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Prezidentas kai
beje senate
Gina tautų lygą

Ukrainai sumušė lenkus

Bolševikai paėjo priekyn šiaurėje. 
Vengrai užpuola rumunus

PREZIDENTAS WILS0NAS 
KALBĖJO SENATE.

Kalba lietėsi daugiausia tautų 
lygos. Taika esą sutinka su 
jo 14 punktų.

siekė toliausias dalis buto.
ITezidento paskelbimas, 

jis nenori sumaišyti klausimo 
įteikimu kariu specialės sutar
ties tarp Anglijos, Francijos ir

kad

ina didžiumos senatorių.v c

VVASHINGTON, liepos 10.
Prezidentas VVilsonas šiandie į- 
tdikė senatui taikos sutarto su 
Vokietija be bandymo išaiškin-

plonintai ir pilnos žmonių gale
rijos atidžiai jo klausėsi.

Užbaigęs savo aalbą preziden- 
metų tas formaliai įteikė sutartį se-
Ispa- 1 luitui ir oficialė kopija luojaus

Prezidentas susilaukė ovaci
jos, kada jis įėjo j senato butą ir 
kada užb/igė skaitymą savo 

kalbos, bet nebuvo pertrauktas
ha, kuri užėmė 10 minučių pa- Jaike skaitymo ir senatoriai, di- 
sakyinui jos, buvo pešvesta be
veik vien tautų lygai.

Amerikos izoliavimas, sakė 
prezilentas, užsibaigė 20 
atkili, užsibaigus karei su
nija. Baimė Amerikos motivų buvo perduota užrubežinių rei- 
dalbar irgi užsibaigė, sakė jis. j kalų kcnilitctul ir skubiai pašlųš- 

“Negalt būti khlifltiino apie ta spausluviunkui, taip kad ga- 
niusų nustojimą būti pasauline limą butų ją įteikti į senatorių 
jiega,“ sakė VVilsonas. “Viena-J rankas greičiausiai galimu lai- 
tiniu klausimu yra, ar mes ga- ku.
lime atsisakyti nuo moralės va- ti 50,000 kopijų sutarties ir pre- 
dovystės, kuri yra mums pasill- zidento kalbos.
loma, ar mes turime priimti ar 
atmesti pasaulio pasl:tikėjimą”.

Karė ir taikos konferencija, 
prezidento nuomone, jati atsa
kė i tą klausimą “ir niekas, tik 
musų klaidingas veikimas ga
li pakeisti tai”.

Prezidentas aiškiai ir neabe-

Semitas paliepė atspausdin-

Truę translation filed with Ihe post- 
masler at (’hieago, III. July 11, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917
WILS0NAS TYLI APIE ŠAN-

TUNGA.

tpibu- 
’• i ją 
as ne-

Ij, tivip ir prieš tautų lygos san
tarve.

IšmUreiškimas “spindai lis a- 
bvlnumas“ dirbo viršlaikį 
publikonų senatorių, kad 
dinas kalbą, kaip jie žiu 
ir beveik nė vienas kritik
apsilenkė su atkreipimu atidos j 
tą faktą, kad prezidentas visai 
praleido santungo dalyką.

Beveik visi republikon 
natoriai sutinka, kad pre 
to kalbh buvo menkesnė 
paprastas kalbas ir kad 
kenkė, vieton pagelbėjus

ai se- 
ziden- 
už JO 
ji P«- 
tautų

Trih' Iranslfltinn filed witn the p^l 
rnasler ai Ghicago, III. July 11. 1919 
as reųulred hy the act of Oct. 6, 1917

Taikos kongrese
VOKIETIJA PRANEŠĖ

RATIFIKAVIMĄ.
APIE

o-
apie Vokirlti-

VERSAILLES, liepos 10. 
Taikos konferencijai šiandie 
fidilaliai pranešta 
jos nacionalio susirinkimo rati
fikavimą taikos sutarties. c

Pranešimas tapo įteiktas ba
rono Kurt von Lersner, galvos 
Vokietijos taikos misijos fran- 
euzų tarpininkystės oficieieriui

Pulk. Henry luojaus perdavė 
pranešimą Francijos užrube- 
jinių rcfkalų ministerijai.

Baronas Knrft. von Lersner 
■notoje |premierui Clemenceau

Vokietijos nncionalio susrinki- 
mo ratf.fi'kavino taikos sutar

ties ateis nužilgo specialiu kurje 
ru iš \Veinmr, Baronas ioc’el 
prašo nuimti blokada nuo Vokie 
jos ir pamosuoti kars belaistių 
kaip greitai galima.

Ebertas pasirašo

ir 8 kulkosvaidžiai tapo paimti. 
Priduriama, kad bolševikai ve
jasi šiaurinės Rusijos spėkas.

žerti bolševikai pradeda savo 
pasekmingą besiveržimą linkui 
Pskovo ir Narvos.

Ti uc inmslHtion ftle<l vdth the p<»st- 
rnasler ai Chicago, III. July 11, 19!!' 
a- rocjuired by the art «»♦" Oct. 6. 1917

DIDEIJS MUŠIS SFAUČIA
TARP UKRA1NŲ IR LENKŲ

Ukrainiečiai stumia lenkus atgal

V1FJNNA, liepos 0. — Prane
šama, kad didelis mušis siaučia 
tarp gen. Grekov vadovaujamu 
ukrainiečių ir dviejų lenkų ar
mijų. Ukrainiečiai po atmuši
mui lenkų atakų palei Zlotą Li
pa ir Narajuvka upės, dabar 

verčia lenkų spėkas pasitraukti 
iš Brody, Tarnopol ir Stanislav. 
Lenkų spėkose yra daug puikų 
ištrauktų iš bolševikų, fronto.

Ixmkų ir rumunų divizijos, 
vadovaujamos gen. Želigovski, 
eidamos Kolomea ir Černovicų 
esą daro atakas linkui Stanis-

Trne Iranslation filed wlth l) e pn«?f 
inaslei ai CJiicago, Iii. July 11, 1919 
as t equired hy the acl af Oct 6,1917

Korėjiečiai ka
riaus Japonija

Pasirengę numirti už nepriklau
somybę, sako Korėjos atstovas.

Pruc trunslntlon filed vvlth Ibe noil- I Trne translatfoti filed with the pnst- 
inuster ut Ghicago, III. July II, 1919 niustcr* at Chicdao, III. July 11, 1919
as reciulred by the act of Oct. 6, 1917

AUSTRIJOS IR VENGRIJOS 
SANTIKIAI BLOGĖJA.

as reciulred by tlie net of Oct. 6,1917 
SUŠAUDĖ 300 BOLŠEVIKŲ

Angliakasiai už 6 
vai. darbo dieną

A u atrija reikalauja atšaukti 
Vengrijos' ambasadorių

PARYŽIUS, liepos 10. — Gan 
tosios iš Vienuos ir Budapešto 
žinios parodo, santikiai tarp Au
strijos ir Vengrijos valdžių yra 
labai įtempti.** Austrijos užrube- 
žinių reikalų ininisteris Dr. Gi
to Bauer pareikalavo atšaukti iš 
Vienuos Vengrijos hinbasado

TOKYO, birž. 5 (Koresponden 
cija). — Iš Ibirbino pranešama, 
kad ne senai arti Irkutsko suim
ta 300 bolševikų ir visi liko nu
žudyti. Sakoma, kad j vakarus 
nuo Irkutsko, linkui Krasno

jarsko yra apie 4,000 bolševikų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. July 11, 1919 
as recjuired by the act of Oct. 6,1917

Jane Addams Berline.

Belą Kun, galva Vengrijos vai

kad kampanija prieš Vengrijos 
legacija Vieijnoje butų sustab
dyta. Žinios sako, kad Belą Kun 
šalininkai eina i Austrijos tori-1 
toriją.

True IrnnsInUnn filed v/i h ihe pn«t- 
< mastei* at Chicago, III. July 11, 1919 
| as »*eqtiired by the act of Oc t. (i, 1917

VENGRAI KARIAUJA SU RU
MUNAIS*.

BUCHAREST, Rumunijoj, 
liepos 1(1. Vengrijos bolševi
kų kareiviai, kurie tapo ištrauk
ti iš Čecho-Slovakijos fronto tai 
kos konferencijos paliepimu, už 
puolė rumunų spėkas ant The- 
iss upės, sako žinia iš 'ITansyl- 
vaniijos. Mušis tcbesiauČiąs.

REIKALAUJA NACIONALIZA
VIMO ANGLIŲ KASYKLŲ

Taipjau reikalauja $7 už 6 vai. 
darbo dieną ir paliuosavimo 
visų politinių kalinių.

BEBLINAS, liepos 10. — P-lė 
Jane Addams iš Chicagos, prezi
dente” Internac.ionalio Moterų 
Kongreso Pastoviai 'l'aikaii, at
vyko į Berliną.

True translation filed with the post- 
niasler at (Jiicago, III. July 11, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

Nėra vilties gėri
mų sugrįžimui

TERRE HAUTE, Ind., liepos 
10. — United Mine Workers li
to (fstrikto- konvencija, atsto
vaujanti 30,000 ančgliakasių 
šiandie savo posėdyje nutarė re
komenduoti, kad sekamas susi- 
itaritmas su anglAj kasyklų savi
ninkais pritartų nacionalizavi
mui anglių kasyklų. Taipjau nu
tarta reikalauti 6 valandų dar
bo dienos, 
savaitėje, 
nuoš.

PROHIBICIJA GAL VISAI NE
BUS ATŠAUKTA.

Demobilizacija užsitęs ilgai ir 
gal sulauks tikrosios prohi- 
bicijos.

simą. Jis pasakė senai m, kad 
pasaulio žmonės išliejo kraują 
ir nori pastovios taikos.

Jis persergėjo, kad ei tautų 
lyga nebus sutverta ir jos atei
tis nebus užtikrinta “bus nauja 
ir galutina karė ir pasaulis turi 
būti nušluotas nuo kiekvienos 
jiegos, kuri gali atnaujinti »ter- 
rorą”«

Jo principai nepaliesti.

