli
mis.

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

Del platesnių žinių ateikite arba 
rašykite:

NEW RIVFR COMPANY, 
MACDONALD, W. VA.

AUTOMOBILIAI

Parsiduoda įmiki Grorernė ir Ci- 
gar Tobaceas ir Saldainių Ice Cream 
ir visokių daiktų, pusė blioko nuo 
mokyklos ir pirmos durys prie di
delio Parko. Ant greito pardavimo 
parduodu už $700. 4 gražus kam
bariai ir Storas $30.00 raudos mė
nesyj. Adresas: 4500 S. Loomis St., 
Chicago, III.

I’!xtra Rargenis, iš priežasties li
gos turiu parduoti Ručernę ir Gro- 
cernią, automobilių ir narna arba 
mainisiu a«it loto. Atsišaukit po 
numeriu: 4001 So. Brighton Plnce.

PAHDAVIMUI grosiernė ir bučer- 
nė, 2 aukštų namas. Pigiai.

C. HECI1T, 
3743 So. Albany Avė., Chicago, III.

DIDELIS BARGENAS.
PARSIDUODA “Kendžių ir Ciga

rų Storas“ taipgi laikoma tabakas 
ir visokių smulkmenų. Biznis iš
dirbtas per 11 metu, virta J irstai an- 
'jvventa 1’etuviil. PriožasTis narda- 
«imo, turiu kitą biznį. Parduosiu 
labai pigiai.

1609 S. Halsted St,. Chicago.

PARDAVIMUI groscrne ir bučer- 
nc. Gera biznio vietų. Savininkas 
eina i kitą biznį.

Namas ir lotas taipgi parduoda
mą pigiai.
3815 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

RAKANDAI

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandu 

praleiskite šio burgeno. Puikus 
Player Pianas, stalle 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisingą pasiulijimą, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
snringsais Phonograph. Grajina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residencija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chicago, UI.

ne-

PARDUODI! rakandus iš priežas
ties išvažiavimo iš šio miesto. Kam 
reikalinga Ini.gęra proga sutaupyti 
pinigus. Atsišaukite greitai.

J. Kuntz, 
2920 So. Union Avė

NA1ĮĮAI-ŽEMB

UKESAnt pardavimo naujas 1918 m.
Fordo Trukus 1% už MOOM Turi ■................................... .
būti parduotas tuojaus iš priežas-' Lietuviai įsidomėkite. Aš nuptr-
• „..i ....... Atsišaukite knu ūkę Wisconsine, ir aš esu labaities apleidirtio miesto.
tarpe 4 ir 7 vai. vak.

5437 S. Robey St., Chicago, III.-

PARDAVIMUI automobilius — 
Hoynes Touring car. 5 pasažierių, 

kaip naujas, naujos t iręs, tiktai 
$675: Reikia pinigų. Atsišaukite tarp 
3 ir 7 vnl. i>o pietų. 
5437 So. Robey St Chicago.

Parsiduoda motorsekel Imliau Gi- 
re ir labai pigia kaina. Vartota yra 
tik 2 metai, kurie norit gaut pigaus 
ir gero motiersekclio. Malonėkit at
sišaukti šiuo antrašu:

A. M. 1504 So. 501h Ct., Cicero, III.

DU TROKAI ANT RFNDOS 
IŠVAŽIAVIMU I PIKNIKUS.

W. R. JUČUS, 
3305 SO. IJALSTED ST.

Jeigu jus norite pasidaryti sau na
mą ir liuli neprigulmingd pirkite 
farmą Lietuvių kolonijoje “Vilnosz” 
Vilas paviete, Wisconsin. Jeigu jus 
pirksite ten sau farmą jus pirksite 
nuo savininko, bet ne nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,000 
akrų žemės, ir paskyrėme 5,000 ak
rų vien tik lietuviams dėl kolonijos, 
ir paskyrėme Kazimierą Gadliauską 
kaipo Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yra mums pagelbėti.

Mes jau apgyvendinome apie 25 
šeimynas lietuvių, kurie ten gyvena 
ir turi pasisekimą. Mes pagelbstame 
kiekvienam nuo pradžjos, kuris per
ka nuo musų farmą. Mes pagelbsta
me pasistatyti namus ir mes parduo
dame jiems arklius, karves, ir kitus 
galvijus, ir ukeės mašinerijas ant 

lengvų išmokėjimų.
Jus galite pirkti farmą kokio dy

džio jus norite, 40. 80, 120, 160 akrų, 
arba daugiau už kainas nuo $15.00 
iki $25.00 už akrą. Jeigu jus žingei- 
daujate pasilikti nariu pasekmingos 

lietuvių apielinkės neprigulmingų 
fermerių, rašykite mums lietuviškai 
dėl platesniu žinių.

