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True translation filed wilh Ihc post-mastei* nt Chicago, III. June 17, 1919 
as rcqiiired by the act of Oct. (i, 1917

Vokietija gavo
atsakymą

Turi pasirašyti iki panedelio
Vokietija nuspręs atsakymą spėtoj

8 užmušti, 66 sužeisti Viennoje. 108 už 
mušti Vengrijoj

TALKININKAI JAU ĮTEIKE 
ATSAKYMĄ VOKIETIJAI

pildymą obligacijų.

fruc hnnslnfion filed with lh»* pnM- mašruto projektą, 
master at Chicago, III. June 17, 1919

bai galima, per stoką išminties, 
. v ..... . master ai i.nicago, m. .iiinc i z, ivivm buvimo suvaržymų, išsisklai-’hv u,e n. i <,f tn i. a, ui7

nybės namie, pralaimėti, ne per-

ta.

master at Chicago. III. June 17, 1919 
as r< quire<l by t tie act of Ori. ♦», 1917
FRANCUOS REDAKTORIUS
NUTEISTAS ANT MIRTIES.

PARYŽIUS, birž. 14. — Gas- 
ton Routier, žymus žurnalistas, 
šiandie karinio teismo liko nu
teistas ant mirties už teikimą 
karinių žinių priešui.

Routier, kuris yra solialistu 
su kraštutinėmis teidencijdmis, 
buvo teisia m a s be 
jo buvimo teisme. Jis buvo kal
tinamas, kad jis susitarė su Vo

Baltojo namo valdininkai ne-

Duoda šešias dienas priėmimui 
taikos,. Jei vokiečiai nepasira
šys, kariavimas prasidės pane

mainos finansiniuose, ekonomi
niuose ir uostų ir vandens kelių 
skirsniuose, taipjau 
mas sumanytosios Kiel 

lo komisijos.
t žfikrintimas narystės

ti ten karės luiku franeuzų kal
boj laikraštį skleidimui germa- 
nofilų propagandos.

panaikini- 
kana-

tautul•

True trnnslntion filed with Ihc post- 
mastei* at Chicago, III. June 17, 1919 
as rc(|iiired by the act of Oct. 6,1917

Vokiečiu Austrijoje
PARYŽIUS, birž. 16. — Vo

kiečiams suteikta dar 18 valan- 8 ŽMONES UŽMUŠTI VIENNOJ

Suv. Valstijų 
kongrese

tas sugrįš iš Paryžiaus, bet jie 
mano, kad jis išplauks į Wasbin

Šią savaitę Belgijoj.

PRAŠO SUVARŽYTI ŽMONIŲ! I’rue trnnslntion filezl with the post
1 ATOVF įninster nt Chicago, III. June 17, 1911’

** I i*e<|un*e<l by the net of Oct. 6. 1917
_ , t , J RUSAI PARĖJO GALICIJOS
Norima uždek apinasrius ant

. x- i i RUBEŽIŲ.svetimtaučių laikraščiu

Era pagelbon vengrams

LONDONAS, birž. 14. — Ket
verge datuota Exdįaugo Tolo

WAS1 IINGTON, birž. 14. — 
Radikalizmas, savavališkumas 

ir prievarta Amerikoje ir bolše
vizmas, kokis apsireiškia sovie
tų valdžia Rusijoje yra smerkia-. .. , 1V .. . ...„. .. ,n. Rusijos bolševikų kareiviai perini šiandie paskelbtame rapor-l . .... , ¥. .leio Galicijos rubezių ir artinasi te senato teisių subkomiteto, ku-| . _ .y, . ... ., _ , ¥. . . _.. | prie larnopoho su aiškiu tiksluris darė plačius tyrinėjimus a-| . ' r , lv .. v. . , ... . I susijungti su Vengrijos liolsevi-pie šiuos ir kitus dalykus perei-l .... ,, .v.

bus įteiktas senatui panedėlyj.
Subkomitetas rękąmenduoja 

arp kitų, sekamus įstatymus:
Nuolatinis įstatymas, panašus 

karės laiko špionažo aktui, ski- 
ramas kontroliavimui “anarchi
jos ir prievartos spėkų“ ir “ga

nėtinam apsaugojimui musų 
nacionalės savistovybės ir mu
sų esančių įstaigų“.

Aštrios reguliacijos apie išdir
binių, išdalinimą |ir laikymą Į FRANCUOS ANGLIAKASIAI 

smarkios sprogstančios mede-Į SUSTREIKAVO.

Čecbo-slovakai praneša apie 
pasisekimus karinuose žygino-

Darbininkų kova
l'riip Hrnn* Inlinn filed with Įhe post- 
mnstdr at Chicago, III. June 17, 1919 
is i*equii*e(l by the act of Oct. 6,1917

Amerikiečiai sumušė Vilią
35 žmonės žuvo ant laivo

Sovietai ant Spitzbergen salų
AMERIKIEČIAI SUMUŠĖ 

VILLA.

Amerikos kareiviai perėjo rube
žių ir .išvijo Vilią iš Jaurez.

vijo Vilios kareivius iš Jaurez 
ir nuvijo juos toli j lygumas lin
kui kalnų. Vilios kareiviai liko 
visai sumušti ir turėjo bėgti, kad
ištrukus nuo gulančios ant kul- j SOVIETAI ARTINASI PRIE 
nų amerikiečių kavalerijos. POLIAUS.

35 ŽMONES PRIGĖRĖ UPĖJE.

TUSCALOOSA, Ala. birž. 16. 
— Lavonai 20 žmonių jau at
rasti, kurie žuvo vakar apvir
tus pasivažinėjimo laivui Mary 
Francis. Dar nesurandama nuo 
12 iki 15 žmonių. Ant laivo bū

mas upės pasisukime.

Carranzos kareiviai jau baigė 
varyti Vilią iš Jaurez, kada Vill- Spitzbergen angliakasiai Nuda

rė savo sovietą, ir apėmė valdžią
skersai rubežilų Amerikos pu-

gymis amerikiečių gyvastį, ka
valerijai su kulkasvaidžiais pa-

STOCKHOLM, birž?. 16. — 
Veiklusis bolševizmas jau sie
kias! poliaus. Jis jau apsireiš
kė visai netoli šiaurinio poliaus 
— ant Spitzbergen salos, kur

mą po taikos sutartim.
PABYžft’S, birž. 16. — Genc- 

ralis taikos konferencijos sek
retorius Paul Dutasta 6:49 vai. 
šiandie vakare įetikė Vokietijos

rru«» translation filed with the p-">st- 
master at Chicago, III. June 17, 1919 
as re<|iiired by the act of Oct. 6,1917

VOKIETIJA NUSPRĘS 
SUBATOJ

von Brockdorff-Rantzau talki
ninku atsakvma i Vokietijos

Taikos sutartis bus paduota na
cionalini susirinkimui.

ties. Tuoj po priėmimui doku
mentu grafas von Brockdorff- 
Rantzau sėdo į laukiantį speci
ali traukinį ir išvažiavo į Wei- 
mar.

Galutinas /dsąkymn/;, no į- 
teikimui jo Vokietijos delegaci
jai tapo paskelbtas viešai.

Vokiečiams duodama penkios 
dienos priėmimui ar atmetimui

Jei jie priims, taika bus pasira
šyta tuojaus; jei jie nepriims, 
mušiu |)aliauba užsibaigs suba
toj, birželio 21 d. ir valstybės

Tik smulkmenos pakeistos.

Principai pirmiau paduotų są- 
gi» yra tvirtai apginami,, kai-

uos smulkmenose, taipjau pri
dėta paaiškinimai apie jų pa
naudojimą. Atsakymas susi-

poeiliui abelnų konlr-pasiuly- 
mii.

J permainas įeina:

Permainos rubežių Vakarinėj

Panaikinimas trečiojo zono

Laikinis padidinimas Vokieti
jos armijos nuo 1(M),(MM) iki 200,- 
000 kareivių.

Užreiškimas mierio už mėne
sio po pasirašymui po taika pri
duoti surašą žmonių, kurie yra 
kaltinami peržengime karės įs
tatymų ir papročių.

Pasiūlymas
Vokietijos atl
ir priimti sumanymus apie iš-

BERL1NAS, birž. 15. — Gra
fas von Broakdorff-Rantzau 

pranešė Berlino valdžiai, kad jis, 
tuoj po gavimui talkininkų at-

C( ĮPENI IAGEN, birž. 16. — 
Komunistų riaušėse 'nedėlioj, 

Viennojc 8 žmonės liko užmuš
ti ir 66 sužeisti.

6,000 demonstrantų bandė pa- 
liuosuoti subatoj areštuotus ko
munistų vadovus.

Policija šovė į orą, o'paskui 
į minią. Demonstrantams vis- 
tiek pasisekė 'paliuosuoti savo 
vadovus. Penki policistai su-

gos. _____
Reguliacijos apie greitai d y g-1 Transportacijos darbininkai sū

dančius organizacijas ir specia- grįžo,
liūs interesus, kurie skelbia “sva 
jonas apie* valdžią, sociologiją, PARYŽIUS, birž. T 6. — Ang-

Vilios spėkas toliau nuo upės 
kranto. Kavalerijos pulkai p<-

rėmė su Vilios kareiviais. Vie
nok villistai negalėjo Išlaikyti

Kada tapo panaikintos mais
to porcijos, sandėliai greitai iš
sekė ir tapo paskelbtas anglia-

siūlymus išvažiuos j Weimar ir 
bus ten ularninke po piet. Ta ži-

Tuoj po grafo atvykimui ka
binetas laikys susirinkimą ir są-

finansų ir ekonominiems eksper 
tams, kurie raportuos kabinetui. 
Situacija bus perstatyta nacio- 
naliam susirinkimui seredoj ir 
bus svarstyta ten, taip kad kabi-

Turėdamas epspertų nuomo
nę it susirinkimo poziciją, kabi-

atsakymą subatoj nacionaliam 
susirinkimui ratifikuoti.

Truc ♦rnnslation filed vith the po$t- 
master at Chicago, III. June 17, 1919 
as rcquii*od by the art of Oct. 6,1917

23 KARĖS SIAUČIA

Sako “Bonar Law;

LONDONAS, birž. 16. — Tai-

valdžios kalbėtojas atstovų bute
Andrevv Bonar Law, atidaryda-

lės paskolos kampaniją.

Kontrolė ir reguliavimas svo- 
timkalbių laikraščių.