Prezkienlas vienoje savo kal
bos vietoje pasakė:

“Sutartis, rezultate, nėra visiš 
kai tokia, kokią mes būtumėm 
parašę. Ji galbūt nerti tokia, ko
kią bile viena nacionalių dele
gacijų butų parašę. Bet rezulta
tas buvo išdirbtas iš to, kas vi
same išlaiko bandymą.

‘Aš manau, kad bus rasta, jog 
k o m p r* o m i s a i , k u - 
rie buvo priimti kaipo neišveng 
tini, niekur nepersismeigė iki jo
kio principo širdies. Konferen
cijos darbas čielybėje sutinka su 
sutartais kaipo pamatas taikai 
principais, taipjau su praktiško
mis galimybėmis internaciona- 
les situacijos, kurią reikėjo pa
sitikti ir spręsti faktais.”

VVASHINGTON, liepos 10. 
Kalbėdamas šiandie su (kores
pondentais prezidentas VV ii.šo
nas atsasakė atsakyti tik į vieną 
klausimą, būtent apie Šantungo 
atidavimą Japonijai.

Jis sakė, kad dalykas yra per
daug komplikuotas, kad svars
čius jį neformaliai.

Atsakydamas į klausimą apie 
Fiume situaciją, prezidentas nu
rodė, kad Londono sutartis pa
rėdė, kad Fiume tektų Kroati
jai ir Italija nereikalavo to mie
sto, kada ta sutartis buvo pasi
rašoma.

Tru®i translation fileo v/ith the post- 
niaMer at Chicago, III. July H, 1)19 
as required by the act of Oct. 6.1917

Nepermaino savo pozicijos.

Ig'rtas 8 vai. pereitą vakarą pasi
rašė po ratifikuojančiu taikos 
sutartį bibum ir 1 lok u nu nikis 
luojaus tapo išsiųstas į Versail-

Austrija bus kada-nors priimta 
tautų lygon.

PARYŽIUS, liepos 10. — Aus
trija bus priimta tautų lygos na
rystėm kaip tik talkininku, ir su
sivienijusios valstybes pamatys, 
kad ji turi atsakomingą valdžią, 
kuri turės norą ir spėką išpildy
ti savo tarptautines obligacijas. 
Taip vyriausioji taryba taikos 
konferencijos atsakė Austrijos 
delegacija^kuri maldavo tuo- 
jautinio priėmimo Austrijos į

Austrijos nota su tuo maldavi 
mu pasiuntė Austrijos kancle
ris ir galva Austrijos taikos de
legacijos Dr. Kari Renner pre- 
niierui Clemenceau, kaipo tai- 

t prezidentui, 
tvirtino šiandie, kad vlistick 51. birželio 23 d. ir šiandie ji kartu 
96 senato narių nesutiks ratifi- su atsakymu tapo viešai paskelb 
kuoti sutartį be susilaikymų. įa

AVASHINGTON, liepos 10.
Sena torius Lodge ir jo bendrai

administracijos priešininkai ( k()S konferencijos
---  - į uirzciio i*- j* ... 

tiks ratili- su atsakymu tapo viešai paskelb

PARYŽIUS, liepos 10. — Ko
rėja mano kariauti su Japonija, 
jei jos projektas, kad tautų ly
ga pripažintų jos nepriklauso

mybę, nepavyks, sako Woon 
Hong Lyub, Korėjos delegatas 
taikos konferencijon, kuris geg. 
21 išvažiavo iš Korėjos ir šian
die atvyko į Paryžių.

Lyubšako,kad 20,000,000 ko 
rejeičių supranta, jog jie nega
ili pasistatyti prieš Japonijos ka
riuomenę, bet jie mano, kad ge
riau numirti už nepriklausomy
bę, negu gyventi po Japonijos 
valdžia. Jis taipgi mano, kad 
Japotniijos žmonės nerems ka
rės, kuri gali pradėti revoliuii- 
ją, kas padarytų Japoniją tikrai, 
taipjau nominaliai, respublika.

20,000 korėjiečių užmušta.

Lyuh sako, kad nuo kovo 1 
d., kada Korėja paskelbė savo 
nepriklausomybę, Japonijos ka
reiviai užmušė 20,000 vadovų 
poetinio judėjimo, o dar 10,- 
000 uždarė kalėjimuose. Jis taip 
gi pasakojo, kad įvesta baisus 

(kankinimai, kad sustalbdžius 
Korėjos judėjimą ir to pasek
mėje vidurine situacija yra 
daug rųstesnė, nors išlaukiniai 
išrodo ramesne.

Daug kaimų sudeginta, namai 
išplėšti ir tūkstančiai žmonių y- 
ra be pastogių. Korėjiečiai bu
vo deginami gyvais, kad užmu
šus gyventojų dvasią. Lyuh kal
tina japonus pakviesimc gyven
tojų atsilankyti į krikščionių 

bažnyčią, tada užrakinant duris 
ir padegant ją- 38 jįinonės sude
gė.

VVASHINGTON, liepos 10. - 
Iš pasikalbėjimo su prezidente 
Wilsonu galima matyti, kad nė
ra progos, jog uždraudimas deg 
tinęs butų panaikintas prieš sali

us required by the act of Oct. 6,1917 į šio 16 d., 1920, kada įeina veik- 
Lansing ir White buvę prieš 

Santungo sutartį.
VVASHINGTON, liepos 10. — 

Senatorius Borah šiandie įnešė 
rezoliuciją, prašančią preziden
to Wilsono prisiųsti senatui ko-

Trne translation filed vvilh the post- 
miister at Chiciigo, III. July 11, 1919

Tasker H. Bliss už save, Lans- 
ingą ir Henry White Amerikos 
taikos delegatai protestuodami 
prieš taikos konferencijos nuos-

Triio Iransbrtinn flted\with tfrp nr«* 
'mastei* at Ghicago, III. July 11, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 11'17

Amerikiečiai pa
siliks Vokietijoj

Wilsonas nori kogreičiausiai už- 
megsti pirklybą su Vokietija.

WASHINGTON, liepos 10. — 
Prezidentas VVlilsonas kalbėda
masis Baltajame Name su lai
kraščių korespondentais pasa

kė, kad jis labai džiaugiasi, kad 
Vokietijos nacionalis susirinki
mas taip greitai ratifikavo tai
kos sutartį.

Prezidentas taipgi pasakė, jog 
jis jaučia, kad pirklybiniai ry
šiai tarp Vokietijos ir susivieni- 
čaausiai užmegsti, nes be pirk- 
lybos Vokietija negalėtų užmo
kėti iš jos reikalaujamų atlygi
nimų.

Buvo aiškiai pasakyta, kad 
prezidentas jaučia, kad karei
viai turi būti palaikomi Vokieti
joje kol vokiečiai ncišpildys visų 
sutarties karinių sąlygų. Nuro-

Japonijos valdu kinkai bandė'dyla, kad Vokietijoje yra keli 
neleisti Lyuh atvykti į Paryžių, I mi'lionai veteranų kareivių ir už 
išduodami varau tą areštavimui 
už vagystę, bet anglų laivo kapi
tonas atsisakė pripažinti 1ą va- 
rantą.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III. July 11, 1919 
as rcKjuired by the act of Oct. 6, 1917

Republikonai peikia kalbą.

Tnip Iranslatlon filed with tbr nost 
mastei’ at Ghicago, III. July 11, 1919 
as requlred by the act nf Oct. 0,1917

BOLŠEVIKAI PAĖJO ARTI 
ARCHANGELSKO.

WASHINGTON, liepos 10. — 
Republikonai senatoriai, kalbė
dami apie prezidento Wilsono Bolševikų kareiviai pradėjo be
kalbą apie sutartį, kritikavo jo- siveržimą šiaurinės Dvinos upės 
je stoka aiškumo ir jos neatsa-' apygardoj, į pietryčius nuo Ar-

LONDONAS, liepos 10. —

PONTIAC, Ilk, liepos 10. — 
Armijos aeroplanas nukrito mi- 

kymą į pamatinius prieštaravir achngelsko ir po smarkaus mu- nioje žmonių Kemptonc, arti,

lėktinai amunicijos jų veikimui.
Vokiečiai turi nuo 1 iki 1 mė

nesių pristatymui visų niedegų 
apart reikalingų sumažintai Vo
kietijos armijai, kaip parėdyta 
taikos sutartyj ir prezidentas 
sako, kad Amerikos kareiviai 
turi pasilikti prie Reino kol me-

Prezidentas skaitė savo kal
bą iš mažų typewrituotų korte-, 
lių ir jo balsas buvo tvirtas ir mus, pakeltus kaipo'prieš sutar- šio užėmė Pošno. 200 belaisvių čia ir sužeidė septynis žmones, degos nebus pristatytos.

I mčn konstitucinis prohibicijos 
' pniiedas. Wilsonas kalbėjo apį- 
demobilizacijos procesą, kaipo 
ilgą ir prigulintį nuo Vokietijos 
išpildymo niekučių karinių pa
lydimų sutartyje. Išrodo, kad ir 
pats Wiilsonas neturi daug vil
ties, kad tas galėtų būti greitai 
išpildyta-

. Rockefellerio “duosnumas”.
GREENFIELD, Mass. — Roc- 

kefelleris ant senatvės pasidarė 
visai nebepaisančiu apie pini
gus. Pamsilykite Įtik, jis atvy
kęs į čia su savo sumini ir 16 ki
tų žmonių, išdalino vaikams net 
$2.90. Tokio dalyko dar niekad 
nebuvo jo gyvenime. Jis kiek
vienam vaikui davė po čielą ni-

Keletą metų atgal, kada jo au 
tomobilius užgavo vaiką, jis da
vė vaikui “gastinčiaus“ atlygi
nimui už lengvą žaizdą 6c, o da 
bar visiems vtilkains davė net 
po nikelį ir tai be jokio sužeidi
mo. “Labdarybė*.

