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Italijos valdžia 
pašalinta

True fransln»lon flled wi!h the post- 
masler ai (’liieago, III. .lu:u‘-20. 1919 
as rc<|iiirr<l by Ihe act of Oct. 6, 19'7
HOLANDIJA PRAŠO VOKIETI

JOS ANGLIŲ.fe

Generalis streikas Ryme

Parlamentas pašalino Orlando 
valdžių r

PARYŽIUS, birž. 19. — Ilo- 
landijos valdžia šiandie forma
liai paprašė taikos konferenci
jos, kad Holandija butų apsau

gota galutiname susitaikyme 
Vokietijos anglių klausime. 
Pranešimas nurodo, Ikad Ho

landija veik pilnai remiasi ant 
Vokietijos anglių dalyke.

Truc translntion filcd with Ihe post- 
masler ai Chicago, III. Junc 20, 1919 
as rrųuircd by the act of Oct. 0, 1917
SMERKIA KRASOS VIRŠININ

KĄ BURLESONĄ.

Dar nežinia ar vokiečiai pasirašys po taika M
ITALIJOS VALDŽIA PASALIN- privatinės žinios iš Wcimąr.

--------  onalis susirinkimas nutars pa-
Parlamentas prašalino Orlando tiems žmonėms nubalsuoti apie

VVASHINGTON, birž. 19.
1 Demokratas atstovas Galivan iš 

[assachusetts šiandie atakoj 
ant generalio krasos viršininko 
Burlesono administracijos, už- 
reiškė, kad butų didelė pa geibu 
Suv. Valstijų žmonėms, jei pre- 

! zidentas Wilsonas “pasiskubin- 
| tų namo ir išvalytų namus savo

RYMAS pirž. 19. — Italijos 
valdžia liko sumušta šiandie 

atstovų bute, kada butas 259
sutartis, baisa- Gallivan, “ jis atliks daugiau,

ti valdžiai pasitikėjimų.
Premieras Orlando reikalavo.

kietijos atsakymas galėtų pasie-; lojimus radikalizmo ir anarchi- 
kti talkininkus Paryžiuje iki jos ir padarys nereikalingu spo-

Nei Piktuks jo nenori
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NUŠOVĖ BANKIERIŲ.

( M A N J 0
4 NEREIKIA!

i kad departamentas bus užganė- 
' dintas, jei bus paskirta $36,000- 
000.

“Ar neužtektų $35,000,000?” 
paklausė senatorius Page, ko
miteto pirmininkas.

“Ką reiškia milionas dolerių 
tarp draugų?” atsakė sekreto
rius.

VABALAI KANKINA ŪKININ
KUS.

FARMINGDALE, L. I. — šie
met labai kankina veik visos A- 
merikos ūkininkas vabalai, va
dinami “locust”, kurie pasirodo 
tik kas 17 metų. Jie išlenda iš 

■ žemės milionais ir viską nuėda. 
Jie yra panašus į žiogus ir jei 
kokia apielinkę apspinta, ten 

nieko nebelieka. Daugclyj val
stijų jie nuėdė jau kuo no visų 
medžių lapus.

Dabar jie pasirodė milionais 
ir šioje apielinkėje. Dabar kol- 
kas jie ėda medžių lapus, bet 

i paskui apnyks ir javus su dar- 
I žais. Jų užimąs yra toks didelis, 
kad tarsi kokis benas grajintų 

(ir ūkininkai dėlei to jų ūžimo 
negali ir nakilmis miegoti.

posėdyje, išklausymui paaiški
nimų apie užrubežinę politikų 
ir padarė tai klausiniu pasi-

Turi rezignuoti.

mušimą valdžios balsavime

Orlando valdžios rezignacija

kos konferencijos, kadangi pre- 
mieras Orlando buvo nariu ta-

ru Lloyd George ir Clemenceau 
ir prezidentu VVilsonu.

Gereralis streikas Ryme.
Politinis krivis iškilo keletą 

savaičių atgal Ryme ir privirto 
tris Orlando valdžios narius re-

taikyti keblumus.
Darbo ir maisto situacija Ita

lijoj nebuvo geriausia nuo pa
sirašymo po paliauba ir genera
lis streikas prasidėjo Ryme u-
tarninko naktį. Pereitų savaitę 
streikai ir sumišimai buvo Spe- 
zia, Turiu ir Milan.
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Ar Vokietija pa
sirašys sutartį?

VOKIETIJA PASIRAŠYSIANTI 
PO SUTARTIM.

PARYŽIUS, birž. 19. — Ame
rikos taikos konferencijos re te

mar parodo, kad galbūt bus per
mainų Vokietijos taikos delega
cijos sąstate ir kad galbūt vokie-

laiko pasirašymui taikos sut ir- 
ties, bet vokiečiai visgi pasira
šys po sutartim.

GALBUT PAVES SUTARTĮ 
ŽMONĖMS NUBALSUOTI.

žiaus laiku, jei talkininkai nep- mų generalio prokuroro, kad ne- 
railgįs laiko. daleidus prie anarchistų pikta-

Pereitų balandžio buvo prane- dhrybių”. / j
šta, kad Vokietijos*valdžia turi' “Burlesoaiasf’, sako Galivan. 
visus dalykus ĮbolsaMimui pri-| “nedorai elgėsi su krasos darbi- 
rengus, taip kad galėtų atlikti niukais, išnaudodamas juos la- 
balsavimų apie taikos sųlygas į biau negu koks lupikas pelna- 
18 valandas. Visi svarbus rin- gaudis. Joikia senosios rųšies

I rodžiusi mažiau užuojautos už 
Burlesonų.

GALEN, III., birž. 19. — Fr. 
VVilly šiandie nušovė savo kai
mynų Earl A. Eitch, Merchant’s 
National Bank kasierių. Tai pa
sekmė ilgų vaidų už bendras 
skiepo duris. Kada VVilly nu
šovė bankierių, jis nuėjo su se
serį' pietautų ir išro<lė taip ra
mus, kad tarsi jie nieko blogo 
nebūtų padaręs, nekalbant jau 
apie žmogžudystę.

ir šiandie darbas atsinaujino 
liaurinėj Emocijoj, pasak šio 
vakaro laikraščių. Kivirčai liko 
sutaikinti nuosprendžiu darbo 
ministerip Colliard ir amunici
jos ministerio Louis Loucheur,

Rusijoje

True translation fited with the post- 
inaster ai Chicago, III. June 29, 1919 
as required by the act of pct. 6,1917 

Vokietijos Social
demokratijoj.

NOSKE IR VOKIETIJOS SOCI
ALISTŲ PARTIJŲ VIENIJI- 

MOS KLAUSIMAS.

Noske ir jo liuosnoriai gali ne
leisti frakcijoms susijungti.

N

Weimar, Vokietija, birž. 10 d. 
[Rašo Chicagos Daily News ko
respondentas M. Farbman]. 
Aš tik ką turėjau pa 
sikalbėjimą su Noske, vokiečių 
karės ministeriu. Noske yra ga
lingas žmogus Vokietijoje ir be- 
abejo yra vokiečių tarptautinės 
politikos centru. Jis yra naujos 
vokiečių liuosnorių kariuome
nės, “freiwillingen” korpuso tė
vu ir augštesnėji bei vidurinė 
klesos sveikina jį kaipo Vokie
tijos išgelbėtojų nuo bolševizmo. 
Visus komunistų pasikėsinimus 
Bavarijoje, Saksonijoj^, Brun- 
svvcige ir kitose Vokietijos da
lyse sutriuškino Noskės “frei\v- 
illigai” arba kaip juos papras- 
stai iš neapykantos vadina, Nos
kės gvardija.

simų arbitracijai.

Ohio gal balsuos apie prohibici- 
cijų.

tų gyvybę mano brangiai mirš-

Visi prieš sutartį.

Berlino laikraščių korespon- stebuklu, kokiuo sakoma jį es- 
dentai \Veimare sako, kad visa ant, aš maldauju, kad jis išsi- 
Vokietijos taikos delegacija vien nešdintų iš kabineto ir sugražin- 
balsiai remia grafų von Brock-
dorff-Rajitzau jo opozicijoj rašysiančiai demokratų partijai 
mos po laikos sutartim.

Jei grafui Von Brockdorff-
Rantzau nepasiseks prikalbinti 
kabinetų savo pusėi| jis ir visa I oljise tyra buolatinĮiu pavoj'um 
delegacija pasitrauks ir jis re-' mano šaliai.” 
zignuos iš kabineto, kaipo užru-1 
bežinių reikalų ministeris.

Pasitrauks, bet nesirašys.

yra labiausiai netinkamu žmo
gumi viešoje vietoje, kokio dar

Reikalauja pašalinimo Burleso
no.

Darbininkų kova
COLUMBUS, birž. 19. — Kra

nkliu pavieto teisėjas Dillon nu
sprendė, kad Ohio balsuotojai

BOLŠEVIKAI ATSIĖMĖ FOR
TĄ PRIE KRONŠTADTO.

LONDONAS, birž. 19. — Bol
ševikų bevielinis pranešimas 
skelbia bolševikų atsiėmimą Kra 
snaja Gorka forto priešais Kro- 
nštadtų. ,

Estonijos pranešimas sako 
kaip paduoda Stockholmo žinia 
kadi fortas buvo evakuotas delei 
didelio priešo spėkų spaudimo, 
po to, kaip kanuolės ir fortifika
cijos liko sunaikintos.

Ebertas ir kancleris Scheideman 
nas greičiau rezignuos, negu pa-

ST. LOUI9, birž. 19. — Rail- 
way Mail Association savo meti
nėje konvencijoje šiandie užgy? 
i;ė atsistojimo balsavimu Ame-

tini.

Vokietijos valdžia pienuojanti 
pasitraukimų.

BERLINAS, birž. 19. -

s varstomas plepąs, kad prezi
dentas Ebertas ir jo kabinetas

sirmkimas butų pakastas, pa
lakant Vokietijų absoliučiai a-

STREIKAS Už TALIUOSAVI- 
MĄ VADOVŲ.

stijos legislaturos ratifikavimų 
federalės k(i|n s t)i Indijos priedu.

WINNIPE(’r, birž. 19. — Vai

ti, kada ji areštavo čia dešimti 
streiko vadovų. .Jie yra kaltina
mi maištingose kalbose ir nori
ma juos deportuoti. Bet darbi
ninkai visai ką kitų mano. Iš

temis teismas, tuosyk bus laiko
mas referendumas apie nacio- 
jial'čš ^prfol^ilAicčęjps ir moterų 
balsavom priedus, kuriuos vals-

si.

snį, reikalavime pašalinimo ge- 
neralio krasos viršininko Bur- 
lesono.

7»---------—----------------------------

LEIS KUMŠTYNES.

o Wc*3tminister, B. C. vakar ta
po paskelbtas visuotinas strei
kas. Streikas prasidėjo labai pa
sekmingai ir visas veikimas mie 
ste apsistojo.

Winnipege streikas tekėsian
čia ir areštavimas vadovų lik la
biau paskatino darbininkus lai-

Urne translation fited vvi'.h the post- 
masler ai Chicago, III. Jane 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. •», 1917

Suv. Valst. Kongrese
Reikalauja valdžios nuosavybes 

ant beviielinių stočių.

SPRINGFIELD, III., birž. 19. 
’— Illinois atstovų butas šiandie 
i priėmė jau pirmiau senato pri
imtų bilių, leidžiant rengti vals
tijos kumštines po valdžios kon
trole. Tam tikslui bus paskirta 
spccialė atletinė komisija. Kum
štinės bus leistos tik tokiuose 

' miestuose, kurie neturi savo spe

ir vadovai nebus paliuosuoti.
Valdžia po ilgo ir didelio ren

gimosi vos ne vos įstengė prade-

WASHJNGTON, birž. 19.
Laivyno sekretorius Daniels 

šiandie prieš senato laivyno rei
kalų kopiitetų ragino valdžios 
nuosavybę ir operavimų visų

Paliuosavo, bet deportuos

se. Jis taipjau labai maldavo 
padidinti paskyrimus laivyno 

orlaivininkystei.
“Visi iicynioliniai Iprane^imai

. . . v »■» » s________ !»»

True tninsHMnn fil^d with the post- 
inasler ai Chicago, III. .Junc 20, 1919 
as rcuiiired b\ the ari of Oct. 0.1917 • cjaljų įstatymų, kurie draustų 
“Mes neatlikome visko, ko tikė- rengti kumpines. Chicago lo- 

jomės”, sako Wilsonas. kiti įstatymų neturi.

BERLINAS, birž. 19. — Vo
kietijos nacionalis susirinkimas!

tankiai jautėme, kad mes neat
liekame tiek, kiek galėtumėm. 
Mes visų taikų žinojome, kad 
mes neatliekame tiek, kiek mes 
norėtume ir tai yra ši dvasia, ir 
ne tai kas atlikta, aš tikiuos, už
sitarnauja atminmo.”

Taip kalbėjo prezidentas Wil-

Kumštininkai turi būti nejau- 
nesni kaip 18 metų, užsiregis-

jimų apie sjveikatų prieš kiek
vienas kurtištines ir kumščiuo- 
ties nedaugiau kaip 10 “roun- 
d’ų”. Jokio nuosprendžio apie 
pasekmes kumštinių negali bu-

LEAVENWORTH, Kan. birž. 
19. — Vienuolika I. W. W. na- 
rių liko paliuosuota iš vietinio 
federalio kalėjimo, kada jie už
baigė kalėjiminę vienų metų ir 
vienos dienos bausmę. Du jų tuo 
jaus liko išnoujo areštuoti ir jie 
bus deportuoti. Trečias irgi 
liko areštuotas ir bus teisiamas 
už kitų kaltinimų Kansas fede- 
raliame teisme.

Trne translation fited yvLh the post- 
masler ai Chinino, III. Jane 20, 1919 
as rr(|(iii*(*(1 by the ari of Oct. 6. 1917

Francijos angliakasių streikas 
užsibaigė.

Manoma, kad (gubernatorius 
pasirašys po biliuni. PARYŽIUS, birž. 19. - Aug-

sakė sekretorius, “ir yra nega
limu pasiųsti pranešimus bevie- 
liniu jokiam musų laivui sveti
mose šalyse, kad nebūtų sužino
tas pranešamo turinys. Bevieli
ais telegrafas turėtų būti vald
žios nuosavybėje 'ir [jokiai a- 
genturai neturėtų būti leista jį

Prašydamas padidinimo or- 
į’aivlln'inkystei, .sekretorius Da
niels sakė, /kad Suv. Valstijos

Am. Darbo Federacb 
jos konvencijoje.

NUTARĖ NEPAISYTI “ IN- 
JUNCTION’Ų”

ATLANTIC CITY, N. J., birž 
19. — Amerikos Darbo Federa
cijos konvencija šiandie priėmė 
rezoliucijų, patariančių organi
zuotiems darbininkams nepaisy
ti teismu išduodamu prieš stre’ 
kierius “injuction’ų”, nes tokie 
“injuncllionai” peržengia žmo
nių teises, kurias gvarantuoja 
konstitucija.