True translation filed v*i h the post 
mastei* at Chicago, III. June 17, 1919 
a.s rcijuircd by the act of Oct. <>, 1917

108 UŽMUŠTI VENGRIJOS 
STREIKE.

+

Laike bandymo suardyti strei
ką arti Sombarbeek, vakarinėj 
Vengrijoj, 108 gdleŽAnkchečfiai 
liko 
šia.

užmušli. Streikas

translation filczl with the oost-True
'mastei* at Chicago, III. June 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (>, 1917

Rusijoje
BALTAGVARDIEČIAI PAĖMĖ 
FORTĄ PRIE KRONŠTADTO.

STOCKHOLM, birž. 16.— Es- 
tonijos oficialis pranešimas sa

ka, skersai įlanka nuo Kronš- 
tadto, svarbiausios jūrinės Pet-

garnizonas sukilo prieš bolševi
kus.

. i---------------------

Bolševikai evakuos Petrogradą.

LONDONAS, birž. 16. — čia 
gauta bevielinė žinia iš Mask
vos sako, kad daroma skubus 
prisirengimai evakuoti Pctro- 

penkių dienų. Jie. turi pasirašy-. ^I<H 
Ii, arba užsibaigs paliauba mu-Į.
sių. laika turi Imti teisinga, liet mas|cr .j Chicugo, III. June 17, 1919 
teisinga taika, turi būti aštri tai- required by the net of Oct 6,1917
ka.”

Kalbėtojas sakė, (kad Angli-

kooperavimo su i kad dabar siaučia 23 skirtingos

VVilsonas išvažiuoja Beigijon.
PARYŽIUS, birž. 16. - - Šįva

kar paskelbta, kad prezidentas 
VVilsonas 10 vai. ketvergo vaka
re išvažiuos iš Paryžiaus apsi-

■ do, kad streikas abclnai yra ge-
BAKER REIKALAUJA 509,000 nevaliu.

KAREIVIŲ ARMIJOS. I Transportacjijos darbininkai 

----------  I Paryžiuje, kurie streikavo dau- 
\VAS1 IINGTON, birž. 16. —I ginu kaip savaitę laiko, šiandie 

Karės sekretorius Baker šiandie sugrįžo prie darbo ir vaigščio-

lų komitetą |ir reikalavo, kad j rių ir omnibusų šiandie buvo 
kongresas parėdytų apie.armiją I normalis. Laikraščiai tikisi su- 
iš 509,(KM) kareivių, kol negali- tidkymj) metulo darbininkų

nėsz sistemos. Jis užreiškė, kad ----------------------- ---- —
dlstovų huto priimtame meti- ELEKTROTECHNIKŲ STREI- 
niame armijos paskirimo biliu- KO NEBUS.
je nustatytasai skaičius 300,000 j ______
kareivių nėra ganėtinas. Burlesonas nusileido ir išpildė

j darbininkų reikalavimą.
Reikalinga 500,000 kareivių.

VVĄSHINGTON, birž. 16. —Į tas ruteriudliojic-į įBrotherhood 
štabo viršininkas gcn. Peyton C.
Mareli šia lutu* pasakė senato 

karinių reikalų komitetui, kad 
delei tautų lygos, Suv. Valstijos 
turės užlaikyti armija iš 500,000 
kareivių palaikymui taikos Eu
ropoje. \

L^os santarvės skirsnio obli
gacijos, kurios suriša Suv. Vals-

of Elcctrical Workors užvakar 
išsiuntinėjo vaisiems lokalams 

paliepimą atšaukti generalį str-

kad krasos ^virj|in'inkas Burle- 
son gabaus nusileido ir pripaži
no darbininkams teisę organi
zuoties ir kolektyvi tarimąsi su

paliečiamybę, daro neišmintin
gų užlaikyti armiją iš mažiau 
kaip 500,000 kareivių.

True translation filed wtth the post- 
master at Chicago, III. June 17, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917
Senatas negali gauti sutarties, 

sako ||Wilsonas.

WASI IINGTON, birž. 16. — 
Atsakydamas į senato rezoliuci
ją, reikalaujančią pilno teksto 
taikos
VVilsonas pranešė, senatui per 
valstybės departamentą, kad jis 
neskaito esant viešu reikalu per-

prezidentas

Šiandie paskelbta, prezidentas 
Wilsonas sugrįžęs namo važi
nės po visą šalį, laikydamas pra
kalbas parėmimui tautų lygos.

Atšaukimas elektros darbi-

legrafistus kovoti su didelėmis 
telegrafo kompanijomis ir su 
Burlesonu, kuris atsisako tele-

teisę, kurią jis prispirtas buvo 
pripažinti elektrotechnikams.

DEBSAS PERKELTAS I AT
LANTA.

ICugene V. Delis, kuris yra nu
teistas kalėjiman 10 metų ir iki- 
šiol sėdėjo Moundsville, W. Va. 
kalėjime, tapo perkeltas į Atlan-

ti jos sekretorius Adolph Gcrmer 
sako, kad tas padaryta (odei, 
kad Moundsville kalėjime sar-

nepatiko valdžiai ir ji užtai Deb-

Kada amerikiečiai perėjo ru
bežių ir kad neįvyktų kokio su
sikirtimo, Carranzos valdžios 

kariuomenė Įliko ištraukta iš 
amerikiečių užimtų miesto da-

dė atsilaikyti, bet niekur nega
lėjo padaryti ir nuolatos traukė
si. Pagalios kada villistai tapo 
išvyti iš miesto, jie pradėjo 
bėgti smilčių, tyru, vejami ome

kos buvo padalintos į tris dalis 
ir miestą užpuolė iš trijų pusių 
bet amerikiečiai jas visas sumu

šus amerikiečiai jau vijosi Vil-

ti tik debesis dulkiu, kurie rodė.

keliai taip toli Vilią nusivijo, 
kad Amerikos žvalgai jau ne-

atokai nuvytos nuo miesto, a- 
merikiečių kavalerijai paliepta

te. Kada visi kareiviai sugrįžo 
iš vijimus, jiems tuoj paliepta 
apleisti Meksiką ir visi Ameri-

šėjo. Kartu jie atsivedė KM) atim 
tų iš Vilios arklių ir 9 belaisvius. 
Kiek Vilią mūšyje su amerikie-

žinios.

Vilistai šaudydami į EI Paso 
vieną Amerikos kareivė užmu
šė, o 3 kareivius ir 3 civilius 
žmones sužeidė.

Turėtų tris kartus gyventi.

ST. LOUIS, Mo., birž. 16. — 
Frederick Fielder, kuris prisi- 

pažio užmušęs į |tris žmones, 
šiandie liko nuleistas kalėjimai) 
visam gyvenimui už kiekvieną 
žmogžudystę. Bet kadangi žmo 
gus negyvena tris sykius, todėl 
teisėjas nusprendė, kad bausmė
butų atliekama kartu už visus numirė ant vietos, o ji ligoni- 
nusidėjimus. nčj. (

Kada kompanija pasiuntė 
daugiau maisto ir angliakasių, 
sovietas priėmė maistą, bet pri
vertė atvykusius streiklaužiauti

li Spitzbergeno sovieto linkėji
mus Leninui Maskvoje.

Darbininkų neramumas šiau
dinėje Norvegijoje nuolatos di-

ktui, kad angliakasiai yra dau-

gyventi visai netikusiose landy
nėse, kur nėra jokių naminių 
parankamų.

BURLESONAS VISAI NUSILEI 
DO.

Pripažino teisę organizuoties 
telegrafo ir krasos darbinin

kams.

ATLANTIC CITY, N. J., birž. 
16. — Amerikos Darbo Federa
cijos konvencijoje šiandie pas
kelbta, kad (krasos viršininko 
subatoj išleistas paliepimas, pri
pažįstantis elektros ir telefono 
darbininkams 
ir kolektyviai 
tojais, kuriuo 
ralio elektros
ko, apima visus krasos departa
mento darbininkus taipjau tele
grafistus, kurie už pripažinimą

tartis su samdy-

darbininkų strei-

Burlesonas kaip tik įmanyda
mas draudė k rasos darbinin
kams organizuoties, bet darbi
ninkai visgi jį pergalėjo.

NUŠOVĖ SAVE IR PAČIĄ.

Albert W. Zeman, eidamas 
kariuomenėn paliko jauną pa
čią. Jis visą laiką bijojo, kad 
ji nepamestų jo ir neitų prie 
kitų; ir tas atitiko. Kada jis 
sugrįžo, jo jauna pati turėjo 
gerus laikus su kitu vyru. > Jis 
bandė ją perkalbėti, bet toji tik 
juokėsi iš jo. Tąsyk jis, nuėjęs 
pas ją, nušovė ją ir save . Jis
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Naujienos eina kasdiena, Išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
JU. _ Telefonas: Canal 1506. 

Užsisakomoji Kaina:
Chicago J e — pačta: /

Metms .....................................
Pusei meto ....................... ..
Trims mCnesiaina ............ <
Dviem mėnesiam ■••••••• 
Vienam mėnesiui .............

Chicagoje — per neiiotojua:
Viena kopija ............................... J2
Savaitei ..................................  JįJ
Mėnesiui ........................................ b®

Suvienytose Valstijose, ne ChlcagoJ,

Metine ..................  ••♦ĮĮO
Pusei meto ............................  J-®®
Trims mėnesiams................... 1.65
Dviem mėnesiam ......................125
Vienam mėnesiui ..........................•»

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00
1.50
1.65
1.45 

. 71

Alkani vaikai.

Didžiuma “praktiškų” žmo
nių laikosi tos nuomonės, kad 
dabartiniu laiku Amerikoj esą 
“geri laikai.” Girdi pramonija 
ir prickyiia žydėto žydi. Jie taip 
gi stengiasi pabriežti tą taktą, 
kad šiais laikais sulyginamai y- 
ra visai nedidelis skaičius be
darbių, o tuo pačiu laiku uždar-

Daug prisieitų kalbėti prieš 
tą tvirtinimą. Ret šiuo tarpu 
mes pasitenkinsime nurodymu 
į tai, jog iš daugelio miestų atei
na žinios, kad ten vaikai badau
ja...

Tas klausimas nelabai senai 
buvo svarstomas Clticagoj; jis 
buvo svarstomas ir kituose mie
stuose.

Labai indomų pranešimą pa-

parlamentas.
Sulig to pranešimo, iš penkių

llauja. ’ Tie vaikai, — 
katos komisionieriai 
Jauja gydytojaus pagalbos, 
daili nepalikus paliegėliais.

Sulig to paties pranešimo, še
šios dešini t js nuošimčių vaikų, 
lankančių viešas mokyklas 
(punlic scliool), yra kamuojami 
chroniškų, nedavalgymu!

Išeina kažin kodėl taip, kad 
juo daugiau darbininkai uždir
ba, tuo blogKMi jiems gyvenasi.

