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True translation filed wlth the post- mastei’ at Chicago, III. July 8, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Ginklai sulaužė Italijos 
streikus

Prancūzai susirėmė su Italais
Austrija turės užmokėt $300.000.000

Hindenburgas prašo Foch išgelbėti kaizerį
ITALIJOS DARBININKAI 

SKELBIA GENERAL! 
STREIKĄ.

Gen. Savy, komanduotojas 
franeuzų kareivių Fiume pasa
kė vakar pasikalbėjime su Gior- 
nale d’Italia, kad pasielgimas 
niekuifių jo kareivių, kurie nese-Protestui prieš intervenciją Ru

sijoje. Demonstracijos Italijo- nai įžeidė italus tame mieste šu- 
je tebesitęsia. Streikai laužo- kaudami už Jugo-Slaviją,yra 
mi ginklais.

a
|>ai l’pgailėtinas’*. 'l'ečiaus jis

■ - -■ llllIUlIUę Kelti 1(11 IJUIŲ Klillthl ii-

RYAS, licjMis 7. — Ramumas beini n tti ir padaryti paklaida ke- 
tapo įvykintas Florencijoj ir ki
tuose miestuose kils sumišimai 
pažymėjo maisto situaciją. I)e- 
inonstracijos prieš ]>ragyveni- 
mo brangumą ir prieš maisto 
lupikus trčTaus įvyko Milane, 
Leghorn; A'lcKsandria ir Bres
cia.

Premieras NiMti užreiškė. kad 
sumišimų priežastis yra ekono
minė. Jis prašė paramos nura
minime radikalų.

Italijos Sodialistų organizaci
jos nutarė paskelbti generalį 
streikų liepos 20 ir 21 d. protes
tui prieš talkininkų intervenci
jų Rusijoje ir Vengrijoje. (Tokį 
jjat streiką paskelbė Francijos 
darbininkai. Anglijos darbinin
kai irgi nutarę, protesto strei-

lių paklaida viso francuzo pul
ko?’

viską, kad buvus neutraliu Idil
ine klausime, ypač kad jis sa
vo komandoj kiek serbų karei
vių ir priduria, kad jis supran
ta italų poziciją ir kad “jei jis bu

True translation filed with the post- 
inaster at (’hieugo, III. July 8, 1919 
i> reąuired by the act of O< t. 6,1917

HINDERBURG PRAŠO FOCH
IŠGELBĖTI KAIZERI.

Reinhard to paties maldauja 
gen. Pershing.

iš

Florlekicįijft tapo nuraminta 
vinių ir Iciireivių Klll-

COPENIIAGEN, liepos 7. - 
BuvHsis Vokietijos štabo virši- 
iiinkąStfiėld-marštdas von Hin
derburg paraše maršalui Foch,

kutuose maištinguose •centruo
se, ypač Ancona ir Brescia, kur 
yra sužeista žmonių.

Genoa, (kur sukilimas prieš 
pragyvenimo brangumą buvo 

tvarkus, žmonės uždėjo sumaži
namą kainų, dabojo išpildymų 
šio jų paliepimė ir (nedaleido 
prievartos prieš sankrovai)in
kus.

gose neleisti išdavimo buvusio 
Vokietijos kaizerio.

Von Hinderburg atnaujino sa
vo pasisiulimų pavesti savo as
menį “pilnai ir absoliučiai talki
ninkų valstybių nuožiūrai“.

Pulk. Reinhard, svarbiausias ■ * 
asmuo naujojoj Vokietijos liuo- 
sanorėj armijoj, panašų atsišau
kimų padavė gen. Pershingui i>er

mtiisijos Berline.
Streikas Florencijoj atšauktas.

FLORENCE, liepos 6. — Str
eikas tapo atšauktas subatos 

vidurnaktį. Mieste Miskas ramu.

True translation filed with the post- 
mastei* a* Chicago, Iii. July o, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 

J LENKAI UŽPUOLĖ VOKIE
ČIUS.

True translation filed wi’.h the post- 
master at Chicago, III. July 8, 1919 
as leųuired by the act of Oct. •». 1917

ITALAI SUSIRĖMĖ SU PRAN
CŪZAIS.

Fiume reikalauja, kad talkinin
kai apleistų miestą. Prancūzai at 

siprašo.

COPENHACiEN, liepos 7. - 
Pasak žinių iš Beutben, keli 
žmonės liko užmušti ir daug su 
žeista sumušimuose nedėlioję 

Kattowitz, augšt. Silezijoj. Vo
kiečiai ir lenkai dalyvavo sumi- v
Šimuose.

True translation filed with the post- 
muster at Chicago, III. July 8, 1919 
as reąulred by the act of Oct. 6,1917 

BOLŠEVIKAI ATSIĖMĖ TAŠ
KENTĄ.

PARYŽIUS, h^ls 7 — Iš 

Konssantinopo/lio. pranešama, 
kad bollševikų spėkos atsiėmė 
Taškentą (Rusijos Turkestano 
sostinę).

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. July 8, 1911? 
as rcųuired by the act of Oct. Ii, 1917

Kanados parlamentas nepriėmė 
prohibicijos bitinus.

()TTAWA, liepos 7. Parla
mentas užbaigė ilgą ir svarbų po 
sėdį, kada tai tapo įnešta po to, 
kaiip atstovų butas priėmė rezo
liuciją, išreiškiančią padėką Ka
nados armijai už jos pasitarna- 
vimą užjūry j. Uždarydamas |x>- 
sėdį premieras Borden paskel
bė. kad prohibicijos helius nebu-

ris mažesniosios valstybės, taip'kavo, tai tą padraė prieš unijos 
viršininkų valią. (Žr. Vietinėse 
žiniose).

Be minėtos dirbtuvės sus
treikavo ir kiltos Hart, Schaff
ner ir Marx dirbtuvės darbinin
kai. Apie tai Darbininkas 
praneša sekamai:

“Hart, Schaffner ir 
kriaučių dirbtuvės Ipric

jau Lenkija, užgiriu sunaikini- 
laivii pieną.

Liepia bulgarams išsirinkti sa
vo pasiuntinius.

mums

True translation filed vdth the post-rmistor ui Chicago, Iii. July S, 1919 
as reųuired by ihe act of Oct. 6,1917

Wilsonas šiandie su
grįsta Amerikon

»  ■ ■■■—■

WeLls

LONDONAS, liepos 7. — Pa
sak žinios iš Sofijos, gen. Cre- 
tien, komanduotojas taikiniu-* 
kų spėkų Bulgarijoje, pranešė SI. (vidurmiestyj) sustreikavo
Bulgarijos premjerui, kad neuž 2 vai po piet. Visi sykiu išėjo, i- 
ilgo bus pašaukti j Paryžių tos šėmus kelis boselių pataikaUto- 
šalies delagatai ir kad Bulgari- jus, ir nuėjo į unijos svetainę 
jos valdžia yra pakviesta nomi
nuoti delegaciją.

9

Nelaimės

prie Vau Buren j’r Halsted gat
vių. Ten vienas iš darbininkų 
paaiškino apie Mooney ir Bill- 
inks ir kode! jie nuteislli kalčji- 
man.

“Visi susirinkusiej'i nutarė

ŽMONĖS ŽUVO INDIANOJE 1 ™ ,Į visur raginti' darbininkus, kad 
» xr»n. _ 1 jie nors paskutinėj dienoj nedir1NDIANAPOLIS, liepos 7. — , . . .v v , „ . btų ir prisidėtų prie streiko uzžmones žuvo, o daug suželta „

i r.. , , • , .ir Mooney.he.'Vnnks.inmanl nedcjloj Indi-|
tų buvęs priimtas dek i skirtumu ana valstijoje. Iš jų, 5 prigėrė ' ,,, , ’' v 1 z » /’ i b |’nh. transhitlon filed with the post

Indianapohs, o 2 prigėrė Flinl mastei ai Chicago, III. July 8, 1919 
ežere arti Valparaiso. I us ret’uired by the act of Oct. (1.1917

ČECHO-SLOVAKIJOS PRE
MIERAS PASITRAUKIA.

tarp buto ir senato.

True translation fileo v i*h Ihe post- 
niasler at Chicago, III. July 8, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6,1917

Taikos Kongrese
3 ŽMONES ŽUVO KASYKLOJ.

AUSTRIJA TURĖSIANTI
MOKĖTI $300,000,000.

PARYŽIUS, liepos 7. - 
sak L’Intransigeant, dabar

Už-

ra- 
nž-

niai pareito, kad Austrija turės 
užmokėti $300,000,000 auksu.

Čecho-Slovakiįa sulig sutar-
ties su Austrija, turį užmokėti 
pusę šios sumos ir lenkai su ju- 
go-slavais, kurie priklausė buvu
siai Hapsburgų im|Mirijai, taip
jau turėsią užmokėti tam tikrą 
dalį tos sumos.

Talkininkų ir susivienijusios 
valstybes, sakoma, paskolins Au 
strijai pinigų, kad ji galėtų nau-

liūs ir karališkas n 

naudai jos kreditorių.

Talkininkų taryba svarsto apie 
panaikinimą cenzūros.

rt'komt'udiĮOti, 
panaikinta 
blokados, 

turbūt bus

Cecilijos kabinetas rezignavo

Wilsonas kaltinamas kongrese

Visi karės laiko įstatymai buvo sumanyti 
dar prieš paskelbimą karės Vokietijai

WILSONAS ŠIANDIE BUS 
NEW YORKE.

Svarstė įstatymus dar prieš ka
re.

Prezidentas jau parašė savo pra
nešimą kongresui.

WASHINGT()N, liepos 7. - 
Sulig vėliausių laivyno departa
mento žinių, transportas Geor
ge Washington, k m ino važuo- 
ja prezidcidąs Wi1sonas ir jo

FAYETTE CITY, Pa., liepos 
7. 3 žmonės liko užmušti ir
7 sunk/iai suželti šiandie Pitls-

Socialdemokratas Tusar užims 
jo vietą.

PRAGA, liepos 5. — Dr. Kari
je nukritus akmeniui. Apie 300 Kramarz pasliitrauks kaipo Cecho 
angliakasių per 2 valandi buvo Slovakijos premieras ir jo vietų
uždaryti tunelyj.

MERGAITĖ NUŠOVĖ ADVO
KATĄ.

CHICAGO. — Marga re t Seith- 
maier, 17 metų, vakar 4 šūviais 
nušovė advokatų Benjamin E. 
Burr jo ofise, 106 N. La Šalie St. 
Kada jų suimita ir klausinėta, ji 
net džiaugėsi žmogžudyste, nes 
advokatas nedorai su ja pasiel- 
gęs, suardęs jos gyvenlimą ir pas
kui atsisakęs jų vesti.

Mooney streikas
Laivą budavotojai streikuoja.

TACOMA, Wash., liepos 7.
— Didesne puse laivų budavo- 

tojų šiandie prisidėjo prie strei
ko už Mooney ir Billings. Strei- 
kieriaji, vadovaujami streikuo
jančių elektras tiarbiitinkų ir 

telefonisčių, surengė didele de
monstraciją.

ryto 1:30 vai. po piet.

užims socialdemokratu vadovasC

Slovakijos ambasadorius Vien- 
noje nuo pereito gruodžio, buvo 
cechų atstovu senajame Austri
jos reichstage. Dr. Kramarz užė
mė premiero yiiietą pereito lapkr. 
17 d. Tusar buvo laikraščio re
daktorium Brunne.

Kabinetas rezignavo.

PRAGA, liejios 5. — Čecho- 
Slovakijos kalinėtas, vadovau
jamas Dr. Kranuirz, rezignavo.

Prezidentas MasarYk paprašė

Ant George VVashington lai- 
vo^liepo»s 7. — Prezidento pra
nešimas, kurį jis pasakys kon
gresui ketverge, jau yra užbaig
tas. Sjkiiitymas pranešimo už
ims apie 20 miliutų laiko ir už 
veria apie 5,000 žodžių, pašves 
tu aiŠkinimiui laikos sutarties, 
proto/koįu |ir taikos (konferen
cijos veikimo.