Rezoliucija abelnai smerkia 
teismus, nes jie nepaiso žmonių 
teisių ir yra didesniais tyronais. 
negu tyroniškiausi despotai, ko 
kius tik žino istorija. Teismai, 
pasak rezoliucijos, iš demokra
tinių šalies įstaigų sutvera blo
giausių autokratijų.

Neduoda tabako priešininkams 
čarterio.

PITTSBUGH, birž. 19. — Tei
sėjas Carpcnter šiandie atsisakė 
išduoti čarterį No-Tobacco Cor
poration, kurių remia daugelis 
bažnyčių narių ir kunigų. Orga
nizacija esanti politiška, kadan
gi ji rūpinsis, kad butų priimti 
tokie įstatymai, kurie uždraustų 
auginimų, pardavinėjimų ir var 
lojimų tabako.

ncijos ir net Vokietijos, jei pa
siliks pastorintas $15,000,000, 

iki kiek sumažino atstovų butas.
Nors pirmiau buvo reikalau

jama $45,000.000, bet jis sakė.

Prigėrė.
QU1NCY, III. — Mrs. David 

Wm. Brown bandymas išgelbė
ti dvi skęstančias Mississippi upė 
je duktri, pati žuvo, taipjau ir 
viena duktė. Kitą dukterį išgel
bėjo žmonės.

Kuomet augštesnėji ir viduti
nė klesos kelia jį kaipo žmogų, 
kuris padarė Vokietiją saugia 
demokratijai, minios nekenčia 
Noskės kaipo aršiausio žmo
gaus. Nepriklausomieji socia
listai veda smarkią kovą prieš 
<labartinę valdžią, vadindama jų 
ir ypatingai Noskę, išdavikais 
darbininkų klesos ir revoliuci
jos. Jų laikraščiai yra pilni ap
reiškimų rodančių, kad vyriau- 
sis kareivijos vadas slapta ren
giasi nuversti dabartinę vald
žių ir apskelbti militarinę dikta
tūrų. Jie sako, kad “frei\villi- 
ge’ai” yra įrankiu reakcijos ir 
kontr-revoliucijos jiegomis ir 
kaltina Noskę už jo reakcinius 
pienus.

Ar gali socialistų partija vėl 
susivienyti.

Svarbiausiu dalyku vokiečių 
politikoje šiandien yra šilas: Ar 
gali socialistų partija vėl susi
vienyti į vienų? Abiejų partijų 
nariai žino, kad revoliucijos ne
galima išgelbėti, jei tokis susi
vienijimas neįvyks ir nori kuo- 
greičiausiai susitaikyti, bet jų 
vadovai negali sutikti ant ben
dro veikimo. Reikia pastebėti, 
kad nepriklausomieji socialistai 
reikalauja pirmiausia, kad 
“frei\villige’ai” butų paleisti ir 
Noske pasitrauktų. Dar la- 
biaus pastebėtina yra tas^ kad 
nepriklausomųjų socialistų ne
sitenkinimas “frciwilligc’ais” ir 
ypatingai Noske, dabar randa 
pritarimų didžiumiečių socialis
tu eilėse. c

Priparodymui to užtenka pa
žvelgti į programų didžiumie
čių socialistų partijos konvenci
jos, kuri atidaroma šiandien 
Weimare. Nemažiau kaip pen
kiolika rezoliucijų nuo kuopų iš 
visos Vokietijos reikalauja, kad 
visomis jiegomis butų stengia
masi susitaikyti su liepriklausi- 
maisiais. Jotos (atsižiūrėjimas 

į asmenis, tai yra, į Scheidema- 
nnų ar Noskę, — ten sakoma —• 
neturėtų stovėti skersai kėlią. 
Partijos vadovai turi pasitrauk
ti jei reikalas butų, žodžiu, vie
nybe reikalinga ir turi būti pa-

(Scka ant 2-ro pusi.)



LABAf VARRTO Vokietijos Socialde 
mokratijoj.

vielą liaudies kariuomruVM”. 
Antroji rezoliucija iš Altonos 
prikaišioja Noskci skirtumą da
rant oficivrių kastai, š)<as esą ne
pridera tikram socialistui, ska
tina konvenciją priminti Noskci 
jo kaipo draugo nrįįMgrines ir

NAUJIENOS, Chleagtt

Rengiamos P. P. D.
SUBATOJ E, 

21 d. Birželio-J une, 1919 
D. ALSIO SVET.

5900 S. State St., Englewood 
Pradžia 7 vai. vakare 

Įžanga dykai.
Darbininkai ir darbudn-

Kiti norėtą priimki komunistus.

ja nutik susitaikymo su nepri- 
kliiiisomais, bet ir vienybės su 
visomis darbininkių klesomis, į-

prasergsti jį “liautis erzinus 
darbininkų klc.są.“ VVeimaro re
zoliucija pasinio, kad butų pa
prašyta Noskės pasitraukti iš 
valdžios, o Munslcrio rezoli nei

certHINOfe valdžios.
“Aš pripažįstu,“ sake jis, “kad 

mūsiškiai *frei\villige’ų’ of telū
riai jaučiasi turį svarbą, bet jie 
turi teisę prie lokio jausmo. Jie 
puikiai pasitarnavo stiliai ir 
jiems galima leisti turėti šitą 
kyli, kad šitas ūpas turėtų( kokią 
blogą politinę reikšmę. Vie
nok, kad įsitikinus pilnai, aš va-
jausmą.

NEDeLIOJ 22 D. BIRŽELIO-JUNE 
— Rengia —

nes Kamės 
kų žinovas 
GELEŽĖLĖ. Beto, dar bus 
puikių deklemacijų

KOMITETAS.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

litarizmą. Penkios rezoliucijos 
aiškiai reikalauja reformos, de
mokratinimo ir net paleidimo 
“frci\vi»llige'ų“. Pav., Hambur
go didžiumiučiai socialistai at
siuntė šitokią rezoliuciją:

“Mes “frci\viHigifų“ kariuo
menėje matome pavojų revoliu
cijos laimėjimams ir reikalai!-

'socialistų partijos. VVcimaro 
konvencijos nusprendimai šitų 
dalykų bus didžiausios svarbos. 
Aš bandžiau atklausti Noskės,

laikyti šitam visuotinam socia
listu nesitenkinimui.

Noske užsigina reakcinius tiks
lus turįs.

Paklausus, 
frrhvillige’ai

apsigynimo kariuomenė

Al-tona reikalauja 
nio paleiilimo visų “frei\villi 
gu’ų“ ir suorganizavimo į ji

naudojamais kontrrevoliucijos
tuojauli- j sumanymams, Noske grieštai ai

suomonė,“ tarė jis Freivvilli-

kitą laikydamas kalbas į karei
vius prie jų oficierių ir primin
damas jiems apie jų dem.okrati-

juos ne kaipo karės ininisteris ir

demokrajas.“

Šitame buvo tūlas prisipažint

reikalą saugotis pavojaus. “Vie
nok,“ tarė jis, “jie turi įsitikė- 
jimą į mane ir jie stovės su ma
nim.“
Išaiškina užmtišikų pabėgiimą.

mų, kaip jis aiškina vogeno n 
MarloMMo pabėgimą, kurių vie

Lietuviška Tautiška Draugystė 
“VIENYBĖ”

GEO. CHERNAUSKO DARŽE 
Lyons, Illinois.

Darbas ir Nedarbas 
Suv. Valstijose

Telegrafų pranešimai, ku
riuos gavo Suv. .Valstijų Sam
dymo Biuras per savaitę iki 31 
d. gegužės iš 101 miestų paro
do, jog toje savaitėje bedarbių 
buvo 221,530 vietoje buvusių 
227,125 vieną savaitę pirmiau.

COOK APSKRIČIO

Socialistu Partijos Piknikas
RIVERVIEW PARKE

Westcrn, Bcimont & Clybomri Avės.

Nedėliok Birželio 22,1919

Atidai visų narių Amalgamated 
Clothing Workers of America

lų, bet jie yra neapsieinami už
laikymui ramumo ir tvarkos.

me atsilaikyti komunistams ir

eiti be jų

191$) metų, narių mokestis bus $1.25 mėnesyje. Noske užgynė, kad oficieriai 
šilų karei vijų turi savo nuosavą

Visi nariai, kurie yra užsilikę su mėnesinėms 
duoklėms turi užsimokėti šiame mėnesyje; jeigu ne-

ir užvilktus mėnesius

pradžių nekurie augštesniųjų o- 
ficierių, ypatingai rytuose, bu
vo pradėję imli naujokus liuos- 
norius saviems tikslams, bet

CHICAGO JOINT BOARD AMALGAMATED 
CLOTHING W0RKERS OF AMERICA

nai. .lis pats atmokėjo numa
žinu kaip pusei tuzino “frui\vi- 
llige’ų“ oficierių už neklausymą

Sttbatos vaka
re atdara iki

HALSTED & 14TV STS

Taupykite L.
Klein pirkly- 
bos stempas.

j Vyry dviejų šmotų siutai
PRALEISKITE ŠIĄ VASARĄ SMAGIAI! Nudėvėkite šiltų vilnonių pavasarinių arba žie- 

| minių siūlų, atidėkite juos d(l rudens ir pirkite ši vasriuį siutą už specialę kajiUĮ. IUs 
J su Laupysi k* pinigus abeju bildu.

Crash Palm Beach
Mohair Siutai

nę, o kitas apie dvidešimtį jū
reivių Wilhelinstrassėj. Yra sa
koma, kad abiem padėjo pabeg-

mas buvo tolygus teisinimui ka
riuomenės.

“Žinoma“ sakė jis, “tai buvo 
disciplinos laužymas ir aš to’ ne
pagiriu. Bei galų gale, ar čia 
nėra psichologinio pateisinimo? 
Gyventojai apie šešiolikoje inie-

savo politinius--kalinius. Argi 
nu tas pats buvo su ‘frciwilli- 
gc’ais”, kurie žiurėjo į savo

žengėlius? Neturite užmiršti, 
kad mes vis dar tebegyvename 
visuotinos disciplinos ir tvarkos 
stokos laiku.“

“Visų pirmiausiai, 
jo, “leiskite man pa

tam ant kelio.

susi-

jis supranta save ir visus kitus. 
Vienok jis nedaug vilties teturi.

12— 15

lygas,“ sakė jis. “Viena, mes tu
rime reikalauti demokratinio 
principo, kad susivienijus ne
priklausomieji socialistai, kaip 
ir visi kili skaitytų,si su partijos 
didžiumos balsu; antra, mes tu
rimu reikalauti iš nepriklauso
mųjų pripažinimo šalies seimo

kainose.

Daugiau ir daugiau vyrų’ dėvi los rūšies vasarines drapanas ka
lios yra pasiūlos dėl parankamo ir musų siuvėjai yra tikri dary
dami pasivaikščiojimui siutus kurie guriau išrodo negu iki šiol ir 
tekiu bildu pasilikite. Materijos yra puikios kokybės erashus,

jis, “kad nepriklausomieji 
priims nei vienos šitų išlygų

ne

imlu* nepriklausomuosius į tokį

miuste yra perviršis darbininkų 
13 miestų trūksta 9720 darbi 
įlinkų^ o 48 miestuose yra tiek 
kilk reikia. Iš 38 valstijų, ii

6, kad trūksta, ir 15 tiek, kiek

'•iiriuos: bedarbių truputį suma 
». yra Kausas City, 1,500 be

darbių; Ncw Havru 1,500; Cle- 
vcland 30,000;
!,()()(/; Salt Lake
Wheeling 1,000;
2,000 bedarbiu..

Naujoji Anglija. Iš dvidešim
ties Naujosios Anglijos miešti

City 2,000;
Mihvaukee

kia, ir 3 permaža. Bridgeporle 
esą 6,000 bedarbių, Ncw ilavene 
2,5(M); Hartforde 500; Middle- 

toAvn 3,500; Norwiclr 900 ir 
Šlami*arde 300; Port landė 600 
bedarbių. Bostone padėjimas 
dar aštrus, bedarbių yra. 8,501 
vietoje7 5,(MM) praėjusią savaitę.

kus. Iš New Hampshirc ir
Rhode Island praneša, kad dar-

Centralinčs Valstijos. Nevv- 
Y«orko mieste esą 100,(MM) be
darbių, nors industrijos sanly-

5,(MM). Buffalo turi 6,(MM) darbi
ninkų perdaug, ir industrijos 
santykiai nenusistovėję. Ro

1,500, o G Ietis Falls tiek, kiek 
reikia, nors praėjusią savaitę 
buvo 1,800 perdaug. Industrijos 
santykiai Albanyj ir Syracuse 
asirus. Piltsburgc yra 19,(MM) be
darbių ir industrijos santykiai 
aštrias. Phiiadelphijojc ir Allen- 
to\vne darbininkų tiek, kiek rei
kia.

vėliausi slailė, suteikimui didesnio paranka
mo; IJcmeniniai modeliai, žudoma*, labiau 
pagulčiau jumi. Mes turime mieras ir stak
les storiems, ploniems ir ^įprasto ūgio vyra 
nvs ir vaikinams. Mes apkainavome jas vi 
sus susitaikomai pigiai.

Lietuviškai 
kalbanti pard
avėjai visuose 

departamen
tuose.

scime susidėtų tik iš saujalės 
žmonių. An-tra vertus, jie tvir
tinu, kad jie turi minias užpa-

kad jų skailius ir įtekmė darbi
ninkų klesoje auga. Noskės iš-

šiaurvakariai. Chicagoje šią 
"savaitę buvo 20,(MM) bedarbių. 
Į industrijos santykiai vidutiniš
kai geri. East St. Louise 2,500 

■bedarbių. Joliet 500; Peoria ir 
ĮEast Chicago 3,(MM). Kansas Ci
ty tiek kiek reikia. Industrijos 
santykiai Joliete yra aštrus. Iš 
Michigano, Montanos, Wisconsi-

Naujienoms partija pasky
rė 1000 tikietų, po 30 centų 
kiekvienas. Kad Naujienos 
višą tą tūkstantį tikietų par
duos, tai surinks 300 dolerių 
grynais, ir visa ta suma eis 
NAUJIENOMS — Jūsų, 
draugai, dienraščiui parem
ti.

PIRKITE TIKIETUS
NAUJIENŲ OFISE!

Debatai
O kaip linksmu. ()j, kaip malonu 

girdėti kiekvienos dienos ir kasilie, 
na rišant įvairių svarbių, frakcijų, 
kairių, vidurinių ir dešinių sparnų 
klausimus, sakau kasdiena nuo 7:00 
vai. ryto iki net po 12 nakties 
ma ir oponentas pasirenkama; 
vietos. I . .
ka šių dienų klausimai 
prantmua ir neaišku 
(kokioje srovėje esi) reikalai ar tai 
kiltum tautietis - katalikas ar tau
tietis _ laisvamanis, socialistas - 
kairisis, dešinisis vidurinis ar kit
kas privalai atsilankyti kiek venų 
dienų. Nauda gi turėsi neapsako
mai didelę, Bes tai Politikos Kole
gija turėsi proga išstudijuoti uždy- 
kų. Be to čia nukentėsi troškulio 
ir alkio, nes galima gauti pigaus 
šalto gėrimo ir šaltakošės (lee 
cream) ypač daug svarbos suteikia 
(ai tas kad gėrimas naudojamas la
bai sveikas, tai1 yra Iron Chumpagive 
čia gal daug nereikės aiškinti, nes 
puls vardas pasako, taigi čia atsi
lankę nelik kad tapsit žinovai po
litikos, o ir sustiprysit savo sveika
tą* . .