SANBORN COMPANY, 
Eagle River. VVisconsin.

TAUPYKITE ši SURAŠA 
Viakag Bargenai.

33U Havne Avė. — 4 kambarių. 
Kaina $1.506. $100 Cash. 15 mėnesiu.

4239 Campbell 8 kambariai. Kai
na $2000.

4126 Caingiell 4 kambariai, viskas 
įtaisyta. $l8a0.

2463 XV. 45th St. 6 kambariai, mau
dynė, gesas, elektra. $500 cash. 
$2400.

5417 So. Nagle Avė., 4 kambariai, 
lotas 161X125. Pusė bloko nuo Ar
cher $2325.

5144 So. Richmond 4 kambariai 
namelis, lotas 48X125. Pečiu šildo
mas. elektra, conctide apatnamis. 
$2950,

1835 XV. 31 PI. 6 kambariai. Muro. 
$200 cash. $1300.
4225 So. Artesian Avė., 4 ir 4 kamba
riai. Visi įtaisymai. $3000.

4209 So. Campbell 5 ir 5 ant muro 
Maudynės ir visi įtaisymai $4100.

3634 Hermitage. Muro 7 flatų, 2 
metų senumo. $7500.
3357 Oakley. Muro. 6—7. Visi įtai
symai. $4300.

4548 Richmond 4 — 4 $3600.
3569 Archer Avė. Muro 6—6 Ce

mento apatnamis. Skalbyklos dūdos. 
Visi įtaisymai. $5200.

McDONNELL,
2630 XVest 38!h St., Chicago.

PARDAVIMUI, NAMAS VISUOMET.
4524 So. Sawyer. Muro naujas 5-5, 

šviesi seklyčia. Ąžuolu papuošta. Iš
leki ra. 30 pėdų lotas. Apie $1800 
cash. $6500.

McDONNELL,
2630 XVest 38th St Chicago.

Aplinkie miesto Scottville, Michi
gan k 115" yra Didžiausia Lietuvių 
Farmerii) Kalonija Amerikoje, kurių 
męs apgyvendinome su 438 Lietuvius 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ku, kuri turi Kunigą ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kolonijoje suvmėn iš Anglikų jų ge
ras Farmas kad Apgyvendintus jas 
Jietuvais ūkininkais. Turime ant 
parodavimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
Ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, Ukes gyvu
lius ir padarinys. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kalonijos 
tai daro išpavido, nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepirkau atvažiuokite tuo
jau* pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
bus linksma gyventi ant gražių gerų 
ūkių kur laukai ligųs su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visolcių 
jievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga- 
nieyą. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerį. Kurie 
perka pas mus ukes gelžkclio kaštus 
sugrržiname, duodamic dovanų $25. 
dorelius kožnam už, kožną prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti 

6c. 
štampu gausite ūkių Kataloga ir 
žemlapį Kalonijos Adresas.

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

Darbus užimu visove dalyse Cbl- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Shecl Metai Works
2106 W, 24th St Tel Canal 4802

DRAUGIJOS
Juozas Poška, 809 Albert Strečt
M. Songaila, 653 Margot Street 

Maršalkom
Jonas Kasiulis—, 65.3 Gardim Street
M. Nekrašas, 420 Orangt Street 

Teisėjas Antanas Bubele,
313 Ouince Street 

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

Durininkai:
N. Janavičia, 614 Markei Street 
Ben. Kančius, 274 N. Chicago St.

lietuvi kuris pirktu ūkę. 
platesnius žinios prisiųskite už

A. Kiedis & Co. 
Peoples State Bank Building.

Scottville, Mich.

EXTRA! EXTRA!
Puikus Namas Parsiduoda Ciceroje.