PrczilHentas Šfandfc pi e t
bevicliniu telefonu kalbėjosi 

su valdininkais Wasihngtone, 
tuo padarydamas pirmą tokį 

susinėsimą su sostine. Bevieli
ais telefonas veikė per naktį ir 
šįryt su laivyno bevieline sto
tim Tuckerton, N. J.

Po rto, kaip Grabam perskaitė 
tyrinėjimo komitetui rinkinį, 

kuris parodo, kad mililaris draf 
tas, maisto kontrolė ir presos 
cenzūra buvo komisijos svars
tomi keletą savaičių prieš ša
lies įstojimų karėn, respubliko
nas atstovas Reavis iš Nebraska 
pdkalugė “‘ar tas visikas |buvo 
prieš prezidento kalbų apie gin
kluotų neutritą, kurioj jis pasa
kė, kad jis neapmastiėja karės?’

viai (patvirtinančiai).
Trumpai suglaudus, Graliam 

rinkinis kaltino, kad preziden
tas suorgaifzavo tarybą priešių 
gai įstatymams ir kad ji be ra
šymo įstatymų, dar diktavo ko
kios politikos šalys turi laiky- 

“did-tlies ir susidraugavo su 
žiuoju bizniu”’.

“Slapta valdžia.

Graliam pasakė, (kad 
dentas sutvėrė “slaptų va
ignoruodamas ir iškreipdamas

prezi-

rugp. mėn. 1916 m. Įsteigimą 
Council of National Defence.

Kaiip autorizuotų kongreso, ta
ryba turėjo susidėti iš šešių ka-

sudaryti naują kabinetą

TRIS VAIKAI SUŽEISTI.

CHICAGO. - 
piet Stanley poloes (Palionis?), 
6 m., 4110 S. Richmond St. ir

po

True Iranslntlon filer) -Kvitl! Ii.e pr»st- 
master at Chicaf{<>, m. Juiy^S, ’Ul’.) 
as reąuired by Ihe act of Oct. (i, 1917

Snv. Valst. Kongrese
WILS0NĄ KALTINA PERŽEN 

GIMĖ ĮSTATYMŲ PRIEŠ 
KARŲ.

RYMAS, liepos 7. — Iš Fiume 
pranešama apie naujus ten išti 
kusdus susirėmimus tarp iitalų ir 
franeuzų. Nuostoliai ikišiol sie
kia 6 užmuštus ir 20 sužeistų.

Fiume nacionalė taryba priė
mė rezoliucijų, išskubančią inci
dentus, kuriuos sukėlė ten esan
čių franeuzų kareivių pozicija, 
Įkuri skaitoma priešinga gyven
tojų užjautimams. Rezoliūcija 
prašo ištraukimo franeuzų ka
reivių, kadangi jų buvimas4tato 
pavojui) draugiškus Francijos- 
Italijos sanitikius.

True translation filed with the posF 
ma.ster at Chicago, III. July 1919 
master at Chicago, III. June 28, 1919

SUĖMĖ BAVARIJOS KOMU
NISTŲ VADOVA.

Dr. Levien, vie-BEBN, 1.
nas iš vadovų Bavarijos komu
nistų sukilimo Muniche pereito 
balandžio, tapo surastas Wies- 
badefie ir areštuotas, pasak Švei 
carijos policijos gautų iš Vokie 
tojos žinių.

(Levien pabėgo iš Municho 
pradžioj gegužės ir birž. mėn. 
Bavarijos valdžia pasiūlė 30,000 
markių už jo suėmimą).

. . v

. ; PARYŽIUS, liepos 7. — Pa
naikinimas cenzūros ant susinę 
Šimų su Vokietija buvo svarsto
mas šiandie |m> piet talkininkų 
tarybos susirinkime. Sprendžia 
ma, kad vyriausioji ekonominė 
taryba nutarė

kad cenzūra imtų 
kartu su nuėmimu 
Relkomcndayimas 
priimtas.

Admirolų komisija, paskirto
ji apsvarstymui kas turi būti 
pailaryta su likusiais Vokietijos 
kariniais laivais, šiandie prida
vė tarybai savo raportų. Rapor
tas sakąs, kad negulima nieko 
rekomenduoti, kol valstybės ne 
nutars .niekinių savo politikos 
dalykų.

Išrodo kad vlisas klausimas 
turbūt bus pavestas nuspręsti 
paliestųjų valstybių valdžioms.

Kaip dabar dalykai stovi, Ja
ponija ir Snv. Valstijos pritaria 
išardymui ar paskandiniųnii li-

ria ir AngĮlija, kuomet Italija 
sutinka su sunaikinliimu, su są
lyga, kad jei tas pienas nelbius 
nebus įvykintas, Italija gaus sa
vo dalį, jei laivai bus išdalina
mi tarp valstybių. Francija prie 
šišnasi sunaikinimui laivų ir rei
kalauja jų išdalinimo. Nieku

Hart, Schaffner & Marx kriau- 
čiai streikuoja.

ČftlCAGO. — Streikas 
Mooney, kiek matyt, neturės 
delio pasisekimo. Strd’ką atme
tė Amerikos Darbo FederacijiU, 
atšalo ir tos unijos, kurios iš- 
pęadžių Jcarštai streiką rėmė. 
Pavyzdžiui, kad ir Amalgama- 
ted Clothing Workers. Nematy
ti didlelio užsidegimo ir pas str-l 
eiko vedėjus — International 
Defence League. Jos preziden
tas Nolan, kuris konvedeijoje 
pašalino atstovus nuo Socialis
tų partijos., pamatęs, kad Fede
racija, kuriai jis pataikavo at
metė jį, pagalios atfilikivipč 
prie i 
dę franciniuose ginčuose socia
listai irgi nedaug galėjo pagel
bėti. Uniiijų vadovai gi veik vi
sur Stojo prieš streiką.

Kuomet vienos dirbtuvės 
Hart, Schaffner ir Marx dartfyi- 
ninkai tarėsi apie streiką, uni
jos virširtinkai draudė nuo str
eiko. Ir jei darbininkai sustrei-

jo kaimynė, liko sužeisti bežai
džiant, Peter Rzeszut automobi 
litai užšokus ant šalygatvio. Au- 
tomobiliaus savininkas kaltina, 
kad esą gatvė neįštaisyta, tai ir 
atsitikusi nelaimė. Jis areštuo
tas.

Frau Walsh, 10 m. liko sužei-

Kongreso komitetų pirminin
kas kaltina prezidentą nele
galiame sutvėrime gynimo 
tarybos.

uz
di-

WASHINGTON, liepos 7. — 
Septyni žmonės sudarė “slaptą 
Su v. Valstijų valdžią“, kuri vei
kė “už uždarytų durų“, nuspren 
dė visus taip vadinamus karės 
laiko įstatymus “už savaičių ir 
net mėnesių“ prieš paskelbimų 
karės Vokietijai. Tokį apkalti
nimų davė Graliam, pirminin
kas atstovų buto komiteto, ty
rinėjančio karės departamento 
išlaidas, šiandie po perskaity
mui linkinio nacionalės gyni
mo tarybos (Council of Natio
nal Defence) protokolu.

Graliam pasakė, kad tais sep
tyniais žmonėmis buvo Hollis, 
Godfrcd, Howard E. Coffin, 
Beriiard ‘M. ilkiruch, Samuel 
Gompers, Franklin H. Martin, 
Julius Rosenwald ir Danicl Wi- 
11ard, nariai tarybos patariamo
sios komisijos. Ta komisija, sa
kė jis, buvo įstatymais paskirta 
veikti vien tik patarėja tarybai, 
susidedančiai iš 6 kabineto na- 

Giedra ir biskį šilčiau šiandie; rių, bet prezidentas suteikė jai 
ryto apsiniaukę. pilniausią galę.

atsitiko Brighton Park apielin-

28 ŽMONĖS NULINCIUOTI.

TUSKEGER, Ala. *- Pasak 
surinktų žinių, pirmuose šešiuo 
se šių metų mėnesiuose liko liū
liuota 28 žmonės, iš kurių 3 
buvo baltieji. Pagal valsllijas 
Jjnčiavimai dalinasi stjkamai:

Arkansas4; Alabamal; Flo- 
rida2; Georgia 3; Louisiana 4; 
Mlkssissippi 7; Missouril; Northr1* x iviussiissippi /, ivussoiu 11, nuiui

socialistų, bet pasken- Carolina 2; South Carolina 1;
• • • v • 1

Texas 1.

—-_____ .._'. *___________ ___

tikrąja1 pildomąja vyriausyGe ir 

septynių civilių žmonių, paskir
tų prezidento, kurie turėjo veik 
ti grynai kaipo patarėjai. Vie
ton tų padarius, prezidentas pa
darė patariamųjų komisijų tik
rų j a vyriausybe “suteikdamas 

jai neturėjusias pavyzdžio ir 
beveik neaprubežiuotas galės“.

* “Už uždarytų durų ir už sa
vaičių ir net už mėnesių prieš 
paskelbimų karės“, sakė jis, “tie 
septyni žmonės nužymėjo prak 
tiškas kiekvienų įstatymų, kokį 
kongresas vėliau priėmė. Jie iš
dirbo visą sistemų pirkinio ka
rės reikmenų, suplenavo presos 
cenzūrų, išdirbo sisltemą maisto 

!kontro>lės ir padkirė Herbert 
Hoover jo (maisto) įdirekto- 

n’.um ir nei nusprendė dienos 
šviesos taupymo sumanymą.“

$100,000 pž jautj.

BELVIDERE, N. J. - 
Helen Massenat pardavė 
5 metų Holstein veislės 
sveriantį 2,100 svarų, už 
000.

Mrs.
savo 

jautį, 
-100,-

Ryto---------------
Liuosybės svetainėj, 1822 
Wabansia Avė. d. P. Gri
gaitis skatiitys referatą te
moje Rusijos bolševikai. 
Retngia Lietuvių Socia
listų Apšvietos Kliubas. 
Pradžia lygiai 8 v. vak.



NAUJIENOS
d llTHUANlAN CAILV NEWI

TrUc trunslallon filcd with the post- 
iuastcr>at CbicMgo, III. July 8, 1919 
as readired by the act of Oct. 6,1917

Taika. ' ,
PvblhhM DaUy ««e«pt 
lh« Llthaania* N«w» Pi Vokietiju pasirašė ant lai

Kapitalistiškas pasaulis, ne
žiūrint į visas savo pastangas, 
nebegali padaryti pastovios tai
kos. Ją gali padaryti tiktai tik
ri demokratijos šalininkai-dar- 
bininku k lesa.

1739 SO. HALSTĘD ST 
CHlt'AGO. ILLINOIS

T«l«phM» C«bbJ 1SH

Naujienos eina 
netteidienius. 
drav*, 1739 S. 
UI. — Telefonas! Cana! 1506 

Užsisakomoji Kaina:

Oieagoje — yažta:
Ketins ......................................
Pusei meto ...........................
Trims mėnesiams ...........
Dviem mėnesiam ...............
Vienam mėnesini .......