Užkvicčia

Te- 
ant 

Kam rupi šių dienų politi- 
i„ kam nesu- 
savo srovės

„ visus, 
J. B; AGLINSKAS, 

3238 So. Kalsied St 
CHICAGO, ILL,

Kuomet artinasi pavasaris
Jus paprastai jieškote gero kraujo valytojo ir toniko. Ilgi varginanti mėnesiai 

žiemos pagamina nešvarų kraują išteklių ir nusilpnina gyvingumą, iš priežasties, ži
noma, musų ankštų namų žiemos laike ir clel stokos mankštinimosi lauko pusėj ir sto
kos šviežaus oro. Bet kuomet jus jieškote tokios gyduolės, kode! gi nenaudoti geriau
sios.

nų mes matysime kiek Noskės 
taktika yra pasekminga. Žino
ma, ateinančios kelios dienos 
bus labai įdomios. Didžiuma de
legatų šiton koiiveucijon atėjo 
Weimaran visai nenorėdami ši-

praneša, kad ten darbininkų 
liek, kiek reikia, vienoje vieloje

la 500. Iš Gcorgia praneša, kad 
ten trūksta ūkio darbininkų ir

L A X C A R I N
Yra Gydytojas Saldainių Pavidale

a pripažinta tūkstančių kaipo Amerikos pirmasis žarnų reguliatorius ir kraujo va- 
ojas. Veikia greitai, švelniai ir gerai. DVI SALDAINIS SUVALGYTOS ANT 
HCTIES PADARYS JUMS GERO. Lax carin neparduodama aptiekose, kadangi 
s norime užtikrinti Laxcarino vaitojimą visuomet gaunant šviežų vaistą, Užtekti- 
už pilna gydymą- pačiuose svarbiuose atsitikimuos, penki doleriai, viena dėžė vienas 

oris. Laxcarin Products Co., Dept. L -2 Pittsburgh, Pa.

daili tesi sudm^Jį bendrą sociali 
stų priešakį kriti ilgiausiu sočia 
lizinui ir Vokietijai laiku.

lamai industrijos santykiai geri.

Gentrovakarai. (Ucvelunde 
šią< savaitę darbininkų bUvo 

30,000 
savaitę. 
Dayton,

Mobile trūksta 5(M). Arkansas, 
šiaurės Karolinoje, Oklahomo-

bininkų apie tiek kiek rciką. Ri-

kiek reikiant, vieloj 
perviršio praėjusią 
(jncinnali, Cohimbus, 
'ir YoungsloAvn esama
bedarbių. Akrone industrijos 
santykiai aštrus. Ėvansville

DR. VIRG) NARBUTT
Physieian & Surgeou 

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

3001 West 22nd Street 
Tcl. Lavvndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Rocksvell 1681,

3,000, tuo tarpu South Bundu 
trūksta 200, ir industrijos sali

dustrijos santykiai aštrus.

Pietai ir Pietvakariai. New
Orionus trūksta 3,000, Ponsaco-

dą ugi Houstonc 350 trūksta.

Pacifiko Pakraštys. Los An
geles padėjimas beveik neper- 
sikeitęs: 4,800 darbininkų per
daug, industrijos santykiui aš
trus. Oaklmide reikalaujama 
laivų darbininkų, o San Francis- 
co yi»a 800 bedarbių. Porllunde 
350 darbininkų perdaug, šiaip 
Oregone ir visur reikalaujama 
durbininkų dirbti soduose ir 
vaisių ūkiuose. Taip-pat į mi
šku darbus.

DIDELIS

ApvaikščiojimaQ
Lietuviškos, Katalikiškos, 

Tautiškos parapijos, po var
du ŠV. JUOZAPO, bus pa
šventinimas bažnyčios ir 
bus Jo Mylista vyskupas, 
kuris laikis iškilmingas Šv. 
Mišias ir bus daug svetimų 
kunigų, tas viskas atsipro- 
vis nedėlioj 22 Biržclio-June, 
1919 m., 11 valandą iš ryto, 
po numeriu 2301 W. 22 PI., 
kampas Oakley Avė.

Ura visi tautiečiai!
Kviečia Komitetas ir ku

nigas J. A. Bukausku^.

Antanas Šatas
Persiskyrė su šiuom pasauliu 
23 d. gegužio; 11)111 m. 33 me
tą amžiaus, nevedės, Ameri
koje paliko seselę Agotą ir 
brolj Simonų, Lietuvoj paliko 
brolį Benediktų,' Velionis pa
ėjo iš Kauno rėd., Panevėžio 
pav., Vaškų parap., Nokonių 
kaimo, Velionio kūnas likosi 
sudeginlas kremutorijoje mies
te Denver. (’.olb. U.
pelenai prisiųsti pas velionio 
broli Simona. IJckta nuliū
dime sesuo Agnia ir Simonas.

Siiaon Shatas.
966 Superior St., 

Portlund', Oregon.

\. ir



■am OS, Chlcago,

/\ / / TA* Hnata i of Graatar Valiuta n

Jį .
(JĮ r r Cor. Ashland Avė. and 47th St.\^

Į KORESPONDENCIJOS

Liemeniniai Siutai
Vyrams ir Vaikams
Liemeniniai ir konservatyvi mo
deliai, pilki, rudi, rusvi ir žali, 
maišyti puikios dryžės ir kvol- 
duota išveizda, iš viršaus pri- 
suti ir paprasti kišeniai papras
to ūgio ir storiems, 34 iki 44, 
puikios vertė, po

WEST FRANKFORT, ILL.

Vaikų puikus 
siutai.

Viena arba dviem 
porom kelnių, tikr
ai puikus modeliai, 
puikiai pasiūti, švi
esios naujos pava
sarinės spalvos vi
sos mieros iki 18

$14.95

Vaikų siutai.
Padaryti licmeni- 
nio modelio, verti
kali kišeniai — dau 
ginusiai tamsiai ma
išytų, tvirto audek
lo, kaulai pamušti 
serge, — kelnes pa-

$9.95

Vaiki) serge 
siutai.

Mėlynų, visų vilno
nių neblunkančių, 
pamušta sergSe arba 
alpac.% visos siūlės 
dvigubai susintos, 
kelnes pamuštos, 
mieros 8 iki 18 mc-

$12.50
Mėsos ir Groseriai

Pork SauMge» li
nk, svaras .... 20c 
Native Reef Rib 
Roast svaras 28c 
Puiki pasturgalio 
čverlis veršienos, 
svaras ....... 22|/jc
Native Plato Corn- 
ed Beef svar. 24c 
Geriausias Elgin 
Smetonos sviestas 
svaras ............. 53c
Plyta Limburger 
sūrio svaras .. 36c 
Troco Butterine
svaras .......... 29c.
Puikios namie atl- 
gytoa salotos, 2 
galvos už .... 5c. 
Asparagus 3 žiup

sniai už .......... 19c

Marinuotos kiau
lės kojos, vuode- 
gos, ausys ir snu
kiai, speciali.!! 5 
svarai ............. 50c

DYKAI.
Kcnas rūgščiu ko
pūstų DYKAI su 
kiekvienu užsaky- 
_______ nui.
Namho augytos St_ 
Ying Beans qt. 7c 
Puikios dideles n- 
aujos bulves, 10 
svarų .............. 49c
Namie augyti ag
urkai, 3 už .... 10c 
Geriausi pyragai
čiai, svaras .. 16c 
Uneeda Biscuit, 3 
pakeliai už .. 19c

Pork Loin roast, 
svaras ............. 35c
Hamburger Steak, 
svaras.............. 16c
Oscar Meyer pat
virtinti Colifornia 
kumpiai, /svar. 30c 
Native Boef nuo po 
čių Steaks, sva
ras .................. 25c
Kenroh vyšnios,
kenns .............. 23c
Standard tomatoes 
1 miera keno l<2c 
Puree of tomaloes 
3 už.................... 25c
Amber muilas 10c 
šmotų už ..... 59c 
Sweet Marie toile- 
tinis muilas, 5 šmo 
tai už .............. 19c

f’rakalbos^

Birželio 8 dieną, Opera Iloti- 
se svetainėje, įvyko prakalbos, 
kurias surengė bulgarų socialis
tų kuopa. Kalbėjo poni Emniii 
B. Denny iš Canton, III. Kalbos 
teina buvo “Nepriklausomybės 
apskelbimas.“ Jinai perskaitė 
keletą ištraukų iš istorijos, ku
rioje kalbama apie tai, jogei 
žmonės turi valdyti ir kontro
liuoti valdžią, o valdžia privalo 
pildyti žmonių valią. Paskui 
trumpai perbėgo A. F. ir L. P. 
reikalus. Ji ragino tos unijos 
narius išsirinkti Įradikališkcs- 
nius viršininkus ir aplamai pa
keisti visą tvarką. Ant galo, gy
rė ir agitavo rašytis j S. L. Par
tiją ir į Internacionale Darbiniu 
kų Industrinę uniją. Esą tos or 
ganizacijos dabartiniu laiku ge
riausia ginančios darbininkų 
reikalus.

Prakalboms pasibaigus vie
nas žmogus uždavė klausimą, ar 
nebūtų galima socialistų parti
ją sujungti krūvon su Darbo 
Partija. Kalbėtoja atsako kad 
tatai butų galima padaryti tik 
tuosyk, kuomet socialistai savo 
programon įdėtų ne vien tik 
politinį veikimą, bet ir industri
nį. Girdi politinis veikimas kai- 
kuriuose atvejuose trukdąs dar
bininkų veikimui.

Manau, kad butų labai vietoj 
musų laikraščiams pakalbėti a- 
pie tas organizacijas. Nes su
spendavus LSS. nemažas skai
čius narių prisidės prie Darbo 
Partijos.

— Kairiasis Latras.

WATERBURY, CONN.

LIETUVA ALKANA
Kazimieras Ivanauskas gavo laišką nuo savo moteries iš Lietuvos, Kauno g., 

Cekiškio valsčiaus, rašytas 13 balandžio 1919 m. 
delio vargo Lietuvoje, 

nei už ką nusipirkti.
LT, TAI GELBĖK MANE savo prisiegą ir dukreles ir PBISIŲSK PAGELBĄ, kad
galėtume išsimaityli nors ilgi rugiapjūtei. Toliau rašo, kad SKURDAS VISOJE 
LIETUVOJE. Nėra nei maisto nei apdangalo. ŽMONES BADAUJA IR PUSNUO
GIAI VAIKŠČIOJA. Jeigu neatsiras pagelba, tai mirtis neišvengiama.

Laiške nusiskundžiama ant di- 
Tarp kitko rašo, kad NETURIM KĄ PAVALGYTI, neturim 
Rugių pūras lOOrublių. Duonos negaunam. JEIGU GA-

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

jie galėtų. JIE BADAUJA, JIEMS RUTINAI PAGELBA BEIKALINGA'. TOKIĄ PAGELBĄ JAU 
GALI SUTEIKTI.

Jau Gali Siųsti Maisto į Lietuvą
Lietuvių Prekybos Bendrovė jau padare pirmutinius žingsnius kad tą atsiekti. Ji rengiasi pp- 

siųsti DU ŠIMTU TŪKSTANČIŲ SVARŲ MAISTO LIETUVOS ŽMONĖMS. Tą maistą norima pa
siųsti pradžioje Liepos menesio. Bendrovė savo dalį atliks.. Reikia kad kiekvienas lietuvys iš savo 
pusės pasidarbuotų.

Mes papirksinie maistą, sudčsiinc į skrynias, pasamdysime laivą, pasiųsime savo žmones su 
tomis skryniomis į Lietuvą ir tie musų žmonės tas skrynias maisto pristatys stačiai į rankas jūsų 
giminių Lietuvoje.
sta, $25.00. Daugiau Tamstai nieko nereikės mokėti. Mes už viską atsakome.
nurodytų giminių surasti, mes grąžiname Tamstai $25.00 atgal. Del didesnės 
savo kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo garantiją, kad mes padarysime tą ką 

Nesivėluokite, ncatidėliokite! Tuojaus privalote prisiųsti pripildę žemiau
kartu su $25.00 registruotame laiške ar su Money orderiu ant sekančio adreso:

Ilimivn DKljllltlo iiicimiA/ piiouiijo mciviai f iciiiivcin

Tamsta iš savo pusės mokėsi Bendrovei už tą skrynią maisto, kuri bus pasių- 
Jci negalėtume

mes prižadame, 
paduotą blanką

LITHUANIAN SALES CORPORATION
244 W. BR0ADWAY, SO. BOSTON, MASS.

c bus

Dirbkite Chicagoje ir 
Gyvenkite ant Ukes

Mes turime ant pardavimo paskutinius kelias farmas prie 
Chicago^, |m> 5 ir daugiau akrų. 
Libby didžiųjų dirbtuvių. Neisi 
kitę visą ką uždirbate.
daryti pinigus gyvendamas ant ūkės ir dirbdamas mieste. Že
mės prie miesto kiekviena diena eina brangy n. Mes parduoda
me tas farmas ant mažų jmokėjimų ir ant lengvų išmokėjimų.

Ne.loli nuo Lubby, McNiel & 
udokite savęs. Nepragyven- 

Yra lai geriausias būdas sučėdyli ir pa-

R o o m 40

A. T. McINTOSH & COMPANY, 
fjthuanian Dept.

106 N. LaSalle Street.

Liotai Del Statymo 
Namų

prie bažnyčios ir mokyklų. Yra apgyventa lietuvių kolionija. 
Gatves ir šaligatviai ištaisyti ir išniokoti. Kaina tik $625. Reikia 
įmokėti $100, o likusius ant lengvų išmokėjimų. Greitai tie 
lotai pabrangs, lodei skubinkite nusipirkti kol pigiai. AHsišau-

Room 40

A. T. McINTOSH & COMPANY, 
Lithuanian Dept.

v 106 N. LaSalle Street.

Trečiųjų teismas.

Balandžio 8 dieną š. m. Lie
tuvių Ukėsų Politiškas Kliubas 
gavo pranešimą,, kad to “Kliubo 
narys, Juozas Kemėšis, laike 
streiko E. J. Manvillc Mach. Co. 
nėjęs lauk su kitais darbinin
kais, bet dirbęs su savo boseliu. 
Ir kad tik tada apleidęs savo (lai
bo vietą, kada darbdavys pradė
jęs tartis su darbininkais baig
ti streiką.

Kliubo nariai, apsvarstę pra
nešimą, nutarė pakviesti J. Ke
mešį pasiaiškinti. Sekantį su
sirinkimą* J. Kamcšis atėjęs už
sigynė, kad jis taip nedaręs, ir 
dar pareikalavo trečiųjų teismo 
už apšųieižimą jo, būtent, kam 
jį skebu vadiną ir nepribrendu
siu !

Birželio 12 dieną įvyko tre
čiųjų teismas, su pranešėju. Tei
sėjais buvo paskiria septyni liu
dininkų viso irgi septyni, ir po 
gynėją. Taipogi ir pašalinių 
žmonių buvo prisirinkę.