Jeigu Tamsta nori pirkti namą Ci
cero. III., tai mano namas vra vie
nas iš tų katras yra tinkamiausis ir 
parąnkiaiisis dėl inteligentiškos šei
mynos. Mano namas yra tarp ža- 
liudjanČiu medžių ir palei namą ran
dasi tuščias lotas, ant kurio yrą žy
dinčios gėlės. Apart to, yra gana pa
togi vieta dėl laikymo naminiu pau
kščių. Mano namas parsiduoda ant 
gana prieinamų sąlygų. Del plates
nių informacijų meldžiu kreiptis sc. 
karnų adresų.
1413 So. 481 h Ct
-----------------------

PASKOLOS-MORGEČIAI

Cicoro, III.

ANTRAS MORTGAGE.
Aš turiu privatišką Fondą dėl in- 

vestinimo į antrus mortgagius, duo
du ant geru išlygų. «

H. 6. MULES,
Room 1H7 Herris Trust BIdg.

111 W. Monroe St., Tel. Central 8830

MOKYKLOS

Chicago.
3 fintas.

užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor, Lincoln ir Langdale pa
vietuose, Wisconsin. Si yra TIK
RA PROGA? Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy- 
ki.te man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite i mane bile kokią die
na po šešių vai. vak.

Anton Paulick,
R. 3 Box 62, Medford, VVis.

taisymai. Arti McKinley Park
Irnnsportacijn. l engvos sąlygos.

MeDONNELL,
2630 XVcst 38th St., Chicago.

Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliubo 
valdyba 1919 metams:

S. S. Meškauskas. Pirm.,
‘ 3752 So. Wallace st.

K. Kunca, Vice-pirm.,
3126 So. Lowe avė.

K. J. Petroks, Nut. Rašt.
3422 So. Lowe avė.

Gustaitis, fin. rašt,
2856 W. 38 PI.

J.
Žilvitis, ižą.

841 XV. 33 st.

S. L. A. 55 K p. W. PULLMAN, ILL. 
Valdyba 1919 metams:

Kazys Mačiulskis, pirm.
11927 Union Avė.

Kazys Kaličius, pirm, pagelbininkas,
835 W. 122nd St.

Ona Mačiulskienč, nut. rašt.
11927 Union Avė.

Andrius Statkus, turtų rašt.
120 Union Avė.

Jonas Gruzdis, iždininkas,
722 W. 120th St.

Stasys Bareika, duoklerinkis,
11826 Lowe Avė.

Jonas Biepšas, kvotėjas,
3310 So. Halsted St., Chicago 

Vincas Kaličius, organizatorius,
835 W. 122nd St.

Petras Laukis, durininkas,
12143 Green St.

Kuopa laiko susirinkimus šešta
dienyje po pirmos kiekvieno mėne
sio, 7 vai. vakare, J. Gruzdžio ir P. 
Kaišučio svetainėje.

t

PARSIDUODA naujos mados 6 
kambarių “Bungalow” Cement blo- 
ck stucco nudirbimo. Naujai ištai
syta. Kieto medžio grindys ir ar- 
e.uolo užbaigtas viduj. Cemento ba- 

i sementas, išplisteruotas ir tinka- 
I mas vasarinėj virtuvei, Concrete si- 
! davvalk ir naujos tvoros, didelis ga- 
| ragas su cemento grindimis užpa- 
' kalyj. Savininkas parduos labai

PARDAVIMUI 3610 Union. Muro. 
$.3400.
6 kambariai. $1900.

5148 Union 6 kambariai. $2200.
4523 Union 6 kambariai. Elektra 

Pečiu šildomas. Visi įtaisymai. $2500
1938 XV, 35th St. Muro. 5ir 6. Elek

tra. Visi įtaisymai. Lengvos sąlygos. 
M000.

3534 So. Lincoln. Muro. 4 ir 4 
$2900.

McDONNELL,
2630 XVest 38th St., Chicago.

PARDUODU mažą farmą su visais 
įrankiais ir gyvuliais, netoli Blue 
Island. Del platesnių žinių atsišau
kite j Naujienų ofisą pažymėdami 
ant laiško No. 19.

Mokykla Kirpimo ir I)e-nifrninx

Vyrišku ir Moteriškų Aprčdalų
Musų sistema ir ypatiškas mokini 

mas padarys jus žinovu į trump< 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
dus kirpimo-designing ir siuvinį 
>kyrhis ,knr mes suteiksime prakti? 
ką patyrimą kuomet jus mokysite*

Elektra varomos mašinos mušt, 
dovinio skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mit 
cą — bile stailės arba dydžio, iš bi 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kaanicka. Perdėtini.
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

DRAUGYSTfi DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL. 
Shatkus, pirmininkas.