Chtcagoje — pnr nei! o t opu:
Viena kopija ............................... 92
Savaitei ........................................ ™
Mėnesiui ..........................   W

Suvienytose ▼ahtttesa. *• Cfcicggol-
pačtu:

Metras.......................................... aį-00
Pusei meto ...............................
Trims mėnesiams ................... 1.65
Dviem mėnesiam ................... L25
Vienam mėnesini ..................  85

Pinigus^retkia siųst Paėto Money 
Orderiu, kartu av užsakyme.

liskiriaut 
i«ny Bvn-

•6.00
3.50
1.85
1.45

• 7|

’Tviie translation filcd \vi h the post- 
niaster ai C.hicago, III. July 8, 1919 
as rcųuired bv the act of Ocl. (i, 191“

Karė ir 
suktybės:)

kų ir susijungusių prieš ją ka
riauti šalių. Ji turėjo pasirašy
ti, nežiūrint kaia aštrios ir iš
pildyti negalimos los i: 
butų nes, ji sumušta i 
luotą. ‘ 
sakinys v

dabartinės taikos išlygas.
Vokietijos atimtos vjsi^s kolio- 
nijos, nuo pačios imperijos at
skirta dideli žemės plotai, prie 
kurių bite kokį ryšį skelbė 
Lenkija ir Francijft, kiti žemės 
plotai internacionalizuoti. Iš di
delės Vokietijos tiko tik maža 
šalelė. Jai uždrausta turėt ka
riškų jiegų daugiau, negu ap- 
galėtojaj leidžia; ji turi užmo
kėti už karės nuostolius visom 
šalim, kurios tik reikalauja. 
Visos Vokietijos partijos ir vi
si gyventojai pripažįsta, kad 
taika 
rašyti, yra nepaprastai 
Vokietija sumušta ir deskredį- 
tuota ji turėjo priimti bite 
kokias laikos išlygas. Bet ar

fgos ne- 
nugink- 

Vargas apgi/lėtiesiems” 
pilnai charakterizuoja 

Nuo

ant kurios reikėjo pasi- 
ašjtrf.

Truc transluliorl filcd ,with the poM- 
Ibaslvr jH Chicago, III. July 3, 1919 
aš reųuiied by the act of Oct. 6, WJ7

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios Intern. Labor Ncws

ANGLIJA.

Militarizmas ir Darbininkai.

Kada ėjo Rusijos su Japoni
ja karė, tuomet suktybėms ne
buvo jokio rubržiaus. Vietoj 
10 nupirktų jaučių, pav., į 
Mimžurijų atvažiuodavo kokis 
vienas, o kiti apskelbti buvo 
nudvėsusiais •kelionėj. Cariz
mo syslrma tik ant suktybių ir 
laikėsi, todėl nėra ko stebėties.

, užsibaigus pasaulinei

tinaina militarizmo išauklėji
me ir karės pradėjime. Todėl 
ji gavo atkeršijimo taiką. Ji 
gavo taiką, Uurj kaip tūli skel
biu, turėtų gazdinti tkiekvieną 
šalį nuo karės pradėjimo.

Bet nereikia užmiršti, kad 
asmenų ir šalių psychologija 
yra nepasiduot amžinai ąpga- 
lėtojui, o jieškoti būdų ir prie
monių susilpninti jį ir jei ga
lima apgalėti jį patį. Nors

paaiškėjimas luąės nedaug ver
tės. Daugelis suktybių negalės 
būt ir susekta; kilų susekimas 
butų veltus, nes padaryto blogo 
.nebus gaJinm atitaisyt.

Pasirodo, jog suktybių buvo 
visose šalyse, jog vieni

varžyta, bet vokiečių tauta yra 
labai didelė jr išsimėčiusi
visaC

po 
pasaulį. Kiekviena tauta 
luri'skokių nors ryšių su 

šalim, Ąiiri kokių nors as- 
jos, todėl nėra

lobo 
karės kjiinų sukėlimu, prasto 
tavoro davimu jr tt., o 4dli tie- » t 
siog suktybes darė. Klausysi
mės, kada pilnai paaiškės a- 
eroplanų statymo dalykas, ku
riais ketinama

Žiūrėkime, ur

savo
piracijų I 
vilties, kr 
nusiramintų po pasirašymo ant 
taikos išlygų. Neveltui Itali
joj einantis laikništis Mcssag- 
gero sako: “[ Vokietijos skun
dus apie taikos aštrumą Franci- 
cija gali atsakyti, jog ji galėjo 
būt da aštresnė. Bet faktas pa
silieka, kad Vokietijos žmonės 
turi priimti laiką kaipo nelai
mę, spėkos sutvertą, ir kaipo, 
išlygą, kuri verčia Franciją

Jaučiama didelis nepasitenki
nimas Amalų Unijas kongreso 
komitetu, kuris priplaikiai pri
ėmė Bonar Law'o “pauiškini- 
mą.” Patvarkymas, kuris tilpo 
laikraštyje Daily Herald, byyo 
išleistas kareiviams kas dėl 
laužymo streikų. Del to palvai’- 
kymo Lavv ir aiškinosi. I rijų 
sąjunga (mainirrių), geležinke
lių ir traiisĮiorlacijos darbinin
kų) patarė šaukti naeionalę 
koiiTereneiją dėl ‘apsvarstymo 
to dalyko, o taipgi ir užsieninės 
politikos, — Irčiau komitetas 
atmetė tą sumanymą. Tuosyk 
geležinkelių darbininkai išlei
do atsišaukimą, kad trijų są
junga kuogreičiausia sušauktų 
naeionalę konferenciją. )Kon- 
ferenciija turės išdirbti pienus 
dėl kovos su militarizmu. Ka
pitalistų laikraščiai prisimeta, 
jog ir jiems patinka policislų 
nutarimas. Hyde Park demon
stracijose policiniai nusprendė 
streikuoti tuosyk, kuomet jiem 
“bus patogiau,” o ne tada, kuo
met valdžia su kareivių ir ka
imelių pagalba bus prisirengusi 
sulaužyti 
lo turėti 

’kias turi 
unijos.

u Prie įžymesnių apsireiškimų 
taipgi galima priskaityli įkūri
mą Pačio Federacijos ir Telc<-

Be 
ren-

jų unijų, kuri priva- 
tokias jau teises, ko
kčios Ma i biu lukiškos

audyklų /darbininkai
isa

to 
ginsi išeiti streikam 
turi daug svarbos.

buvo apleisti 
jtaip neįvyko. 
his tirinėjama 

ir ar jokių suktybių nebus su
rasta pas visokius ubagu,utojus 
ant galvių, kurie žadėjo surin
ktais pinigais kareiviams ir 
vienokią ir kitokią jMiralną 
duoti. Žingeidi! butų išgirsti, 
ar maisto statytojai/lilliko už-

myną” (Vokietiją).
Mes neturime pasigailėjimo

vo pradėję kilti nesusipratimai. 
Bi l apie visus šituos dalykus ir 
daugelį kilų gal išgirsime vė
liau. Dabar jau paskelbiama 
iš VVushingtono, jog komitetas 
karės išlaidų ištyrimui suradęs 
didelių suktybių. Esą surasta, 
pav., kad kruiamieji paveiks
lai, padaryti gcnerolo-cliiruigo, 
Publikos Informavimo Komite
to

ims negalime turėt sympatijų 
ir imperialistams, kurie daro 
nepastovių taikų. Chinija liko 
suerzinta taikos Įionfcrendijos 
pataikavimais Japonijai. Len-

miną, ir Lietuvą, ir Vokietiją 
ir Rusiją. Anglijai davimas 
visko, ko lik ji norėjo, ir da 
didesnio viešpatavimo ant jūrių 
negali neatsiliepi net į Ameriką. 
Anglija, kaip Temp prisimeiųi,

Publikai

pasanvlonų pijivališklems biz
nieriams, kurje ėmė pinigus iš 
lų paveikslu rodymo. l ik vie-

kiems biznierium apie 5,000 
dol. pelno kas dieną. Kaltinin
kai esą žinomi. Vienas lirinė- 
jjmo komiteto narys pranešė, 
kad jis žinąs, jog vienas j \Va- 
shingtoną pribuvę* darbinin
kas (turbūt, valdiškas,) kurio 
metinė alga yra $1,200 į melus, 
nupirkęs bondsų už kelvirtda- 
lį miliono dolerių. Jis sako, 
kad tokiu atsitikimu yra (tau- c ę v

gimt.

Jeigu bus viešas tyrinėjimas, 
tuomet išgirsime daug žingeid
žių dalykų. Tuomet suprasite, 
kodėl luti žmones visada ka
rių nori, ncžiurįnt ur jos butu 
vedamos už “demokratiją” ar 
ne.

merikoj turi Kanadą. Ji turi 
Suvienytose Valstijose savo 
spaudą, agentus ir pritarėjus. 
Kodėl Anglija mgalėtą pasvajot 
ir apie savo senąją koljoniją?

Aplamai, laika neliko pada
ryta taip, kad nieko nenusilp
ninus ir niekam nedavus įsi
galėti. Ji neljko padaryta taip, 
kad visos šalįs ir tautos butų 
likusios užganėdintos. AVMso- 
no punktui, kurie buvo skelbia
mi taikos pamalu, nerado vie
tos teįkos
tai Rymo Tribūna sako: “Jis 
sugrįžta j Ameriką, palikdamas 
savo užpakalyj betvarkės cha
osą, kenįėjimus ir disiliuzijas, 
kadangi jis ipęgalčjo padaryti 
taikąs sulig jo principų, bet pa
darė Ronij'prun^są, VagUmdytą 
persvėrimu galingųjų link silp
nesniųjų.” C w V

konfercncijoj. Apie

bininku Ycdrracija sustiprins 
darbininkus. Bet ypač į adomus 
mus policislų nutarimas, ku
rie nori savo organizaciją skai
tyti civile, o ne juililarine.

Jeigu audyklų operatoriai su
streikuos, tatai reikš sustojimą 
visų dirbtuvių Lancasbire. A- 
pie pusę miliono darbininkų 
mes darbą. Tą geiu»ralį strei
ką rengia United Tcxtile Facto- 

ry Workers Association. Tė
čiai!, jei darbdaviai sutiks ant 
46*/2 vai. darbo savaitės ir pri
dėjimo 30% algos, lai streiko 
neįvyks.

INDtJA.

Anglų mįlitadizmau Indijoj.

Tuo pačiu laiku, kuomet ka
rė užsibaigė ir Paryžiaus kon
ferencija nusprendė {visuotiną 
demobilizacijų, Anglija didina 
savo militaristinę spėkų Indijoj., 
Anglui rengiasi pasitikti Indi-

iš Indijos biudžeto, priimto 
1919 — 1920 m., galima matyti, 
kaip badaujantįs Indijos žino-

mis.. Žemiau paduotoji skait
linė geriausiai parodo, kokiems 
dalykams .išleidžiama daugiau
pinigų.

MiliUirizmUi.. $206,(100,000
Geležinkeliams . .121,000,000
Irigacijai .............. 2,000,000
Žemdirbystei .......... 481,500

. . 1,838,338 
....... nieko 

.. 1,556,500
Induslrijai .
Mokslui, e k
Iš visų Indijos sąjamų, ku

rios sudaro $431,875,00 17%
arba $206,000,000 yra išleidžia
ma karės reikalams. 1918-19 
metais, laike karės. Indija bu
vo priversta skirti karės reika-

....... ............. iiiiimiw^|iaiiwl>iii|

luvimus 51,5% visų savo sąja- 
mų.

Akyvaizdoje to, yi> labai in- 
domu palyginti Indijos karės iš
laidas su Japonijos (kuri skai
tosi militaristine šalim) karės 
išlaidomis.

1918-19 m. Japonija viso la
bo turąjo $358,*788,(MK) sąjamų, 
iš lų pinigų laivyno ir armijos 
reikalams ji paskyrė $133,288,- 
dt)0. Kitais žodžiais sukant, Ja- 
poitna karės vedimui ir prisi
rengimui prie karės išleido 
36.7%. savo įplaukų. Tuo tar
pu Indija ramiu laiku yra spi
riama išleisti karė* reikalams 
47.7% visų savo sąjamų.

Tie pinigai, reikia atminti, 
nėra išleidžiami indusų armi
jos užlaikymui. Jokiu bildu 
nėra pavelyta turėti daugiau 
dviejų indusų kareivių 
kiekvieno anglo kareivio, 
oficieriai esti anglai, 
nėra imami artilerijom
tančiai Anglijos kareivių yra 
lavinami Indijoj. Ir Indija yra 
verčiama apmokėti net karei
vių keliones išlaidas. Anglijos 
kariška spėka priklauso nuo 
Indijos. Visi armijai reika
lingi daiktai yra perkami per 
Londono Indijos ofiso tarpinin-

ant
Visi 

liidusai 
Tuks-

Įndijos armija yra užlaiko
ma tuo tikslu, kad laikius tų 
šalį priklausomybėj nuo Ang
lijos.