Vieton vagies užmušė pačią.
DANVILLE, III. — Mrš. Ger 

trude Myers tapo nušauta jos 
vyro, kuris ptamsyj ‘paskaitė ją 
už vagį.

Kad kam ko

greičiausia ir leng
viausiu budu įsigysi
te naudodamies Nau
jieną Reikalavimą 
Skelbimais. Kas ko 
reikalaujate, kas ką 
turite kitiems pasiū
lyti — pasiskelbkite 
Naujienose. Tū
kstančiai visokio pa
dėjimo žmonią kasdie 

, skaito Naujienas, tūk
stančiai perskaitys ju- 
są pasiskelbimą ir tas 
jusą pasiskelbimas at
neš jums geriausią pa
sekmių.

NAUJIENOS 
1739 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

dirbant tik 5 dienas 
pakelti mokestį 40 

ant visų darbų ir mini- 
mum alga $7.00 į dieną, su pus
antros mokesties už viršlaikį ir 
dvigujbą mokestį už darbą ne- 
dėldieniais ir legalėse šventėse. 

Konvencija pasiuntė preziden 
tui VVilsonui telegramą, reika
laujančią pašalinimo krasos vir
šininko Burlesono, kuris perse
kioja organizuotus darbininkus. 
Taipjau prašoma prezidento pa 
liuosuoti visus politinius ir re
liginius kalinius, kurie yra nutei 
sli sulig špionažo įsčtatymo.

PAN-AMERIKOS DARBININ
KŲ KONVENCIJA.

4 NEW YORK, liepos 10. — Čia 
yra laikoma Pan-Amcrikos Dar
bo Federacijos pirmoji metinė 
konvencija. į tą Federaciją įei
na Suv. Valstijų ir Pietinės A- 
merikos darbininkų unijos. Fe
deracija sutverta yra Gom perso 
ir vedama gompersinėj dvasioj.

Šios dienos posedyj pirminin
kavo Frauk Morrison, Amerikos 
Darbo Federacijos sekretorius, 
vieton Samuel Gompcrs, kuris 
rengiasi ryto išvažiuoti į Anu>-

nacionalėj trade unijų konven
cijoj.

Reikalauja pakėlimo algos.

NE\V YORK, liepos 10.
Šiandie paskelbtas streikas visų

vandens dabotojų palei visą At- 
antiko ir Mexikos įlankos pak
raštį, nuo Gali ves ton, Tex. iki 
Portland, Me. Visi žvejų ir pri
vatiniai laiveliai bus sustabdy
ti. Streikieriai reikalauja pakel
ti algą $15 į mėnesį.

VĖL SKRENDA PER ATLAN- 
TIKA.

Anglų dirižabelis perskrido 630 
mylių į 12 valandų.

WASHINGTON, liepos 10.
Anglijos dirižabelis R-34 vėl 

skrenda per Atlantiko vandeny
ną. Jis išskrido iš Roosvelt lau
ko vakar 11:56 vai. naktį ir su
lig vėliausių žinių jau perskrido 
630 mylių į 12 valandų. Diriža
belis skrenda į Londoną.

Giedra ir vėsiau šiandie ir ry
to.

Saulė teka 5:24 vai.; leidžia
si 8:26 vai.

lilifliMliifllIHIilIifllli



Dailė ir darbininkai
Niekuomet ipirmju nesirado 

pas darbu žmones tiek dailės 
mylėtoju, kiek dabar. Y pūlin

ja dailininkus, nežiūrint kokios 
srities jie butų, o tie seku-paskui 
ju (kapitalistų) uorą. Kaip 
jiems patinka, taip jie neguli 
daryli, nes jie tokio veikalo nie-

N A U J I Ę N 0 S , CKJčagO, 111/ PėtnyČia, Liepos 11 d., 1919

artistų-piešėjų, tepliotųjų. Bet 
tai vis tik mėgėjai, bandantįs 
mokinties, lavintiems savo, pa
mėgtoj srilvį. Bet mes gyviena-

tai negalės iš ko gyventi. Reiš
kiu, kapitalo mašinerija gudriai 
sutaisyta, rodos, kitaip ir būti 
negali. Bet išeina visai kitaip.

Pirmiausia, ji išdygs kaipo at* 
žala iš seno medžio, tai yra se
nosios dailės ir išduos naujus 
vaisius. Be to, be pasigailėji
mo pakartos kapitalizmo istori
jų. Iki šiol dailininko talentus 
buvo pavergtas kokio tai boso,

ir su botagu plakdavo ir dabar 
da aršiau las daroma. Pa vyž

i.š visų pusių suspausti ekono-

da ištobulinti savo gamtos į- 
kvėptų gabumų. Dailininko ta
lentas be mokslo yra dežymus.

leidžia darbininkiškai dailei to
bulintis. Be to, šioj gadynėj

iams, kaip ir kiti visi dalykai

duoti, kad'galėjus gyventi, lai 
jis turi pirma žinoti, ką jis grei
čiau parduos ir geresne užmo-

kokiu jam patinka. Dailė nua
linta ant žemiausio laipsnio, -- 
išniekininfyii tautų, pašaipai ir 
tp., o iš to,- suprantama, eina 
geras biznis!

nizuoties. įvairios darbininkų 
organizacijos tobulinasi, susilie

parodo darbininkams jų veika-

ių, kuris kaip su pirštu parodo 
kapitalo viešpačiui, kad jis tau 
atėmė laisvę žodžio, ir valių, ku-

si kiti kapitalistai.
Dailė yra didelė literatūros 

pagalbininkė, kuri seka paskui 
rašytų žodį, butus nuotikius ir 
pasilieku istorijos puslapiuose. 
Ji turi daug svarbos papuoši
me civilizacijos.

Ruda darbininkiškos literatū
ros tomai gulės knygynuose, 
kada žmonės jų skaitys ir mo
kiusis iš jos; kada bus išpuošti 
m užėjai darbininkiškos dvasios 
simboli! venelomis, vietoj

19-tas Milžiniškas Piknikas
—r Bengiamus — 

DR-STĖS ŠV. ANTANO Iš PADVOS
- ■* Atsibus —• 

NEDĖLIOJĘ, 13 d. LIEPOS-JULY, 1919 METUOSE
GEO. M. CHERNAUCKO DARŽE, .

LYONS, ILLINOIS.
Pradžių 9 valandą iš ryto. įžanga 30c. porai

Nuoširdžiai kviečiame visus lietuvius ir Jicluvailes atsilankyti aid šio puikaus pikniko ir 
smagiai praleisti laiką ant tyro oro, prie geros muzikos. Kviečia KOMITETAS.

P. S. Važiuokite 22 gatvės karais iki sustos, potam Lyons karais iki daržui. >
tos galerijos Naujosios lindynės 
pa veikslais ir skulptūra, tada 
žmonės darbininkai turės sau iš 
ko pasimokyti, pasigėrėti. Ta
da gal ir dailininkai svajos apie 
darbo žmonių reikalus ir jiems 
tarnaus, o ne ištvirkusioms ka
ili talistams. Bet kada las įvyks?

— M. J. Shileikis.

tai netik, kad neparduos! savo 
paveikslo tokiam “Tribūnui”, 
bet da ir į kalėjimų pakliūsi, nes 
girdi, tu neturi tiesos taip elg- 
ties, lai laužymas įstatymų!

Taigi jau čia yra aišku, kad 
darbininko žmogaus reikalai 

su 
no

rais. Darbininko reikalai visur 
ir visada iais pasilieka 41’ turės

pagalios pasidarys dvi priešin
gos Viena kitai grupės — dar
bininkai ir kapitalistai, nes pa
vieniai kapitalistui mažai ką negali susitaikyti

tuil) kapitalistų reikalais ir jųreikš prieš darbininkus;
lygiai darbininkai be organiza
cijos nieko nenuveiks, 
darbininkų reikalai yra

Prieglauda

kirviu palikti, nežiūrint lo, kokios 
kapitalo korporacijai ir jo vieš- pro|esiios jie nebūtų,
pnlavimui. Darbininkai

ba, lai ir visi gyvena, jei ne, lai 
kas nors turi bliti kitaip!...

bininku dailėj. Darbininkiškos

SvarbiosPrakalbosLietuviam
TAUTIŠKOS ŠV. JUOZAPO l’ARAKVIJOS

SUBATOJ, i.IEPOS 12 DIENĄ. 1919 M. 
M. MELDAŽIO DIDŽIOJOJ SVETAINĖJE 

2212 VVest 23-čio Place. 
7:3(1 valantį vakare.

lo vyrai; kunigai ir advokatai, bus sudainuota keletu pui
kių tautiškų dainelių todėl gerbiamieji nepraleiskite šio 
brangaus vakaro kuriame atv.l<mkę atliksime prakilnų ir 
garbinga darbą lodei malonėkite atsilankyti kuoskaitlin- 
giausiai kaip vyrai taip ir 
atjaučia 
singos į

uoleris be skirtumo sekios ir
iji, malonėkite pusi
įkviios labo, nes lai bus locnų pa ra k vijos nuo

Kviečia SV. J. P. KOMITETAS.

bile jie

ir priklausys. Jeigu dailinin
kas ir bus darbo žmonių drau
gas, o dėl pelno ar gyvenimo, 
gamins veikalus prieš darbiniu-

Dar suvis nesenai į Šveica
riją traukdavo visų šalių revo 
Uucionieriai. Tai buvo savo 
rų.šies Mekka. Ten laisviau ga
lėdavo atsidusti laisves kovoto
jai. Jiems nereikėjo 
žandarų sauvaliavimo

bijoties 
ir kazo-

GARBUS 
DRA UGAI:

AŠ tikiuosi kad jus turėsite 
lokį malonų pasivaikšoio 
j imą šią vasarą kaiip 

moterų kurios dirba Wilson & 
Co.. dirbtuvėje, Chicagoje, kad 
turi.