Išklausius liudininkų pasiro
dė, kad pranešimas buvo teisin
gas. Tik Kemešio liudininkai 
j j teisino, kad jis nežinojęs, kad 
prasidėjęs streikas. J. Kemešio 
gynėjas, jį teisindamas, pasakė: 
“O kas butų Juozui Kemešiui už 
mokėjęs, kad jis butų ėjęs kartu 
su kitais darbininkais?”

Kiekviena skrynia bus vienoda. Joj 
sudėti sekanti daiktai: —

6 svarai jautienos mėsos,
5 svarai smalčiaus (lard),

12 svarų geriausios rųšies kilbasų ,
12 pakelių eondensed pieno,
12 svarų ryžių,

I , I • ' . 1 I . . - •' k t

3 svarai geriausios kavos,
3 svarai cukraus,
1 svaras muilo ir
1 drūtas įrankis blekinėms atidalyti.

Tie visi daiktai supakuoti sveria apie 85 sva
rus. Visas maistas yra geriausios rųšies ir supa
kuotas sanitarės hermetiškai uždarytose bleki- 
nesc, 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.

GERBIAMIEJI:—
Su šiuo laišku prisiunčiu 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- 
kaviiną, pristatymą, apdraudą ir tt. ir jeigu ne
galėsite pristatyti maistą mano nurodytai ypa- 
tai, kad visi pinigai bus man grąžinami.

Maistą meldžiu pasiųsti sekančiu adresu:
• • - r <

Rėrtybosr r.. .'.T: r...........................

Parapijos ..
Kaimo ....
Vardas ..........................  ...............................

' Kvitas ir kitas informacijas, meldžiu man 
siųsti šiuo adresu:

Adresas
Miestas

Valstija ..

Lietuvos Laisvės Fondą. Jis 
visuomet šmeižia sau nepatinka
mus žmones ir laikraščius. Ir,

I Rajono organizatorius ir 
kuopos narys...

— Spartakas.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
TeL Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO. ILL.

ir apsvarstę, teisėjai pripažino, 
kad J. Kemėšis esąs kaltas. Da
vė jam papdikimą ir priteisė už
simokėti keturis dolerius lėšoms

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

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

3003-3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Reikia pastebėti, kad didžiu
ma teisėjų buvo kaltinamojo 
draugai.

Belo, reikia pastebėt ir tai, 
kad J. Kemėšis visados dedasi 
kaipo didelis iCvoliuelioiuerius 
— “kairysis.” Susirinkimuose 
ir prakalbose visuomet kelia 
triukšmą, norėdamas savo “kai 
rūmą parodyt. Savo pasidarba
vimu jis buvo įnešęs suirutės 

I vietos Motorų kuopom Jis gi iš
leido Pirmojo Rajono vardu a- 
nuos begėdiškus lapelius prieš

MILWAUKEE, WIS. 

šis-bei-tas iš musų padangės.
Mihvaukee miestas nevisai 

mažas, — turi apie pusę milijo
no gyventojų. Lietuvių tame 
skaičiuje randasi |nuo 500 iki 
700. Lietuviai gyvena išsimėtę 
po visą miestą. Ret pastaruoju 
laiku pradėta gana puikiai veik
ti.

Pats miestas nėra gražus: fa
brikų durnuose paskendęs. Iš- 
dirbysčių randasi įvairių. Pirmą 
vietą užima mašinų išdirbystės 
ir skurų.

Darbai šiuo laiku gana silpnai 
eina. Jieškanticms darbo, šiaip 
— taip galima jį gauti, tik jau 
už (kirbą visai mažai mokama, 
lirbama po 9, 10 ir net 12 va- 
andų. Darbininkų gyvenimas 

yra labai sunkus.
Lietuviai užlaiko savo bažny

čią ir pusėtinai jsiganiusį dusių 
ganytoją. Tas dvasiškas tėve- 
is stengiasi išnaikinti socialis

tus, bet nežiūrint jo pastangų

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

sija. nevirininias pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. .Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už ruhežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos

Bet pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau.kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa t 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu Ii n karnas dr 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
aUiukimuis paturiu uuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 8o. Halsted St. Telephone Canal 6417 (>icago III

LSS. 119 kp. puikiai gyvuoja,— 
kaip, turtų taip ir narių skaičius 
didinasi. Kiekviename susirin
kime atsiranda draugų, kurie 
stoja į musŲj eiles.

Birželio 15 dieną SLA. 177ta 
kp. turėjo savo šeimynišką išva
žiavimą Jackson Parke. Išva
žiavime dalyvavo nemažas bū
relis draugų. Visi likos pilnai 
patenkinti ir vakarui prisiarti
nus visi linksmai išsiskirstė.

Birželio 22 d. LDLD. 56-ta 
kuopa rengia išvažiavimą į 
Cracker Jack Parką. Kiek teko 
patirti, tai komitetas rengia pui
kų programą išvažiavimui.

Važiuojantis draugai malonės 
susirinkti 9 vai. ryto ant 5-to ir 
Wells st., iš kur visi galėsime 
sykiu važiuoti į parką.—T. M-as

DR. DONOHOE, Specialistas
Vėliausios Europiejiškos ir kitos 

metodos.
Jei jus turite kokią vidurių ligą, kepenų, 

kraujo arba Žarnų; spuogus ant skuros. se
nas žaizdas, nustojimą STIPRUMO arba a- 
petito, koki gėlimą arba skaudėjimą arba 
kokią užsisenėiusią ligą, kurios jums neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

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

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

inis 10 ryto iki 1 vai. dieną.

L H IB E IR T
Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną "Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara ‘kasdien nuo 9—5 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

Y IBOND&
C ASM

J. G. SACKHEIM & CO. 
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.
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Naujienos eina frssiiana, išskiriant 
nedfildienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1500.

Užsisakomoji Kainai
Chicagoje — pačtn:

Metras......... .. ................  10.00
Pusei meto..............................   3-M)
Trims mėnesiams ............... 1.85
Dviem mėnesiam ..................  1.45
Vienam mėnesiui ............  75

Chicagoja — par nešiotojas l
Vieną kopija ..................  ».O2
Savaitei . .....................  12 i
Mėnesini ........................................ W

Suvienytos* Valstijos*, na Chicagoj, 
pačtu:

Metma........... . ............  15.00
Pusei meto................................ 1.00
Trims mėnesiams........... .  1.05
Dviem mėnesiam ................... 1.25
Vienam mėnesiai ..........................05

Pinigus reikia siųst Psčto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

neturi 
darbi-

Laipsniškoji dar
bininkų kova.

procese turėtų tas žmogus, kuris 
užniksiu, jog jeigu jis neturi 
iškarto palociaus gyvent, tai ge
riau šals ir skurs bu yastogęs? 
Arba — jeigu jis sakytų, jog 
jeigu brangiais rūbais negali 
pasipuošti, tai velyk visai nuo
gas bus? Arba jeigu negauna 
visokių gardumų valgyti, tai ge
riau pilnai badaus?

Sakytumėte, jog tokį žmogui 
reikėtų pasiųsti į “kreizių” na
mą.

Jeigu nėra galėjimo gaut vis
ko, tai visgi reikia stengtis gaut 
visokio gerumo kaip galint di
desnę dalį. Ir darbininkai savo 
gyvenime, jeigu nemoka arba j 
nepajiegia iškovoti visų teisių 
sau, visų pagerinimų ir aprūpi
nimų, tai visgi neprotinga butų 
atsisakyti nors nuo dalies jų ir 
reikia kovot vis už didesnę dalį.

Iht tūli nntmjį draugai, kurie! 
skaitosi labai revoliucioniškais, 
ima ir užreiškia, jog už laikinus, 
dalinius pagerinimus darbi
ninkai neturi kovot, jog jie tu
ri uiti tik prie galutino tikslo— 
prie socializmo, atmetant viso
kias reformas ir lopymus puvan I 
čios kapitalizmo sistemos. Jeigu! 
tos reformos ir lopiuimai butų] 
tik lopymaič kad nutikusią ir ga-| 
tavą prie mirimo kapitalizmo I 
tvarką palaikyti jais, tuomet, ži-Į 
noina, reformos ir lopymai nėra I 
pageidaujami. Bet jeigu eina | 
ne senos draugijos lopymas, o I 
tokis ardymus, kad darbininkai 
savo organizacijomis, straikais 
ir kitokiais budais vis labiau Į 
aprubežiuoja ir nusileisti pri-| 
verčia buržuaziją, o patįs vis I 
drūtesnę poziciją budavoja savo I 
klesos dabarčiai ir ateities kovai 
ir tvarkai, tuomet tik suirusio I 
protavimo aparato žmonės ga-Į 
Ii tvirlin^, kad tai yra senos Į 
sistemos (lopymas. Kapitalisti-1 
niai reformistai, tiesa, kaip grei | 
tai persitikrina, kad bus kalas-1 
trofa ir ji gręs senajai tvarkai, I 
•jeigu žinomos reformos ne-1 
liks įvestos, yra senos tvarkos Į 
lopylojai. Darbininkai »gi, ku-1 
rie kovoja už 8, 7 įr 6 valandų | 
darbo dieną ir išgauna tai, ku-1

ganizacijos galybę, išmoksta aU 
skirti, jog jie yra skirtinga kle- 
sa, išmoksta kovot ir, taip sa
kant, pribręsta kovai ir tvarkai, 
kuomet darbininkų klesa turės 
atlikti keblias ir svarbias užduo
tis politiniame, ekonominiame 
ir socialiame žmonijos 
nime.

Socialistai jokiu budu 
nutolti nuo artimiausių
ninku reikalavimų *ir kovos už 
juos. Kalbėt tik apie galutinus 
musų tikslus ir nekalbėti nieko, 

| ką mes tuoj matome reikalin
gu darbininkams gaut, reikštų 

sveikimą iš viršaus. Musų agi
tacija ir darbas liktų kokiu tai 
sausu mokinimu, kuris greitai 
nusibostų bile kam. Mes liktu
me tik šnekėtojai apie ateitį, a- 
pie galutiną musų tikslą, o ne 
veikėjais kol tik nepribręstų 
musų jiegos atsiekti tą liksią. 
Vienose šalyse jis bus atsiektas

I greitai, kitose praeis da kiek lai- 
I ko. Kodėl tat darbininkai tų 
šalių, kur socializmas neįvykdo
mas greitai turėtų atsisakyti 
nuo kovos už vienokius ir kito- I 
kius pagerinimus? fcodel mes 
socialistai neturėtume studijuo
ti, ko darbininkams tos ar ki
tos šalies labiausiai reikia? Ko-1 
dėl neįrašyti tuos reikalavimus 
į musų minimum programą ir 
nepadėt už juos kovot darbinin
kams? Juk geriau darbinin
kams iškovoti liek, kiek tik jų

tosiu ir pagerinimų, kol socia
lizmas neįvyks.

Kapitalisto rūpesčiai.

Kuomet namai dega, tuomet 
nelaiks gelbėti langus. I'ą rusų 
diplomato išsireiškimą vis ge
riau ir geriau pradeda suprasti 
apsukrus Amerikos kapitalistai. 
Jie mato, kad nūdien darbinin
kų spėka auga. Niekuomet dar
bininkai taip sparčiai nesiorga- 
nizavo, kaip dabar. Begiu pas
kutinių melų prie organizuotų 
darbininkų prisidėjo apiedveje
tas milionų naujų narių. Tokis 
apsireiškimas verčia “padėjimo 
vifšpačius” galvoti.

randa žmonių, kurie ne juokais 
yra susirūpinę darbininkų neri
mavimu. Jie laužo sau galvas, 
kad išrišus klausimą taip, idant 
ir vilkas butų sotus ir avis čie- 
la. Jų supratimu, varžymas 
dabartiniu laiku darbininkiškų 
organizacijų yra labai pavojin
gas. Esą, panaudoti represijas 
reiškia tą patį, ką žaisti su diua- 
mitu.

Tuo pačiu laiku bandoma pa
daryti reikimuos intaikos >į savo' 
kolegas, kad pastarieji pasisten
gtų atsikratyti nuo savo trum-

guinų darbo vietose ir gauna tai, 
kurie priverčia samdytojus ne
atleisti darbininko be unijos su
tikimo, kurie verčia neimti i

organizaMimosi ji r susirinkimų 
ir kalbos laisvę — visi jie nėra 
senos draugijos lopylojai bei re
formatoriai, o yra revoliucionie-

su darbininkais. Jie nurodo į 
užjminių darbininkų judėjimą 
ir sako, kad tas pats galįs atsi
tikti ir šioj šalyj, jeigu valdan
čioji klesa nesusipras laiku.

Teisėjas Gary sako, kad pra
gyvenimas neatpigsiąs bėgiu se
kamų keliolikos metų. Julius 
II. Barnus ir gi praneša, jogui 
nesimato jokių “prajovų,” ku
rie skelbtų duonos atpigimą.

Būt ne tame dar bėda. Gal 
darbininkai ramiau žiūrėtų į 
gyvenimo reikmenų pabrangi
mą, gal jie kantriai kentėtų, jei 
žinotų, kad pasaulinė tragedija 
į visus žmones vienodai atsilie
pė. Bet to užtikrinimo kaip 
tik ir nėra. Bet jie mate ir gir
dėjo ,kaip tūlos korporacijos da-

tų vienų pozicijų po kilai, kurie 
vis stiprina ir stiprina darbinin
kų klesos pozicijų, o silpnina ka-

bekovodami už vienokius ir ki
tokius pagerinimus ir teises, 
darbininkai ne tik kad šį bei tų 
laimeju, o išmoksta suprasti or- nes,

metais korporacijų pelnas bu
vo tokis jau kaip ir 1916 m. 
Kuomet liko uždėta mokesčiai, 
korporacijos bandė kaip galint 
mažiau parodyti pelno. Ir ne
žiūrint to, jų pelnas buvo du sy
kiu didesnis už tą pelną, kurj jos

kurios randamos tarpvalstiji

Pažiūrėkime dabar į darbi
ninkų padėjimą. Begiu pasta
rųjų keturių metų gyvenimo 
reikmėm pabrango ant HM) nuo
šimčių. Gi tuo pačiu laiku jų 
algos, geriausiame, atvėjyj, paki 
lo ant 20 nuošimčių. Trumpiau 
sakant, dabartiniu laiku 
niūkus randasi daug blogcsnia- 
me padėjime, nekad jis buvo ke
turi metai atgal.

Štai kodėl ir jaučiama visame 
I pasaulyje nerimavimas, štai ko- 
Idel geriau permatantįs kapita
listai ir yra prisirengę daryli į- 
vairių kompromisų. Taip, ka
da namai užsidega, turintįs sen- 
so žmonės bando išgelbėti, kas 
galima — ir kapitalistai nebepa 
galima — ir visai nebepaiso 

langų. Ir kapitalistai deda vi- 
| šia “nukentėjus”! šiokiais-to- 
kiais pagerinimais jie bando nu
malšinti darbininkus. j

Bet ne visi. Yra tarp’ kapita-1 
lislų ir kita srovė. Ta srove nie
ku bildu nenori nusileisti. Jos 
supratimu, darbininkai no todėl 
reikalauja pakėlimo algų, kad 
jiems blogai gyvenasi, bet lodei 
kad jie užsikrėtė “bolševizmu”.! 
Sugaudyk visus “bolševikus,” 
pasiųsk visus nenuoramas ten, iš 
kur jie atvyko, — ir vėl Ameri
koj užstos rojus... kapitalis
tams.. .