Sunku suprasti, kodėl, esant 
tokiems “puikiems laikams”, 
vaikai kenčia badą ir šaltį.

reika-. 
1-

taincntas duoda į tai atsakymą.

“Sulig valdiškos statistikos, 
,darbininkų algos pakilo ant 18 
nuošimčių, bet kainos ant gyve
nimo reikmenų nuo pradžios 
karės pakilo ant HM) nuošim
čių?’

Išeina taip, kad jeigu New- 
Yorko darbininkas prieš 
uždirbdavo $15 į savaitę, 
dabar jis uždirbta $18, bet
tuos $18 arba $20 jis gali nusi
pirkt tik tiek gyveninio reikme
nų, kiek jis galėdavo prieš karę 
gauti už 9—10 dolerių.

Dėka tam apreiškimui, darbi
ninko padėjimas ne pagerėjo, 
bet, priešingai — pablogėjo.

Toliau tame pratesime, šako

karę 
tai 
už

l os šeimynos turėjo 2118 vai
kus nuo 1 iki šešių metų am
žiaus. Puoš vaikus tėvai neįsten 
gc maitinti pienu.

“Tokie vaikai — sako praneši
mas, — jokiu budu neįstengs 
pasekmingai kovoti su dabarti
nėmis sunkiomis apystovomis ir 
užaugs nesveikais žmonėmis.”

Apie suaugusių sveikatą pra
nešimas nieko nesako.

Nieko nesakoma ir apie darbi- 
ninkę-moterį, kuri nuo savęs ] 
nutraukdama stengiasi maltin- 
ti savo kūdikį. Apie moteris, ku 
rios badauja, kad tik jų vaikui'

ir ki- 
stovi 
Neiw

Tiesa, New Yorkas turi ypatin 
gas sąlygas.
• Tume mieste labai daug gy
ventojų. Jis perpildytas svetini 
šalinis, kurie suvažiuoja čion iš 
įvairių pasaulio kampų,

Ret pakartojame, kad 
tuose miestuose dalykai 
mažai kuo geriau, negut 
Yorke.

Alkanų vaikų daug ir kituose 
miestuose. Nemažai taipgi 
suvargusių moterų ir vyrų.

Tai kurgi tie “puikus laikai,’’ 
apie kuriuos tiek daug kalba
ma?

Nelengviau darbininkui daro
si nuo to, kad jis dabar daugiau 
uždirba, bet už tuos pinigus gali 
nuspirktl mažiau, nekad jis ga
lėdavo pirma. — Z.

Tme translation filcd with the post- 
master at Chicago, III. Jane 17, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Sovietu Rusijoj
TIK VIENAS ĮftJIMAS RUSI

JON.

Tiltas per Sestra upę prie Teri- 
joki yra vienatiniais vartais 

Rusijon.

(Chicago Daily News kores
pondento Isaac Don Levine pra
nešimas).

TERIJOKI, Finliandijoj, birž. 
t (per Londoną, birž. 12). — 
“Mirtis Kolčakui ir Mannerliei- 
mui! Tegyvuoja Rusijos sociali
stine federatyvė sovietų respub
lika!” Tie žodžiai, užrašyti ant

tos ant dviejų stulpų prie įėjimo 
į sovietų Rusija, kurį aš perėjau

do, sveikina jus nuo Rusijos

riančios sovietų žemę nuo Fin- 
liandijos ir viso pasaulio. Jus 
skaitote užrašą ir visos kruvinos 
pasakos apie bolševikus Rusijo-

unijos, Stockbolmo ir Hclsing- 
forso viešbučių koridoriuose, 
jums urnai prisimena.

Jums užeina pagunda 
bet lydimas

jus būnate

Fin- 
daik- 

|XT 
tiltą

ti
landijos valdininkų ir 
tų nešikų
vedami per mažą medinį
skersai Sestra upę — vienatinius 
atdarus vartus j Rusiją jos 7,(MM) 
mylių fronte, apsupančiame so
vietų teritoriją. Net ir tos duris 
į proletariato šalį tik retkarčiais 
būna atdaros. Kartkartėmis, tai 
rusų, tai finų kareivis, saugojan
tis Sestros krantus iššauna savo 
kultuvą ir skersai upę pasigirs
ta atskambėsis šūvio, Tada aki- 
mirksnyj abi linijos sujunda ir 
užsiliepsnoja betiksliame šaudy
me. Abiejų tada pusių vielos 
’reilai pradeda veikti.

Maskvoje užrubežiiiių reikalų 
ministeris čičerin net bolševikų 
pripažįstamas, kaipo ga tįsia u-

Tokiame atsitikime, kaipo virš- 
minėtas, jie parašytų trijų ko- 
luinnų notą, protestuojančią 
prieš provokatoriškos pasielgi
mus begėdžių baltųjų finų. Hel- 
ungforse propagandos hipelis/ 
‘Russkaja fcizn,” palaikomas 
Rusijos monarchistų, išeitų su 
žinia, kad finai galbūt paėmė 
Petrogradą. Tada sekamą rytą 
Anglijos ir Amerikos laikraščiai 
šspausdintiį žinių agentun/, te- 

’egramas, pranešančius iš ištiki
mų Iltinių apie puolimą Petro
grado.

Kaip tik lygiai tas atsitiko 
jenitą mėnesį man atvykus į

I New York Times, kuris ką tik.
I 9a gauta, žymioj vietoj deda
I dilią, kad finai paėmė Petrogra- 

lą. Trimis dienomis vėliau kc-
I 'vje į Petrogradą aš atvykau
I mt i*'|i>K:>an<|ij(is-Rūbijos rube- 
į Maus ir 2 valandų po pietų atra
dau finų sargybų tebestovinčių 

vienoj pusėj Sestra upės

tilto prieš rusus kitoj pusėj. 5 
vai. po piet mes pradėjome eiti 
per upelį ir rusų partija pasiti
ko mus viduryje tilto. Po apsi- 
žiurėjimo mano dokumentų, ru
sų komanduotojas nutarė mane 
praleisti.

“Ir čia civilizacija užsibaigia” 
prasnebždėjo man atsisveikin- 
mas su manim finų valdininkas.

“Užsibaigia?” pajuokiančiai 
paklausė rusas vertėjas, kuris 
nugirdo patėmijimą. “Ji užsibai
gė ten senai”, ištarė jis rodyda
mas linkui Finljandijos ir vaka
rų.

Vokiečiai pardavė šautuvus so
vietų raudonajai armijai.

STOCKHOLM (Koresponden
cija). Sovietų valdžia gavo iš 
sudemoralizuotų vokiečių po 
paskelbimui paliaubos 1,500,- 
(MM) šautuvų mokėdama 20 kap. 
už kiekvieną šautvą; kelis 
šimtus kulkasvaidžių po du ir 
pusę rublio; tranšėjų morlaras 
po 250 rublių. Tuos faktus su
teikė Petrogrado policijos virši
ninkas Vilius ša to v vienam a- 
iberikiečiui, kuris rado raudo
nųjų armiją gerai aprėdytą ir 
gerai apginkluotą.

Sovietų amunicijos dirbtuvės 
pagamina daugybę ginklų. Taų)z 
vien tik Iževsk dirbtuvės darbi
ninkai gva rantavo valdžiai kas
dien padirbti po 1,000 šautuvų.

Sovietų valdžia įsteigė kari
nes akademijas. Gen. Klimovič, 
viršininkas geperalio štabo aka
demijos pasikalbėjime sekamai 
pasakė:

“Dabar akademijoj yra 178* • ♦ • studentai, 121 yra komunistai ir 
jų tarpe 113 buvusių oficierių. 
Pirmoji k lesa bus išleista liepos 
1 dieną. Nauja revoliučine ka
rine doktrina ir naujos revoliu
cinės karinės taktikos turėjo bū
ti išdirbtos dėl ei vi lės karės.”

Po trijų savaičių slraiko visos 
mažesnėsės firmos llnivo pri
verstos duoti 44 valandų savai
tę ir šiek-tiek pakelti mokestį. 
Didėsės gi firmos, sutikusios su 
laikinu karės Darbo Komiteto 
padavadijimu 42%» valandos 
po 8’/2 valandas į dieną ir visai 
nedirbti šeštadieniais — visai 
atsisakė duoti pakėlimą algos 
atlyginimui už sugaištąjį laiką.

Bet |x nkta slraiko savaitę visi 
fabrikantai pasidavė, duodami 
savo darbininkams vidutiniai a- 
pie 10 nuoš. algos dauginus.

Ūpas, kuris buvo pas šiluos 
darbininkus, buvo stebėtinas. 
Mažne visos dirbtuvės buvo pil
nai sustabdytos nuo viršaus iki 
apačios ir jokio pertrūkio strai- 
kiniukų eilėse nctAivo.

’ Straikui besitęsiast jie pradė
jo tobulinti savo organizaciją, 
pamatę, kad be stiprios organi
zacijos jie neįstengs palaikyti tą, 
ką jie laimės, ir neįstengs nie
ko laimėti ateityj. Rudami ge
rai išsilavinusiais klcsinėje ko
voje, steigdami savo organizaci
ją, jie pradėjo atmctinėli seną 
amalinės unijos formą, būdą 
ir principą ir organizavo uniją 
paremtą pramoniniu unijizmu 
su šapiue unija kaipo vienute. 
Darbininkai visokių tautybių ir 
visokių amalų, pradėjus nuo 
dauginus išlavinto-audėjų — 
iki šlaviko ir patarnautojo, si/ ‘ 
junge kas į savo šapinę uniją ir, 
neklausdami bosų pripažinimo, 
jie dabar beveik kontroliuoja vi
sas šapas ir darbininkai turi 
skaitytis su jų šapų komitetu.

Skaitytoju Balsai
t.h reikš teis štamu skyriuje 

nuomones Redakcija neatsako.] x

Moterims Baltiniai

Geras maistas armijoj.
10% valdžios maitinimo dar

bo eina armijoj. Sekamoji' da
bar yra raudonosios armijos 
maisto porcija: Du svarai duo
nos į diena, viena uncija cuk
raus, vienas svaras mėsos die
noje, Vienas svaras riebalų į die
na ir ke tvirtadalis svaro arbatos L
į mėnesį.

Nėra gauta statistikų, koks 
nuošimtis sugrįžtančių iš Vokie
tijos karės belaisvių stoja rau- 
donojon armijom Tečiaus yra 
žinoma, kad didelis skaičius be
laisvių jau sugrįžo namo. Viso 
apskaitliuojama virš 1,000,000 
žįmonių.

Ti ne translation filed xvith the post- 
niastcr at Chicago, III. June 17, 1919 
as peguired by the act of Ui t. 6, 1917 

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.