Jūsų taupomieji pinigai neša nuošimtį 4 sykius^ 

į metus Seniausioje Rankoje ant N. W. Sfde.

KRAUSE SAVUMUS BANK
1341 MILWAUKEE AVĖ - N E AR PAULINA.

Liepos 1 d-, Spalio 1 d., Sausio 1. d., Balandžio 1 d.

PRIVERSKITE SAVO PINIGUS DIRBTI
Už visą jų vertę

pals vistiek bus išnaudojamas 
nuo jo darbdavių.

čia aš norėjau pamįnėti gim- 
• stančios djirbo žmonių dvasioje 
dailės svarbų ir kaip jų buda- 

į voli ant naujų pamatų. Man

rų budavolojų, kurie turėtų 
pradėti vesti kovą su sunkiomis 
ekonominėmis sąlygomis, kaip 
jau minėjau, tobulinti savo ta
lentą mokyklose, be ko negali
ma pasauliui parodyti savo pro
duktų. Bet daug yra dailinin
kų, artistų, aktorių ir kt., kurie 
gerai gyvena iš savo profesijos 

! ir bijo bolševikų gadynės. Dailė 
nuo senovės buvo prieinama tik 
turtingiems žmonoms ir jie tik

Pratuštinimo Išvardapimas Liepoj 
Mes pasiūlome visuomenei šiame išpardavime 
čeveryLus ir šliperius po 50c nuo dolerio.
Yra didelis čeverykų sandėlis ateinančiam rudeniui 
ir padarymui jiems vietos mes beveik atiduodame 
musų če-verykus ir žemus čeverykus.

Kainos šiam išpardavimui yra veik ne-

l’aaugusion.s merginoms tamsios rudos arba 
juodos skuros oslordai, visi geros skuros, mie
lo.. ilti Ii. Pirmutinė kaina *5.50. Pratušlini- 
nio išpardavimo dabartinė kaina SO QfZ 
liktai .......... ......................................
Merginoms rudos skuros (.olonial pump, pui
kus susegimai, fraiieuziskus kurkus. Pirmu
tinė kaina *7.85. Pratuštinimo C A OC

pil nų i
Ateikit
nors

Europą 
liepsna.

Laikai persimainė 
apėmė revoliucijų 
Autokratams prisiėjo persimai 
nyli rolėmis 
riais.

su revoliucioni0-

plauko grafai, ku- 
baronai ir “Dievo 

patepiiniai” ėmė traukti Šveica
rijon. Ten jie j ieško sau ramios

Ir visokio

Kaip matyli, didelio “skur-

štai nesenai laikraščiuose 
smulkmeniškai buvo aprašyta 
vieno buvusio Dievo pateptojo

Gyvenęs jis labai puošniame 
palociuje. Tarnų esama apie 
šimtas. Pinigų išleidžiama tik 
kelioliką tūkstančių į dieną...

Bet tai tik šešėlis to gyveni
mo, kokį tas valdonas be paval
dinių vedęs anais laimingais 
metais, kuomet nelabasis dar 
nebuvo sumaišęs žmonėms “rą
žomo”.

Randama reikalingu taipgi ap

ra būti su motynomis) yra pa
siųstos i Camp Wilsonia, kuri 

randasi apie penkiasdešimts 
mylių nuo Cbicagos prie Michi- 
gan ežero pagarsėjusiuose 
...iltynuose arti Indianos —

Kur jie gali maudytis 
Kur jie liuesai inic”' 
tuose sieteliu priedui aio.se, 
kurie yra sujungti su dviem di
deliais miegrumiais suvienytais 
specialiai dėl jų ■— 
kur jie gali vaikštinėti po puikius 
laukus, po puikius žolynus ir 
kvietkaS, 
kur jos gali pietauti ant žemės — 
valgydamos \Vilson Co’s Certi- 
fikuotus Maisto Produktus — 
kur jos turi karališką poilsį 
ir gerą laiką — 
VISKAS NEIŠLEIDUS SAU NE 
VIENO Ci 
ir prie to

kiek nori— 
»t i, aptver-

jos gauna mokesti.

labdarybė. Jai vra 
skirta nuo darbda- 

kuris tiki,
kilime jo darbi-

daugi: imki 
vio, Wilson & Co., 
kad sveikata, 
ninku yra svarbiausias dalykas 
ir pasisekimas.

vienas iš daugelio konstrukty-

Nauja sąskaita atidaroma Liepos 12tą dieną 
Nuošimtis išmokama nuo Liepos 1 dienos.

Rusižkos ir Turkiiko: Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, 1LL.'

LUBERTY BOND^
C ASU

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

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

Akys

CSInrmfi.1 Je’£u As Pasalinsiu DlipilVfe JuSŲ Tinsulus Jusy

tą numerių jūsų patikrinimui.
Moterims tamsiai rudos skuroij oxfoi(lai, fran- 
euziškom kui'kom, labai stailiškos petrenos, vi
sų mierų.
Pirmutinė kaina >1.85. Pratušli- fl*p 
nimo išpardavimo kaina .............
Merginoms baltos skuros osfordai, pačios vė
liausios stailes, Irancuziškos kurkus. Pirmuti
nė kaina $7.85. Pratuštinimo (P4Į 
pardavimo kaina ...........................
Balto audeklo oxfordai,« aukštomis franeuziš- 
komis arba žemomis Irane uzijikomis apvilklii- 
mis kulkomis rankomis sinti.
Pirmutinė kaina $3.50. Pratušli- OgT

rišlų su \Vilson <& Co., galvoja 
visa meta pagelbėt i šioms 1,400 
moterų dirbančioms pagal jų

a nuo ko su-
tarnavimų yra skirias šios va
saros atilsiui.

yru numerių šioje sankrovo, 
įme apgarsinime negalime p:

ai ir šliperiai aiškiai pažymėi
po-ros, taigi ateiki!

(laskui negali labai ilgai tlpslis, todėl tie kurie ateis 
turės naudą iš šio pasirinkimo.
pažiūrėti Į musų langus pirm negu jus pirksile kur 

kitur.

dėl stokos vie 
visi veik Čev

Ii musų languose ant kiekvi 
išanksto ir pasirinkite geriausius.

*, kurių mes 
minėti. Be

kuosius nervus.. .
Kokis baisuj padėjimas! 

Kentėti paniekinimus nuo bu
vusių vergų! Čia
gesti ir suirti nervinis...

Nagel (Knut Hmnsuno apysa
kos herojus) sako:

“Ak, tie nervai! Jie neduodą 
man ramybės. Aš manau, kad 
tas mano nerviškumas paeina 
tirto to, kad aš nieko neveikiu ir 
vis svajoju apię tai, kas buvo ir 
ko nėra...”

Je, jeigu Šveicarijos “prie
glaudoj” tiems ponams prisiei
tų dirbti ir nesvajoti apie lai, 
“kas buvo ir ko nėra,” tai 
nervai greit pasitaisytų....

— K. Sėjikas

jy

WARSAWSKY’S RELIĄBLE SHOE STORE 
1341 South Halstcd Street, Chicago, Illinois

Tclephone Boulevard 3160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 r *n

83Q3 S Morgan Ht. Chieag®, UI

Talentingos jaunos moters — 
LAI JAS LAIMINA DIEVAS — ku
rioms skirta savitarpinis patarna
vimas, mėgsta atlikti lokį darbą kas 
link viena kilos visame plačiame 
sviete. Jos sako kad jų užmokes
tis yra didesnis negu kad jos grynai 
komercines vietas. Yra didelis da
lykas dėl laimės dirbančios mote
riškes, kad tokios rų.šies jauna mo
teris, mėgsta atlikti darbus dėl sa- 
vo dirbančios sesers, kas suteikia 
raudonus skruostus pailsinu mote
rų ir jų vaikų ir duoda jiem pro
gą pamatyti mėnulio šviesą ir 
žvaigždžių mirgėjimą, ir saulės švic 
są neužstotą aukštų namų ir siauru 
gatvių — duoti joms progą išgirsti 
paukščių čiulbėjimą ir pakvėpuoti 
tyru oru kurio yra Camp \Vilsonia 
duoti joms progos pasilinksminti ir 
pažaisti Dievo laukuose.

Ar jus stebitės kad laimė randasi 
tarp darbininkų \Vilson A Co. or
ganizacijos?

Piknikas su Dainomis

vartomis.
Kviečia J. L. A. T. K. KOMITETAS.

138 
do-

BLINSTRUPO DARŽE, 
Leafy G rovė

i <11 A 11g tdb

NIJ LIETUVIU AM. TAUTIŠKO KLIUBO

e, Liepos 13, 1919

Ar jus nematote kaip tie maži, 
pilni mundągmno gelbsti palaikyti 
upij ištikimumo kas link Wilson Jį 

įCo. pasisekimo, ir kodėl ten yra 
tiek daug reikšmes obalsyje ”fhe 
VVilson label protėvis your lable?”

VVILLIAM C. EHEEMAN, 
250 Hilti Av., New York City

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 VVest 22 nd Street
Tel. La wą d ai c 660 

Gyvenimas: 2111 Marstmll Blv. 
Tel. Hockwell 1681.

žmonės serga galvos skaudėji
mo ir nervų ligomis, jie ima vi
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikiną pagelbą. Išgydy
mui prciŽasties yra darbas
Kompetcntiško okulisto
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemų — tuo ta
rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akįs yra silpnos. Lai
ke praeitų

21 metų Chicagoje
Aš išgydžiau tūkstančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš galiu tą 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 irtetų buvusi kreivomis 

akimis Sophia Masalus,lietuvė me
rgina, gyvenanti t prie 4522 So. 
Paulina si., buvo atitaisytos krei
vos akys. j

Jeigu jųsų akįs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
stų, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydymo metodą prašalinimui 
ligą. Aš jums užtikrinsiu nuola
tini gydymą, ir suteiksiu jūsų a- 
kims sveiką regėjimą. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
tuojaus.

, Ausis. ■
Kurtumas ir užkrilimas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma 
pasekmipgai.