344 E. 116 Str.
Pašakarnis, pirm, pagelbininkas, 

324 E. 116 St.
Baltremas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington uve.
NTorHntns, fintinKYi S ui nkus,

27 K. 102 Place.
Shedvillas, kasteriu*,

• 341 Kensington Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedvi)]o svetainėj, 341 Ken
sington avė.

n.
K.

K

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAšELPINIO KLIUBO. 

Valdyba 1919 me'ams:
N. yVilimaitis, pirmininkas

3154 Douglas Blvd. 
Juozapas Užubalis, pirm, pagelb.

2911 W. Adams 
Fabijonas Striško, nut rašt., 

4255 Richmond 
Vincentas Manikas, Fin. rašt.

28.39 W 40th 
Mykolas Kaziunas, iždin.

3959 W. 16th
Susirinkimai būna kas antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, 1 vai. po 
pietų, John Engei Svet., 3720 W 
Harrison St.

St.

St.

St.

st.

DEL . ingiai.
JOSE!’ XVIPPEL, 

7404 XV. 63rd Place, Argo, III.
PARDAVIMUI didelis bargenas, 3 

aukštų, namas, namelis ir lotas 
$1900.

1627 So. Morgan St., Chicago, III.

BARGENAS.
Geriausiu pasiulijimu nupirksi ma

no namą prie 2939 So. Halsted St., 
Rendos neša $27 j mėnesį. Tiesiai 
prieš pat Parką. Geros sąlygos. Sa
vininkas Imi parduoti Preilai apleis
damas miestą. Paklauskite 2959 Par- 
nell Avė. po 5 vai. vak.. arba Suba- 
toie po pietų, arba Nedėliojai Mr. 
Bilek.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokvklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreaų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Lietuvių Darbininkų Dr-Jos 
AMERIKOJE.

J. Zautras, pirm.,
1919 S. Union Avė 

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

Maželis, nut. ra.št.
731 W. 18 St.

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

, Shemaitis, Kas.
1750 S. Union Avė.

Susirinkimas būna kas antrą su- 
batos vakarą kiekvieną mėnesį 8:00 * 
vai, vak. D. ShemaiČio, svet. 1750 
S. Union Avė.

A.

40.090 akrų trąšios juodos žemės 
nausėdžiains. Vidutinis klimatas. 

Gera transportacija. Lengvos sąly
gos. Geriausia kooperacija. Ten yra 
iusii krašto žmonių. Platesnių žinių 
rašykite:
Frsnk F'ddi, Cor Sotinti Frams.. 

634 Otis BIdg., Chicago, III.

----------- :----  PARDAVIMUI 8 kambarių muro
____ __________ __ ___ '.namas ir du lotu $2500. laibai pi- 

I gini. Gera transportacija.
PARDUODU 7 iMisažieriu auto-1,3618 Union Avė., Chicago, III.

mobiliu. Atsišaukite į savininką. Į_______________ __________ ____
JUOZAS VRUBLEVSKIS, | 100 residencJjos lotų arti šv. Ka-

2535 West 461h St., Chicago. f zjniiero Mokyklos ir Bažnyčios. I’an

I).

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS .

RoKeland 
prastas susirinkimas bus 
birželio 13 d., 7:30 vai. 
Dosvialo svet. 10501 So. Michigan ,,, .t ,, ,,,,,,,, ........
avė. Kiekvienas narys būtinai turi atšitaukita.’'2017 So." 11h" Šalie" St. 
atsilankyti, nes bus balsavimas dėl 
tautiškų centų: taipgi yra ir dau
giau svarbių dalykų apsvarstymui-

kp. nena- 
pėtnyčioj, į

vakare I
REIKTA moteries rinkti sMidurus,

Uit i t i\y i vi i

Už rašt. K. Kalnieti^

’ West Side Metai Refining Co., 
1417 So. Sangamon St.. Chicago.

Tel fanai 1135.

Reikalinga dvieju moterų dėl at 
, Gera mnkes 

tis, pastovus darbas. Atsišaukite 
Ginsburg A Alter.

2707 W. 12th St.

LSS. 234 kp. mėnesinis susirin-rnnkiojhno__skudurų. 
kimas dėl kaikurių priežasčių neį-• * 
vyks birželio 15 dieną, bet įvyks ne- j 
dėlioj, birželio 22 dieną. Draugai,' 
malonėkite įsitėmvt.