Biudžetas parodo taipgi, kad 
daug pinigų išleidžiama gele
žinkeliams. Tatai -daroma 
dvejopu išrokavimu: strategiš
ku ir komerciniu. Strategiškas 
i.šroka vintas yra grynai milita- 
riškas. Gi komerciniu žvilgs
niu tie. geležinkeliai neša ne
apsakomus pelnus irgi niekur 
kitur, o tik anglams. *

SUVIENYTOS VALSTIJOS.

AVASHINGTGN. —[Juo dau
giau turime, tuo brangiau mo
kame]. “Nėra vilties, kad arti
moj ateityj kainos bent kiek su
mažėtų,” sako viename savo 
skyriuj "musų laikraščiai. Gi ki
tam skyriuj sakoma, kad Big 
Fivc (skerdyklų kompanijos) 
1918 metais pagamino 20,129,- 
800,000 svarų mėsos. Esą dar 
niekuomet ir jokioj šalyj nebu
vo į metus priruošta tiek mėsos.

A

'l'as piTviršis buvo taip dide
lis, kad net didesnis išvežimas 
mėsos į kitas šalis nepadarė di
delės intaikos. Mėsos mes tu
rėjome pakankamai čia.

Be to, mes nemažai ir suval
gėme jos. Kaip statistika paro
do, kiekvienas Suvienytų Vals
tijų gyventojas 1918 m. suval
gė 23 svarus mėsos daugiau, 
negu 1917.

Darbu žmonės indomauja su
žinoti, kodėl kainos nesumažė
jo, kuomet liek daug buvo mė
sos.

SEATTLE. — [Perspėjimas] 
West Coast Lumberman pers
pėja miškų baronus, kad pasta
rieji “prasiblaivytų.”

Perspėjime sakoma, kad osą 
būtinas reikalas kovoti ne tik 
su LWW., bet taipgi ir su A- 
mcri'kos Darbo Fed racija. 
Girdi, jeigu Federacijai pasi
sektų suorganizuoti darbinin
kus, lai bėgiu sekamų melų iš
liktų daug streikų, kurie su- 
bankrutytų daug fabrikantų.

Esą IWW. ir Darbo Federaci
ja nesiskiria viena nuo . kilos. 
Abiejų tikslas vienodas — or
ganizuoti darbininkus.

Kazimieras Gugis

Vdlu visokius raikytus, kąip krimin.aliikuose 
taip ir dviliįkuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir pypieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Aut trečių lubų

Tel. Drover |310

Miesto Ofisas:
127 N. Dcarborn S!. 

111118 Unity RUk.
TcJ. Central 4111

1)
1

*/

CBie*K0,IH,
Katrė O’Hare 

kalėjime.
Jokia žinia manęs taip neuž- 

bileresavo, kaip žjiiia apie Kat
rės O’Hare uždarymą į kalėji
mą. Tą žinią skaitant ima ne
paprastas susirūpinimas ir nu
liūdimas.

Ją uždarė į kalėjimą kaip ir 
kilus musų, darbininkų, drau
gus sodalistua, Jkuriuos jau 
senai lenai pūdo. Ją uždarė į 
kalėjimą ne už tai, kaip kad 
daugelį uždaro kriminalių pra
sikaltėlių, draugijos atmatų, 
kurie laukia bausmės už pa
darytas piktadarybe*. Ji tokių 
prasižengimų nepadarė. Ją už
darė į kalėjimą už tai, kad ji 
rodė darbininkų įinfinioins jų 
išnaudotojų neteisybes — bin
tą lišką atėmimą teisių iš darbi
ninkų ir pasinaudojimą iš jų 
bespėkės. Trumpai sakant, už 
tai, kad ji buvo pavojinga ka
pitalo viešpačiui kad jos e- 
nergija, jos sielos kiltumas, jos 
ncnuoalsif; veikunas kaip žo
džiu, taip ir raštu, neatkreiptų 
darbininkų domos| į jų reikalus, 
kuriais iki šiol jie iiiažai tesirū
pino. Už tai iš jos tapo atimta 
laisvė; ji tapo nuo darbininkų 
atskirta jei ne ant visados, tai 
nors keletui metų.

Vietų ’: jos karžygiškas pobu- 
> ’ ' ir drąsa stovėti už teisybę, 
nck’.d jai nusigąsti kalėjimo. 
Jai buvo skaudu atsiskirt su 
savo šeimyna,
landos paveikslų 
labiau kankino 
širdį. Anot jos 
kuomet naktyj 
ką už kalėjimo
pratus savo sūnaus 
balsą, jai kalbėję į širdį jo mu
zikos žodžiai; meilės jausmais 
graudinę ją, nes kalėjime nelei
dę jam griežti. Jis griežęs ki

Mislėliškos va- 
a įsiminimas 

jos motiniškų

išgirdus muzi- 
sienos, ji su- 

korneto

nak'.y.ų Jo kiltas didvyrišku
mas, Jr dainos Home Swect 
Home graudus balsas pravirk- 
dęs ne tik motiną, bet ir vįsą 
kalėjimą.

Už pergyventus vargus ir ne
pakenčiamą likimą,—kuomet 
šimtai, tūkstančiai žmonių jr 
kūdikių su išbalusiais veidais 
duonos kąsnio ir vien ‘ tik jo, 
prašo; kuomet pilnos gatvės se
nelių išmaldų Arašo, o jų mal- 
dytojus kalėjimuos Jkemša, 
tuomet lik reikia ašaroms vei
dą nuplauti. O gal rytojus bus 
šviesenis?.. . >— M. Shileikis.

Skaitytoju Balsai
\IJŽ išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Pasirūpinkime sav'O b r o 
liais vyčiais.

Klerikalų Dar|)in,in|cas rašo

atsišaukimą į “draugus 'vy
čius”, kuriais kviečią, juos susi
pažinti su socializmu.

Paduodantis tą žinutę (Stcl- 
mokėlis) dc4 to sako:

“Nesirekomenduokite jus
(socialistai) mums (vyčiams);

Pažinome socializmą iš knyge 
lės “Pažinkime Soči 
“Darbininko” išleistos.

Vargstu!
Kaipgi jų* galėjote pažinti 

sKRiiidizmą įš] knygelės, kurią 
parašė žmogus, kurs apie soci
alizmą nuovokos neturi?

Knygelės autorius,, nieko ne
išmanydamas ,iaj|ie soeUalizmą, 
ką gi jis galėjo apįe jį rašyti?

Jis rašė nebūtų daiktų.
Jis melavo.
Primelavo nuo pirjho žodžio 

iki paskutinio.
Kam jis rašė apie laį, ko jis 

nežino?
Kam jis melavo?
Delio, kad jis, nežinodamas

U turnikas, Liepos 8, 1919

sociaLUnio neapkenčia jo, - 
kaip aš patsai kad nekeučjgų 
jo, kol, nežinodamas, kitų me
lais tikėjau. Patsai beapk|sda* 
mas, jis nori, kad ir kiti neap
kęstų. Ir tuo tikslu jis paraše 
melo įr neapykantos knygelę.

Visoj toj knygelėj tik vienas 
tėra geras ir gražus sakinys, o 
lai los knygeles titulo žodžiai: 

“Pažinkime Socializmą t” 
Taip, tai gražu.

liet pažinti socializmą tegali
ma tik iš socialistų raštų, įŠ so
cialistų knygų knygelių, o ne iš 
raštų, kurie apie socializmą 
melus rašo — kaip kad knyge
lės “Pažinkime Spciąlįzmą” 
aiilorius-melagius.

vyčius.

Man patinka tie draugai so
cialistai, kurie sugalvojo ir iš
leido specialius atsišaukimus į

sumany
mas ir dėkingas darbas.

Vyčiai yra lokięjau darbinin
kai, kaip visi mes. Jie — mu
sų draugai. Tik jie kunigų ir 
jų zakrųstijonų užhipnotizuoti. 
Jie daro taip, kaip kunigai ko
manduoja. Jie tos kopiandos 
klauso dėlto, kad jų akįs plėve, 
aptrauktos — rtestengia tiesas 
paregėti; jų protas prietarų in
kais apdengtas — jie nestengia 
tiesos suprasti. Tuo laikymu jų 
latpsybėje rupinasi kunigai ir 
jų agentai, nes tik iš žmonių 
tamsybės jie gyve.ua.

Sociąlistų uždavinys — nu
imti vyčiams plėvę nuo akių; 
įmesti šviesos kibirkštį į jų 
smegeninę.' )Ta ikĮjblrkšl’is -to-* 
liau jau pati darys stebuklų.

Vyčiai organizuotus elemen
tas. Ir tatai gera.

Šiandie jfų .otrganizudtų spė
kų diriguotąja! kreipia vyčius 
prieš pažangą, prieš šviesą ko
voti — kovoti pačius prieš sa
ve ir už savo išnaudotojų biz
nį-

Kad nuo jų akių bus nuimta 
)de5’ė ir jų makaulėj žybtelės 
sąmonė, jų organizuotos spė
kos atsikreips prieš tuos, kurie 
iki šiol sugebėjo juos mulkinti, 
už nosies vedžioti, klaidinti ir 
išnaudoti.

atlikti. Taigi mes parengėme 
pilę klausimų, į kuriuos gavę 
atsakymų mes patįs išpildysi- 
mt reikalingas formas ir pri
siusime atgal pasirašyti ir pas 
.notarą užtvirtinti. Už savy 
darbą mes jokio atlyginimo ne
imamo, taigi nesiųskite mums 
pinigų, nes mes turime juos at
gal grąžinti. Žinomu už pri
siųstųjų faktų teisingumą atsa
ko tas, kuris pasirašo aut for
mos. Todėl jie turi būti teisin
gi, ir mes už juos atsakomybės 
neimamo. Siųsdami atsakymus, 
adresuokite laitai p: Foreign 
I jangu ag e Governmental In
formation Service, Idthiianian 
Ęureau, 6 Wcst 48-lh St. Ncw- 
York, City.

Rašydami mums taksų reika
lais atsakykite paeiliui į šiuos 
klausimus:

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

2. Adresas, dpbartinis ir tuo 
lajku kuomet juoke jai lapsus?

3. Kada ir kur mokėjai tak
sus, (paduok dieną ir menesį)?

4. Ar dabąr užlaiko jums 
taksus iš uždarbio?

5. Ar mokėjai taksus kolek
toriui, jei mokčjai, U* kuomet 
ir kur?

6. 'Kolektoriaus {vardas >r 
gyvenimo vieta.

7. Ar darbdavys atlaikė Uk
sus už praėjusius matus?

8. Darbdavio, firmos, ar kmn 
ponijos, kurioje dirbi, vardas 
ir adresas.

9. Kiek užmokėjai taksų, ąr 
turi levitas, ir kas ant jų pasi-

Jie padarys taip, kaip padare 
buvusiojo galingo Rusijos mul
kintojo, caro, kariuomene. Jie 
bus su mumis, kovos išvien su 
mumis prieš išnaudojimų, me
lų, ir neteisybę.

Socialistai, platinkite sociali
stų literatūrą tarp kunigų užui
tų vyčių — savo nelaimiu gųjų 
brolių jr drangų! —E^pVytis.

Dar kartą taksą 
reikalais.

Forcign bangute Gavcrpnunt^l In
formation Service, Lithuanian 

Burcau pranešimas.

Iš prisiunčiamųjų Lietuvių

daviai išrinko ar dar ir dabar 
teberenka taksus iš jų uždar
bio, visai be reikalo. Didžio
sios Lietuvos lietuvis turi mo
kėti tik tada, kada uždirba <lau 
gitui kai $1,000 arba $2,000 žiū
rint, ar jis pavienis ar vedęs. 
Ligšiol atsišaukusiems mes nu- 
rodydavome kur kreipties, kart 
savo teises išgauti, bet pasirodė,

10. Ar psi vedęs? KicU vaikų 
ir jų .amžius?

J L Kur motelis gyveną, A- 
n^crikoje ar Lietuvoje?

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

13. Ar moteris laiko bijrditi- 
gicrių ir kiek ji M to uždirbą?

14. Ąr be mmers ir vaikų, 
turi dar ką nefrs kitą maitinti, 
kurs negali pats užsidirbti?