Nuo to„ kuri kapitalistų parti
ja labiau įsigalės, — priklausys 
kovos aštrumas. Bet krizis nu-Į 
išvengiamas. Jeigu darbinin
kams nebus duota žmoniškesnės 
gyvenimo sąlygos “iš viršaus,” 
jie išgalįs jas “iš apačios”... Ar 
vienokiu ar kitokiu budu, be( 
jie turės jas išgauti. — Z.

Senatorius Moses sako, kad jis 
yra panašus Adamsono įstaty
mui 1916 m., kuris užbėgo už 
akių grūmojusiam visuotinam 
visu šalies plotu gelcžkclinin- 
kų straikui prisivertimui astuo
nių valandų dienos.
Geležies dirbėjai reikalauja 8 

valandų dienos. 
■ ♦ •

Louisville, Ky. —- Susivieni
jusi Geležies, Plieno ir Skardies 
Darbininkų draugija savo meti- 

darbi-|niame suvažiavime vienu balsu 
nubalsavo už rezoliuciją suma
žinimui dienos nuo 8 iki 6 va
landų, kad suteikus darbo darbi 
pinkams sugrįžlanliems civiliu 
gyvenimai! nuo tarnystės musų 
šalies kariuomenėje ir laivyne.

i Nežiūrint lo, kad teisėjas Ga- 
ry plieno Irusio galva, pasakė, 
‘‘kaip jus žinote, mes nesilaiko
me, nesiderami' ir nekovojame 
su unijomis kaipo su tokiomis,” 
unija eina savo keliu ir organi
zuoja darbininkus. Į
Brooklyno dailydės straikuoja.

Brooklyn. —Tarptautinės dai- 
lydžių unijos prisako šimtai 
Brooklyno apskričio darbininkų 
metė darbą ir padavė darbda
viams reikalavimą $8 į dieną. 
Dabartinė kaina yra 75 centai į 
valandą, dailydės gi reikalauja 
25 centų (langiaus. j

Pirmą straiko dieną sustojo 
visos dirbtuves Brovvnsvillėj, 
Bath Beach, Coney Islande ir 
kitose dalyse. Tarptautinė uni
ja, kuri Aėra susidėjusi sii Ain.|‘ 
Darb. Fed. gavo 
tų unijų, kurios 
D. F.

suorganizavo sindikatą ir prisi
etojo prie Visuotinos Darbo Fe
deracijos. Į skaitlių šitos nau
jos unijos reikalavimų įeina mi
nimais mokestis tokia, kaip yra 

įgalinama kitų paprastų darbi
ninkų.

Dramų vaidintojams 
rus uniją orkestrininkai 
sprendė suvi rti sindikatą.

Kolegijų profesoriai 
balsais nutarė perdirbti 
asociaciją j sindikatą, 
mas prisidėjimo prie Vis. Darbo 
Federacijos pavesta visuotinam 
nubalsavimui, bet didžiuma na
rių pritaria tokiam prisidėji
mui.

GARINTAS PIENAS

Keli’metai atgal, kol dar nie
kas nežinojo apie gariniiną pie
nų, moterįs turėjo tenkintis to
kiu pienu, kokį gaudavo.

Nors jis laivo pigus, bet kar
sulve-

nu-

1,083
savo

Klausi-

Gelžkelių darbininkai peikia 
taiką.

Paryžius. — Prancūzai darbi
ninkai aiškiai išreiškė savo nuo
monę apie laikos sutartį. Gelž-* 
kelininkų kongresas, atstovau
jantis 230,000 darbininkų vienu 
balsu priėmė rezoliuciją protes
to prieš taikos sutartį, užkrauna
mą talkininkų diplomatų >. ant

bumais, o kartais skystas, mels
vas. -Kartais buvo sunku gauti 
už kokius nebūk pinigus.

Tas privertė daugumą žmo
nių matyti tą svarbą, kurią turį 
garintas pienas.

Darant šilą pieną tik geriau
sias šviežias pienas tevartoja
ma. Garintas pienas yra tai pie 
nas, iš kurio didele dalis van
dens yra garu ištraukta papras
tu sriaubiamuoju procesu ir pas 
kui sterflizuotas. Jame yra ne
mažiau kaip 26 nuoš. pieno kie- 
timų, kurių nemažiau kaip 7.4 
nuoš. yra pieno taukais.

Garintas pienas nėra saldin
tas, kuomet tirštintasis turi apie 
30 nuoš. cukraus, kuris veikia 
kaipo palaikytojas. Jai toks y- 
ra skirtumas tarp jų, apie kurį 
retai kas težino.

JAPONIJA.

paramą nuo 
priklauso A.

pateisinamaSavarankumas 
knygoje.

** I

New York. — Stebėtinai drą
sus ir begėdiškas aprašymas

True transbition ftled with the post- 
ninster ut Chiengo, III. June 20, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 0,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

.—.-r' ■esfc,

(Žinios Intern. Labor Nevvs 
Service).

SUV. VALSTIJOS.

Connecticuto darbininkai kairus
Meriden, Conn. — Po savai

tes aštrių susirėmimų tarp kai
riųjų ir konservąčiųjų elementų 
Connecticuto Darbo Federaci
jos konvencija čia priėjo prie 
galo birž. 6 d. Paskutiniame po-

stiprumą ir vienybę ir, nežiūrint 
opozicijos, sugebu pervaryti re
zoliucijas vieną po kitai, reika
laujančias griuštų permainų A- 
merikos Darbo Federacijos ve
dime ir padėjimo konvencijos 
užrašau su stovinčiais už kai- 
rėsės nuomones krypsnį kas dėl 
pasaulio nuotikių.

Turbūt įžymiausiu konvenci
jos darbu buvo priėmimas rezo
liucijos reikalaujančios, kad A. 
D. F. viršininkų rinkimas butų 
pavedamas visuotinam visų na
rių nubalsavimui. Tarpe priim
tų rezoliucijų yra sekamos: Rei
kalavimas ištraukimo kareivių 
iš Rusijos ir paliuosavimo E. V. 
Dėbso ir kilų politinių kalinių, 
reikalavimas pripažinimo Airi
jos republikos ir reikalavimas iš 
A. D. F., kad ji pagelbėtų gau
ti naują Mooney ir Billingso 
bylos negrinčjimą. Rezoliucija 
l'autų Lygos pripažinimui tapo 
sumušta.

Vi ŠALIES 8 VALANDOJ 
DIENĄ.

Washington. — Suv. Vaisi, 
senatorius Moses iš Nevv llanip- 
sliirės, republikonas, įnešė pro
jektą šalies astuonių valandų 
dienai ir kad jos teisėtumas7 bu-

svais Suv. Valstijų piliečiais po 
“įstatymo ir tvarkos” priedanga 
karės melu, apie a t pieši nėj imą 
privatinių laiškų įbe vyriausy
bes leidimo, apie įsiveržimą^ į 
namus ir jų apiplėšimų be va
rantį ir šitiems panašus kili da
lykai, yra pasigiria m uojiružreiš- 
kimu nesenai paleistos Ameri
kos Apsaugos Lygos,, kaip tą 
aprašo Emerson llougli knygo
je “The Web”.

Šita knyga tik ką išėjo is 
spaudos ir oficialiai apreiškia, 
kaip šita neoficialių šnipų gau
ja nesilaikė savo pradinio pie
no vokiečių propagandai stabdy
ti, bet įsilauždavo į socialistų 
susirinkimus, sekdavo darbinin
kų ir socialistų organizatorius 
ir veikėjus ir užvesdavo bylas, 
padėdami apkaltinti Pas. Pram. 
Darb. vadovus, E. V. Debsą ir 
kiltis socialistus ir radikalus.

šitie prisipažinimai daroma 
nelik atvirai, bet dar su pasidi- 
džaviniu.
Kaip veikia šeimynos biudžetas.

New York. — Kaip veikia šei
mynos biudžetas per apskritus 
metus didžiumoje didelių mies
tų, parodo pajamos ir išlaidos 
518 Nėw Yorko šeimynų. Vidu
tiniai šeimynoms turint po 4,9 
asmenis/išlaidos buvo tokios:

Maistas ............
Drabužiai ........
Samdas ............
Koralas ir šviesa
Rakandai ........
Įvairios smulkmenos

.. $640.92.

. . . 230.66 
. 211.62

J 64.30 
51.50 

218.35

Basil Manly patiekia 82 kor
poracijų pelnus. Pasirodo, kad 
prieš karę tos korporacijos, ap
skritai imant, turėjo $325,000,- 
000 pelno; gi 1916 in. korpora
cijų pelnas siekė $1,000,000,- 
000! 1917 m., kuomet liko už
dėta mokesčiai, korporacijos 
turėjo $975,000,000 pelno, o 
1918 m. — $736,000,000.

Labai mažai gali būti abejo- tų užlipintas, projektas taiko-" 
kad ir pastaraisiais dvejais ma prie tų gaminimo versmių,

Viso .............. $1,450.35
Skaitlinės padubtos šitoje 

lentelėje apima prtčias reikalin
giausias šeimynos gyvenimui 
reikmenis. Prasta ištaiga ir vie
na kita paprastųjų puikenybių 
padarytų vėl $1,000. Šitos Nevv 
Yorko šeimynos vidutinio ant- 
viršio per metus turėjo $30.67.

FRANCIJA.
Dailininkai ir mokslininkai 

tveria unijas.
Dramų vaidintojai Francijoj

Tuojaus bus sutverta Darbo 
Partija.

Tokio. — Darbo klausimas 
virsta Vienu naujų veiksnių Ja- 
ponij(>š politikoje ir susidary
mas darbo partijos žada greitai 
įvykti. Iš Įiriežasčių tokios par
tijos Iverimuisi svarbiausiomis 
yra šitos dvi: viena, yra sako
ma, kad Japonija turi tureli dar 
bo partiją dėlto, kad dabar eina 
didele p r a m o n i n e 

ir antra, 
kad tokia partija

v o 1 i u c i j a; 
sakoma, 
vienintelis

r e
yra
yra
balsavimo teisėms gauti, kadan
gi dabartinės politines partijos 
yra visos pęrdaug konservačios.

NORVEGIJA.

Darbo Partija paremia Maskvą.

Ghristiania, bir 
tikėtas nacionalis darbo parti
jos suvažiavimas užreiškė pri
sirišimą prie “trečiosios mas
kviškes tarptautinės” ir priėmė 
rezoliuciją telegrafuoti Nikalo- 
jui Leninui, bolševikų Rusijos 
premierui, kad suvažiavimas 
reikalauja, idant valdžia lįsteig-

geliams.
Rezoliucijose taipgi sakoma, 

kad suvažiavimas laikosi paskel
bimo-blokados toms šalims ir 
valdžioms, kurios puola ant so
vietų Rusijos ir turi viltį, kad 
jokis norvegas darbininkas ne
pagelbės vesti vaizbos su šiau
rine Rusija, Suomija ir pabalt- 
mario provincijomis, ar kito
mis šalimis, kurios yra panaudo
jamos kaipo bazes veikimams 
prieš Rusiją.

/•...

Vartojant paprastą geriausią 
šviežių pieną gaunama apie 3 
iiuoš. sviestinių riebumų ir 12 
nuoš. kietumų viename galione. 
Galionas garinio pieno yra ly
gus dviem galionam ir pusei 
šviežio pieno.

Laimė irSveikata
lai du nealskiriamu dalyku. 

Ir gerti syeiknta tegali būti prie 
gero nervų sistemos stovio.

Tuksiančiai-žmonių serga nėr 
viškumu, nes jų nervai sugriu
vo ir nusilpnėjo.
žmogus greit susierzina ir 
griaužiasi dėl visokių mažmo
žių. Jam niekas nepatinka ir 
jam rodosi lyg visi tiplink jį y- 
ra susitarę bi tik viską jam da
ryti ant keršto.

Nerviškas žmogus pats ken
čia ir priverčia kentėti ir savo 
artimus, o savo užsidegi m ajs 
jis atstumia nuo savęs savo prie 
lėlius ir pažįstamus.

Kad nuraminti nervus ir at
vesti į gerą sveikintos stovį, tai 
vartokite gtirsų nervų stiprin
toją Parloglorą.

Didele bonka kainuoja tik 
$1.(X). Galima gauti iš

APTEKA PARTOSA,
160 2nd Avė., Dept. L. 1. 

Nevv York.
Turintieji pilvo negnk's tu- 
varloli Parlolos kendes. Jų 

dėžutės kainuoja $1.00.

Ncrvii šlkas 
susierzina

ii

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminali&kuose 
taip ir cMUSkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3321 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Mieeto Ofisas:
127 N. Dearborn St.

1111-11 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

nupirksi labai gražų .$200.09 vertės 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie

pasargos žodis
IOWA STATE

8AVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth and

Jackson Sts.
S1OUX CITY, IA.

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. Pullinan 342 
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
. 6 iki 9 vakare.

jos randasi rinkinys 
24 rekordą ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke
letu augfttos' klesos 
phoRGgpafŲr kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

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

parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UžMIEŠTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuOjaus. 
PRISIUNCIAME UŽ DYKA.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Ha'rrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

tęs, kurj mes

’hHiuid fijuĮdmųns juo %g 
•OO’OOO^I’# snupd sn|inpp?PU H 
s}§jiA.ioj ‘00*000*001$* si:il-|į(Ii?h

duiqX;sp?A
Nvjmnd jlsmm
jo HNva aivis

........................... 1. I —III I —■ ■ I

Liberty Bondsus 
dali išmokėtų, bondsus ir \var sav- 
ings stanips nuperka už cash Ėmei 
and Co., 740 W. Madison St., kam
pas Halsted St. Room 232, 2-ras 
augštas, virš Famdus Clotliing 
Store, atdara vakarais iki 8 vai. 
Nedaliomis nuo 10 iki 1.

“Pajieškojimų Žurnalas”
Pajieško gimines, draugus, pabėgusias pačias ar vyrus, o ypatingai 
Vaikinams merginas, merginoms—vaikinus. Visiems iMijieškojimai 
kainuoja tik $1.90. Merginoms pajie&kojimai vaikinų Už DYKĄ.

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

ADV. JOURNAL
Room 209 - 210 Temide Court Buildi Chicago, Iii.

Prie Devynioliktos Olos

Edelweiss
Iš GRUDŲ GĖRALAS 

Parsiduoda Visur 
Schoenhofen Company 

Chicago



Saugokite Savo AkisCHICAGOS
ŽINIOS

MADISON AND HALSTED STREETS

DOVENOS

Telephone Yards 5032

Ar matai ta Helmar dėžutė?

Pklausykit nuomones kurias jus girdate kas link Helmar
AtminkiteDr. W. Yuszkiewicz

vai
tok

Tyras 
Turkiškas 
Tabakas

35 So. Dearborn St 
(1 jin pas Mouroe) .

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

PI lt M UTIN fi LI E'L’CJ VI AK A 
GYDYKLA CHTCAGOJE

Nuo 9
pietų ir nuo 6—8 vakare. ? 

deltomis nuo 9*—2 po piet
Telephone Yards 687

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju djykai 
v Gyvenimas yra

. tuščias, kada pra 
inkstą regėjimas 

Mes vartojam 
9 jr pagerintą Oph- 

thalmomctcr. Y- 
patinga doma at 

t t, kreipiama 
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 
nedaliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 st.