(Žinios Intern. Labor Ncws 
Service).

SUV. VALSTIJOS.

šilkų darbininkai gavo 44 va
landų savaitę vakariniame 

Hobokene, N. J.

šilkų darbininkai dludsono 
apskrity j, Ne.w Jersey’je gali sa
kyti, kad jie yra pirmutiniai 
tarp šalies šilkų darbininkų, ku
rie gavo 44 valandų savaitę po 
paskutinių trijų menesių kovos.

Dauginus kaip keturi tuksian
čiai neorganizuotų šilkų darbi
ninkų išėjo į straiką vasario nie 
nosyje, reikalaudami sutrumpi
nimo valandų nuo 59 Iki 14. Ret

PIETŲ AMERIKA.

Radikalizmas Pietų Amerikoje.

Cristobal, Kanalo Juosta. — 
Pie tų Amerikoje radikalizmas 
sakoma esąs radiKalcsnis ir grie- 
štesnis negu Suv. Valstijose ar 
net Europoje.

Priežastįs to, kaip jas išaiš
kino Christian Science Monitor 
atstovui, yra trejopas.

L Daugelis revoliucijų, kurios 
tolydžio atsitikdavo, nuskaus- 
davo turtingąsias klesas, nes jos 
buvo plėšiamos liek, kad pas 
jas nieko nelikdavo. Ret kada 
girdime tolinus, kad “norėda
ma^ pralobti pietų Amerikoje, 
turi pasigauti valdžią j savo ran 
kas, ar sutverti-valdžią iš grupės 
vyrų,” turinčių tą tikslą; ir to
linus, kad “jokis giras biznie
rius neis į biznį, bet privers už
sienio korporaciją dirbti jam.” 
nes “korporacijų milžimas yra 
ten pagarsėjęs, tai galim? tikėti, 
kad “švietimo ir prievartos va
dovai ir agitatoriai yra suimti 
iš klesų buvusių turtingomis” 
ir jų noru yra pakilti patiems 
“švipsti” kilus.

2. “Agitatoriai atranda tuos
žmones esant gera dirva propa
gandos sėklai6. “Šitie žmonės” 
yra žmones negalintieji pirkti ar 
gauti žemės sau iš neskaitlingų 
didelių žemes savininkų, kurie 
nenori mažiiįti savo dvarus, nes 
jiems gerinus yra turėti minias 
žmonių darbininkais ir samdi
ninkais. - v

3. Didesniais būriais suvažia
vę Argentinon negu į kitas Pie
tų Amerikos šalis, paskutiniai 
ateiviai iš Italijos, Japonijos, 
Vokietijos ir Slavų šalių jau
čiasi karčiai apsirikusiais nau
joj šalyj, kur žemes yra tiek 
daug ir ji turėtų būti pigi, bet 
jie negali gauti jos, nes minėti 
savininkai nenori jos duoti, ir

KOKIĄ reikšmę: turi tau
tų FLAGAI?

Didžiajai karei pasibaigus, 
kiekviena didėlesnė ar mtižesnė 
tautelė reikalauja nepriklauso
mybės ir pastovios taikos, ir 
kiekviena jų įsitaiso savo tautos 
žymę, vėliavą. Ret reikalauda
mos pastovios taikos jos tuo pa
čiu laiku krauju vėl laužą karei 
uždegti. Nes jeigu tautos skir
stysite sienomis vienos nuo kilų, 
turės savo šalies Hagą kaipo įtin

tos žymę, jos kartu turi laikyti 
ir stiprinti savo kariuomenes, 
idant savo flagą, tai yra savo 
sienas gymis. Anksčiau ar vė
liaus turi kilti nesusipratimų 
tarpe tautų, ir štai vėl karė, vėl 
karė, vėl kraujo liejimas, vėl gy 
vasčių žudymas ir turto naiki- 
ninias.

Noras turėti savą tautinį fla
gą; noras sienomis skirties nuo 
kaimynių tautų; noras tas savo 
sienas įmanomai pastumti to
liau į kaimynų kraštus, tai ir y- 
ra karių priežastįs. Ir karės, to 
dėl neišnyks, kol nešnyks nuo 
žemės paviršiaus {tautinės sie
jos ir l utiniai Hagai. Tik ta- 
cu’, Vada visame pasaulyje už- 
plevėsu s viena bendra visoms 
šalims ir visoms laidoms vėlia
va; kada nuo žemės paviršiaus 
bus nušluota neteisybė ir išnau
dojimas, vergimas ir priespau
da — tik tada įvyks pastovi ant’ 
žemės taika, tik tada klestės 
meilė, brolybė ir sutikimas tarp 
visų žmonių ir tautų.

— A. Bartulis.

Darbo Laukas.
• JĮ

ATLANTA, GA. — Streikai, 
kam prašalino unistus iš darbo, 
—The Atlantic Steel kompani
jos bosai pavarė iš darbo du dar 
bininku už tai, kam jie įstojo 
naujai suorganizuoton Anialga- 
mated Association of Iron, Steel 
and Tin Workers unijon. Unija, 
pareikalavo, kad pavarytuosius 
kompanija priimtų atgal dirbti, 
bet jai atsisakius tatai padaryti, 
500 darbininkų metė darbą. —

YONKERS, N. Y. —Tedirbs 
tik penkias dienas savaitėje. —- 
Pčnlėrių unija No. 187 padarė 
kontraktą su samdytojais, ka< 
unijos nariai tedirbs tik penkias 
dienas savaitėje. Algos gaus 30 
dolerių savaitėje, ir ekstra už 
viršlaikį. —

CHARLESTON, W. V. — Lai 
mėjo didesnę mokestį. — Orga
nizuotieji vietos darbininkai lai
mėjo didesnę mokestį, šiaip: 
plumberiai ir elektrikos darbi
ninkai gaus po 81 Vi centų va
lančiu, maliavotojai 75c. valan
dai; geležies darbininkai, $1.00 
valandai; tinkuotojai, 87V& c. 
vai.; karpenleriai, 75 c. valan
dai. — ,

CLEVELAND, O. — Laimėjo 
daugiau algos ir 8 vai. darbo 
dieną. — Turiu lįs stiprią savo 
organizaciją geležioš molderiai 
privertė samdytojus įvesti 8 
val.-darbo dieną ir padidinti mo 
keslį darbininkams nuo $5.50 
iki 0 dolerių dienoje. —

prieš dieną darbininkų paskirtą 
išeiti slraikan visi darbdaviai iš
kabino iškabas, pranešdami sa
vo darbininkams, kad nuo tos 
dienos dirbtuvės dirbs 47 valan
dų pamatu ir kad 5 nuoš. bus 
pridėta prie jų mokesties.

Darbininkai visiškai ignoravo 
šilą darbdavių, pasiūlymą ir 10 
vai. ryto, vas. 6 d. išėjo iš visų 
dirbtuvių; išėję jie sušaukė di
delį masinį susirinkimą•tFlorai 
Parke. ’

jie neranda progos nepriklauso
mam užsiėmimui, nes minėtos 
korporacijos turi visa sumono- 
polizavę.

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip krhninaliikuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro t 

visokius dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

332S S. Halsted St.
Ant trečių lubų 

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St.

1111-13 UnityBIdg.
Te!. Central 4411

QU1NCY, ILL. — Molderiai 
laimėjo steriką. — Geležies mol* 
dorių streikas, kurs tęsės ketu- 
rioliką savaičių, pasibaigė. Strei 
kuotojai laimėjo 8 vai. darbo 
dieną, ir mokesties 68 centus va
landai. —

JAMESTOWN, N. Y. — Strei
kuoja 4,000 darbininku. — Vie
tos rakandų fabrikų, darbinin
kai pakele streiką, reikalaudami 
8 vai. darbo dienoj su mokesti-

Moterišką apatiniai marš
kiniai, storesni ir plonesni 
atsakanti vasarai. Įvairus 
fasonai, apskričiu ir ker- 
tuota krutinę, trumpiKm 
rankovėms ir be rankovių, 
vidutinio ilgio ir visai il
gi. Tiktai geriausios rų- 
ies: FIT-R1TE ir BICST- 
OF-ALL paprasti hovelni- 
niai ir mercerizuoli, dyd
žio nuo 38 iki 44, kaina po

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

pačios rųšics kaip ir mo-Vaiku apatiniai marškiniai, los 
teriški, su rankovėmis ir be rankovių, susisegami guzi- 
kais ir apsimaunami per galvą, kaina po

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

Vaikų Union 8iutai nuo 59 iki 95c.

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

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

mai trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime jus Į kolegiją ir uni
versitetą. Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimą. 
Musų mokytojui draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 Noyth Robey Street, Arti Milwaukee Avenue

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Mainlerial, niechnnikai, audėjai, fabrikus ir siap visokio
darbininkai, dirbanti viduj ir lanke, yra amžini draugai

NeanRigauk pirkdanms pigins vaistus dideles® bonkoso. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
Pain-Expullor, persitikrink ar yra 1KARA, vaisbažonklis ant bakatuko. 35 rentai ir 65 centui ui 

Igjukutę. Gaunamos visose aptiekose, ar tiesiog is labortorijos.
F. AD. RICHTER & CO., 74-80 Washlngton St., New York, N. Y.

mi už devynias valandas. Strei
kuoja viso apie 1 tūkstančiai 
darbininkų. —

1ŠVENGK NEVIRŠKINIMO IR Uš- 
KIETĖJIMO PAPRASTA TAISYKLĖ

BUTERINO DARBININKAI 
STRAIKUOJA.

Jei jus valgote keptą valgį, vartoki
te po jo Laxcarin Tubtets. Tada jys 
neturėsite užkietėjimo ir jūsų skil
vis ir viduriai bus pilnai išvalyti.

John F. Jelke kompanijos bu
feriui) dirbtuvės da riki n inkai va
kar rytmetyj visi išėjo j straiką. 
Straikuojančių skaitlius siekia 
500. Jie reikalauja pakėlimo 
algų ir geresnių darbo sąlygų. 
Dirbtuvė dirba dabar tik po 7 
valandas į dieną ir tik už 7 va
landas jiems temokama. Dar
bininkai gi reikalauja, kad butų 
mokėta už pilną laiką.

Taippat darbininkai reika
lauja pripažinimo jų unijos. 
Straikininkai turėjo susirinki
mą po pietų ir visi gerai laikosi.

Dirbtuve yra lies Polk g. ir 
Washtenaw avė.

Straikininkas.

Wisconsino SLA kp. 
suvažiavimas.

Įvyks birž. 22, Nacine, Wis.