15. Kuo užsiimi?
16. Ar turi pirmas Amerikos 

pilietybes pppieras?
17. Kada atvažiavai į Suvie-

18. Ar pasirašei ant korteles 
dirbtuvėje, kad nežinai, ar va
žiuosi o jei ir važiuosi, tai neži
nai, kuomet išvažiuosi iš Ame-

19. Kiek iš viso uždirbai 1913 
metais?

Kiek uždarbio kiti šeimynos 
nariai tais metais turėjo?

20. Kiek iš viso uždirbai 1911 
melais?

Kiek uždirbo kiti šeimynos 
nariai tais metais?

21. Kiek išviso uždirbai 1915 
melais?

Kiek uždirbo kiti šeimynos 
nariai?

22. Kiek iš viso uždirbai 
1916 m.?

Kiek uždirbo Jkįti isfliniynos 
nariai?

23. Kiek iš viso uždirbai 1917 
metais?

Kiek uždirbo kili šiędinynos 
nariai?

24. Kiek iš viso uždirbai 1918 
ineiids ?
/ Kiek uždirbo kiti šeipi^nob

Žmoguc kasosi galvą, 
kad palengvint niežėjimą. | 
Ka»įinasi pasidaro papro t 
čiu, ir tuomet žmogus ka- I 
sosi nejučioms. Bet jis | 
žino, kad jam niežti, ir . 
visi kiti tą žino. •

Vyrai ir moteris kenčia Į 
niežėjimą nuo pleiskaną, i 
o kenčia bereikalingai, 
nes tą niežėjimą galima Į 
lengvai prašalinti. Nebus j

daugiau niežėjimo, kasjuiosi, plaukų slinkimo ir kitų nesmagumų, 
| įvykstančių nou pleiskanų.

RUFrLE® |
panaikins visus nięžėjimus ir išvalys iš galvos visas pleiskanas. I 

Į Paskui tik retkarčiais suvilgymąs galvos apsaugos ją nuo pleišką- I 
i nų atsinaujinimo. |

RUBT'1<ES yra maistinga maudynė galvos odai ir plaukams.
Ji nesugadins nei jautriausios odos. Jus negalite apsieiti be

I RUKFLES, jei turite pleiskanų.
Jus aptiękjninkas parduos jums už 65c. bonkutę. Mes taipgi | 

galime atsiust jums tiesiog, jei gausime nuo jūsų 75 centu* paėto
I mąrk.čmis ar m.oncy order, kuriuos siųskite šiuo adresu:

F, AD. RICHTER 6 CO., 326-330 Broadway, Ncw York

gyve.ua
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MILWAUKEE, WIS.

Buvo

22 dienų birželio LDLD. 56 
kuopą surengė draugiškų išva- 
Aąvimų. jžalyvąvo nemažas 
būrelis svečių. Visi linksmai 
leido laikų ant tyro oro iki vė
lam vakarui.

Birželio 29 d. ta pati kuopa 
laikė savo susirinkimų,
pakeltas klausimas, kų įdaryti 
su tokiais draugais, kurie sten
giasi pakenkti draugijos plėto- 
jimuisi ir peržengia konstituci
jų, patįs būdami jos nariais. 
Nutarta įduoti (persergėjimą, 
kad paliautų tai darę. O jeigu 
ne, bus prašalintas iš draugijos. 
Mat ir tarp mihvaukiečių ran- 
dąsj tokių, kurie, ardo vienybę 
ir sėja neapykantos seklų.

Tų pačių dienų LSS. 119 k p. 
laikė savo mėnesinį susirinki
mų. Reikia paminėti, kad LSS.

y

STATE BANK OF 
WEST PULLMAN 
Valstybinė Banka

Kapitalas $1001)00.00, Perviršis 
ir nefšdąlintas pelnas $45,000.00. 

3% ant sutaupintą pinigu.

UV PJadčjp
tj vis ^Jaugiau ir daugiau naujų 
draugų ateina į kiekvienų susi
rinkimų ir stoja į musų eiles 
lydėti kovoti už geresnį būvį ir 
didesnį duonos kųsnį.

Din ilgai ir draugės, būtinai 
lankykitės į kuopų susirinki
mus ir kalbinkite naujus drau
gus. Atminkite, kad vieninte
lės organizacijos, kurios rupi-! 
naši darbininkų gerove, ir ap- 
šviela. Yra LSS. 119 kp., LDLD. 
56 kuopa ir LMPSA. kuopa, 
visos viršminėtos kuopos laiko 
savo susirinkimus no. 861- 
1-st avė. LSS. 119 kp. kas ant
rų jr paskutinį nedėldienį kož- 
no mėnesio, 2:30 vai. po pietų; 
LMPSA. kp. kas antrų nedėl- 
dienį T vai. po pietų ir LDLD. I 
56 kp. trečių nedėldienį 2:30 
vai. po pietų. — T. M.

HERRIN, 1LL.

Kląidos pataisytuas.

Naujienų nr. 145 buvo pa
minėta apie tai, kad L. S. S. 
25 kuopa statė scenoje O. S. S. 
arba šliubinę iškilmę. Kuopos 
numeris teetiaus turėjo būti
toks: LSS. 256 kuopa ir tt.

Lietuviu Rateliuose. BR1DGEPORT

WĘST SIDE
■■■<■ ...........

šis ir tas.

“įšoko oželis į rūtų darželį, 
-------kas bus„ kas bus?”...
Je, Leda, negalima pilnai iš

dainuoti tų p. St. Šimkaus dai
nų. O tai dėlto, šį syk ir ože
lis "toks labai nepaprastas ir rū
tų darželis, kuris kartu prik
lauso ir močiali ir dukrai, nė 
vienos nedabojamas

Tik geri žmonės žadu darytį 
rodų: gabenti tų oželį pas 
ekselencijų, vyskupų, idant 
paskirtų tinkamų pakulų.

jo
v • sis

L. S. J. Lygos 1 kuopos 
išvažiavimas.

Iš visų liet, laikraščių 
ritulių “pasisekimų” Weslsidčj 
dori lik vienas Degtukas. Jo 
čia ateina viso — viena kopija, 
kuri ? dvidešimts antrosios mi- 
nornetai išplaliina patįs tarp sa
vęs iš ranįkų į rankas, šiaip 
visi kiti vvestsidicčiąi savo lem
pas užsižibina, slepsus apsišvie- 
čia kitu kuo, būtent: paprastais 
mečiais.

L. 1 kuopa surengė draugiškų 
išvažiavimų į Beverley Hills miš
kus. Diena buvo vėsi ir graži, 
lai pili važiavo netik lygiečių, 
bet ir svečių pusėtinas būrelis. 
Buvo žaismių, dainų ir šiaip į- 
vairių pamarginimų. Taipgi 
buvo pavyzdingas programas, 
susidedąs iš prakalbų, prakalbė- 
lių. Pirmininkas d. Zovė visų 
dalyvaujančių šeimynėlę kvie
tė iš eilės i^ikšli savo nuomo
nę- ’•

Vieni kalbėjo ilgiau, kiti truin 
pa'i išreiškė savo padėkų lygie- 
ciams, už pakvietimų dalyvauta 
prograibe. Ant galo pufe pir- 
mininkas pasakė trumpų pra- 
kalbėlę apie Lygos tikslus ir 
veikimų. Padėkojo publikai už 
gražų užsilaikymų.

Program ui užsibaigus tęsėsi 
žaismės iki vakaro.

Valio lygiečiams! Kad ir 
daugiau surengi u t tokių pra
mogų, kaip ši.

— M. Mokinys.

TT*" .......... ...... ..
Saugokite Savo Akis I

Teisingai pritątkytąis ąkįnUųg, 
kuomet iųs kenkiate galvos aųtu- 
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
krūvą, kuomet siuvate arba sįąi- 
totę. Kuomet Jus esate trumpa
regis arba toli regia, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas šiame užsifmipae su
teiks jums geriausias pasekmes.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 
Tėmykitą į mano parašą.

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

■

Dr, A. R. Blumentlial

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoją Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes varMĮjam 
pagerintą Onh- 
thalniometer. Y- 
patinga doma at 
kreipiama į'vai- 
9 ryto iki 9 vak.

nedėliomis, nuo 10 iki Iii dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47 sL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6437

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europinės metodos.

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

Paimk elevątorį. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe 

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

Po to, kada susilaukėme lai
kos, ir mes, yveslsidiečiai, turi
me šiokių lokių atmainų. • Pic
inių imta, musų likimu jau ne
besirūpina savieji “tautiečiai”, 
kurib kadais dūlei inus laužė 
galvas pašaukus Lorduose.

Oi., ilgai mes minėsime tų jų 
“rūpinimusi” dėl musų, grino- 
rių!

STREIKAS DEL MOONEY.

— Svirunėlis

I
.1EI JUS DAUG KENČIA
TE NUO KAITRAUS ORO 

Nevartokite pramanytų 
syrųpų!

Neimkite gesinių - vande
nų arba gėralų, bet atšvie- 
žykite savo kraujų, savo vi
durius ir žarnas su pagar
sėjusia

PARTOLA

I
 Viena dėžė kainuoja 1 do

leris, šešios bonkos tiktai 
$5.00. Neimame nieko už 
pristatymų ant jūsų antra
šo.

Pirmos-KIesos APTEKA P ARTOS A, 
160 2nd Avė., Dep. L. 1., New York.

(172)

sios “kairių-knirieji” dovanos 
tam buržujui Karvauskui, ku
ris aną melų išardė kuopos pra
kalbas? Bet tuomet reikėtų 
jam dovanot ir tų dvidešimts 
penkinę, kuri esanti “atiduota” 
pono lojerio globai

'' —i Tipu-Tapu.

TOWN OF LAKE

Susirinkimas.

1600 Hart, Schaffner & Marxo 
darbininkų streikuoja, nežiū

rint vadų prieštaravimo.

(.■į .Įf'į,

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lentą, Rėmų ir Stogams l’opierą.

SPECIALIAI: Maleva malevojiinųi stubą iš vidaus, po $1.50 ui gal.
CARR BROS. WRECK1NG CO.,

3003-3029 SOUTH KALSTEI) STREET, ' CH1CAGO, ILLINOIS.

nu .......... 1111’i-

>
Aš esmi speciali- 

tas visų ligų
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės jjr Plaučių
Aklumas, Kartumas, Kataras ir Džiova 

♦ I
Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų iš

gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug ine- > 
tų gydžiau pasekmingai Mas ligas. , '

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. L A WHON, M. D.

I .Tpos 5 d. L. T. Tėvynės My
lėtoju draugystė N. 1 laikė ša- 
vo pusmetinį susirinkimą. Tarp 
kitko turėjo ir nauja nepapras
tą raportų.

Draugystės nariui išklausę 
seimo delegato raportą, parei
kalavo, kad ir atskaitos butų iš
duotos ir šfiaip kilti dalykai 
smulkmeniškai apkalbami. Bet 
smarkus plaktuko į stalą trink
telėjimas klausimą ant sykio 
išrvšo... v •

Prie naujų sumanymų buvęs 
seimo delegatas, B., po ilgos sa
vo kalbos, duoda įnešimą, kad

kų. Bet kuomet duota patėmi- 
jiinas pirmininkui laikytis par- «
lamentariškų taisyklių, ir vėl jis 
susinervavęs rėžė į sitalu.

Nariai, matydamj pirmininkų 
keliant betvarkę, grietai parėi- 
kalavb nusiramlinti. Ir jeigu

Kadangi dėl Liepos Ketvirto
sios šventės, kuri pripuolė pėt- 
nyčioj, visos didžiosios įstaigos 
nedirbo nei suimtoj, nedėlioj 
gi vėl šventė, lai pirmosios trįs 
dienos skelbiamojo darbinin
kų streiko Mooney rdikalu ne
turėjo beveik žymės. Šiaip 
ar taip, buvo drįs dienos šven
čių. Streiko žymės galės pasi
rodyti įtik likusiom dviem die
nom, panedėliu ir utarniniku.