Kam kentėt nuo no
sies ligų ir kataro
Daug akių, ausų ir gerklės li

gų paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos —nosyje.

Mano patyrimas prlgelbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligą. 
Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. Aš 
pnliuosuosiu jus nuo įpročio 
^pagauti šaltį”.

Dr. F. O.O

Gerklės Ligos Pasi
baigs

Yru įsteigtas fakfns tarp inok- 
slinčiij, kad tonsilui yra priežas
tis gerklės ligų.

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingų perų, kurie yra 
iriežastim gerklės ligos. Tonsi- 
itis tankiai yra pradžia tuberku- 
iozo. Visi gydytojai pataria pra

šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilui pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežas 
čia visų gerklės ligų

Jei jūsų tonsilai kuomet nors 
jūsų buvo užsidegę jie turi būt 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien jie įtraukia perų įr ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo neapsireiškia nuolatinė ger
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau
jo—be ligonbučio

Savo 21 metų praktikos gydi
me gerklės ligų, aš įgijau speci- 
alę mokslišką metodą nežinomą 
kiliems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra
ujo, be siuntimų jus į ligonbutį. 
Alano metodos yra visai ne ken
ksmingos, ir į minutę aš apsidir
bu, jūsų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau žmonių, kad pra
šalinus tonsilus—žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai vra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.

Mano mokestįs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvieną gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prašalinimą ju
si; tonsily bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jūsų gy
dymą. Todėl tas neužstos j ims 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau jus 
ir vėl sirgsito. Todėl ateik pas 
mane tuojaus—kol pasekmė; nė
ra pavojingos—ir aš patarsiu ‘»m.

CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
21 metas prie State gatves

120 So. State St., antras augštas. Chicago.

Ncdčlionii» 10 iki 12

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI f
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MILVVAUKEE, WIS

S. L. D. 177 kuopoj iki šiol 
buvo rainu, ir ji gražiai augo 
kaip narių skaičiumi taip ir tur 
tu. Betgi liepos 6 dieną netikė
tai ir čia apsireiški juodas šešė
lis. nustebinęs narius. Jie iš- 
vydo, kad ir tarp jų kįla nesuta
rimo ir suirutės. Mat, P. F. Ber- 
žanskis padavė skundą ant tūlo 
Naujienų korepondento, kuris 
buk per Naujienas liepęs jam 
nusišluostyti mėlynąją.

Kuopa, nenorėdama užgauti 
! p. Beržanskio, paskyrė komisi
ją, kad ji tą dalyką ištirtų.

Kuopa taipjau nutarė atsime
sti nuo X-tojo Apskričio, kurs 
dar lik birželio 22 tapo suorga
nizuotas. Pagalinus nutarė ne
bemokėti 5 centų, nuo nario 
kuopos reikalams.

Gaila, kad ir pas mus atsiran- 
i da žmonių, kurie atėję į sveti- 
I mos draugijos susirinkimą ima 
j sukauti. Ir dar vadinasi “susi- 
! pratusiais** darbininkais.

Darbai pas mus kad ir neper
geriausiai eina, vis dėlto pra
gyveni mą galima pasidaryti.

— Girdėjęs.

karna valdyba. Išritinta šie aš
mens: W. Feiferis pirmininkas;

EAGLE RIVER, WIS.

iackas

Nuošimtis mokama už visus taupomuosius pini
ngus iki ir priskaitant Liepos 19tą d. 1919.

HOME BANK AND TRUST 
COMPANY 

I

Milwaukee & Ashland Avės.

Nedėlioj, liepos (>, apielinkes 
lietuviai ūkininkai turėjo gegu
žinę prie Gordon ežero, žmo
nių suvažiavo gausiai, vyrų ir 
moterų su šeimynomis, su vai
kais- Seimininkės, atsivežė į- 
vairių užkandžių, tat piknikas 
buvo kuogeriausias. Kad jau
nesnieji linksmai žaidė, vyres
nieji turėjo progos pasišneku
čiuoti apie įvairius ūkininkų 
reikalus.

Butų naudinga musų ūkinin
kams dažniau turėti tokių su
važiavimų. Čia jie turi prbgos 
arčiau su kits kitu susipažinti, 
o tada gal galėtų ir ką bendrai 
vaikti ūkio pagerinimo reika*- 
luis ir lt. Jie galėtų įsikurti 
savo ūkininkų draugiją.

>—-Ten Buvęs.

lauskas finansų raštininkus; V. 
Stankevičius prot. rašl.; P. 
Bagdžiiunas ir J. Bern 
trust-; G. Tačilauskas ižd n.; A\
Valaitis ir A. Misiukęvičius 
rink.; A. Valutkevičius 
Valantinas maršalkos; Vj Žvin- 
gila atstovas į knygyno posė
džius.

L. U. P. Draugija, palyginus 
su kitomis draugijomisJ narių 
turi neperdaugiąusiai, bet iždu 
turtinga. Draugija gyvuoja 
jau dešimtį metų. Nariais pri
ima be skirtumo pažvalgų. nuo 
15 iki 40 metų amžiaus. Ji ne 
maža pasidarbavo ir viešajam 
lietuvių knygynui, kurs tapo 
1914 metais įsteigtas ir keturių 
progresyvių draugijų bei trijų 
kuopų palaikomas.

ir

A STATE SAVINGS BANK

Nariai Fedaralės Reserve Systemos
Valandos kasdiena 9 ryto iki 4:30 po pietų.

Subatomis 9 ryto iki 9 vai. 'vak.

SPR1NGFIELD, ILL.

Lieluvrių Ukėsų

sirinkimą liepos 6. Buvo ren-

Apsirūpink Kol Yra Laiko
Kad Paskui Nereiktu Bedavoti

Ar Tamsta Norėtumėt Viena Sitų įsigyt?

Įsigyk vieną šitų Rezidencijų Parkholme 

telefonuokite Cicero 225.
ir tada tik suprasit jų vertę.

Dėk savo pinigus, savo atliekamus skalikus į geriausią Ban
ką švieti į savo namus. Išsigelbėsi nuo skurdo? ir gausi 
truso pastangas nuomone ir medžiaga. Geriausių exportų 
žinovų subdivizijų bodavonių. šita kombinacija padaro 
šios prape-rtįs geriausioms ant South West side ir suteikia 
Chicagai geriausius namus supraskite kad musų interesai 
šiose pra per tise yra tokie pat, kaip ir pirkėjų: kad mes 
ant šių praperčių dedame savo repotaciją ir kad augantis 
šios organizacijos pasisckynuis priklauso nuo pilnai užga
nėdintų musų kostumerių. Paklauskit tų kurie iš musų 
prapartes pirko tai jie pa t virtis viską, ką mes sakom. 
Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip kad Western Electric 
Co. ir kitos. Per šitas prapertes eina Douglas Park eleva
torius ir yra trįs stolįs 48th Avė. (Cicero Avė.) ir 52nd ve. 
(Laramie Avė.) karai eina per prapartes. Namai bilda veja
mi kaip matote ant paveikslo tokie, kurie puošia apielinkę 
ir savininkui neša pelną. Dėlto šios prapertįs nesvietiškai 
auga.
NUO LIEPOS (JULY) 20, 1919 ĮEINA Į FAKTĄ 

PO $100.00 PROPERČIU KAINA, PA- 
KILA AUKŠČIAU.

Čia įsigyti savus namus yra labai lengva.
JUS GALITE PRADĖTI MOKĖDAMI KAD IR 
$10.00 Į .MĖNESĮ ir be jokių, jums čia ne
reikia advokatų musų kontraktai yra padaromi ant vietos ? 
ir gvarantuojami visoje Amerikoje žinomos Chicago Title 
and Trust Company.
Norint matyt šitas prapartes, meldžiam pasimatyt su ma
nim,

Adam Markūnas
Lithuanian Dept. Sales Manager

847 First National Bank Building
Bandolph 7400

Kas diena ant properčių nuo 10 vai. 
ryto iki 9 vai. vakare.

51 Avė. & W. 19thSt.
Parkholme — Cicero.

Labai paranku patiems atvažiuoti arba 
Automobilius tamsta atveš už dyką.

Lietuvių čia gyvena gerokas 
dideles 
tarp jų 
ę į par- 
tų bent

skaičius, tik šiuo tarpu 
vienybės ir susipratimo 
nėra. Gyvena susiiskald 
tijjns partijeles. Reikė

suren-šojo knygyno nadai, 
giant bent prakalbas ar paskai
tas. Be to, butų labai pravartu 
lietuviams turėt nuosavi svetai
nė susirinkimams ir šiaip vaka
rams; kad nereikėtų nuolatos 
kraustyties iš vienos į kitą ir dar 
svetimiems brangių randų mo
kėti-

anglių kasyklose čia 
bedirbama vos po 

savaitėje, išskiriant

Darbai 
apsistojo, 
■dvi dieni 
porą kasyklų, kurios dirba ge
riau. Be kasyklų, kitikių dar
bų čia maža Itėra. — G. T

L.D.L.D. 1 Apskričio 
Konferencijos Rezo

liucija
[Naujienų 158^umęryj buvo 

aprašymas LDLD. I Apskričio 
konferencijos, laikytos Chica- 
goje birželio 25 dieną. Ten bu
vo paminėta kad konferencija 
priėmus rezoliuciją, kuria už
ginama Rusijos ir Vengrijos 
sovietų valdžios ir trečiasis in
ternacionalas. Čia tą rezoliuci
ją paduodame.].
True translatloB filed w*th the post- 
maslcr at Chicago, III. JuJy 11, 1919 
as reųuired by the act ef Oct. G, 19)7 
Rezoliucija užginanti Rusijos 

ir Vengrijos Sovietų tvarką ir 
trečią internacionalą.