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

Rez. 933 S. Ashlarid Blvd. Chicago 
Telephone Haymarkvt 2544

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st Chicago

SKAITYKIT Itt PLAT1NKIT
“NAUJIENAS“ J

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

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

Rez. Tel. Seeley 120

PACTINIS ORLAIVIS Iš CHI
CAGOS I NEW YORKĄ PER 

8 VALANDAS.

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

REIKALAUJA PAKĖLIMO 
KAINŲ GAZUI.

Sahiuel Insutl, guzo kompani 
jos prezidentas išsivilkęs ir pus

Jie yra pagarseji kur tik cigaretai yra rūkomi 
Patemikite tą rųšę žmonių, katrie ruko HelmarBe to Kniucksti įskundė jo bu 

vašioji pati, pasakydama, kad ir 
prie jos tokie pienai buvo daro
mi.

šitos pačios rųšies gaisrai atsi
tikdavę Rockfordc, Kewanec, 

Detroite ir Gary ir vis tarp lenkų 
ir lietuvių; taigi visas tas aplin
kybes apsvarsčiusi, policija ir 
metė įtarimų ant Kniucksti. Spė
jama, kad jis tik šiemet šitaip su 
rinko daugiau kaip $100,000.

CHICAG1ECIAI REIKALAUJA, 
KAI) S. V. KAREIVIAI AP

LEISTŲ SIBIRĄ.
Yra pienuojama pasiųsti dele

gatus VVasbingtonan ir pareika
lauti, kad pasiųsti ten Amerikos 
kareiviai butų grąžinami na

mon. šitų reikalavimų suformu
lavo užvakar susirinkime karei
viai 27 ir 31 pėstininkų ekspedi
cijos Sibiran. Adv. W. E. Bod- 
riguez važiuos su delegatais Wa- 
sbingtonan drauge.

STANLEY M. ŠLAŽAS 
Užlaikau Erpresą

Kam rylkalinga atvežti anglių, arba 
malkų, ar persikelti iš vienos vie
tos, kiton, visiems patarnąųju greitai 
ir nebrangiai. Rcikaįe malonėkite 
kreiptis į mane. Gyvenanti toliau 
telefonuokit.

1907 S. Halsted St., Chicago, III. 
Phoiie C.anal 2152

RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 

Vaikų ir visų chroniškų ligų
Ofisas: 3354 JM. Halsted St. Chicago 

Telephone Drover 9G93
Valandos: KP—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 d ieną.

GERI AUSTASJeigarctams tabakas.
Atminkite — jeigu jums Helmar nepatiks, jus gausite jūsų pinigus atgal 
Taipgi atminkite “pakelis” cigaretų mažiau dainuoja negu Helmar.

Telephone Yards 5834

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

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

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

OFISO VALANDOS: 
10 ryto, nuo 12—2 po

Gaujos vadas kaipo kontrak- 
lininkas pastatydavo medinį na
mų ir išduodavo jį lenkams ar 
lietuviams, su kuriais būdavo 
sudaroma suokalbis. Sulig tuo 
suokalbiu nusamdžiusieji ar nu
plikusieji namų apdraudžia jį 
ir jis sudega. Po to iš apdrau- 
dbs kompanijos gautais pinigais 
pasdalinania, Įpaužiama ir vėl 
prie naujo namo einama.

Visi namai taip puikiai sudeg
davo, kad jokių ženklų nelikda
vo, bet vienas buvo apgesintas 
ir jame buvo rasta benzinus ir 
žibalo bonkos tyčia tam pastaly-

Teisingal pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimą, kuomet raštas susibėga j 
krūvą, kuortiet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimus šiame užsiėmime su
teiks jums geriausius pasekmes.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt'o aptiekos 
Temykite į mano parašą.

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

Tek Yards 3654. AKUšERKA

Mrs.A.Michnl8wlczK3M 
Baigusi Akušerijos koS 
legiją; ilgai pi aktika-BK W 
vusi PennsylvanijosBr 
hospitalėse ir Pasek-V 1 m i n g a’ i patarnau-SL * . «
[ja prie gimdymo.^! \ 
Duodu rodą visokio-* 
se ligose moterims iri} ; £&
merginoms. k 1
3113 So. Halsted Str. Į

(Ant antrų lubų) 
Chicago, III.

Nuo G iki I) ryte ir 7 iki vėlai vak

savo vaikui vieną 
vėliausius stailės Palm 
Knickerbockcr siutų su 

"oro'“' $12.00
- visi imu- 
$7.50 

mažų vaikučių. 
‘ su dviem po. 

vienos trumpos,

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerni lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs Rydytojaa, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fi«k St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
8 vakarais. Telerhone Cana! 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. Hhlsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

VynskųOrapanij Barbenai
Teisingus apsiejimas. Garantuo

tas užgančdinimas. Vyrų ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai, 
$20.09 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.

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

Full dres.s, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $10.00 ir aukščiau.

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

8. GORDON,
1115 So. Halsted St., Chicago, III. 

įsteigta 1902

visiems mano kostumeriams ir pažįstamiems kurie 
atsilankys į mano krautuvę Subatoje, Birželio 21-mą 
ir 22-rą d. Prirengiau dovanas moterims ir. mer
ginoms" ir vyrams. Užkvieeiu visus mano pažįsta
mus ir draugus į mano naują krautuvę .

J. M. KIB ARTAS,
3356 SO. HALSTED ST., CHICAGO, ILL.

PADEGĖJŲ TRUSTAS.
Anlliony Knucksti (Kniukš

tas?) miesto gaisrų adv. McCa- 
bc ofise tapo pavadintas “galva 
naujo padegėjų Irusio’’, suėmu- 
sio vyliumi apie $500,000 vieno
je Chicagoje. Jį suareštavo de
tektyvas lltary Donohue lietuvių 
viešbutyje^ 1006 So. llulste(| gat. 
Su juo drauge suareštavo Fran- 
.kic Mack, kuri esanti jo sužie
duotine. Abudu yra uždaryti.

Taip-pat yra suareštuoti ketu
ri kiti vyrai; tarp jų] du smukli
ninkai, vienas nekrutamos nuo
savybes pardavinėtojas ir vienas 

•gai ižaus savininkas.
Policija j ieškojusi Knucksli’o 

jau nuo kelių mėnesi;. Ant galo 
meile, pavydumas ir linksmos 
puotos pagelbėjo jai susekti 
' naujas padegėjų Irusias”, va- 
viusis biznį 26 miestuose Illino- 
’aus, Iowos, Michigano ir Wis- 
consino valstijose.

Policija JHivo gavusi žinią, 
kad pačton pas išduodamąjį hm 
t, Ii moteris ateis laiško atėjusio 
nuo “Irusio” vado, bet dvi die
ni ji ten išlaukė ir nesulaukė. 
T sip visas biznis buvo daroma.

Gaujos vadovas buvo kvietęs 
s.-vo draugą į partnierius ir iš
pasakojęs jam tuos budus, kaip 
tas “biznis” buvo daromas. Ta
sai draugas verčiamas papasako 
jo policijai. Taip tas buvo daro
ma šitaip:

Kambarys 307.
VALANDOS 9 iki 8 A.h jCflCFO 
Nedėliomis 10 iki 1.

Galvos, Akių, Ausų ir Gerklėj 
Reumatizmo, Paralyžiaus, Nervišku 

mo, taip ir kitų visokių ligų.
PARODA IR EGZAM-INACIJA

DYKAI

Telephdne Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9-12 ryto 
. 2.—9 vakaro 

33()3 S. Morgan St, Chicago, IH

Tarp Chicagos ir Ne\v York o 
nuo šios dienos pradės skraidy
ti orlaiviai. Pirmas orlaivis su 

svarų pačios siuntinių ap- 
I ido Ne\v Yorką 5 
ii priims Cbieagon 1 
tų. Chicaginis orlaivis Apleido 
(’.hicagą 6 vai. ryto ir pasieks 
Nc\v Yorką 2 vai. po pietų.

drapanos
Šių vasarą užsilhikykitv vėsiai. 

Tunmi neužsileisilM* kiliems. Už
sitikrinkite putįs nm» karščio a- 
teidmni į musų sankrovą dvi vie
nintelės rųšies drapanų, kurios 
yi’a vėsios.

Nusipirkite vieną musų Palm 
Beaeh arba Mohair C f 9 flf) 
siutų |N) ............. * li&.UU
Mes Vm imc jų taip .<«• O 
pigiui; ftuip .........

Dingi pnliamtykitv vieną-Zmusų 
geresnių dviejų šmotų Vėsių Dra
panų siutų •
$18 $21 $30.00

Visios Drapanos Vaikams
Nupirkit

nUsų 
Beach 
dviem 
kelnių

Kili
jos stailės
pigiai kaip

Neužm’rškite
Plaunami “middies
roii) kelnių
kilos ilgos jūreivio stailės — po
$3.50 $5.50$7.50

Sankrova atdnr 
Subatos vakarais.

Penkios mimitos nuo Siu 
te gatvės — ant Matlison.

Akių, Ausy, Nosies, Gerklės ir Plaudy 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų iš- 
~W gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug nie- 

tų gydžiuu pasekmingai šias ligas. , 
mSN Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri- 

djT’ / rodymas mano gabumo.
Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 

gydymu.
Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

® W. M. LAWHON, M. D.

VALANDOS:
Nuo 9 ryto iki 9 vakare 

Nedėliomis nuo 9 iki 4 po p.’e!

1407 Milwaukee Avenue
CHICAGO, II.L.

“Kiekvieno colio sankrova”

Karštos vasaros

Išdirbėjai augščiausios rųšies turkis 
kų ir vgįptiškų cigaretų aviete.
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(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

damas cigaro durnus vakar pas 
viešojo patarnavimo komisiją 
r^ikalavoy 'kad jo| kompanijai 
butų leista pakelti kaina gazui.

Jis pasakojo, kad gazo klausi
mo išrišimas galįs būti tik vie
nas, o tai pastatant fabriką ga
zo dirbimui, kur galima butų 
daryti anglinis gazas, o ne van
deninis. Tokio gi fabriko pasta
tymui reikią nuo 12 iki 15 milijo 
nų dolerių. Surinkti gi tokias su
mas nebusią galima kitaip, kaip 
tik pakeliant kainą, gazui.

Tas nulytų, kad ponas prezi
dentas nori, idant gazo vartoto
jai sudėtų, pinigus gazo kompa
nijai fabriką pastatyti, bet, ar 
tas fabrikas priklausysiu varto
tojams?

KIETMEDŽIO PIRKLIŲ SUVA
ŽIAVIMAS.

Vakar kietmedžio pirkliai iš 
Suv. Valstijų, Kanados, Franci- 
jos ir Anglijos, skaitliuje 1,500 
asmenų atidarė savo dvidešimts 
antrą imtinį suvažiavimą Con- 
gress viešbutyje.

SUfiMfi TARIAMĄJĮ P.OLICMO 
NO BURKE UžMUšIKĄ.
Vakar detektyvai suėmė Dun-

R AU JI8N08, Olleago. IH Pėtnyčia, Birželio 20, 1919
—B■■■■—Iii.................. ——■ <įani nm. jj.jĮT ĮiąLlllIg1^ ll^ JLJ.L11!,! ■.JJLJ|gĮ|l!!JL-------- L.ĮlJgJ. >—■ ■■ *.................... ■■—,—■»

Milwaukee. LDLD, 56 kp. rengia 
draugiškų išvažiavimų 22 d. birželio, 
j Craeker Jack parkų. Bus puikus 
programas. Kviečia visus atsilan
kyti. — I. M-aa.

PARDAVIMUI

LMPS. III Rajone konferencija i- 
vyks nedėlioj. 22 birželio, 10 vai. 
ryto. J. Grigalaičio svot., 1837 W. 14 
st., Cicero, III. Idlegatės apsiėmu- 
sios dalyvauti I 
čiatnos atvykti su mandatais pažy-. pastovus darbas, 
mėtų laiku. — Sekretorė. | 11749 Michigan Avė.

REIKIA DARBININKŲ t
REIKALINGA patyrusių moterų PARDAVIMUI pigiai pikcernė ar-/ 

prie siuvimo įpilu elektros mašino- ha studija. Vėliausios mados įlaisy- 
inis Pastovus darbas. Gera mo- ,n’d. (iera vleta: Krei|)kjtė.s į 
kestis. Atsišaukite į

Fmplre Maltress Co., 
2231 Wost Madison St., Chicago.

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

REIKIA pirmarankio duonkepio 
konferencijoj kvie- prie ruginės duonos, gera mokestis,

PARSIDUODA vienam arkliui ve
žimas tinkamas prie bučernės ar
ba ir šiaip oile kur, parduosiu ne
brangiai atsišaukite greitai:

i 2918 So. Union pvr., kreipkitės 
' nuo 10 vai. ryto iki 6 vai. vakare.

BANDri APSAUGOTI ŠIAUDI
NU NUO LIETAUS, PAKLIU- 
. VO PO AUTOMOBILIU

Jacob Schackerman, norėdn* 
mas apsaugoti savo šiaudinę 
skrybėlę nuo lietaus užsidengė 
laikraščiu ir ėjo skersai gatvę 
ties Quincy ir Franklyn; bet. lai-

atvažiuoja trokas. kuris parniu- 
šęs jį sulaužė kojas ir sutrynė 
vidurius. Jis yra 36 metų ir gy- 
vena pu. 821 So. Paulina gat.

NUTEISfi PIKETUOTOJAS
Dvidešimts dvi moteris ir de

šimtį vyrų teisėjas Dennis Sulli- 
van vakar nubaudė sunkiomis

Sus. Liet. Soc. Dainininkai Ame
rikoje I Apskr. rengna koncertų S. igentauli. 
L. S. D. A. delegatų suvažiavimui, 
kuris vyks suimtoj, birželio 28 d., 
1919 nu Meldažio svetainėje 2212 
W. 23 PI. Gerbiami chorai, malo
nėkite prisirengti atskirai dalyvau
ti programe; taip pat pribukite į 
suvažiavimų, kuris tęsis nuo birž. 

lovoje paslėpusį. Detektyvams 28 iki birž. 29 d.
..i. .... I — Sekr. F. Magola.bdklausinejant pačios ’apie jį„ 
jis sučiaudėjo lovoje ir tie, priė
ję. suėmė jį.

Atklausinėdamas jis neprisi
pažįsta prie kaltės ir nieko nepa
sakoja. Girdi, kani man kalbėti, 
kad jus jau viską žinote ir taip. 
Vienok jis žada viską išpasakoti1 
valstijos prokurorui.

pirmadienyj nušovė poliemoną 
Burke O’Brieno sumklėje prie 
Halsted ir 33 g. Jj rado pačios 
lovoje paslėpusį.

Wcst Pullman. LSS. 225 kp. pus
metinis susirinkimas įvyks 20 d. 
birž. po num. 11916 So. Halsted st.. 
pradžia 7:20 v. v. Draugai ir drau-

• gės bukite paskirtu laiku.
Sekr. J. J. ('hėsunas.