Vakar mums buvo pranešta 
šitokia žinių iš Hari, Scbaffner 
& Marxo rūbų siuvimo dirbtu
vės (prie Bluchard & Wood 
gatvių), kur dirba apie 1600 
darbininkų. Streikas Mooney 
reikalu ten išanksto buvęs dar
bininkų nutartas, nors unijos 
vadai buvę priešingi. Panedė- 
lio rytų lėčiau, po trijų dienų 
švenčių, visi darbininkai ir dar
bininkės susirinko dirbtuvėm 
Susirinjko ir svarsto: pradėti 
darbų, ar streikuoti? Visų li
pąs toks, kad nedirbti, bet dėl 
visa ko pasišaukia dar unijos 
viršininkai pasikalbėti. Tie at
vykę kalbino, kad unija neuž- 
gyrusi ir todėl kad visi eitų dirb 
ti, bet toks kalbinimas tik dar 
labiau sukurstė darbininkus. 
Jie čia pat, prieš savo viršinin
kų norų, kaip vienu Įbalsn nu
darė streikuoti iki seredos ryto, 
ir visi 1600 darbi niunkų ir dar
bininkių apleido dirbtuvę.

Už $50.00 arba LAISVES 
' BONDSA

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

___ jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime kė
lėt it augštos k lesos 
phuiiografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 
.pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 

' $650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai

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

liomis nuo 10 iki 4

^■i i u i u...................................... ...
Dr. D. J.BAC0CIU8

Lietuvis Gydytojas ir 
Chirurgas

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidenci

jai ir ofisui. Pųllman 342 
Valandos: I) ryto iki 11 d.

2 po pietą iki 4 
6 iki 9 vakare.

. ........    oi m i
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Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

* VodeviJiaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c. 
Prie šią kainą priskailmna ir 

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

r. 1 ;L.11"''1 1 1

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war sav- 
ings stanips nuperka už cash Eincl 
and Co.f 710 W. Madison St., kam
pas Halstcd St. Room 232, 2-ras 
augštas, virš Fampus Clothing 
Store, atdara vakarais iki 8 vai. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

35 So. Dearborn St. 
(Kropai Monroe) . VAKrTNb^š , £hicatro

Nedaliomis 10 iki 1. ’VHIVajgv

statyt, tai susirinkimas tuojau* 
butu prašalinęs jį nuo pirminin
kavimo.

Po suraminfipio pirmininko 
draugystes nariai rimtai apsvar
sto seimo klausinių ir p. B. įne
šimų atidėjo neaprubežiuotam

GALI KILT NAUJAS MIESTO 
DARBININKŲ STREIKAS.

Pons Ettelsonas ir vėl atsiminė 
įstatymus.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams įinomas per 1® me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas Ilgu, vy
rų, moterų ir vaikų, pagel naujauaiaa 
metodas X-Ray ir kitokius elektrW Jirie- 
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—12 yieffl. ir 
8 vakarais.) Telephone Canal 3110. 

GYVENIMAS: 3412 S. Hajsffd Street
VALANDOS-: 8—9 ry<<vtikuL ............I

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

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabąėjhnas.'Kraujo, inkstų, Nervų Ir 
ilielnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur Jieškojau sau pageltos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau sąvo sveikatai pageltos.

Uot kada pareikalavau Salutąras vaistui Bitteria, Kraujo valyto
ją, Nervą ton a, lukštų ir Reumatizmo gyduolės, tai po spvgrtdjimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai, dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas prąnyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimas 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėglu 3 mėnesių išgeronvaat kas ta* 
vaitė po butelį $abiUras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle p* 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jąųčiuoi
smogiai ir esu linksmas ir 1000 sykiu (lekuoju Salotaras mylistą <e- 
radėjistei ir lįnkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu nuošjrdšai kreipties pre Salų t aras:

CHEMICAL INS 
1707 So. Halited SU

SALUTARAS. 
fSTITUTION J. Baltrenas. Prof.

Talaphone QmaJ 6417- Chicago, RJL

Jei kaip, miesto darbiniinjiai 
ir vėl mes darbų. Tūli miesto 
vąldinipjkai mat pradeda kuždė
tis apie sulaužymų duotų darbi
ninkams prižadų. Pirmiausia 
apie tai prabilo paskilbusis Ša
tu nerius Ettelsonas, vyriausias 
miesto advokatas. Tas pats Et
telsonas, kur savu taiku rodė 
ypatingo nuoširdumo Chicagos 
gaso kompanijos baronams, 
prieš guriuos jo prižiūrimas de
partamentas vedė kovų bylų 
už atgavimų virš dešimties mili- 
onų dolerių, savavališkai atlup
tų nuo gaso naudotojų.

'1’aigi lasai Ettelsonas dabar 
patariąs majorui Tliompsonui 
vetuoti naujai priimtų išlaidų 
saniaila, peš tai primla ne sulig

įstatymų. O tai reiškia atmest 
ir duotą darbininkams prižadė- 
imą padidinti algas . Nes savai- 
mi aišku, kad jeigu butų atmes
ta naujoji išlafidų samata, iš kur 
gi tuomet padidint algas?

Išgirdę, šitokį Ettclsono užrei- 
škimą miesllo darbininkai nepa
prastai sujudo. Kai kurios uni
jos — elejcarotechnikaoi ir kiti—' 
laikė, savo susirinįkimus, kur 
kaip vienu balsu nutarė mesti 
darbą, jeigu atsakomieji valdi
ninkai drįstų suvilioti miesto 
darbininkų palši tikėjimą jais.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

Vyrų ir vaikiną gatavai padnrvti 
siutai ir overkulai $15.00 iki $28.00.

Vyrą kelnes $<1j00 ir aukščiau.
Vaiką siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkutus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
lį nežymiai vartotų siutų Ir over- 
kutą $8.50 ir aukščiau.

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Suimto
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

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

įsteigta 1902

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

3149 S. Morgan st., kerte 32 at.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moterišką ir Vyrišką.
Taipgi Chronišką Ligų.
"OFISO VALANDOS:

Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare. Np- 

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

---------------------------------------------  —.j 11

lWJ>4'icrMr~.CT i . m,

Telephone Yards 5032

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

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

NAMŲ STATYTOJŲ STREI
KAS TŲSIASI.

- ---------------------------------------------------------------------------------

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatų.
w

Sveikata turi kelis Šimtus 
paveikslą apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kią ligų. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiuntimu.

. f v

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”, 
1739 S. Halstcd st., Chicago, 1J,L j

.. ....... ..

Pramogai |r įniko praleidi
mui įsįgybile naujų

Rez. 933 S. Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 2544

DR.A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHldURGAS

Specialistas Moterišką, Vyriškų, 
Vaiką ir visą chronišką ligų

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

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, III.
Ofiso Tol. Boulevard 169

Rvz. Tel. Seeley 420

Unijos vadai savim nebesitveria.

Namų statytojų streikas dar 
tbcseiilęsia ir grunioja išsiplėto
ti visuotinu toj pramonėj dir
bančių darbininkų streiiiku. Ne
veizint to, kad unijos vadai pa- 
darė sutartį su samdytojais, 
darbininkai griežtai laikosi savo
fc-- -■—~—   — ...... ........... — ——-

(Seka ant 4-topusl.)

SAPN1NINKA 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmęnėiųs pri- 
sisappųpti gali.”
Kaina’ su apdarais $1.50, 

be apdarų 75c.
NAUJI E N O S 

1739 So. Halstcd Street
Chicago, III.

Tcl. Yards 3654.

Mrs.A.Michnt8Wicž
Baigusi Akušerijos kc 
legiją; ilgai praktika- 
vusi Penpsylvanijoji 
Ijospitalčsc ir Pasek- 
m ingai patarnau
ti a prie gimdymo 
Duodu rodą visokio
se ligose moteriibs ii 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrą lubų)
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryi.e ir 7 iki vėlai vak

AKUšERKA
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

ir negrįžta darban, kol nenori
ma išpildyt jų reikalavimo. Jie 
reikalauja, kad butų mokama 
po 1 dol. į valandą. Samdyto
jai sutinka mokėti tik po 92MjC.

Atžagareiviškicji namų staty
tojų unijos vadai savim nebesit
veria. Jie būtinai nori, kad 
darbininkai sutiktų priimti kon- 
traktorių pasiūlymą. Šie betgi 
neklauso. O deldi to tie sam
dytojų bernai didbar sttreikinin- 
kus kolioja bolševikais, raudo
naisiais, ir 11.

VADINA TEISĖJĄ AUTO
KRATU.

Bernaująs samdytojams.

Chicagos Darbo Federacijos 
susirinkime, liepos 6, begailcs- 
t ingai atakuota Augštesniojo 
korto teisėją, Denis E. Sulliva- 
ną. Organizuotieji darbininkai 
vadina jį stačiai — autokratu. 
Sako, pons teisėjas atlikęs dide
lio pasitarnavimo American Ci- 
gar kompanijai: suteikęs in- 
djionkšiną prieš strdikuojancius 
cigarų dirbėjus, o vėliau nubau
dęs kalėjimu trįsdešimts areš
tuotų streikininkų, kurie drįso 
pasirodyti tirs dirbtuve,kad at
kalbinus savo draugus darbi
ninkus nuo skebavimo.

TRIS BESARMATĖS.

Kurias nesu valdęs dagi dėdė 
Meyers.

Pasiputusieji Highland parko 
inilionieriai, “humanitariška- 
sai” Julius Roscnwald ir keli ki
ti, andais nusitarė suvaldyti pa
laidąsias Mičiganleikio sirenas. 
Nugi, negirdėta drąsą: ties pat 
ponų langius nusiirengia ir — 
pūkšt ežeran.

Taigi praeitą nedeldienio ry
tą ties Bogers stryčio byčiumi 
stypčiojo liemeningasai dėdė 
Bill Meyers.

Trįs šauniafi pasipuošusios 
geltonkasės atėjo prie kranto 
ir- . . ..7

Dėde Bill sužiuro ir pnsiarti- 
nės atsirekomendavo:

— Aš... girdite, liaukitės!
— Liaukitės — ką? •— įkirto 

graikitutė jauna sirena.
— N-n-m, pamėgdžioti Sep- 

temher Morn’ą! Čia nevieta iš
sirengti.

—- Och, tamsta, ar šiltas van
duo šiandie? -— kreipėsi į dė
dę ta pati jaunoji sirena, ir nu
metė po jo kojų savo šilkinį si
jonuką. .

Talephone Boulevard 2180

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryte 
2—9 vakaro 

$803 S Moryaa St, Chicago, IU

Telephone Yards 5834

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

Šitai Kur
šaltinis, tai Salutc Stomick Bit- 

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

Kaip tik tą garbingą Salute Bit 
terį pradėjau naudoti j trumpą lai
ką palikau laimingas, viduriai (tir
ta laba gerai, paliko smagu ir leng
va, muskulai išaugo stori ir kieti. 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve
liju visiems, katrie norit būti tvir
ti ir laimingi, tai naudokit Salute 
Stomick Bitteris Kaina $U>0 tiž 

bonką, jo gali gauti aptiekose ir 
geresniuose saliunuose, o jeigu ten 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš Sa
lote Manufactur Co.t

P. BALTRANAS,
•16 W 31st St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 7351

— B-et aš nežaidžiu žodžiais
— nervingai tarė Uemeningasai 
dėdė BilPas. Aš, matote, žiū
riu tvarkos ir padorumo...

— Nu — žinoma! atkirto jau
noji sirena ir numetusi korsetą 
mandagiai linktelėjo dėdei Bil- 
l'ui. Dėdė visutėliai suglušo. 
Priešais jį stovėjo trįs jaunos, 
liemen/ingos sirenos plonučiais 
rusvais maudymosi kostiumais.

—- Iki pasimatymui, tamsta!
— įkirto jauniausioji sirena.

— Bet — palaukite, nervingai 
Bill’as, kaip tamstos vardas — 
aš privalau žinoti...

— Galite mane vadint maža 
pikčiurna —- atkirto ji ir nubė
ga ežeran.