Pranešu Wisconsino valstijos 
SLA. kuopoms, kurios gavo pa
raginimų apie reikalą organi
zuot SLA. Apskritį, kad kuopų 
atstovų suvažiavimas tuo reika
lu įvyks nedėlioj, birž. 22 dieną, 
taip 1:30 valandą po pietų, U- 
uon Hali svetainėje, prie Wis- 

consin gatves, Ručine, Wis„ virš 
um Strand teatro.

Visos kuopos malonės atsiųs
ti savo atstovus.

— Kazys Brazevičius.

Jus pasijaūčiate alkanu kada jus 
užuodžiate ką-nors kepant. Bet jus 
nevalgysite jo, kadangi tas kenkia 
jūsų pilvui. Bet po keptam valgiui 
paimkite Lascarino plytelę, kuri y- 
ra geriausiu žinomu vaistu nuo vi
durių užkietėjimo ir nevirškinimo. 
Tada nebus gazo, rūgščių atsirūgi
mų, aitrumo, žiaugčiojimo gerklėj, 
išpūtimo ar negardaus skonio ryte. 
Ir kada tik pajaučiate keblumą, tuo- 
jaus suvalgykite Lakcarin Tablel, o 
greitai jums pagelbės. Tos plytelės 
pagelbsti atitaisyti blogumus silpno 
ar persidirbusio pilvo, jos atlieka 
darbą'kada jūsų pilvas ilsisi ir at
sigauna. Ypač veikmingu yra dėl tų, 
kurie valgo riebų maistą, kuris gali 
pagimdyti pilvo suirimą ir nevirš- 
kinimą. Pagelba tokiuose atsitiki
muose iššaukia linksmą šypsą. Ga
vimas pagelus nuo dispepsijos, vi
durių suirimo, nevirškinimo ir už 
kietėjimo yra vertu netik dolerio, 
bet iniliono dolerių; Jus patįs tai ge
rai žinote, jei kenčiate nuo kokio 
nors iš siu keblumų. Todėl dėl ju
sli pačių sveikatos, užsisakykite šian 
die Lascariną. Jei jus kenčiate nup 
tų keblumų jau ganą ilgą laiką, tad 
užsisakykite užtektinai dėl pilno gy
dymus, kuris paprastai susideda iš 

šešių dėžučių už penkis dolerius, ar
ba užsisakyk dežut už vieną dole
rį. Nepriimk jokių pamėgdžiojimų, 
kadangi gali užkenkti jums. Nepar- 
siduoda aptiekose —- Laxcarin Pro
ducts Co., Dept., L — 2. Pittsburgh, 
Pa . (Aj)gar.)

STATE BANK OF
WEST PULLMAN
Valstybinė Banka

Kapitulas 8100,11(10.00, Perviršis 
ir neišdidintas pelnas $45,000.09. 

3% aut sutaupintų pinigų.
V.... .. ...Į.-! ■ I , Z

■■■« Iiw—II i I I , a. ..... ■■■■.ui

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

VALANDOS: D 12 ryto 
2—9 vakaro 

S3Q3 S Morgan S t, Chicago, 111
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AR TU NESIJAUTI 
SVEIKAS?

Ar tu retkarčiais jauti užkai
tusį veidą?

Ar tavo akys pametė savo 
linksmumą?

Mes turime tikrą sveikatos 
gaivintoją ir toniką

PARTOGLORY 
kuris sustiprins tavo krauju ir 
nervus. Ihirtoglory yra tonikas, 
kuris padeda subudavoti tavo 
visą kūną, sugrąžina tau drūtu
mą ir pripildo tavo gyslas geru

Lietuviu Rateliuose.
NAUJIENŲ

REKC1.
BENDROVĖS DI 

OS POSĖDIS. ..

Naujienų Bendrovės Direkci
jos reguliari* posėdis įvyks sere- 
doje, birželio 18 dieną, 1919 m., 

S vai. v ikare, Naujienų na- 
Visi direktoriai prašomi 

būti laiku.
šmotelis,

Naujienų B-vės sekr.

me.
dalyvauti ir

(JARFIELD PAHK.

LIETUVA ALKANA

Jis sūdrutina ir patikslina 
vo nervas priduodant joms 
kiti akmenių, kokios yra

to- Biržeiio I I d.. Elgiaus svet

Partoglory yra tas visiems ži
nomas Eli.\ir, kuris yra vartoja
mas visur, yra tai na t u fališkas 
gaivihtojas sveikatos. Mes ap
lankome daugybes laišku nuo 
žmonių kurie mums praneša 
kaip stebuklingai Partoglory 
jiems pagelbėjo ir dėkodami 
mums rekomenduoja kitiems.

Bulelis šio EIixir kainuoja 
tiktai vienas dolieris. Del pa
tarnavimo žmonijai mes siun
čiame 6 butelius už 5 dolierius. 
Visus laiškus ir pinigus reikia 
siųsti tiesiai į (G. 10)

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė.,

New York, N. Y., Dep. L. 1.

kalbus. To vakaro kalbėtoju

nų redaktorius drg. P. Grigai
tis. Aprašyti apie prakalbos 
turinį reikėtų daug ką pasakyti. 
Bet tie, kurie jau yra girdėję 
drg. Grigaičio kalbą, neginčys 
ir žino, jog iš jo kalbos daug 
galima naudingo išgirsti ir pa
simokyti. v

Apie šių prakalbų rengėjus ir 
publiką būtinai reikia pažymė-

ii klaidų pranešimuose..

JUS GALETE IŠAUGITI

PLAUKUS

vilti klaidingu pranešimu ilgai 
klaidžiojo. Nesuradę svetainės, 
būdami apsunkintais štiliu oru 
galutinai susilaikė parke. Atsi- 
lankiusiejie prakalba buvo pil
nai užganėdinti. To viso yra

Aa perskaitei virš pažymėtą laišką?
Jūsų moteris, vaikai, brolis, sesuo ar seni tėveliai parašytų TAM1STAI tokį pat laišką, jei tik 

jie galėtų. JIE BADAUJA, JIEMS BŪTINAI PAGELBA REIKALINGA. TOKIĄ PAGELBĄ JAU 
GALI SUTEIKTI. ' ?

Jau Gali Siųsti Maisto j Lietuvą
Lietuvių Prekybos Bendrovė jau padarė pirmutinius žingsnius kad tą atsiekti. Ji rengiasi pa- 

Tą maistą norima pa- 
Bendrovė savo dalį atliks. Reikia kad kiekvienas lietuvys iš savo

. . X ‘ k l

siųsti DU ŠIMTŲ TŪKSTANČIŲ SVARŲ MAISTO LIETUVOS ŽMONĖMS, 
siųsti pradžioje Liepos mėnesio.
puses pasidarbuotų.

t t v i
Mes papirksime maistą, sudėsime į skrynias, pasaindysime laivą, pasiųsime savo žmones su 

tomis skryniomis į Lietuvą ir tie musų žmones tas skrynias maisto pristatys stačiai į rankas jūsų 
giminių Lietuvoje. Tamsta iš savo pusės mokėsi Bendrovei už tą skrynią maisto, kuri bus pasių
sta, $25.00. Daugiau Tamstai nieko nereikės mokėti. Mes už viską atsakome. Jei negalėtume 
nurodytų giminių surasti, mes grąžiname Tamstai $25.00 atgal. Del didesnės atsargos, mes iš 
savo kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo garantiją, kad mes padarysime tą ką mes prižadame.

Nesivėluokite, neatidėliokite! Tuojaus privalote prisiųsti pripildę žemiau paduotą blanką 
kartu su $25.00 registruotame laiške ar su Moncy orderiu ant sekančio adreso:

a<

Saugokite Savo Akis]

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

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

\JOHN SMETANA
.AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos
* Tėmykite j mano parašą.

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

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Ėgzaminuoju Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- '• 
thalmometer. Y- 
patinga doina at 
kreipiama i vai- ■

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

Telephono Yards 4317
Uoulvvnrd 6437

*' ' I' -" 1    I ,1 • ■

Paseknilngas, mokg« 
llškas gydymas dykai 
dėl vyru Ir moterių. *

Ar slinku jums plau
kai? '

Ar pražilę Jusu plau
kai nuo motu? AB 
Užkrėsti kokias nors ne 
sveikumais ir limpanti 
jie?

Ar randas plalskotes* 
hiežas odos galvos?

Ar plinki, bet pra- 
(Jem plikti?

Ar kenkia, kas 19 
aukščiau pasakytu 11-PrleS gydymą.
Kii, tai.stenkitės apsau- 

guotl jos. l’žsnkykete lluoatrota, kny- 
Kutu Juau prjgemtą kalba:

•'TEISYBE APIE PLAUKUS,”-
Parašlta europos gar

singo specialisto, kuri
oje randas Įvairios ži
li los:

Gražybe plauku,—su
dėjimus plauko ir oduS 
galvos. Priežastis slin
kimo plauku ir žilumas 
—Kaip užlaikyti svei
katą Ir išauginti plau
kus.—Ir kaip tai i pen
ktus savitis turėti gra
žius j>laukus.-2ill plau
kai.—Barzda.—Ir dėka- 
vones nuo užganėdintu 
kliūtų. Ketvirtoje savaite*.

• GYDYMAS DYKAI.
Męs galeme portf- 

krenti kiekviena, kad 
gyduoles CALVACURA 

n sulaiko slinkimą plau- 
/ ku prašalina plaisKotes 

ir augina gražius plau
kus Už 10 centu arba 
krusos markėms prisi
ųstus sykiu bu Jusu 
antrašu. Męs išsluče- 
me kiekvienam doler
ine dėžutė Cafvacura—i 
os N. 1 ir knyguto 
“Teisybe Apie Plau
kus.” Išplaukėte že- 

autoje savaite.
UNION LABORATOHY, Box 431, Union. 
N. Y.
UNION LABORATORY, e
• Box 481. Union, N. Y. w
Slučiu 1 dedamas 10 centu de! apmo

kėjimo kaštu perslutlmo, meldžiu Išsių
sti man tojaus jusu dolerine dežuto Cal* 
vacura N. 1 ir knygute “Teisybe Apie 
Plaukus.” (Taaiuskete sykiu kuponą w 
dusu antrašu.),'

Liberty Bondsus 
dalį išmokėt:), bondsus ir war sav- 
ings stamps nuperka už cash Erne! 
and Co., 710 W. Madison St., kam
pas Halsted St. Koom 232, 2-ras 
augštas, virš Fainotis Clothing 
Store, atdara vakarais iki 8 vai. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

išskiriant vieną bamblį, kuris 
savo bumliėjimu pastatė save 
ant juoko, kuomet viešai tapo 
persĮiėtas prie tvarkos. O apie 
moteris irgi turiu ką pasakyti, 
į šias prakalbus jos savo skait
lingu atsilankymu viršijo vyrų 
skaitlių.