ASMENŲ IIEŠKOJIMAI
Pajieškau savo draugo Antano 

l Statkcvičiaus. Paeina iš Kauno gub. 
i Raseinių pav., Skirsnemunės pro :ipi- 
1 jos, kaimo Antakalniškių. Du me_ 
• tai atgal, gyveno Chicagos mieste.

,. « Atsi- 
šmikilc jus pats arba kas kitas duo
kite žinolies ant šio antrašo.

Knstnnlas Palubei kis
3506 So. 32-nd St., So. Omaha, Neb.

55,000 BEDARBIŲ CHICAGOJ. Variu lai):.?^svarbų ręikai.).
Suv. Valstijų samdymo Žini

ja savo paskutiniame praneši-; 
m<* sako, knd bedarbių Cbicngo 
jo yra 55,000. Normalia bedar

PARSIDUODA keletas gerų karvių 
su veršiais arba be veršių. Duosiu 
pasirinkti iš didelio būrio. Kiekvie
na karvę gvaranhioju. _ Galite stryt- 
kariais atvažiuoti už 5c. Galiu at- 

$300 įvestuoti, vešli karves 50 mailių tolumo nuo 
{vestuosius pi- ( hieagos 

niuiis galima gmiti, kuomet tik pa- 
reikalausit. Aš pristatysiu jus į 
darbų, atsišaukite

R. Kreivis, 
1908 So. Union Avė., Chicago, IB.

REIKALINGI vyrai mokintis a- 
o...... Patyrimas nereikalingas,
mes išmokinsime jus iki augšči.ni- 
siam laipsniui .toje profesijoje. Už
dirbsite nuo $50 ir augščiau j sa
vaitę. Reikalinga 
kaipo atsakomybė. JOHN AMBROSE, 

Dolton, III.

REIKALINGA mninicrlų ir lebc- 
riu dėl Champion Copper Co., Pain- 
sdale, Mich. Lciberiai gauna 48c. į j 
valandų. 8 vidndu nermaina. Mai. | 
nicriai $4.10. Nuvažiavimas bus už 
dvkų, jeigu jus pasieksite šešiasde
šimts dienų. Užlaikymas $30 iki 
$.35 į mėnesį. Atsišaukite nuo 7 ry
to iki 2 vai. po pietų i 809 West 
North Avė. arti Halsted St. Nerei
kto mokėti. Matykite Mr. Frnnk ’ 
Palla.

REIKALINGA 5 pardavėjų mergi
nų. Turi kalbėti lietuviškai arba 
lenkiškai. Puiki proga dėl ateities. 
GERA MOKESTIS VAKARAIS NE
DIRBAMA.

LUSTIG’S DEP. STORE.

PARDAVIMUI senai įsteigta gro- 
sernė ir bučernė su dviejų ind slų 
mediniu namu. Turiu parduoti iš 
priežasties kilo biznio.

Clias. Hecht, 
3713 So. Albany av., Chicago, III.

RAKANDAI

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų ne

praleiskite šio hnrgeno. 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 $260 dubeltavais 
springsais Phonograph. Grajina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Rosidencijn 1922 So. Kedzie Avė.,

H. LEIBOVITZ
1652 West Van Buren St. 

Kampas Paulina Street

Jis yra ofise nuo 8 ryto 
iki 8 vai. vak.

NAMAI-ŽEMĖ E X T R A
100 residencijos Jotų arti šv. Ka

zimiero Mokyklos ir Bažnyčios. Ban 
dasi ant Tahnan, Washtenaw, E'ar- 
field, California, tarp 65 ir 67-tos 
gatvės. Visi įtaisymai viduje. Ex- 
tra puiki vieta. Prieina prie Marųuett 
Manor. Užbaigta. Gera virta sub- 
divizijos, ant South Wcst Side. Spe
cialia pasiulijimas statytojams. Ga
li padaryti lengvas mėnesines išmo
kėjimo sąlygas.

Ofisas Marųuette Park Bank,.. 
63rd & yVestern Av. W. II. Fishcr, 

Chicago, III.

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu bla
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 tokia žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Shecl Metai Works
2100 W. 24th St Tel Cahal 4802| NORECIAV PAIMTI ant aušinimo 

kaipo savo kūdikį, siratą arba taip
* . Butų geistina, 

kad hutų mergaitė. Kas turite arba 
kas žinote kokią siratą malonėkite 
pranešti.

Tonis Marčiulena,
873 Prospcct Av. Steubenville, Ohlo.

bių skaitlius Chicofiojc dedamas fiaįilp n(MuotL
tarp 50,000 ir 75, (X)0.

EARL DEAR BUS PAKARTAS 
BIRž. 27 D.

,, 1 n . , . 1 : t Pajieškau trijų savo draugų, Ig-1'411’1 Dean bus pakartas birž. nnc0 Rujka, Lapaičių sodž.. Joną
27 (L, jei gov. Lowden ir dovano Vaitekūnų, Norkūnų sodž., Stanislo-

Earl Dear bus pakartas birž.

REIKALAUJAME
ANGLIAKASIU IR KROVĖJU

Sv. Kazimiro Mokyklos. Visi ftai- 
syrnni viduje, puiki vieta Augančioje 
apielinkėje. Nieko geresnio. Specia* 

pasiulijimas statytojams mm*’’ 
Grynais pinigais arba ant išmokfji. 
m o.

NAMAI-ŽEMĖTIKTAI SI MANĖSI
Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 

rns seklyčios setų, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liotais nuo 10 iki 4 vai.

PARSIDUODA namai ant 2 pagy
venimų, geroj kolionijoj prie lietu
viškos parapijos ant bussines šiltė
to 4613 Wentworlh avė. — iš prie
žasties turi išvažiuoti. F7xtra bar- 
genas $2000. Atsišaukite pas 

Don I.amsargc,
1613 Wentworth av., Tel. Yards 4731

Geri namai, su geru vandeniu 
elektros šviesomis, pigi randa, 
deli daržai, geru ganykla dykai. Ga- 

; įima ganyti karves, kiaules, ir viš
tas. Pavieniems vyrams geras uji
mas ir užlaikymas.

Musų kasyklos dirba kasdieną, 
i Mes turime abi kasyklas paviršiui 
! ir giliai, su 316 iki 5 pėdų angli- 
! mis.
j Mes nemokame už kelionę. Mes 
turime viską užlaikymui gerų žmo
nių. Geros darbo ir pragyvenimo 
sąlygos, ir nenorime tokios klesos 
žmonių kuri nių’čių apmokėti kelio
nę.

Del platesnių žinių ateikite ąrba 
rašykite:

NEW RIVER COMPANY, 
MACDONALD, W. VA.

ir 
di-

W<n. C. Brictzkc, 
2409 West 63rd St., Chicago.

Pranešu Naujienų 
kas norit pirkti l’armą, geroj 
ir teisingai tarp lietuvių Micl

skaitytojam, 
j vietoj 

ir teisingai tarp lietuvių Michigano, 
aš turiu ten Formą ir mano tėvai 
gy vena. Kreipkite pas Naujienų a- 
gentų, kuris jums nurodis arba nu
važiuos drauge.

WM. PILYPAS, 
720 \V. 120 St., West Pullman, III.

vą Dailidę, Daugilaičių sodž. Visi
, .Šiaulių

,. , ... Aš Kazimie
ras Vilimaviče sodžiaus Klebonų ( 
pęašau atsišaukti ir daugiau paž|s_ i 
tanių arba pažįstamos šituo adresu:

Khziiner VVlllimaviče, 
Girardvillc, Pa.

bausmcinls siekiančiomis nuoiJ|mV *>el paliuosavimo komite- trys paeina iš Kauno gub..
i- n • -z. .1:___ ’ tas neisikis. Jis v ra užmušęs šo- pav., Meškučių parp. Aš I15 iki 5(1 dienų kalėjimo ir nuo
,$75 iki $250 piniginės baudos už j fcri Rudolph Wolfc. 
neklausymą teismo draudimo Į SVARBUS PRANEŠIMAS.

draudžiančio pikietuoti Amcri- Aš perkėliau sainų shopų nuo
X-,. ,r •• „ 3231 So. Halsted St. į nauja vietųcan (agar Kompanijos dirbtinę. ;|||f j yy Kurie norite ge-

Teisėją ypatingai pykino tas, rai ir teisingai sainų turėti ųnt biz- 
, ... • * • ♦ • jalo lango, kreipkitės pas mane, okad kaltinamieji nei teisinosi, uždėsiu ani kokį sainų, ani kur, 
nei užsigynė, ką jis paskaitė pa-IP‘diai ir gerai 
niikinimu teismo.

Draudimas buvo išduotas ko
vo 26 d., 1919 m.

Nubaustųjų advokatas vienoku 
išgavo paskyrimą antro išklau-j 
symo ir tokiu bildu nubaustie
ji tuo tarpu liko liuosi nuo kalė
jimo ir baudos mokėjimo.

Knzvs Masalskis, 
714 W. 31 St., Chicago, III.

Pranešimai
Roseland, 111. — TMD. 1 12 kuopos 

susirinkimas įvyks nedėlioję, birže
lio 22 d„ 1 vai. po Dietų, Aušros 
knmbariiiOit*. 10900 Michigan avė. 
Visi ui augai malonėsite ateiti pas
kirtu laik < — P. Kisielius.

RASTA-PAMESTA
PAMEČIAU šliubinį žiedų pažy

mėtų raidėmis J. W. Jei kaS radote 
malonėkit atnešti i “Naujienų” o_ 
fisų. Busiu už tai dėkingas. 20.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU šviesaus kambario 

Rridgeporto apielinkėje. 
gio. Kas turit praneškit 

Pranas Urbonas,
3418 Lowe Avė., Chicago, III.

REIKALINGA merginų — prity
rusių ir neprityrusių vartoti karštų 
ir šaltų klijį, košelę ir lt. apdengi-

JIEŠKO DARBO

Be val.lmui ir pamušimui ppvydalų makš- 
laišku.! čių ir dėžių. Darbas panašus dir

bimui popierinių dėžučių. • Gera 
mokestis ir darbo sąlygos. Rašyki
te arba ateikite įiasimatyti su mumis 

Kniekerbočkier Cųse Co.,
230 N. Clintdn St., Chicago.

KIVIRČAI STOKJARDUOSE.
Paskalai apie visuotiną strai-

Kenosha, Wi». — LDLD 94 kp; su
sirinkimas vvks 22 birželio, 9:30 v. 
ryto, Soči., 'st svetainėje. Malonė
kit visi atsilimkyti, užsimokėti mo
kestis Atsiveskit naujų narių pri
sirašyti, nes kitas susirinkimas gal

— Valdyba.

PAJ IEŠKAI! darbo i bučernę es- 
mu paliręs gerai tame darbe. Kam 
reikalingas geras darbininkas ma
lonėkit atsišaukti laiku j Naujienas. 
1739 So. Halsted, Thainas Jurėnas.

ESU PRIVERSTAS parduoti savo 
4 kambarių beveik 
dus. 
kitės

3014

naujus rakan- 
Atiduoshi visai pigiai. Kreip- 
vakarais.

K. Baltas,
So. Union avė., Ist fl. front

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI — Labai puikus 6 

kambarių muro namelis su maudyne 
ir gesti ant didelio loto arti 31-mos 
gatvės. Bargenas už $2,000. Taipgi 
labai geras muro 6 kambariu namas 

. ■ 4 ir 5 kambarių ant Emeraid Avė., 
_ arti 31-mos gatvės, kaina tiktai 

$6,300. Pamatykite savininkų arba 
Mr. Tnmasauckas. Ernls E. Rceney, 
603 West 31-st St.

ANT PARDAVIMO arba išmainy
mo stllba — barnė ir didelis plytų 
16x34 pėdų višinamis 1‘/j aukšto, 
ant 111 st. ir Uiwyer av., Mont 
Grcenwood Street car. Tel. 1377.

neramumo didmiestyje, ypatin- siraĮįyti, 
gai vaizbos komitete. Šitie pas- regi ei; 1 
kalai atsirado iš tų kivirčų, ku
rie buvo stok jarduose' užvakar.

» l I IKJIO PJRAIH ▼<mcnv>
Unijistai dirbantieji stokjar-'21 d. birželio, Meldažio svet. Steng- 

kitės būti ant repticijų.
— F. Mazola.

Sus. Liet. Suc. Dain. Am, Erno 
Apskričio generalės repeticijos miš

inius choro įvyksta subatos vakare,

(hiose agituoja visus darbiu in
kus rašyties prie unijos. Užva
kar ;»00 sustraikavo Hainniondo, vjsį niafonėkite susirinkti 
skerdyklose protestuodami prieš i°,n snedėlioj, kaip H . vai. 
samdymą neunijistų prie skerdi
mo.

Pajieškau darbo kaipo šloferis, 
važiuoju ant visokiu karų, taipgi 
pats pasitaisau kas tik yra reikalin
ga prie mašinos. Reikalaudami at
sišaukite laišku arba per telefonų 
Yards 5069. Mano antrašas

Petras Urbutis.
4644 So. Paulina St., Chicago, III.

REIKALINGA 50 vyrų truckerių 
dcl \varehouse darbininkų į dirb
tuvę prie stogų dengiamų mašinų, 
taipgi leiberių j vardų. Gera mo
kestis ir extra bonus.

The Barrett Co., 
2900 So. Sacramento Avė. Chicago.

AUTOMOBILIAI

Chicagos Liet. Vyrų choro nariai 
.....;.   repetici-

• iyto> 
nes turime daug dainuoti nžkvieti- 
muose. — F. Mazola.

Englewoo. — Pas. Pram, Darb. 
kaip svet., 59(10 So. State gat. subatoje, 
.1 birželio 21 d. Kalbės K. J. Geležė-uiRO, ]*e to |)l(S (|ur (|ek|enUjCijos. 

buvo laužymu sutarties tarpe u- Prasidės 7 vai. vak. — Komitetas, 
nijų ir prezidento tarpininkys- 
tės komisijos, kur yra pasakyta, 
kad tarp unijistų ir neunijistų 
neprivalo būti daroma skirtu
mas. Darbininkai šitą pamatę,

REIKIA DARBININKŲ

šitas sustreikavimas, 
kompanijos viršininkai

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU RENDROVfi REIKA

LAUJA KELETĄ AGENTU, KURIE 
GALĖTŲ PAGEIRETI PARDAVOT 
FARMAS IR LOTUS. IŠLYGOS LA
BAI 
N1Ų

PARSIDUODA nauja mašina for- 
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.
4231 Union Avė., 2 floras iš fronto

LSS 234 kuopos susirinkimas į- vyks nedėlioj, birželio 22, Settle- 
ment svet., 3046 Gross avė. Pra
džia 10 vai. ryto. Draugai malonė
kit visi atsilankyti paskirtu laiku, 
nes turim daug svarbių reikalų ap
svarstymui. —Sekr. A. Audickas.

LMP. S-mo 9-tos kuopos mėnesi
nis susirinkimas bus subatoje. 21 d. 

■ birželio, 7:30 vai. vakare. Fellow- 
ship svet., 831 — 3.3 Place. Visos 
narės malonėkit atsilankyti; turime 

■blankas referendumo balsavimui, 
reikia išrinkti delegates į I.MPS. III

ir (Vingiau 
— Valdyba.