Kadangi Rusijos ir Vengrijos 
Socialistines Federatyvės Tary-

bo žmonių rankose, susidedanti 
iš miesto ir ūkio proletariato ir 
smulkiųjų ūkininkų;

Kadangi 3 internacionalas su
organizuotas revoliucinio ko-l 
monistinio proletariato kons- Į 
traktuojamojo K. Markso mok
slo (revoliucijinio socializmo);

Kadangi tik Tarybų tvarka 
tarptautiniai susijungusi paliuo 
savo pasaulio proletariatą iš 
despotiškai kapitalistiško reži
mo; todėl

Mes LDLD. I Apskričio dele
gatai, atsovaujanti 600 narių, 
užgiriame Rūsį jos, Vengrijos] 
(ir kitų šalių besitveriamas) 
Proletariato ir Mažažemių Ūki
ninkų Socialistines Federatyves 
Tarybų Respublikas ir 3 Inter
nacionalą, ir sveikiname jų 
karžygišką kovą už socialę re
voliuciją. Į

Taipgi griežtai reikalaujame 
ištraukti Amerikos kariuome
nę iš Rusijos ir Vengrijos fron
tų, kaipo iš demokratiškiausių 
šalių visame pasaulyje, ir kuo- 
gredčiausia nuimti blokadą, kad 
tų šalių proletariatas galėtų su
sižinoti su viso pasaulio proleta
riatu ! i

Mes reikalaujame liuosybėsl 
savo ištikimiems vadams: E. V.

Debsui, W. Haywoodui, T. Moo- 
ney, K. R. O‘Hare, R. P. Stokos 
ir visiems kitiems poflitiniams 
ir industriniams kaliniams ir 
mes kovą vėsime patol, pakol 
visi politiški ir industriniai ka
liniai bus paliuosuoti, nes jie yra 
Tarybų rėmėjai.

Taipgi atkreipiame atydą į 
tai, kad Lietuvos piliečiai dai> 
Liniukai gyvenantieji Ameriko
je neremtų buržuazijos, lygiai 
kaip ir Lietuvos smetoninės, o 
paduotų ranką pasaulio suži- 
niain revoliucionierių proleta
riatui ir kovotų už Lietuvos So-

Respubliką.

Lai gyvuoja Rusijos ir Veng
rijos JSoctalistinės Federatyvės 
Respublikos 1

Lai gyvuoja Tarptautinė So
vietų tvarka!

Lai gyvuoja 3-čias Komunis
tinis Internacionalas!

Rezoliucijos pagaminimo ko
misija:

J. Gasiunas,
P. Juzeliūnas,
J. J. Bimbo.

KLAIDŲ ATITAISYMAS

Naujienų 158 mini. Ūkininkų 
Balsuose po antgalviu “Kviečių 
ligos“ įsiskverbė kelios korektū
ros klaidos Penktoj špaltoj, 
ketvirtoj eilutėj pirmas žodis 
‘‘palaistyk,“ turi būti palaikyk. 
Šeštoj špaltoj, pradedant septin
tą eilutę iš viraus atspausdinta 
“vienintelis gydymo būdas yra
— mirkymas grudų karštame 
vandenyje ir palaikyk per ko
kias šešias valandas“. Turi būti 
Vienintelis gydymo būdas yra
— mirkymas grudų karštame 
vandenyje. Pirmiausia, įmerk 
grudus į šaltą vandenį ir palai
kyk per kokias šešias valandas. 
—Toj pačioj špaltoj iš apačios 
tarp antros ir trečios eilutes pra
leisti sakiniai: “Vienok jis nė
ra labai saugus. Pasitaiko la
bai dažnai, kad ir grudų daigas 
(branduolis) lieko pažeistas.“

— A. Dvylis.

DR. C. A. LUNDE, 
SPECIJALISTAS 

SkuroB. kraujo, nervų, vidurių, 
inkstų ir pūslės ligų. 

Patarimas nemokamas 
1088 Broadway, Gary, Ind.

Specialis Pranešimas
Ši sankrova yra vieta dėl “Over Sea’s Relief 

Shipments” (Siuntimui pagelbos į užjurį). Pirkite 
čia prekes kurias siųsite į Europą, kur kiekvienas 
dalykas yra užtikimas ir bus užganėdinti jūsų gi
minės.

Mes aprūpinome abelnai imant 50 į savaitę per 
praeitus tris mėnesius. Kodėl? Kadangi mes pa
siūlome jums prekes už kainas žemesnes šiandieni
nes prekyvietės.

Atsineškite ši apgarsinimą su jumis, jis sutei
kia jums tiesą gauti pigiau 5% ant visų siuntinių už 
$25.00 arba daugiau.

Šis Pasiutimas Geras iki 
Rugpjūčio 15-tos

Atkins & Freund
4805-13 Ashland Avė.

Naujienos

Farmos Farmos
Aš turiu gerų farmų tikrų farmų su šlubom, barneni 

tvartais ir šuliniais. Jeigu jus galit įmokėti $500.00 ant 

farmos geriausio vieto Wisconsin, aš galiu jums pritaikyti.
IVfcs parduodame arklius, karves vagonais ir tt. ant 

labai lenvų išmokesčių. Mes imame miesto propertis ant 
šmoto įmok ėjimo auti farmos. Duodam 10 metų ir dau
giau išmokėti farmą.

M. J. AUGULIS,

Pašauk Randolph 5757—343
Marąuette BIdg. 140 So. Dearborn Street,

Dr. W. Yuszkiewicz
PIRMUTINE LIETUVIŠKA 

GYDYKLA CHICAGOJE
Galvos, Akiu, Ausų ir Gerklės 

Reumatizmo, Paralyžiaus, Nervišku
mo, taip ir kitų visokių ligų.

PARODA IR EGZAMINACIJA

DYKAI
VALANDOS:

Nuo 9 ryto iki 9 vakare 
Nedaliomis nuo 9 iki 4 po pietų.
1407

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite naują

Milwaukee Avenue, 
CHICAGO, ILL.

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.**
Kaina su apdarais $1.50, 

be apdarų 75c.
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted Street
Chicag% III.
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NAUJIENOS
HU LITHUANIAN DAILY N£W» 

rublish«4 Daily eseept Baaday by 
ihe Lithnanlan Nava Pab. (X, lae.

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS

oedeidienius. Lcidtia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago. 
iii. — Telefonai: Canal 1506 

Ut&iMkomoJi Kainai 
meagoje —

Ketins ......................................
Pusei meto ..................... ..
Trims mėnesiams ........... .
Dviem mėnesiam ...............
Vienam mėnesiai .............

CKlcagoje -* per oetiotojesi 
Viena kopija .................
Savaitei ............. .................... ..
Mėnesiui ..................................L. 50

Suvienytose ▼alstljose. ne Chleagoj. 
eafttu:

Metui* ........................... . W 00
Pusei meto ............................. $.00
Trinu mėnesiams ............... 1.65
Dviem mėnesiam ............... 1.25
Vienam mėnaalai ................  85

Pinigus reikia siųsi Pačto Monsy 
'Irgerln kartu «w nisakvuie
«j.a.. "ai,. 1 !■■

$6.00 
$.50 
1.85 
1.45 

. 75

..62

Provokatoriai.
Provokatorium revoliucionie

riai vadina žmogų, kuris, vald
žios ar buržuazijos nusamdytas, 
maišosi darbininkų judėjime ir 
iššaukia aktus, kurie neveda 
prie jokio darbininkų laimėji
mo, o išduoda valdžiai veik
liausius veikėjus ir nusilpnina 
visą judėjimą.

Provokatoriais, žinoma, sam
domi žmonės su tinkamu gabu
mu ir patyrimu. Jie turi nu- 
duot didelius unijų šalininkus, 
jeigu veikia unijose; didelius ir 
karštus revoliucionierius, jeigu 
veikia revoliucioninėse organi
zacijose. šaltas, lėtas jų veiki
mas galėtų užtraukti nuožvalgą 
kitų narių ir, be to, jie neatsiek
tų tikslo. Pro voką toriai rėkia 
už streikus, jeigu mato, kad tuo | 
tarpu streikai bus pralaimėti; Į 
jie kviečia prie griebimosi prie
vartos streikuose, neretai ima 
šaudyti ir mėtyti plytom į poli
ciją ar šiaip kur, kada ir į žmo
nes, bile tik valdžia gautų prie
kabių siųsti policiją ir miliciją 
prieš streikininkus ir areštuoti 
jų agitatorius. Provokatoriai ra
miose demonstracijose arba žo- I 

džias arba jeigu stengiasi su
erzinti valdžią, kad ji turėtų 
progos išvaikyti demonstraci
jas. Jie dėsto bomBas, jeigu už 
jas yra kaltinamos kokios nors 
darbininkų organizacijos. Jie 
atranda karštuolių lengvatikių, 
kuriuos pavyksta pasiųsti nu
dėti kokį valdininką, kad davus 
progos valdžiai daryt kratas ir 
areštus nuosekliųjų revoliucio
nierių butuose. Kada kokioj ša
lyj revoliucijos jiegos bręsta 
sparčiai ir nuosekliai, provoka
torių tikslas yra iššaukti prieš 
laikinį judėjimą, kuris nenusi
sektų ir kuriame paaiškėtų, kas 
yra labiausiais veiklus tų spė
kų brandinime ir organizavime, 
o su tokiais buržuazinė valdžia 
apsidirba.

Provokatoriai tik ir siunčia
mi į darbininkų organizacijas 
sukelti jose karštį ir išvesti į 
veikimą be laiko arba priversti 
prie kenksmingo ir klaidingo 
veikimo. Kas žinome Rusijos 
darbininkų ir aplamai revoliu
cionierių judėjimą, tas atsime
name visą eilę žymių provoka
torių, kurie savo laiku (kol ne
liko sužinota jų tikslas) buvo 
perdaug karštais ir griežtais 
“revoliucionieriais.“ Social-rc- 
voliucionierių partija turėjo A- 
zevą, kuris net užmušinejinnis 
valdininkų rengė per ilgą laiką 
Social-demoki’atų Mialinovskis, 
kuris net į durną liko išrinktas 
ir pasižymėjo savo labai karšto
mis, kraštutinybes siekian
čiomis kalbamomis, kaip paaiš-

skaitliaus Rusijos provokatorių. 
Jie įšaukdavo sukilimus ir kito
kius viešus aktus, kuriuose bu
vo nesunkų šnipams nutėmyti 
viūkliausjhis revoliudionierius, 
atsirado progos prie jų kabintis, 
valdžia stiprino reakciją, pasi
remdama iššauktais provokato
rių aktais. Jei Rusijoj carizmas 
griuvo, tai buvo susidėjusios 
tinkamos aplinkybės karės lai
ke; jeigu ne karė, reikia manyt, 
žiauri reakcija da butų siautusi 
pusėtinai.