— Sekr. A. Audickas. - REIKALINGAS vyras dirbti į pir

dasi ant Talman, Washti“iuiw, Far- 
field, California. tarp 65 ir 67-tos 
gatvės. Visi įtaisymai viduje. Ex- 

1 trą puiki vieta. Prieina prie Marųuett 
; Miinor. Užbaigta. Gera viola sub-

. PARSIDUODA nauja mašina for
das. 5 sėdynių. Priežastis pardavimo, 
savininkas išvažiuoja į farmas. Par
siduoda greitu laiku; už mašina mo- ! ... c
keta $600, parduosiu už $475. Jeigu dj vizijos, ant .South XX.ėst Side. Soc 
kas nupirktų ir nemokėtų važiuoti, {piisnihjimas 
aš išmokysiu

M. P.
3142 Union Avė., 2 floras iš fronto

Sussiv. Lio» Soc. Dainininkų Am. 
1-mo Apskričio konferencija įvyks 
siibatoį, birželio 14, 7:30 vai. vak. i 
Mejdažio svet., 2242 W. 23rd Place. 
Visi chorai priklausantis LLSDA. 
1-mam Apskričiui malonės atsiųsti 
po 3 delegatus, o delegatai teiksis ’ 
įnikti atvykti, nes turime daug rcika- 1 
ly. — J. Urbonas, org. į

DOUGLAS BATUS.
1115 So. Paulina St., Cfttcngo.

rf.ikX' darbininku I FOUN-
DDY NUOLATINIS DARBAS, AT
SIŠAUKITE:

EMPJ OVMENT DEP.
GRANE CO.

40lh ST. & SO. KED?IE AVĖ.

PARDAVIMUI automobilius labai 
pigini, 1917 metu, 7 pasažierių. Bur- 
ke Co. Visai mažai važinėtas. Atsi
šauk ite nuo 7 vai. vak.
3159 Emerald Avė., Chicago.

KAS TURITE Dodge, Biuck, ųrba 
Oklnnd mašiną gerame stovyje, aiva 
žinokite pas mane tai ąš nupirksiu.

A. Saldukas,
1414 So. California Avė., Chicago.

PARDAVIMUI

. Ga
li nadųryti lengvas mėnesines išmo
kėjimo sąlygas. )

Ofisas Marųuette Park Rink... 
63rd & Western A v. XV. II. Fisher, 

Chicago, III.

PARSIDUODA 3 nagyveninių po 
5 ruimus 3 metai kaip statytas nau
jas mūrinis namas su visais įtaisy
mais parsiduoda labai pigiai na
mas randasi tarp 33 ir 34 gatvės 
Union Avė.

C. P. SUROMSKL 
3346 So. Halsted St., Chicago. III.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES PAŠELPOS.

Valdyba 1919 metams:

P. Svelnis, pirmininkas, 
1732 N. Lincoln 

Fel. Brazis, vlce-pirmininkas, 
2420 N. Marshfield Avė.

J. Kalpokas, nutarimų raštininkas 
Avė.

St.

LSS. 81 kp. susirinkimas įvyks ne 
12-tą, bet 16.ta birželio, ty. nanedė- 
lio vakare. Priežastis ta. kad įvyks 
visuotinas LSS. VHI Rajono narių 
siisir’nkiinas 1221 B’ue Island Avė. 
Visi 81 kuopos nariai atvykite.

—J. D. Bendokaitis, rašt. •

REIKALINGA moterų nrie tvarky
mo skuduru. Pastovus darbas. Gera 
mok«"’tis.

ATLAS R AG and METAI. GO. 
910 So. Canal St., Chicago.

PARDAVIMUI pigiai pikcernė ar
ba studija. Vėliausios mados įtaisy
mai. Gera viela. Kreipkitės į

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

PETKAI IVGA MOTERŲ IR MER
GINŲ 16 MF.T1J ABBA SFNES- 

LMPS. 29 kn. rengia draugišką iš- NIU DEL LENGVO DIRBTUVES 
DARBO. GERIAUSIA MOKESTIS. 

RATU BO R N H\IR AND 
RIDGEWAY CO., 

2279 SO. UNION AVĖ.

važiavimą 15 d. birželio j Jefferson 
giria. Bus puikus programas. Vi
sus kviečiame atvažiuoti.

— Rengėjos.

BIZNIERIŲ DOMAI!
PARDUODU pirmos klesos bučer- 

nę ir groserne su vieno įmušto na
mu naujoje lietuvių apgyventoje vie
loje. Parduodu už nebrangią kainą. 