Po prakalbų nemažai tapo iš
platinta likit tų Cook Counly so
cialistų pa H y pikniko, burian
čio ateinančioje nedėlioję, birž. 
22 d., RivervieAv parke — di
džiame darže. A. B. L.

NAUJOS TELEFONO KAINOS 
ĮĖJO GALĖN VAKAR.

Vakar įėjo galeli naujos tele
fono kainos, panaikinančios 
neapribotą patarnavimą. Tele
fono ėmėjai, kurie gaudavo ne
apribotą patarnavimą, dabar tu
rės mokėti už kiekvieną pašau
kimą po 5 centus.

Telefono ėmėjai bustuose vi
saip yra paliečiami nauju kai
nu. Vieni turės susilaikyti nuo v *
kalbėjimo per telefoną, kad ma
žiau parsieitų mokėti; kili tu
rės dažniau kalbėli, jei. jie no
rės už savo mokamus pinigus 
atkalbėti. Vartotojai po ke
turis ant vienos linijos dabar 
turt*s mokėti už 39 pašaukimus 
į mėnesį, vieloje pirmiaus. rei
kalautų 30 pašaukimų, 

t 

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rūmą ir Stogams l’opierų.

SPECIALIAI: Malė va malevojimui stubų iš vidaus, po $1.50 už gal. 
CARR BROS. WRECKING CO

300^.3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pąsitarimas nemokamas.

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

(Y.rmpaa Monroe) .
Kambarys 307. * z-v. •

VALANDOS 9 iki 8 1 JljCflC/O
Nedėliomis 10 iki 1.

LITHUANIAN SALES CORPORATION
244 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

Kiekviena skrynia bus vienoda. Joje bus 
sudėti sekanti daiktai: —

G svarai jautienos mėsos^,
5 svarai smalčiaus (lard),

12 svarų geriausios rųšies kilbasų ,
12 pakelių eondensed pieno,

3 svarai geriausios kavos,
3 svarai cukraus,
1 svaras muilo ir
1 drūtas įrankis blokinėms atidaryti.

Tie visi daiktai supakuoti sveria apie 85 sva
rus. Visas maistus yra geriausios rųšies ir supa
kuotas sanitarės hermetiškai uždarytose bloki
nėse, kad apsaugojus nuo gedimo.

Pirmas laivas išplauks apie Liepos 5-tą die
ną. Ant to laivo užsakymai bus priimami iki 
Birželio 25-tos dienos. Kurie vėliau prisius, tu
rės laukti sekančio laivo. z

VAGIS APIPLĖŠĖ SALDAINIŲ 
PAVIRŠIŲ DIRBTUVĘ.

.John T. Cunninhamo šaldomų
jų paviršių dirbtuves vakar ryt- 
metyj ir pasiėmė $2,000 pini
gais ir $500 laisves paskolos 
bondais.

KUR PETRONĖ GENTAUTAS.

Petronė Geidautas, kuri gyve
no 3167 Emerald avė., prašoma 
t no,j aus ateiti pas Mrs. M. Jurge- 
lionienę į Immigrants Protecli- 
ve Lcague ofisą, 82 1 S. Halsted 
st. Yra labai svarbus reikalas.

ŽVĖRINCIAUS UŽVEIZDAS 
TIESOJ.

Lincolno Parko žvčrinčiaus 
užveizdas Cy De Vry vakar pa
teko tieson. Clias. Ilaclit, 2518 
Indiana avė. apskundė jį už 
užpuolimą ir sumušimą. Mat

lėinjjo tarpe minios besikanir 
Šančių apie užtvarus beždžio
nėms vyrą, kuris kyrujosi mote
riai. Tas jam nepatiko ir jis 
priėjęs jį apkūlė. Vakar, pa
šauktas tieson ir pamatęs savo 
apkultąjį vyrą, jis pusbalsiu 
jam pasakė, kad jam gaila, jog 
jis daugiau jam nedavė. Vie-

(Seka ant 4-to pusi.)

GERBIAMIEJI:—
Su šiuo laišku prisiunčia Tamstoms dvide

šimts penkis dolerius kaipo pilną užmokestį už 
vieną skrynią maisto. Siunčiu pinigus su ta iš
lyga, kad tai pilnai užmoka už maistą, jo supa- 
kavimą, pristatymą, apdraudą ir tt. ir jeigu ne
galėsite pristatyti maistą mano nurodytai ypa- 

dai, kad visi pinigai bus niąn grąžinami.
Maistą meldžiu pasiųsti sekančiu adresu:

P
‘J CIO

Parapijos
Kaimo

Kvitas ir kitas informacijas, meldžiu man 
siųsti šiuo adresu:

Vardas Pavarde ..
Adresas
Miestas

DR. m: herzman iš rusuos
Gerai lietuviams žinomas per 18 ma

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

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

Ofisas Ir Labaratorija: 1025 W. IBth 
Bt. netoli Fisk St.

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

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street
VALANDOS: 8—9 ryto, tiltai.

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

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

Moterišką ir Vyrišką. 
Taipgi Chronišką Ligą. 

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirintoms pilvelio, Duslabnėjinias. Kraujo, inkstą, Nervu ir 
Rbelnas spėkų nustojiuias viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, ka^ 
begyvensią. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visojo Ame
rikoj ir už rubežią, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kjida pareikalavau Salutaras vaistą, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstą 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 rėžimai 
išnyko po užmušimui visą Ilgą. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistu ge- 
radėjistei ir linkiu visienr savo draugam ir pažįstamiem sn tokiais 
atsitikimais patarju nuoširdiai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417. Chicago, 111
URSSMUKSaBKKSKSa

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europinės metodos.

C. H. HAIR M. D.
Mentor Bldg.

Paimk elevatoi’i. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe 

39 So. State St., Kampas Monroe.
Ekzaininavimas dykai VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakare 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietą.

t 
r*
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Dr. D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4 
(i iki 9 vakare.

Telephone Yards 5834

■n

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

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

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

Telephone Yards 5032 
T

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan sL Chicago

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

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 So. Halsted St. Chicago
Telephone Drover 9693 

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

» Rez. Tel. Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIchnlewlcz
Baigusi Akušerijos ko 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėse ir Pasėk
iu i n g a i patarnau- 
ha prie gimdymo, 

, Duodu rodą visokio
je a ligose moterims i 
merginoms.
3113 So. Halsted Str

(Ant antrą lubų)
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

SKAITYKIT IR PLATINĖTI 
“NAUJIENAS”



e

Šitai Kur
Šaltinis, tai Salutc Stomick Bit- 

teris, jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgą laiką mane kankino 
nesmagumas, neviriniinas vidurių ir 
dispepsijos, negalėdavau valgyti 
taipgi ir tas suvalgytas mai 
stas neidavo ant naudos. Skaude 
davo galvą, pilvą, šonus ir strėnas 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 
sakant visas suvargęs badavau, vi
sada miegas imdavo, o atsigulus 
galėdavau atsilsėti.

Kaip tik tą garbingą Salute Bit 
terį pradėjau naudoti į trumpą lai
ką palikau laimingas, viduriai dir
ia laba gerai, paliko smagu ir leng
va, muskulai išaugo stori ir kieti. 
Dabar aš jaučiuos laimingai Ir ve
liju visiems, katrie norit būti tvir
ti ir laimingi, tai naudoki! Salute 
Stomick Bitteris Kaina $1.50 

bonką, jo gali gauti aptiekose 
geresniuose saliunuosc, o jeigu 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš 
lute Manufactur Co.

P. BALTRANAS,
616 W 31st St., Chicago, UI.

Tel. Boulevard 7351

Sveikatos
(Tąsa nuo 3-čio purtlv)

nok jo tyli kalba taip buvo gar
si, kad teisėjas turėjo padaryti 
pastabą
sau savo žvėrinčiuje, bet atėjęs
teisman turi savo žvėrinčinę 
kalbą užmiršti.

Perkratinėjiinns bylos 
atidėtas iki trečiadienio.

GAL NORI PASIVAŽINĖTI PO 
ORĄ? TIK $1.50 MINUTAI.

Utarnikas, Birželio 17, 1919

ne-

Už 
ir 

ten

kad jis gali bosąuti

tapo

NUMIRĖ NUO DEŠRŲ.
Auna Ilalbt r, i metų mergai

tė mirus: Joe jos brolis 3 lup
tų miršta ir jų motina taipgi 
serganti nuo plonųjų dešrelių 
vadinamų frankfurt.

Tėvas, barlenderys, gyvenąs 
pu. 3010 Southport avė. papasa
kojo policijai, kad šeštadienyj 
jam nesant namie, jo pati par
sinešė dešreliu ir su vaikais

YRA ATSIEKIAMA
90 BONKŲ ALAUS UŽ $2.00

Be apgavystės. Persitikrinkite patįs 
SCHRUMM-SCHRUMM CO.

Ko- 
ronierius Hoffman žada daryti 
ištyrimą su mirusios mergaitei 
kimu.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU di'dfs IVI -o Olišuus- 

ki i ir Mykolo 
ra iš v ilniaus gub. 
Dingų parap., 
Gyveno Wilig, W. Va.

transr1‘įėjau, gyvena Detroit 
patįs tegul atsišaukia, i 
te praneškite jų adresui.

Erinalavičiaus, paei
ti «kų paviet), 

Do>koni .< kaimo. 
Daba", gir- 

, Mich. Jie 
arba kas žino- 

1 uriu

Vakar Chicagoje prasidėjo 
pirmas nusisamdomas skraidy
mas. Gbicagos orinio 
porto kompanijos “laivynas 
susideda iš dešimties Curtiso ( SVi" 111 kobis Pūtis, 
(Ivilėkščių orlaivių. |3I12 So. Ilalsted St., Chicago, III.

Kompanija pampina orlaivį 
su lakūnu į pusę valandos į vi- venoChicagoj, taippat ir kilų pnžį- 
sas vietas Gooko apskrilyj.

Kaina važiavimo orlaiviu y- 
ra $1.50 minu tai. Iš Chicagos į 
Wheatoną nulėkti atsieina $35 
— ima nulėti 20 minučių.

Pnjieškau Marcelės Pauziukės. Gy- 
slamų, Suvaiko gub., Griški’budžio 
parap., Verčiškių kaimo. Aš vadi- 
miosi po tėvais Petre žemaitokė, 
malonėkite atsišaukti.

Petre čerepovsky, 
1609 S. Ruble St., > Cliicago, III.