Dėdė pastovėjo, pastyčiojo a- 
pie numestus ant kranto sijonu
kus ir korsetus ir nuėjo steiši- 
nan pasiskųstų dvi savo nepasi
sekimo. Kada jisai sugrįžo su 
pagelba nė sijonukų negi pačių 
sirenų Bogerstryčio byčiuj jau 
nebebuvo.

GAISRAS SUNAIKINO DIDELI 
SANDĖLI.

Nuostolių pridaryta už $75,000.

Kilęs gaisras užvakar visiš
kai sunaikino didelį Edison 
kompanijos sandelį prie 2230 
Ogden gt. Nuostolių pridary
ta apie už septyniasdešimta pen
kis tuksiančius dolerių. Sudė
gė daug vcrtingii prekių. Gais
ro priežastis nežinoma.

MIRĖ ANT SAVO SKUDURŲ.

John Bovdka, “regšapės" sa
vininkas 996 So. Canal gatvėj už 
vakar rasta pasimirusiu ant sa
vo supirktų skudurų. Manoma, 
fcad mirties priežastis yra — 
širdies liga.

SUČIUPO SVIESTO VAGILIUS.

Policijai pavyko sučiupti še
šis įtariamus vagilius, kur kiek 
laiko atgal iškraustė keliatą va
gonų ir pasisavino virš šešiasde- 
imts tonų sviesto. Visi sučiup
tieji — geležinkelio darbininkai 
— sAvitchnien'ai.

SKUNDŽIA SKERDYKLŲ 
BARONUS.

Darą sutarčių su geležinkelių 
savininkais.

Vadinamoji National \Vhole- 
sale Grocers’ asociacija įteikė 
tarpvalstijinei pirklybos komisi
jai skundą prieš didžiąsias sker
dyklų kompanijas bei geležin
kelių savininkus. Asociacija 
sako, kad skerdyklų baronai da
rą tūlų sutarčių su geležinkelių 
savininkais, kas, savo keliu, da
ro nuostolių asociacijai. Kitais 
žodžiais, skerdyklų ir geležinke
lių kompanijos sutverę savo rų- 

I sies trustą tikslu suėsti asocia
ciją. Tas ėdimas pirmiausia 
pasireiškiąs tuo, kad skerdyklų 
kompanijos visuomet gaunan-

Sveikatos

lios ir geresnių karų ir daugiau 
ir visur pirma pristatančios sa
vo prekės, kuomet asociacija i 
turimi “gerokai palaukti”, kol 
priena jos eilė.

UŽPUOLIMAS ANT GATVE- 
KARIV STOTIES.

Vienas banditas nušautas.

Penki nepažįstami banditai 
vakar naktį padarė nevykusį už
puolimą ant gatvekarių stoties 
prie 11 ir įtariem gatvių. Įėję 
stotin jie tuoj užkomandavo 
“rankas ai/kštyn!“ Stoties už
veizėki žaibo gcritumu pastvėrė 
revolverį ir pirmu šuviu pagul
dė vieną užpuoliką. Pastarieji 
taipjau atsakė šūviais, bet nieko 
neatsiekė, neskaitant nepavojin
gos žaizdos užveizdos galvon. 
Palikę nušautąjį sėbrą banditai 
išbėgo i stoties ir susėdę auto
mobiliui! dingo.

Nušali lasai banditas netur 
jokių ženklų, kas galėtų paliu
dyti jo bei pabėgusiųjų jo sėb
rų paėjimą.

RADO KARININKO DRA
BUŽIUS.

Ant kanalo kranto ties Nortb- 
western geležinkelio “trekėmis" 
vakar rasta nežinomo karininko 
uniforma. Spėjama, kad uni
forma priklauso arba deserte- 
riui iš Sheridan kempės, ar sau-
žudžiui

NAUJIENŲ” STOTjS
Agenturps ir gatvių kampai kur vi

sados galima gauti Naujienas 
nusiplkti.

„ VIDURMIESTYJ:
Madison ir Franklin, S\V kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, NW 
Adonis ir La Šalie, NW 
Vau Buren ir Franklin, NW 
Van Buren ir Wells. SW
Van Buren ir Clark. S\V
Van Buren ir State. S\V
Ilarrison Ir VVabash, N\V
18th ir State. NW

SOUTH SIDE 
Agentūros:

J. B. Aglinskas, 3238 S. Halsted St. 
J. Mirauskas, 843 W. 33rd St. 
M. Matulewski, 3121 Ūme St. 
Wladis, 2801 Union Avė. 
Švagždis, 2958 Union Avė.
A. J. Kasparas, 3437 Union A ve. 
švelnis, 3416 Wallace St. 
Peldžius, 3651 VVallace St. 
Miščikaitis, 3500 Emerald Avė.
J. Budrikis, 3343 S. Halsted St.
Sol Marcus, 93rd & (’attage Grove 

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

Avė.
J. čeplinskas, 930 W. 35th PI.

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

NORTH SIDE 
Agentūros

E. Jenurich, 20Ž3 Greenwich St.
.1. Stropus, 1656 VVabansia Avė.

Gatvių kampai:
Milwaukee ir Paulina, NVV 
Milvvaukee ir Lincoln, SE , 
Milwaukee ir Roby. NE ir NVV 
Milvvaukee ir VVestern, SE

WEST SIDE 
Agentūros

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

GATVIŲ KAMPAI
Blue Island ir VVestern, NVV 
Leavitt ir 22nd, NVV 
12111 St. ir Homan Avė.

18tos GATVSES APIELINKfi 
Agentūros

J. F. Mallv, 6^AV.’ 18th St.
C. Yutelis,-TO VV. 14th PI.
St. žvirgždenis, 1131 S. Clinton St.

BRIGHTON PARK 
Agentūros

A. Diktavičia, 4447 Washtenaw Av
J. Smith, 3813 S. Kedzie Avė.
Pasevičia, 4111 S. Richmond Avė.
Žurauskas, 4053 S. Maplevvood Av. 
A. Belenskas, 2617 W. 40th PI. 
Žukauskas, 4358 S. California Av.

Gatvių kumpai
Western ir 47th gatvės

TOWN (>F LAKE

Agenturos
A. .1. Bertush, 4601 Hermltage Avė.

Gatvių kampai
Ashland ir 47th, NE. Gross Avė.
Halsted ir 47th, S\V ir NE

CICERO, ILL.
Agentūros

A. Rudinskas, 1409 S. 49th Avė.

ROSELAND, ILL.
Agnturos

P. I-'. Grybas. 11429 Calumet Avė. 
M. G. Valaskas, 373 Kensington Av 
A. žalais, 114 E. 1071h St.
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Pranešimai
Pastaba ataiunčiantiema draugijų 

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

— Redakcija

West Pullman. LDLI). 38 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks ket
verge, 10 lix‘|M)S, Lietuvių svet. 
11946 So. Halsted St. Pradžia 7:30 
vai. vak. Draugai ir draugės visų 
pareiga yra būti šitame susirinki
me, nes bus daug svarbiu reikalų.

— Org. S. T*lv‘kaH...

Roselnad. —. Aušros knygyną pa
laikančių draugijų delegatų susi
rinkimas įvyks šiandie, liepos 8, 
Aušros kambariuose 10900 Michi- 
gan Avė. Pradžia kaip 8 v. vaka
re Gerb. delegatai prašomi susi
rinkt laiku.

— Rašt. F. Verakojienė.

Kensington. — Lietuvių Bendro
vės pusmetinis .susirinkimas įvyks 
seredoj 9 d. liepos, 7:30 vai. vak. A. 
Zelevičio svetainėj 361 Kensington 
Avė. Nariai atsilankyki!, nes 
reiks svarbių reikalų aptarti.

— Direkcija.

LSS. 81 kp. susirinkimas įvyks 10 
d. liepos Li uosy bes svet.' 1822 Wa- 
bansia Avė. Prasidės 7:30 vakare. 
Todėl visi draugai ir draugės ma
lonėkite atvikti.

— Rašt. J. D. Bendokaitis.

LSS. 4 kp. pusmėnesinis susirinki
mas • įvyks serėdoj, 9 liepos 7:30 v. 
vakare Mildos svet. Draugai, visi 
atsilankykit, n«es turime daug svar
bių reikalų. — Org. S. Zavė.

šiandie, liepos 8, įvyks Birutės 
moterų ir merginų specialis susirin- 

■kimas l,'ellowsbip svetainėj 831 \V. 
i 33 PI. Pradžia kaip 8 vai. vakare. 
; Valdybos nariai taipjau kviečiami ai 
šliaukyti — Valdyba.

Roseland. — Repeticija veikalo 
Kalvio Duktė bus šiandie, liepos 8, 
Doviato svetainėj 10501 Michigan 
Avė. Pradžia kaip 7:30 v. vakare. 
Visi, kur turi paėmę role, maloniai 
prašomi atsilankyti. — S. Telksnis.

Roseland.—.^Ateities Žiedo” Vai
kų D-lės (globojamos LMPS. 67 k.) 
dainų ir žaismių praktikos liko per 
keltos iŠ Doviato svetainės į Pal
mei* svetainę, ant 111 ir Indiana 
Avė. Praktikos bus kiekvieną se- 
redą 2 vai. dienos. — Globėjas.

Svarbų referatą rengia Lietuvių 
Soc. Aikšvietos k II ubas seredoj, lie
pos 9, Liuosybės svetainėj 1822 

! Wabansia Avė. Referuos d. P.
Grigaitis tema Rusijos bolševikai. 
Pradžia lygiai kaip 8 v. vakare.

— Komisija.

ASMENŲ J IEŠKO.) IMA!
Pajieškau draugo Antano Dudie- 

no, malonėkit atsišaukti
A. Vihitis 

4916,-4928 Bloomingdale Avcnue, 
Phone Albany 4210

PAJIEŠKAU savo sesers Onos 
Vaičiukės, Kauno gub., Šiaulių pav., 
kaimo Indreciškių. Iš Lietuvos at- 

< važiavo i Riverton, III. Vėliau gy
veno So. Omaha, Nebr. Jos pačios 
ar kas žinote malonės pranešti.

Fel. Vaisius,
Rox 210, ;Divernon, III.

Pranešimas geras ir linksmas, aš 
Vladislovas Krauladis, pranešu Vik 
torijai savo pačiai parvažiuokie 
greitu laiku, blankos insiurint jau 
name tik išsiųst ir gausit pinigus, 
o jei neparvažiuos tai pragais ir 
vaikus nuvarginsit, klausik manę, 
busi laiminga ir tavo vaikeliai. At
sišauk šitam mėnesyj.

VV. K.,
3412 So. Halsted St., Chicago, III.

RASTA-PAMEŠTA
PAMEČIAU $83.00 pinigų ir če

kį $34.48. Maniui kad pamečiau 
1JSL. Itnos kuopos išvažiavime Be- 
verley Mills giriose. Todėl kas ra
dote malonėkite sugrąžinti, radėjui 
duosiu $25.00 dovanų.

Petras Juzeliūnas, 
1)20 W. 351h Plaee, Chicago, III.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo barbernėje va 

karais, subatnmis ir nedaliomis 
turiu gerą patyrimų.

P. MASULIS.
945 W. 33rd St., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEME
Pajieškau kambario, turi Imli su 

valgiu ir elektros šviesa, vietoje nuo 
llumboldt Parko Pilė į kokią pusę 
trįs mylios. Atsišauki!.

A. Vihitis
4906 VVabansia Avė., Chicago, III. 

Phone Belmont 2098

2 vaikinai pajieško kambario su 
valgiu ar be valgio luti Imi ant 
Norlh Side apivlinkės

T. M.,
1739 So. Halsted St., Chicago, III,

Vienas vaikinas jieško kamba
rio Brldgeporto apielinkėje arba a- 
pie 60-tą į Soutus. Kas turite šva 
rų ir gražų kambarį gražioje vieto
je, meldžiu pranešti šiuo adresu:

J. Biršton,
3301 So. Halsted St:, Chicago.

VEDUSI PORA jieško dviejų ar
ba vieno kambario prie mažos šei
mynos, taipgi prie gerų žmonių 
North Side apielinkėje arba 22 ir 
Kedzie Avė. apielinkėje, be skirtu
mo kad ir pas svetimtaučius, kas 
turite arba kas žinote tokius kam
barius meldžiu greitai pranešti šiuo 
adresu: į e

B. Adomas,
4352 So. Talman Avė. (Jiicago; III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU dviejų laisvų ir jau

nų merginų ant ruimo, už prižiūrė
jimą. Ruimas duodamas už DYKA. 
Atsišaukite taip greit kaip galima.