3301

GEROS. KLAUSKITE PJ.ATES-
PAALSKINIMŲ PAS: 

LIBERTY LANI) AND 
1NVESTMENT CO.

So. Halsted St., Chicago, III

PARDAVIMUI Hoyne Touring J 
Car, 5 pasažierių, kaip naujas. Už 
$675, jeigu pirksite tuojaus. Reika- 
lingi pinigai. Atsišaukite nuo 3 iki 
7 vai. po pietų.

5437 So. Robey St., Chicago.

PARSIDUODA NAUJAS MURO 
NAMAS su gasu, elektra, maudy- j 
nėms ir kitais parankumais: na
mas randasi lietuvių apielinkėje už 

■ Kedžie avė., vienas blokas nuo gal- 
I vekarių; kaina $2860; galima lai-, 
( kyli karvę, vištas ir auginti daržo- ( 
ves. Atsišaukite pas 

J. Yushkevvitz, | ............. .
3114 S. Halsted St. (Jiicago, III. rjntisia vieta, lietuvių farmerių ko- 

i Jonijoj VVjsconsine. Kurioj daugybė 
! gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
i yra žemė labai derlinga ant kurios 
i viskas gerai auga. Randasi prie ge- 
’ rų kelių, geležinkelių, gražiu laukų 
ir prie lietuviško miestelio, W00D. 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užside- 
ją. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

Ta dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 Ir aukščiau už akc- 
ri. Galite pradėti dirpti farmų su 
$190.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta formai

: Daugumas musų žmonių yra iš- 
! važinėją po daug valstijų, ir tin- 
I kalnesnės vietos dcl farincriavimo 
nosurasite, kaip Wisconsine lietu
vių kolonijoj.

Klauskite platesnių paaiškinimu 
tiesiog i Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtų farmu, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais, ir žemes la- 

-pais.
i Liberty Land & Investment Co., 

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

UKES.
Lietuviai Įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę VVisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor, Lincoln ir Langdale pa
vietuose, Wisconsin. Ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite į mane bile kokią die
ną po šešių vai. vak.

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

FARMŲ JIEŠKANTI.
Tie kurie jieškote farmų yra ge-

FARMOS
Pradirbtų farmų nuo $1000 ir aug- 

štyn ant lengvų išmokesčių 10 melų 
išmokėti. Parduodam arklius, kar
ves ir tt. ant lengvų išno-kescių. 
Maiąoųi miesto ganius ant farną 
ąnikokloj vietai Amerikc. ’l’krai 
bargenai.

M. J. Augulis,
313 Marųuette Bldg., 140 So.

Dearborn St., Phonc Randolph 5757

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

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

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

Itl W. Monroe St., Tel. Central 8830 
—' .... . ..... .———>

MOKYKLOS

Mažne toks pats atsitikimas 
buvo S»wifto fabrike, kur 200 
darbininkų sustraikavo, reika
laudami užtikrinimo valandinio 
minimumo stukiniams darbiniu h°J<‘no konlerneciją, svarbių reikalų.
kams. Ir jie taipjau sulaužė su-. ---------
t irti ir v ikar t-iinui snorižo dir-1 We«tsidt*8 Lietuvių Viešo Knygy- tarų 11 \<ik»ii Liipgi sugijz no (|ejegatų susirinkimas įvyks ne- 
bti. idėlioj, birželio 22 d., 1-mą vai. po

..... . . . --:«s : pietų, M. Meldažio didžiojoje svet.,VVilsono ir koHnp. unijiniai 2243 W. 23_rd Place. Visi delega- 
darbininkai šiandie šurmuliu- ■ t*'' malonėkite būtinai atsilankyti.

, , , ... , , /Turime daug svarbių dalyku ap-vo dėl samdymo neunijistų, bet svarstymui. —L.V.Knygyno Valdyba 
jie taipgi apsiramino. I „ ... 777771 b «««.•’ 1 1 ,t | Harvey, III. — LDLD kuopos sų-

Pakuotoiįų įkompanijos nėra sirinkunas įvyks nanedčlio vakare
.oS/.o o.o «.i ..rGU'tvGa X v., J. A. Geruckio svet. Visi drau- (Linusios sutintus su unijomis, |n|kj|C jnjkUt Iies labai daug 

bet sutartis buvo padaryta tarp svarbių reikalų. Nepamirškite ir 
naujų draugų atsivesti.

— Sekr. F. Slėnia.unijų ir valdžios tarpininkystės, 
kurios unijos turi laikyties. Roseland. — Liet. Scenos Mylėto- 
T < a vo a •” sip’i n n k imas įvyks pėtnyčioje,
LIGONIS IŠŠOKO PER LANGĄ (birž. 20 d. Doviato svetainėje, 10;>01

Chas. Sliook iš Tinley Parko V‘sif . Įikit“ ateiti nevėliau k'»ip 7:30 vai. 
gulėjo presbyterijonų ligoninėj, vakare. — S. Telksnis.
.Menama, kad pas jį buvo laiki-[ , ss 4 kp.7jT^;Tk|,. |, JLAT. 
mis susimaišymas galvoj nuo Kliubo lavinimus susirinkimai* ne- 
darbo saules kaitroje. Vakar jis pikniko. — Pirm. S. Zave.
atsikėlė iš lovos, apsitaisė, nup-l •———x.1 LDLI) Pirmo Apskričio konferen- 
Iėš(* nuo lango vidatillkllUS ir eijn įvyks seredoie. 25 birželio, Auš- 
atsistojęs lango šoko nuo 7 aug-|roį svet”<!n. ’’\U-i,sliC<’irg.a^H!!kH 

. f vakare. Malonėkite laiku susirinkti 
što. Nupuolęs užsimušė ant vie- visi Chicagos ir apielinkio kuopų 
. delegatai ir Agitacijjos Komitetas.

f — Sekr. J. Gasiunas.

. . PABSIDUODA Ilnconas Gar 1916............ i 7 pasažierų, labai pigiai Alsisajikitc, nnl for(1() - ■ ■
•», liūs. Katram reikėtų 

greitai po adresu.
——;-------- I Fclix Kampikas,

REIKALINGA vyrų mokyties au- 332G So. Auburn Avė., Chicago. sti rankinėmis sfajdCmis. Gera mo- ; 
kestis mokinantis. Gali uždirbti I 
virš $30.00 | savaitę kuomet pri 
tirsite.

REIKALINGA moteris, darbas pa
stovus, gera mokestis.
Nalional I.eed Co., 900 W. 18th St., 
Chicago, III.

ar mainau 
Labai geras aulomobi- 

atsišpukit

PARDAVIMUI damas, atsišaukite 
į 1908 C.analport ave.j arti Jeffer- 
^on st., 6 famili’jų. įplaukos už ren- 
dų $58.00 į mėnesį. Kaina $1,800. 

'Parduoda būtinai išvažiuodamas ant 
ūkės. Atsišaukite ant 2 aukšto už
pakalyje.

PARSIDUODA Jotas South North 
apielinkėj, gera vieta dėl statymo 
namo, atsišaukite pas

Vladas Vilnius (6:00 v. v.) i • 3238 S. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI namas 8 kambarių, 
kaina $3100.00. 4239 Campbell avė.

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

PARSIDU()DA mitomobilius visni 
' naujas 191'7 m.. Olimpija su 5 sėdi- 

Olson Rug Co., ' nem, 5 nauji Įnirai Karas labai ge .
1508 W. Monroe St., Chicago, III. rainę stovvj. turiu būtinai parduoti 

 į trutn.ną laiką. Norintis gero nu-' 
. lomobilio malonėsit tuojaus atsi- moterų mokytics j<nukii;

40,000 akrų trąšios juodos žemės 
nausėdžiams. Vidutinis klimatas. 

Gera tronsportncija. Lengvos sąly
gos. Geriausia kooperacija. Ten yra 
jūsų krašto žmonių. Platesnių žinių 
rašykite:
Frsnk Foldi, Cor Sound Frmns., 

634 Otis Bldg., Chicago, III.

PARDAVIMUI namas ir lotas. Ne
brangiai. Savininkas gyvena 

1620 String St., Chicago, 111.

REIKALINGA i
austi rankinėmis staklėmis. Gera 
mokestis mokinantis. Gali uždirbti 
virš <20.00 į savaite kuomet patyręs.

Olson Rug Co., f
1508 West Monrne St., Chieagp<

NORIU susižinoti su keletu vyrų, 
kurie gyvena ant South arba South 
AVest side, norinčiais dirbti dvi va- 
landi j vakarų. Me« išmokysime 
juos kaip parduoti, ir duosime to
kių kooneraciją. kuria uždirbsite 
mažiausiai mm $50 iki $75 j savaitę. 
Atsišaukite diena arba nuo 6 iki 8 
vai. vnk. Room 816 First National 
Bank Bld. Klauskite G. B. DOBS, 
Sales Manager.

REIKALAUJU gero vyro prie 
“vvhol<*sale” skudurų biznio. Pas
tovus darbas.

1147 BLue Island Avė., Chicago.

REIKAIJNGAS pirmarankis be- 
keris. gerai suprantantis kepimo 
darbo; visokios rūšies kaip duonos, 
taip ir keksu, 
juodos duonos, 
kui gera mokestis 
ku ar ypatiškai.

European
1634 Mead Str.,

Ynač lietuviškos
Geram dnrbinin- 

; Atsišauki! h«iš-

Pakery, 
Bucine, Wis.

Reikia vyro.
Peoples Lane Metai Cd., 

5835 So. Loomis Avė., Chicago, III.

4414
Ch. YuVin, 

Califnrnia av. Chicago. 
Tel. McKinley 3968

PARDAVIMU!

FARMOS.
Parsiduoda didžiausioj lietuvių 

kolionijoj, Michigano valstijoj, far- 
mos visokios, su gyvenamoms trin
koms ir sodais ir apsėtais laukais, 
galima pirkt aut lengvų išmokesčių, 
dabar geriausias laikas pirkt for
mos. Platesnių žinių kreipkitės 
per laiškų įdėdamas štampų už 3c.

TON Y ŽABE LA,
P. O. Box 1, Peocock, Mich.

PASDAVIMUI moderniškas 2 
aukštų muro namas, 2 šešių kam
barių fialai, maudyne* elektros 
šviesos, garu šildoma. Taip gi nui
ro namas užpakalyje loto, ši nuo
savybė randasi ant Wallacc St.. ar
ti 34-tos gatvės. Kaina $8000.00. 
Namo priekis statytas paties savi
ninko pačio gerojo materijolo.

I. CHAP & CO..
31st ir Wnllace Sts, vienintelis ag.

PARDAVIMUI razinkų uogos dėl 
darymo vyno. Galima gnuti kiek no
rima. Sudėta po 25 svarus į dčžu-! 
tęs. |

COYNE BROS. I , , , .
119 W. South Water St., Chicago, III. . P.’rmęsnis tas geresnis.

PARSIDUODA naujas mūrinis 
namas ant trijų pagyvenimų po 
penkis kambarius. Iš priežasties, 

| savininkas važiuoja ant ūkės, kas —1_ x__ -1_, pjnnos pa-
va-

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

J. P. Rashinskis, 
3200 S. Halsted St.. Chicago, III.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu j trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii- 
ką patyrimą kuomet Jus mokysitės.

Elektra varomos malino* musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

J. F. Kasnlcka. Perdėtinis
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

PARSIDUODA — hučernė ir gro- 
^rnė. nigiai. nauji įtaisymai, netoli 
lietuviškos bažnyčios trokas nau
jės. Biznis gerai išdirbtas per 12 
metu. Priežastis pardavimo — ki
tas biznis. •

858 \V. 33-rd St.

, pirmas 
‘siuliiimas bus geras. Atsišaukit 
ikarais arba nedėliotais 

M. P., 
ant pirmų lubų.

PARSIDUODA viena mčfiesį vai 
totą biičernės vežimą su dvejais pa-, 
kinkiniais. Priežastis pardavimo 
nusinirkau fordą. Atsišaukite nuo 
7 vaL rvfo iki 7 vai. vak. 
10742 Michigan avaj^ Roseland, III.

931 W. 34 PI
PARDAVIMUI vištų farm.i, 72 

Avė., arti Archer, 2 ankštu n imas 
2 b.irnes. vištoms namas akras že
mes. daug tuščios vįelos aplinkui. 
Bargenas, $250 (cash likusius kas 
mėnesį.

D. F. Holt, 
1215 So. 49 Av»>., Cicero, 111. 

Tel. Cicero 3118.

PARDAVIMUI 3 pagyvenymų nui
ro namas po 6 kambarius, 
įtaisymais. Namas vertas 
Parduodama už $6200.00. 
tarp 32 ir 33 Lovvc Avė. 
kito j

C. Suromski. 
3346 So. Halsted St., Chicago, Iii.

su visais
$8500.00.
Randasi
Atsišau-

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. Ma- 
diHon, 1850 N. Well« st.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų 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, Pirmi ninki

PARSIDUODA labai senas smui
kas (vinlin) ię knrnela neilgai Chicago, III 
vartota C. G. Cnnn. Jeigu pirks ne
mokanti "rąjlvti apsiimu pramokyti 
už tų pačių kųinn. Atsišaukite: 

Balakas, • 
et., r , - 
Cicero 2316 

41JZ
1414 So.

KE1

J. 
491h 
Tel.

PARDAV1MUI namas ir lotas, pi
giai. 2 fialų. Atsišaukite greitai

3348 So. Hoyne Avė., ant viršaus,

ANT PARDAVIMO maža auzukė, 
labai gražioj vietoj, pusė bloko nuo 
karų, biskį apdegus, bet lengvai ga
lima pataisyti, parsiduoda už $700, 
nriežaslis pardavimo patirsite ant 
vietos, namelis randasi 4612 South 
\Vashlienaw avė.. Chicago. III. At
sišaukite 41 — 100 pi., Chicago, III.

PARDAVIMUI mažas namas su 
• groserne lietuvių ir lenku apielin
kėje, 4 kambariui užpakalyje. Sa- 

Cicero, III. vininkas palieka inortgage
2224 So. Leavitt St., Chicago.

EXTRA. — Gera proga, išmainau 
lota ant automobilio. Lotas ran
dasi Gary, Indiana. Atsišaukite šiuo 
adresu:

J. Maskoliūnas.
Limo St., Chicago

Tel. Yards 3828.\
' 3236 III.

YPATINGA PROGA ypatoms tarp 
17 ir 50 metu amžiaus, be jokio 
mokslo jus galite gauti paslaptis 
profesionalio amato, reikalinga iš
mokti mechanišką ir laboratorijos 
dcntisteri'ją. Specialis vasarinis 
kursas pusė kainos — dienomis ar
ba vakarais. Duodami dykai nuro
dymai iusu pačių kalboir Jus tik 
užsimokėkite už materijolų ir įran
kius" laike naudojimosi, šis pasiuli
jimas tik trumpam laikui. Jei jus 
norite būti neprigulmingr, jus turi
te būti mechanišku dentistu. Jūsų 
proga dabar dėl turto vietos. Pla
tesnių žinių atsišaukite tuojaus.

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