VĖL VALYMAS POLICIJOS.

Pajieškau Jono Trijonio, Kauno 
glib., pirmiau gyveno Springficld, 
III. Turiu labai 
Jis pats 
pranešti.

svarbų reikalą.
ar kas žinote, malonėkite

atsiųs už mažą kainą $2.00 išsunkta iš selyklos, apynnj, jr kitų 
priprovų užtektinai pagaminimui ‘JO bonkų alaus, kuris maistingas 

verte ir skoniu viršina visus naminio išdir
binio alus ir lyginas tikram Pilsner ir Mucn- 
chcner’o aludariui.

Schrunon-Schrumm yra tik vienintelis iš- 
dirhėjas tos rųšies, kuris kiekybe ir kokybe 
duoda pilną užganėdinimą.

Kiekvienas gali lengvai 
namuose.

Musų pakini visai neturi 
tokiu budu galima siųsti į 
valstiją.

Mes užtikriname užganėdinimo pasekmes, kitaip bus grąžina
mi pinigai.Iš kalno užmokant pinigus už $2.00 (moncy order) O. D. 
$2.15 (du dolerių 15 centų).

SCHRUMM-SCHRUMM COMPANY 
2024 Lincoln Avenue 
Reikalaujame agentų.

pasidirbti savo

savyje alcohol ir 
bile kokią sausą

ui

>

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 8:30 va
landos vakare.

Atsišaukite į
Room 846 First National Bank Bldg., 

H. W. ELMORE, Gen. Mgr.

A. V. MAZETIS
Pirma negu eisi kur kitur, pabandyk pas mane . Aš 
užsidėjau biznį Fornishius taisyt, senus padarau 
k&ip naujus. Vanišiuoju, apkalu skūra ar gelumbe. 
Taisau visokius daiktus kastik iš medžio yra, grei
tai, gražiai ir pigiai. Jeigu kam reikalinga, meldžiu 
atsilankyti j mano krautuvę.

po No. 1907 SOUTH HALSTED STREET.

V1BNATINI8 UBGI8TBUOTAB BU8A8 APTIEKORIU8 ANT BBIDGBPOBTO

VYRAMS ir s u augiems
Akiniai aukno rėmuos* nuo $8.00 ir aa- 
ffičiau. Sidabro rėmuos* nuo 81.00 Ir 
auiriėiau. Pritalkom* akinius uidyk* 
Atminkit: Galvos lopėjimaa, nsrviiku- 
tna*. akių skaudėjimas, užvilkima* ir 
tt. yra vaisiais (vairių lixų, kurios ga
li būti nraėalintoM sterų akinių pritakv- 
mu. Ištyrimas uldykų, jsl parėti ar 
skauda akis. Jei Jos raudonos, Jei gal- 
vs sopa, Jei blogai matai, Jei ak (s silp
sta, netgsk ilgiau, o Jielkok pagalbos 
aptiekoj, kur kiekvisnam pritaikoma a- 
ktniai uidykų. Atmink, kad mes kol- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

8. M. M ES IRO P F, Ekspertas Optika*.
Jei jų* sergate ir reikalaujat* patarimo arba vaistų, ateikit pa* mana. Al buvan ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 16 metų. Al duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokiu* rusilku* vaistu*. Al rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Al **u 
draugas įmonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III.

100 DARBININKŲ STRAIKUO- 
JA JELKES DIRBTUVĖJ.

šimtas darbininkų (Virbančių 
John Jęlke komp. oleomargari- 
no dirbtuvėje pu. 759 S. Wash- 
tenaw avė. sustraikavo 
reikalaudami didesnės 
ties, trumpesnių
pažinimo jų unijos 
trečiųjų teisino 
matus išrišti.

vakar, 
inokes- 

valandu, pri- 
ir valdžiios

le sako, kad 85 nuoš. darbininku 
dirba ir yra pasitenkinę, taigi 
jis straikuojančiu reikalavimų 
nepaisysiąs.

NUŠOVĖ POLICISTĄ BRID
GEPORTO SMUKLĖJE.

Nedėldienio naktį James ()’- 
Brien smuklėje 3259 So. Ilals- 
ted g. padaužos nušovė policis- 
tą Bichard J. Burke iš Dcering 
stoties. Burke bandė sutaikyti 
bardenterį Canloną su buriu 
svečių reikalaujančiu kad jiems 
duotų gerti po 1 vai. nakties. 
Devyni vyrai vra suareštuoti 35 v v v

gatvės stotyje, o kapitonas M. 
Gallery prisakė suareštuoti dar

inas savo darbais “Sonny” 
Dunn.

O’Breino smuklė nedėldienio 
vakare kaip paprastai tapo ati
daryta po 12 valandos valandai 
laiko. Tuo tarpu susirinko pas 
Ikarą keli vyrai, parvažiavusieji 
iš pikniko. Antgalo kada atė
jus laikui smuklę uždaryti, !bar- 
tenderis pareikalavo, kad jie iš
eitų. rie, vienok, ėmė rėkauti 
ir reikalauti išsigerti. Į šitą 
rinksmą atėjo policistas Burke 
ir bandė trukšmą numalšinti. 
Bet čia tuoj pasigirdo trįs šū
viai ir vienas jų pataikė pilicis- 
tui į krutinę. Kada policistas 
parvirto ant žemės vyrai išvil
ko jį laukan ir palikę mirštan-

automobilių ir važiuoti. Vienok 
į tą tarpą atėjo kitas policistas 
ir liepė jiems sustoti. Tiems 
jo nepaklausius, jis paleido šešis 
šūvius kurie vienok niekam ne
kliuvo. Vyrai išbėgiojo ir jam 
jMivyko suimti tik du. Vėliaus 
atėjus (langiaus policijos dar 
septyni tapo suareštuotai

Vyriškų Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užgančdinimas. Vyrą 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 overkutiis dabar pa

ini prieš ateinančią žiemą nepakilo 
cainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande- 
į nežymiai vartotų siutų ir over- 
eutų $8.50 ir aukščiau.’

Fui) dress, tuxedo, frock siutai, 
r lt. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak.
STedėliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

8. GORDON,
1415 So. Ilalsted St., Chicago, III, 

Įsteigta 1902

i

Policijos viršininkas Garrity 
ėmęs tyrinėti pats policijos apsi
leidimą ir bičiuoliavimą su va
giliais nusprendė pašalinti iš 
vietų net 20 kapitonų. Savo 
padėjėją . VVilIiam Lutliardlą 
jau prašplino iš savo raštinės už 
pranešinėjimą Židikams apie 
rengiamus policijos užpuolimus 
mit jų.

Viršininkas sako, kad jis ne
kis policijai sutepti savo gerą 
vardą ir, nors (ir tuksiantį po- 
licistų parsieitų jam atstatyti 
nuo vietų, jis visus, kuris tik 
prasikals, atstatysiąs.

$200 Už BADYMĄ ARKLIO 
ŠAKĖMIS.

Chas. Iloltz Evanstono darži
ninkas pas teisėją Boyer užsi
mokėjo $200 bausmės už tai, 
kad jis savo arklį badė šakė
mis, kada tas nevežė vežimo. 
Be to dar teisėjas pridarė pasta
bą, kad'jei jis dar kartą Raudis 
savo arkli šakėmis badvti, tai
bus iš miesto išgurtas.

SCHRUMM-SCHRUMM.

gauti 
svaiginančių gėrynių ir 
mes patariame atkreipti

Kuomet nebus galima 
pirkti 
alaus, 
(lomą 
kuris yra daromas gryni

Jis yra maistingas, skanus ir 
nesvaiginantis; Schrumm.-Sch- 
rum Co. 2021 Lincoln avė., Chi-

apgarsinimą) parduoda tą gėry- 
mą labai pigia kaina. Išsiun
čiama į visus miestus.

Pranešimai
------ -------—----------------------------------- —-4^--------

Cicero. — LSS. 138 kp. susirinki
mas įvyks seredoj, birželio 18 d., 
kaip 7:30 vai. vakare, J. Grigalaičio 
svetainėje, 4837 W. t-ttli 
nariai ir narės prašomi 
pažymėtu laiku.

St. Visi 
itsilankyti

79 
scredoje, 

Aušros 
Draugui,

kp. su- 
18 d 
kamb.

yrt

Roseland, III. — LDLD 
sirinkimas įvyks 
birželio, 7:30 v. v., 
10900 Michigan avė. Draugai, yra 
daug reikalų apsvarstyti, susirinki
te visi. — Rašt. A. Grebelis.

Sus. Liet. Soc. Dainininkų Ameri
koje 1-mo apskrČiio vyrų choro re
peticijos įvyks seredos vakare bir
želio 18 (I. Meldažio svetainėje, 
2242 W. 23 PI. Gerbiami daininin
kai stengkitčs pribūti. —J. Magola.

..LSS. 2 kp. Mišraus choro repeti
cijos įvyks šiandien birž. 17 d. Mark 
VVhite Stpiare svetainėje 7:30 vai. 
vakare. — Komitetas.

Sus. Liet. Soc. Dainininkai Ame
rikoje I Apskr. rengna koncertą S. 
L. S. I). A. delegatų suvažiavimui, 
kuris vyks subatoj, birželio 28 d., 
1919 iU|. Meldažio svetainėje 2242 
W. 23 PI. Gerbiami chorai, malo
nėkite prisirengti atskirai dalyvau
ti programe; taip pat pribukite į 
suvažiavimą, kuris tęsis nuo birž. 
28 iki birž. 29 d.

— Sekr. F. Magola.

LMPSA. 29 kp. susirinkinuiR įvyks 
sercdoje.birž. 18 dį Viešo Knygyno 
syet., 1822 \Vabansia avė., pradžia 
7:ę0 vai. vakare. Visos narės atei
kit paskirtu laiku, yra daug svar
bių reikalų. — Sekr. A. čepukienč.

West Pu 11 m a n, LSS. 225 k p. pus
metinis susirinkimas įvyks 20 d. 
birž. po nmn. 11946 So. Halsted st.. 
pradžia 7:20 v. v. Draugai ir drau
gės bukite paskirtu laiku.

Sekr. ,T. J. Chčsunas.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo pažįstamu Pran
ciškaus Venckaus ir jo moteries Elz
bietos, tie patįs ką buvote pas mane 
Laporte, Imi. pereitais motais.

Jos. Kubilius,
607 Michigan Avc„ Laporte, Imi.

2207 W.
Jurgis Dryžis, 

2l'st 1’1. Chicago, III.

JIEAKO KAMBARIŲ
Vienas vaikinas pajieško kamba

rio ant Bridgeporto ir 
butų elektros šviesa, 
šaukt laišku.