ANTON PRAZSKY.
2856 Emerald Avė., Chicago

PI ATŲS resideneifos lo’ai, arti 
šv. Kazimiro Mokyklos. V’si įtai
symai viduje, puiki vieta Augančioje 
apielinkėi*'. Nieko geresnio. Spėria’ 

pasiulijimns statytojams n*’”1.” 
Grynais pinigais arba ant išmokėji
mo.

W”i. C. Rrietzkc, 
2109 Wk«st 63rd St., Chicago.

FARMOS.
Parsiduoda didžiausioj lietuvių 

kolionijoj, Michigano valstijoj, tar
mes visokios, su gyvenamoms 'trin
ioms ir sodais ir apsėtais laukais, 

galima pirkt ant lengvų išmokesčiu, 
dabar goriausias laikas pirkt far- 
mos. Platesnių žinių kreipkitės 
H*r laišką įdėdamas štampą už 3e.

TONY ZABELA.
P. O. Bok 1, Peocock, Mich.

Prancšu Naujienų skaitvtojam. kas norit pirkti l'arina. geroj vietoj 
ir teisingai tam lietuvių Micliigano. 
aš turiu f Formą ir mano tėvai 
gyvena. Kre itč pas Naujienų a- 
eenta. kuris junis nurodis arba nu
važiuos drauge.

WM. PH'YPAS.
720 W. 120 St., West Putlman, III.

PARDAVIMUI — l abai puikus 6 
cambarių muro namelis su maudyne ir tfesu ant didelio lotn erti 31 -mos 
erai vės. Bargenas už $2.000. Taipgi 
abai geras mimo 6 kambarin namas

4 ir 5 kambariu ant Emerąld Avė..
nrH ,31-mos gatvės, kaina tikrai 

$6.300. Pamatvkite snvin’nka arba 
Mr Tnmncpyc^.ic,, Ernis E. Recnev, 
603 \Vesl 31-st St.

1839 Wabansia 
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 N. Marshfield 
Just. Antanavičia, iždininkas,

1719 Eilėn St.
II. Rauskiniutė, kont. rašt.

1652 Wnbansia Avė. 
Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob 
J. Dauginis, maršalka.
G. H. Moldenhauer, dak. kvotėjas.

1554 W. Chicago Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą se* 

rėdą kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 Wabansia Avė.

Avė.

DRAUGYSTE LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS. 

Valdyba 1919 metams:

PARDUODU 2 mikštu murini n^- 
mą ir sankrovos fikčieriai labai pi-, 
giai iš priežasties išvažiavimo j se- Parduosiu prba išmainysiu į namą, 
na jį kraštą. Meldžiu kreipties šiuo Atsišaukite į: 
adresu. J. YUSKEVICH,
505 West 32nd St., Chicago. 3114 So. Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI farnuL 120 akrų 
Wisepnsino valstijoj''. Trąši žemė.

Pirm., Kaz. Brazevičius, 
402 Lincoln Street 

Ig. Jaseliunas, 
9(50 Jenne Street.

Jonas Sereikis, 
960 Jenne Street 

Kaz. Orlauskas.
818 Jenne Street

Iždin., Ig. Orlickis, 
313 N. Sheridan Road

Iždo globėjai:

SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M. 
Kenosha, Wis.

II. Labanauskas, Pirm.,
818 Alhert Street

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė. 

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct.

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
'* 726 Park Avė. 

Karolis Mickevičius, Jždin.
726 Park Avė. 

Juozas Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Bacine, Wis. 

Juozas Vaičiulis. Iždo glob.,
447 N. Pleasant Street 

Vladas Bielskis, Organiz.,
267 Milwaukee avė.

J. N. Palt, Daktaras Kvot.
165 Main Street

Mctinfai komitetai VI. Bielskis ii 
Juozas Vaičiulis.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA: 
Chepaitis, pirmininkas,

1661 N. Oakley Blvd.
Sahiecki, pirm, pagelbininkas, 

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

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

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

3646 Hamilton Avenue.
Susirinkimai atsibuna pirmą ket- 

vergą kiekvieno mėnesio, Liuosy
bės svetainėje 1822 Wabansia Avė. 

kaip 7:30 valanda vakare.

j.

T.

Vice-pirm.,
Prot. sekr,,

Fin. sekr.,