Amerikoj provokatorių yra 
gal nemažiau, kaip buvo Rusi
joj. Iš kur-gi tos bombos, laiks 
nuo laiko pasirodančios? Ir iš 
kur tie grąsiniinai valdinin
kams, kurie laiks nuo laiko lie
ka paskelbti? Kas šaudo ir mė
to plyfbin į policiją laike darbi
ninkų demonstracijų? Kasi 
griebiasi prievartos streikuose, 
kuomet jų vadai atkartolinai 
meldžia laikytis ramiai? Kodėl 
laike streikų, laike gegužinės 
šventės ir tūluose kituose atsi
tikimuose atsiranda labai revo- 

| liucioniški “kalbėtojai,“ kurie 
norėtų iššaukti betvarkę? Kas 
metė bombą Los Angeles patrio
tų demonstracijoj, už ką nekal
ti darbininkų agitatoriai liko 
areštuoti, jei ne provokatoriai? 
Mes turime žinių, kad Lawren- 
ce, Mass. Grand Rapids, Mich., 
Brooklyn, N. Y., esama ir lietu
viškų provokatorių. Gal jų 
yra ir kiekvienoj kolonijoj. Su
žinot juos nelengva, nes tan
kiausiai jie dengiasi labai revo- 
liucioniška skraiste.

Darbininkai turi žinoti, kad 
provokatorių yra. Bet bijot jų 
nėra ko. Tik nereikia jų klau
syt ir nereikia jiems duoti pro
gos veikti, jeigu yra nutėmij- 
imas. Nutėmyt juosv nesunku: 
jie stovi už demonstracijas, ku
rios iššauktų susirėmimą su val
džia; jie stovi už vartojimą jie- 
gos, kur ji tik bausmę galbuž
traukti, o tikslo atsiekti negali; 
jie stovi už nelegalius susirinki
mus ir linkę yra prie konspira
cijų; jie skelbia, jog revoliuci
jos galimos yra bilc laiku ir bi
te kokiose aplinkybėse; -visokį

merkia—karšti žodžiai, prievar
ta ir išsišokimas yra jų charak
teristika. Jeigu analizuoti šitas 
visas jų veikimo ypatybes, ne
sunku bus suprasti, jog jie turi 
būti su jomis.

Darbininkų organizacijos tu
ri skaitytis su savo jiegomis su 
savo narių išsilavinimu ir su 
aplinkybėmis, kuriose jos turi 
veikti, tuomet provokatoriai ne
ras vietos savo darbui. Pasi
karščiavę, pastraksėję, jie eis 
laukan. Žinoma, jie visada tu
rės progos metyti bombas, sklei
sti aštrią, kurstančią prie klai
dingo veikimo literatūrą ir lt.

Kunigų žemėj
Metodistų bažnyčios rateliuo

se buvo kilę ylin aštrių ginčų 
dėl Rusijos bolševikų. Ginčus 
sukėlė metodistų kotroliuoja- 
mos Union Theolpgical semina
rijos profesoriaus, Henry F. 
Ward*o, straipsnis, išspausdin
tas viename nielodistų leidinyj. 
Prof. Ward‘as, rašydamas apie 
Rusijos bolševikus, be kita už- 
rciškė:

“Bolševikų tikslas yra aiš
kus: įsteigimas valstybės, susi
dedančios išimtiiiai iš gaminto
jų ir taipjau gamintojų kontro
liuojamos. Tai aiškiai pareikš
tas šventraščio siekinys.“

Pastaroji frazė tai ir sukėlė 
dideliausią audrą — šaukšte 
vandens. Metodistų bažnyčios 
rateliuose prasidėjo stiprus 
bruzdėjimas, kuris pagalios pa
siekė ir jųj spaudą. Ir neveizint 
to, kad tarp metodistų prof. 
Ward‘as yra pati žymiausioji

blėdį sociubstų juclejimui. Ug
niniais žodžiais spįaudęs popas
Gaponas irgi laikai bėgant pasi- figūra, kad jisai turi įtekmingų 
rodė kas esąs. Perdaug vielos užtarėjų, tokių (kaip Chicagos 
užimtų paminėjimui nors tūlo profesorius Grabam Taylor‘as,

MldlllLlJULllllllUaLlJ H9ML1 LI.ILU. L.Umi!!!

Trtio translation filed wLh th© poit- 
niaster at Chicago, UI. July 11, 1919 
as reąuircd bv tno net of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas.

♦

Lėtnyčia, Liepos 11 d., 1919

vyskupas Francis J. McConnell 
ir keli kiti — jo užreiškimą pa
sitiko triukšmingas protestantų 
urzgimas. Tai, girdi, negalima 
— “bolševizmas kelia savo 
murziną galvą“ — traškiai pra
bilo New Yorko C h r i s t i a n 
A d v o c a t e, vadovaujamasai 
šios šalies metodistams laikraš
tis. Jį pasekė visa eilė kitų. Net 
ir toks Bostono Congrega- 
t i o n a 1 i s t, kuriam, šiaip ar 
taip, mctoiiizma's yra “sveti
mas biznis”, ir tas rado reikalo | 
tart “savo žodį.“

Kame dalykas? Nagi 
Į užreiškimas, kad Lenino 
sekėjų “eksperimentai“ 
“aiškiai! pareikštas šventraš
čio siekinys,” galėjo įvaryt tiek 
daug baimės tiems maldingie
siems metodistų fathcr‘iams? išsireiškia tame, 
Atpcnč, tasai užreiškimas juos būti įtrauktas į Lenino, Trockio 
turėtų džiuginti: tatai jiems ir Ko. armiją. Yra prajovų, ko
duotų progos organizuoti “kri- rie nurodo, kad tikėjimo šven- 
kščiouiškąjį bolševizmą“. Tuo- tosios karės gali pa virsti į bel
inei bent butų pilnas kompletas, ševižmo šventąsias kares, 
priduodant prie to, ką jie jau “Egyptiečiai nepaprastai liko 
turi, būtent: “krikščionišką j į sujudinti pergyvenamojo mo-
socializmą”. Juk ne kas kita, Į mento judėjimu. Karė išjudino 

Ikaip visokių stonų bei pašauki- juos. Jų inertiškumas ir pūsi
mu reverendai, organizavo da- j tenkinimas dipgo. Jie kartoja 
kartinius 
socialistus.“ 
jiems neturėt 
bolševikų“? Kodėl?..

Ponai father‘iai yra perdaug 
gudrus. Jie labai gerai nusima
no, kad prieš vėją nepapūsi. O 
tas vėjas tuo tarpu pučia ne į 
bolševizmą, bet prieš jį. Parsi- 
davusioji kapitalistams spauda, 
ta vienintėlė šioj šalyj legali
zuotoji prostitutėj dabar sten
giasi apkrikštyti bolševizmu 
viską, kas nors per colį nepa
taiko šokti sulig mūsiškės “de- 

I mokratijos“ Uindenburgų ir 
Ludendorfų smuiką... Ir ra
miausieji, taikiausieji, Gomper- 
so vadovaujamieji, “federeišiai“ 
dažnai lieka “tikrais- bolševi
kais,“ jeigu išdrįsta pareikalau
ti didesnių algų.

Visa tai maldingieji fathc- 
riai puikiai permato. Jie žino, 
kad uždegta kariniu kvaituliu 
minia <lt*v nespėjo atsigeiveti, | 
dar negal savystoviai apverlin- 
ti tų jai teikiamų žinių “apie 
bolševikus“. Pagalios, ji dar 
perdaug negudri — mano mal
dingieji falher‘iai. Tatai nerei
kia išsišokti, nes, kalbant paties 
Christian Advocate‘o žodžiais, 
tai butų “labai pavojinga propa 
gandu“... ' '

Profesorius Ward‘as yra 
“nuoširdus amerikonas,“ dėlto 
jis pasakė visa, kas buvo ant 
širdies. Nesilaikydamas su 
laiko dvasia Jis tečiaus žymiai 
nusižengė savo “amalo drau
gams.“ Ne tuo, kad jisai bolše- 
vfkų ekspeiqimentus palydino 
su aiškiai pareikštais šventraš
čio siekiniais, o tuo, kad tas, 
palyginimas dar gali būt supra
stas klaidingai tų, kuriems jisai 
taikoma. Kunigų žemėj mat 
tokia jau mada* kad jos gyven-

(Žinios Intern. Labor Navvs 
Service).

egypTas.

tasai 
ir jo 

yra

CAIRO. — [Faraonų žemėj 
gali įsikurti sovietai]. William 
T. Ellis, The New York Heroldo 
specialia korespondentas, kuris 
tyrinėjo Egyptą, yra įsitikinęs, 
kad toj šalyj gali įsikurti sovie
tai. Jo manyiųu, ten gali būti 
įsteigta toki industrinė demo
kratija, koki dabar randasi Ru
sijoj. Jis rašo;

“Faraono dabartinis pavojus 
kad jis gali i

civilizacijos pastovumas. Jeigu 
rytinių šalių žmonių masės bus 
pagautos į bolševizmo verpetą, 
tai pasaulis turės pergyventi 
baisiausią suirutę. Nuo šio cen
tro bolševizmo liepsnos pradės 
plėstiem į visas puses, turėda
mos mažesnį pasipriešinimą ne- 
gut Rusijoj. Visa rytinių šalių 
civilizacija, grius, ir tenykš
čiams tautoms nieko daugiau 
neliks daryti, kaip lik užsidary-l 
ti savo šalių ribose, kol nepraeis 
tas kvaitulys. Persimetęs iš E?\j 
gypto į kitas šalis bolševizmas 
užveria savyj tiek daug baisių 
galimybių, kad nesinori apie 
tai ir kalbėti.“