J. VVahisb,
3121 So. Union Ave„ Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
AR NORI padaryti ekstra pinigų 

liuosu laiku po $10 ir daugiau į va
karą, mums reikalingi gabus vyrai 
Chicago ir apielinkėj, kurie norėtų 
liuosą laiką 1 padaryti naudingu iš 
Chicagos, kreipkits ypatiškai pane- 
dėlio ir utarninko vakarais iki , 
o Iš apiclinkės galite laišku klausti 
informcaijų.

VVm. D. Murdock X Co., 
Klauskie J. Mozerio Ass. Mgr.

1447 So. 50111 Avė., (ucero, III. 
-------------------- L—į—-j---------------

REIKIA shearman ir žmogaus 
dirbti į Iron yard.

Peoples Iron Metai Ca., 
5835 So. Loomis St. Chicago, III.

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVĖ REIKA

LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBĖTI PARDAVOT 
1 ARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
RAI GEROS. KLAUSKITE PLATES
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAN!) AND 
LNVESTMENT CO.

3301 So. Halsted St., Chicago, III

REIKALINGA moteris, darbas pa
stovus, gera mokestis. Atsišaukite,
National Leed Co., 
Chicago, III.

900 W. 18th St.,

REIKALINGA merginų prie kam-
bariu. $30 kambarys ir valgis. Alsi-
Guikite į namo prižiūrėtoją.

Chicago Beach Hotel, 
51st & Cornell Avė., Chicago.

REIKALAUJAME 
ANGLIAKASIŲ IR KROVĖJŲ

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

Musų kasyklos dirba kasdieną. 
Mes turime abi kasyklas paviršiui 
ir giliai, su 3’/4 iki 5 pėdų angli
mis.

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

Del platesnių žinių ateikite arba 
rašykite:

NEW RIVER COMPANY, 
MACDONALD, W. VA.

REIKALINGA vyrų — dirbti į 
serap iron yard. Pastovus dar 
bas. Gera mokestis.

Reliance Iron & Steel Co., 
2133 S. Savvyer Av. Lavvndale 5566

REIKIA leiberių į fandrią, pasto
vus darbas.

Link Beit Co.,
39 St. & Stevvąrt Avė., Chicago, III.

REIKALINGA PATYRUSIU MA
ŠINŲ OPERATORIŲ TUOJAUS 
NAUJAI KNICKEBBOCKEB DIRB
TUVEI. MES GALIME PANAUDO
TI TUOJAUS PATYRUSIUS KIŠE
NIŲ DIRBĖJUS PBIE VAIKŲ 
KNICKERBOCKEBS, TAIPGI OPE- 
BUOTOJŲ APSIPAŽINUSIŲ SU 0- 
PERAV1MU VAIKŲ KELNIŲ. GE
BA MOKESTIS IR PUIKIOS DAR
BO SANLYGOS. MES TAIPGI GA
LIME PANAUDOTI PATYRUSIUS 
DARBININKUS PBIE ĮVAIRIŲ 
DARBŲ.
..HABT. SCHAFFNEB & MABX,..

1922 SO. HALSTED ST.

BEIKALINGA — prityrusių mai
šų lopytųjų, vyrų arba moterų.

M. S. Goldberg, 
11508 Nevvberry Avė., Chięago.

REIKALINGA langų plovėjų, $30 
—$35 į savaitę.

Cbicatfo VVindovv Cleaning Co., 
62 W. Washington St., Chicago.

REIKALINGA kalvio pagelbinin-, 
ko ir darbštus žmogus po visą ma-. 
šinšapę. |

American Saw A Tool \Vorks, 
14th St. & Westcrn Avė. Chicago.

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

American Insulated VVire & 
Cable C.o.,

954 VVest 21 si St., Chicago, III.

PARDAVIMUI•

PARSIDUODA graniafonas mažai 
vartotas, vertas $170, atiduodama 
už $90 su 35 rekordais, kam butų 
reikalingas gera proga. Meldžiu at
silankyti nuo 4 vai. iki 9 vai. va
ta re

P. Pranckevičius
2006 Canalport Avė., Chicago, III. 

Ant antro aukšto iš užpakalio.

PARDUODU resloranta, lietuvių 
apgyventoje vietoje. Riznis išdirb
tas per 8 metus. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos. 1619 So. 
Ilalsied St.. Chicago.

PARSIDUODA duonkcpykla la
bai geroj vietoj ir gerai išdirbta 
per daugel melų parsiduoda labai 
pigiai. Atsišaukite:

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

PARSIDUODA šiaučiaus biznis, 
visi įtaisymai, gali pirkti viską ant 
syk arba vien lik mašinas. Atsi
šaukite 520 E. 79th St. arba pas sa
vininką

Joe Shoampi
7820 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI pigiai pikčernė ar
ba studija. Vėliausios mados įtaisy
mai. Gera vieta. Kreipkitės į

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

PARSIDUODA barzdaskutikla ant 
3 krėslų už pigią kainą.

2320 So. Leavitt Slr.

KAS TURITE PARDUOTI gerą 
rogisterį, dideli arba maža, kad bu
tų įmusami centai, meldžiu atsi
šaukti:

St. Šliuzas,
1907 S. Halsted St. Tel. Canal 3605

AUTOMOBILIAI
CIIANDI.I-.n AUTOMOBILE, tu- 

riu parduoti savo 1917 m. 7 pasažie- 
rių pasivažinėjimui karą. Geras 
kaip naujas Bargcnas. Už cash 
arba išmokėjimu. 4459 So. Wood 
St., Tel. Yards 3885.

PARSIDUODA motorinis baise- 
kelis Harlev Davidson ant 2 cilin- 
derių, parduosiu piuiai, atsišaukite 
1331 So 49lh Avė., Cicero, UI.

PARSIDUODA automobilius For
das, 2 sėdvnių arba mainysiu j di
desnę mašinų, kad butų 5 sėdynių, 
kas pirks parduosiu už pusę kainos 

, .1. Bagdon
2514 W. 45 Place Chicago, III.

RAKANDAI
TIKTAI ši MĖNESI

Už $60 nupirksi puikų tikros skil
ios seklyčios setą, 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 UZ DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS. f
Jeigu jums reikia rakandų nle- 

praleiskite Šio bargeno. Puikus 
Player Pianas, staile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisinga pasiulijimą, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograb. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

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

PARDUODU rakandus: 1 seki, 
setą, 2 karpetas, 2 stalu, 2 lovas, 2 
“bookcases”, 2 komodas, l fonofra- 
fa. Turi būt vartuoti šią savaitę; 
pigiai. Kreipkiteės bile kada.

3044 So. Union Avė., 1 lubos.

NAMAI-žEMe
PARDAVIMUI: geras dviejų fia

lų muro namas, maudynės ir tt. Di
delis yardas, aukštas apatnamis. 
Gera šviesa. Savininkas turi par
duoti išvažiuodamas iš South Side. 
Parnell Avė., arti 31mos gatvės. Tik
tai $4500. Dalį cash, likusius taip 
kaip remia.

Ignatius Chap &. Co.. 
31st and VVallace Sts. Chicago.

”1PARMOS
Pradirbtų farmų nuo $1000 ir aug- 

štyn ant lengvų išmokesčių 10 metų 
išmokėti. Parduodam arklius, kar
ves ir 11, ant lengvų išmokesčių. 
Mainom miesto namus ant farmų 
anikokioj vietoj Amerike. ’l 'Erai 
bargenai.

M. J. Augulis,
343 Marųuctte Bldg., 140 So. 

Dearborn St., Phone Randolph 5757

PARSIDUODA 2 mūriniai namai 
ant vieno loto rendos $43 į mėnesį 
parsiduoda labai pigiai už 31 šimtą, 
namai randasi labai gražioj vietoj, 
netoli šv. Jurgio bažnyčios, atsišau- 
kit pas

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

PARDAVIMUI namas Brighton 
Parke, su dviem lotais, 2 karves, 
šienas už dyką. Galima laikyti, 
kiaulių, žąsų, ančių, vištų kiek no
ri. Atvažiuokite vakarais nuo 5 iki 
10 vai. vak.

P. Riškus, x 
2837 So. Emerald Avė., Chicago,

Linos lubos iš priekio.

FARMOS.
Tiems, kurie norite gyventi ant 

fariruj yra geriausia vieta, lietuviš
koj kolonijoj Vilnos. Kurioj dau
gybė lietuvių gyvena ir visi yra už
ganėdinti. čia žemė labai derlinga 
ant kurios viskas geriausia auga. 
Randasi prie geležinkelių gerų kelių 
ir gražių Ežerų Su daugeliu žuvių. 
Ir dabar žemė parsiduoda labai pi
giai, nuo. $15.00 iki $30.00 už akerį. 
Galit pradėti dirbti farrną su $100 
ir riejusi! kaip turėsit savo farrną 
išmokėta. Ir mes duodame darbą 
ant farmų katrie pirks farrnas ir 
aipogi priimam Liberty bondsus už 
įtiną preke ir imam lotus kaipo da- 
į įmokėjirno am farmų. Del pla- 
esnių žinių rašykit lietuviškai.

K. Gadlauskas lietuvis direktorius. 
SANBORN COMPANY,

Eagel River, NVisconsin.

Farmy Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farmų yra ge

riausia viela, lietuvių farmerių ko- 
onijOj Wis. Kurioj daugybė lietuvių 

gyvena ir visi yra užganėdinti. Ten 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų kelių, geležinkelių, gražiu ežerų 
:r prie lietuviško miestelio, WOOI)_ 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė- 
|ą. Dar yra nroaa lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

Ten daliai* žemė parsiduoda labai 
nigiai. po $15.00 ir aukščiau už akc- 
'j. Galite pradėti pirkti farrną su 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

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

Klauskite platesnių paaiškinimu 
’iesjog į Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtu farmų, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais ir žemla- 
piais.
Liberty Land & Investment Co., 

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

STOCK’AI—ŠĖROS.

ANfil.IV KASfJAI: 
—-——— w

štai jums ateina geęa naujiena.

The Atlantic Coal Company, Ine., 
nori jums pranešti, kad jų kasyk
los Ncw Geneva, Fayetec paviete, 
Pennsylvanijoje, yra visos atidary
tos ir gatavos krovimui anglių. The 
Tipple yra gatavas, tramvajus mylios ir puses yra pabaigtas, naujos 
kasyklos karai ir Jokomotvvas yra 
atsiųstas i kasyklas, ir keletas na
mu anglįaksiams yra jau pastatyta.

Anglis yra nuo septynių iki devy
nių pėdų aukščio su labai geru vir
šum ir apačia ir ten nėra nė van
dens nė geso kasyklose.

Ten yra dar mažas stakas parda
vimui. ir jei kuris jūsų turi inves
tuoti pinigų. Čia yra proga jums tai 
padaryti, šėrai yra no $50.00 kiek
vienas. Jus galite pirkti tiek daug 
šėrų kiek jus norite. Męs norime 
geru pastovių, ištikimų angliakasių 
tiktai.

Jei jus tikite esąs geru žmogumi 
ir norite prisidėti prie Šios kompa
nijos. rašvkite i 
ATLANTIC COAL COMPANY, Ine. 
209 Union Bank Bldtf..

Pittsburgh, Pa.

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišką ir Moteriškų Aprėdalų.

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

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

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

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

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

J. F, Kaanieka, Perditinia
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė

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

TRLCITY BARBER COLLEGE 
819 So. State St., arba 606 West 

Madison St., Chicago, III.
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