3-126 Emerald Avė.,

geistina, kad
Prašau atsi-

Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Ant rendo.s vienas kambaris, dėl 

vieno arba (įvijų vaikinų. Su ar be 
valgio.

3815 S. Halsted St., Linas fl.

ATIDUODAMA rendon du kam
bariai be rakandų. Gera vieta tu
rintiems savo rakandus. Atsišauki
te greitai.
1617 N. Robcy st. 2 aukšt. Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA patyrusių moterų 

tvarkyti skudurus. Geros darbinin- 
ikes uždirba $20.00 savaitę. Pasto
vus darbas.

P. Goldman,
1017 S. Fairfiėld Avė., Chicago.

REIKALINGA merginų 1f> metų 
amžiaus arba senesnių dirbti į dra
panų dirbtuve . Patyrimo nereikia.

Percival B. Palmer Co., 
367 West Adams St., • Chicago.

REIKALINGA vyrų mokyties au
sti rankinėmis staklėmis. Gera mo
kestis mokinantis. Gali uždirbti 
virš $30.00 į savaitę kuomet pri
tinsite.

()lson Rug Co., 
1508 \V. Monroe Si., Chicago, 111.

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS

’ Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tekis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Shect Metai Worka
2106 W, 24th St Tel Canal 4802

NAMAI-ŽEMĖ

ATIDUODA rendon 4 puikus kam
barini pavieniem vaikinam. Gra
žiai Įtaisyti ir išvarnišiuoti. Su vi
sokiom vigadom.

3240 Emerald Avė., Chicago, III.

J1EŠKO DARBO

REIKALINGA moterų mokyties 
austi rankinėmis staklėmis. Gera 
mokestis mokinantis. Gali uždirbti 
virš $20.00 į savaite kuomet patyręs.

Olson Rug Co.,
1508 West Monroe St., Chicago.

Reikalingas barberis gera mokes
tis, darbas ant visados. Atsišaukite 
greitai.

3787 Archer Avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI — Labai puikus 6 
kambarių muro namelis su maudyne 
ir gesu ant didelio loto arti 31-mos 
gatvės. Rargenas už $2.000. Taipgi 
labai neras muro 6 kambariu namas 
4 ir 5 kambarių ant Emerald Avė., 

arti 31-mos ifatvčs, kaina tiktai 
$6,300. Pamatykite savininką arba 
Mr. Tamasauckas. ErniS E. Reeney, 
603 West 31-st SL

PAJIEŠKAU darbo į bučernę es- 
mu patilęs gerai lame darbe. Kam 
reikalingas geras darbininkas ma
lonėkit atsišaukti laiku į Naujienas. 
1739 So. Ilalsted, Thamas Jurcnnji.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA kepėjas pirmos ar

ba antros rankos. Gera mokestis
K. NEFFAS,

542 E. 43 st., Chicago, III.

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVE REIKA

LAUJA KELETĄ AGENTU, KURIE 
GALĖTU PAGELBĖTI PARDAVOT

MAS IR LOTUS, IŠLYGOS I.A-
GEBOS. KLAUSKITE PLATES-
PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAN!) AND 
INVESTMENT CO.

So. Ilalsted St., Chicago, III

RAI
NIC

3301

REIKALINGA moteris, darbas pa
stovus, gera mokestis. Atsišaukite, 
National Leed Co., 900 W. 181h SI., 
Chicago. III.

Reikalinga dviejų moterų dėl at- 
rankiojimo skudurų. Gera mokes
tis, pastovus darbas. Atsišaukite

Ginsburg & Altcr,
2707 W. 12th St.

REIKALINGA MOTERŲ IR MER
GINU 16 METU ABBA SENES
NIU DEL LENGVO DIRBTUVĖS 
DARBO. GERIAUSIA MOKESTIS.

BATIIBORN BAIR AND 
RIDGIAVAY CO., 

2279 SO. UNION AVĖ.

RE IK ALINGAS geras bučeris. Ge
ra mokestis. Atsišaukite greitai.

Peldžius,
4129 So. Sacramento Avė., Chicago.

Reikia patyrusio varntšlotojo prie 
pataisytų rakandu pastovus darbas.

GLADMAN BROS.,
832 Maxwel)l St., Chicago, III.

Reikia patyrusio žmogaus prie 
rakandų, gera užmokestis pastovus 
darbas.

GLADMAN BROS.,
832 Maxwell St., Chicago, UI.

prie 
savaitę mo
lino šmotų. 
Wire &

REIKALINGA 25 merginų 
dirbtuvės darbų, $14 į 
kinantis, $17.20 savaitę 

American Insulated 
Cable Co.,

954 West 21st St., Chicago, III

REIKIA vyrų ant burdo su val
giu ir kambariai yra dideli, gali gy
veni į.o du ir pakeleiviams gera 
vieta pernakvoti.

LIETUVIŠKAS KOTELIS, 
1603 Su. Ilalsted St., Chicago, 111.

REIKALINGAS lietuvis barberis 
ant visados, mokestis $20.00 viršaus 
$30.00. Malonėkite atsišaukti ant 
šito adreso:

2351 So. Oakley avė. ir 21 strcet. 
Phone Canal 241.

REIKIA leiberiu į warchouse Iš
vežiotųjų ant išvežamų ir išsiunčia
mų tavorų. 35 centai į valndą, pa
stovus darbas. Atsišaukite

Mr. .Bracken, 
Hemon & Hubord Co.,

217 N. Jcfferson St., Chicago.

vyryREIKALINGA patyrusių 
dirbti į serap iron yard. 
Gordon Bros. Serap Iron Melai Co 

118 N. Curtis St., Chicago.

REIKALINGAS barzdaskutys. Va- 
carąis, Sukatomis ir Nodčliomis. I 
A įsišaukite greitai.

2VdP W. Coulter St., Chicago, UI.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA nauja mašina lor

das, 5 sėdynių. Priežastis pardavimo, 
savininkas išvažiuoja į farmas. Par
siduoda greitu laiku; už mašina mo
kėta $600, parduosiu už $475. Jeigu 
kas nupirktų ir nemokėtų važiuoti, 
aš išmokysiu

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

PARDAVIMUI automobilius labai 
pigiai, 1917 metų, 7 pasažierių. Bur
ke Co. Visai mažai važinėtas. Atsi
šaukite nuo 7 vai. vak.
3159 Emerald Avė., Chicago.

Parsiduoda Mitchrl karas su pen
kiom sėdynėm, šešiais cilindeiiais, 
gerame stovyje. Turi būt parduotas 
trumpą laiką, nes apleidžiu Chica- 
80.

Teklė šeri s, 
3561 S. Ilalsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI

FARMŲ JIEšKANTI.
Tie kurie jieškote formų yra ge

riausia vieta, lietuviu farmerių ko
lonijoj \Visconsine. Kurioj daugvbe 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai denbngn ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražiu laukų 
•r prie lietuviško miestelio, W00D_ 
BORO, kiniam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė
jo. Dar yra proga lietuviams dau
giau bizniu užsidėti.

Ta dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir anksčiau už ake- 
rj. Galite pradėti dirnli farmą su 
$100 00 ir nejusite Jcaip' greitai tu
rėsite savo išmokėta forma.

Daugumas musų žmonių yra iš
važinėjo po daug valstijų, ir tin
kamesnės vietos dėl formeriavimo 
nesurasito. kaip NVisconsine lietu
viu kolonijoj.

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog į Lietuvių Bendrove, pas sa
vininkus, minėtu farmii, o jums bus 
prisiųsta knygelė su nlatesniois pa
aiškinimais, paveikslais, ir žemes la
pais.
Liberty Land & Investment Co.. 

3301 So. Ilalsted St., . Chicago, III.
PARDAVIMUI pigiai pikcernč ar

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

K. JAMONTAS,
1739 So. Ilalsted St., Chicago. 
/ -, -__________________________

PARDAVIMUI namas 8 kambarių’, 
kaina $341)0,00, 4239 Campbell avė.

J. M. McDonnell & Co., 
2630 West 381 h St., Chicago, III.

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

COYNE BROS.
119 W. South Water St., Chicago, UI.

MOKYKLOS

RAKANDAI

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų ne

praleiskite šio bargeno. Puikus 
Player Pianas, staile 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 
springsais Phonograph. Grasina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

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

NAMAI-ŽEMĖ
• PARDAVIMUI didelis bargenas, 3 

aukštų mumis, namelis ir lotas 
$1900.

1627 So. Morgan St., Chicago, III.i *
100 residencijos lotų arti šv. Ka

zimiero Mokyklos ir Bažnyčios. Ran 
dasi ant Tahnan, Washtlenaw, Far- 
field, California, tarp 65 ii’ 67-tos 
gatvės. Visi įtaisymai viduje. Ex- 
tra puiki vieta. Prieina prie Marquett 
Manor. Užbaigta. Gera vieta sub- 
divizijos, ant South West Side. Spe- 
cialis ]>asiulijimas statytojams. Ga
li padaryti lengvas mėnesines išmo
kėjimo sąlygas.

Ofisas Maniuette Park Bank... 
63rd & Western A v. W. II. Fisher, 

Chicago, III.

Vyrišky ir Moterišką Aprėdalu.
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jūs žinovu i trumpi 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpmo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvieč.iami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciaiii- 
kai pigią kainą.

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

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

PLATUS residencijos lotai, arti 
šv. Kazimiro Mokyklos. Visi įtai
symai viduje, puiki vieta Augančioje 
apielinkėje. Nieko geresnio. Specia" 

pasinlijimas statytojams namu 
irymiis pinigais arba ant išmokėji. 

mo.
Wm. C. Brietzke, 

2409 West 63rd St., Chicago.

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

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

Valentine dresmaking
• COLLEGES i

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

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

SARA PATEK, Pirmlninki ______ _ _ Z
YPATINGA PROGA ^patoms tarp 

I7 ir 50 metų amžiaus, be jokio 
mokslo jus galite gauti paslaptis 
profesionalia amato, reikalinga iš
mokti mechanišką ir laboratoii jos 
dentisteriją. » Specialis vasarinis 
kursas pusė kainos — dienomis ar
ba vakarais. Duodami dykai nuro
dymai jusu pačių kalboje Jus tik 
užsimokėkite už materijolą ir įran
kius laike naudojimosi, šis pasiuli- 
jiinas tik trumpam laikui. Jei jus 
norite būti n<*prigulmingi« jus turi
te Imli niiechanišku dentislu. Jūsų 
proga dabar dėl turto vietos. Pla
tesnių žinių atsišaukite tuojaus.

Room 202 — 802 Wcst Madison 
St., Chicago, Illinois.