Prisižiūrėjus arčiau j daly
ką, Čia bet gi jokio juoko nema
tyt; kaip tik priešingai, dėl biz
nio išleista “literatūra“, ir ski
riama naiviam žmogui pasi- 
skaityt. Juk iš to jis nieko ne
pasimokys, neigi žinos, kodėl 
jis yra likimo auka. O jeigu 
jis ir bandys pildyt patarimą 
iš tokios, būtent, “agitacijos” 
prie apsivedimo, tai jis susidurs 
su toms pačiomis priežastimis 
dėl kurių pirma negalėjo apsi
vesti.

mis. Jos dirba ištisą dieną 
dirbtuvėse. Daug yra tokių, ku
rios net neturi progos prasimo
kyti namų darbo ir tinkamai 
užlaikyti savo sveikatą, dėl to, 
kad sunaudoja visą laiką dirb
tuvėse, o gauna taip mažą algą, 
kad nei pragyventi žmoniškai

krikščioniškuosius skambius prezidento Wilsono 
Taigi— kodėl žodžius nesuprasdami gerai jų 
krikščioniškųjų | prasmės. įvairios skriaudos, 

tikroj ir išsvajotos, sukurstė 
juos prieš anglus. Geresnės 
medžiagos propagandistam nė 
nereikia.

“Jeigu bolšev|zmiįi pasiseks

SUVIENYTOS VALSTIJOS.
M1NNEAPOHS. — [Garve

žių taisytojai organizuojasi]. 
Garvežių taisytojai ir jų pagel- 

[bininkai sutvėrė naujų uniją.
Jie reikalauja 8 valandų dar

bo dienos, nuo 8 iki 12 nuo 1 
iki 5 valandų vakaro. Už 8 va
landas reikalauja tokio mokes
čio, kokis buvo mokamas iki 
1 liepos už 9 valandas, už virš
laikį laiką ir pusę, o už šventa
dienio darbą dvigubą mokestį.

Unija tikisi, kad darbdaviai 
greitu laiku priims jų reikala- 
vmus. i

žažemius ūkininkus atskirs ne-

ponių. Net Rusijoj klesų skir
tumas nebuvo didesnis, negu t 
jis yra čia. Turtus čia padaro 
žmogų įžymių, turtuoliu ir bied- 
nieji priklauso prie skirtingų 
kategorijų.

mokinių streikai, advokatų 
streikai ir transportacijos dar
bininkų streikai. Vienok nu
mylėtas bolševikų ginklas buvo 
jaučiama tiSsyk, kuomet Cairo 
valdžios darbininkai apšaukė vi
suotiną streiką, tuo norėdami iš
nešti papeikimą lordui Curso- 
iitii, Imris iictcdsingąi, nupiešč 

cgyplievių padėjimą. Išėję strei
kai! ir turėdami daugiau laiko 
apsvarstymui padarytų 
skriaudų, o taipgi jausdami spė 
ką sustabdymui valdžios maši
nerijos, streikicriai pradėjo 
statyti vis didesnių ir didesnių 
reikalavimų.

CHICAGO. —- [Draudžiama 
vesti prekyba su Sovietų Res
publika]. Dar vienas faktas liu
dija, kad Suvienytos Valstijos 
yra pasiryžųsios neturėti nieko 
bendra su Sovietų Respublika. 
Continental and National Bank 
of Chicago išsiuntinėjo savo ko
respondentams laiškus. Tuose 
laiškuose, tarp kita ko, pakarto
jama Fcdej’al Reserve Bank pa
tvarkymas, kuris liko išleistas 
birželio 24 dieną.

“Vesti kokius nors bizniškus 
reikalus su tomis Rusijos dali
mis, kurios dabar yra kontro
liuojamos bolševikų valdžios, y- 
ra draudžiama/*

Laiške taipgi paduodama sve
timų šalių pinigų vertės lentelė. 
Iš jos pasirodo, kad bankas pri
ima tik tuos Rusijos pinigus, 
kurio liko išleisti prieš karę. UŽ 
sidabrinį rublį mokama 50 cen
tų, o už popierinį — tik 10 cen-i

Argi išliktųjų taip?
; Bandysiu surasti priežastį, 
kuri juos arba jas daro nevedu- 
sJais. Argi nevedusieji yra ki
loki žmones, kurie turėtų kito
kius jausmus ir ypatybes? 
Gamta juk kiekvieną gyvą dai
ktą apdovanoja laisve, protu, 
jausmais; atiduoda tą, kas 
jam yra reikalinga gyvenant ir 
kuo jis turi teisės naudoties. 
Žmogus, kaipo gamtos parink- 
tąsis, gema laisvas, stato koje
le^ į gamtinės grožės žiedus; jis 
auga, gėrisi savo gyvenimu kol 
neūžauga ir nepasijunta beesąs 
nelaisvis — vergas retežiuose.

Kapitalo retežis visur palies
tas darbininkui po kojų. Kur 
tik jis eina, ten turi susidurti 
s iii kapitalo viešpačiu, nuo ku
rio valios priklauso jo gyveni
mo džiaugsmai ii’ laimės. Be 
ekonominių sąlygų, kurios ap
sunkina darbininką žmogų,, rei
kia paminėti ir dvasinį jo išsi
vystymą. Kada žmogus netu
ri pakankamai apsišvietimo, jis 
negali, nesugeba pagerint sa
vo blogo, sunkaus gyvenimo.

f '

Jis tik žino dirbt savo bosui, 
kurs jam ir taip neperdaugiail
sia moka už jo darbą. Jis turi 
dirbt ir dirbt kiekvieną dieną, 
kad palaikius gyvenimą ir apsi
rengus žmoniškai. Aišku, kad, 
Žmogui darbininkui reikia visų 
pirma turėt geros progos apsi
šviesti, be ko jis negali būti tin
kamas tėvas nei motina. Juk 
skurde gyvenantis žmonės ap
sivedę ne kiek negali pagerinti 
draugijos būvio, bet dažnai dar 
išauklėja jai nenaudingų narių.

Tokiose aplinkybėse gyvenan
ti mergina jieško geresnių są
lygų kur kitur. Eina lenkty
niavimas su progresu. Daugiau 
apsišvietusi, bei gudresne mer
gina stengiasi gražiau apsirė
dyti, pasekti madą, nors ir la
bai sunkiai prieinamą, kad dau
giau patraukus į save vyrus. 
Visliek, ji negali atsiekti to, ką 
atsiekia tos merginos, kurios 
praleidžia savo jaunystės die
nas vien tik pasilinksmini
mams, pasipuošimams ir ro
mansams. Gi darbininkė mer
gina, ar vaikinas, svajoja apie 
tą patį. Jie irgi mokėtų gražiai 
pasipuošti ir linksmai gyventi, 
bet sunkus jų darbas išsklaido 
mintis apie ką svajoja, o pa
gimdo klausimą: Ar ilgai taip 
bus? Jau mums nusibodo skur
sti! — M. Mokinys.

DATRIJ0T1ZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis— 

$120,000.00.
S. B. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
S1OUX CITY, IA.

Moterim ir Vyram
Dr. J. SHANKS
Gydytojas ir Chirurgas
Jeigu jus nesi 
jaučiat gerui 
ateikit 
mane

859 North 
Robey Street 
—8 iki 10 a.m. 

nuo 7 iki 9 vakaro 
'802 W. Madison St.

11 rytų iki 7 vai. vak.

but gudrus kaip žalčiai. Bolše
vizmas jiems visai nebaisus. 
Esant reikalui — Biblijoj yra 
(užjfcnkanUU “medžiagos,** kad 
ja pateisinus bolševikų“ ekspe
rimentus,“ dargi išaiškinus 
juos taip, kad jie liktų aiškiai 
pareikštais šventraščio sieki
niais! Bet — su laiku ir su 
saiku, šitai užmiršo prof. War-

gationalisto, gavo gerą pamoką.
•— Genią Dėdė.

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų QflsM:
3323 8. Halsted St.

Ant trelių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Deirborn St.

1111-13 Unity Bldg.
Tcl. Central 4411

kliškai pavirto į sovietus ir pra
dėta duoti intstrukcijų net pa
čiam kabinetui. Tie sovietai, 
kaip tai atsitiko Rusijoj, pradė
jo imli viršų ant konstitucinės 
valdžios.

“Negalima užginčyti to fak
to, kad prie slroikierių prisidė
jo mėsininkai, kepėjai, kunigai 
ir pamokslininkai, studentai, o 
taipgi ir chuliganai, kurie iš vie
šų diskusijų suprato, kad nuo jų 
priklauso padarymas reikiamos 
intaikos į valdžią. Kalbos liejo
si lyg alyva ant siaučiančios ug
nies ir sukėlė žmonių jausmus 
ir pa lariptizmą. Žmonių ūpas 
sukilo prieš skriaudas ir pasiry
žimas įsigyti teises didėjo. So
vietai augo.

“Keliąs dienas siautė riaušės, 
ir užmušinėjimai. Buvo daro
mu užmpuolimų ant armėnui. 
Bet Cairo streikicriai ir nacio
nalistai suprato, kad jų tokis 
pasielgimas užkenks jiems, pa
darydamas blogą impresiją Eu
ropoje ir Amerikoje. Jie sus

tabdė skerdynes. Milįtarinė 
spėka negalėjo to padaryti, — 
sovietai padarė. Nes jų atsišau
kimai ir paliepimai, skelbiami 
bažnyčiose ir susirinkimuose, 
turėjo daugiau intaikos negu 
valdžia arba armija.

“Nuo išsivystymo n nutikiu 
Egyple priklauso artimųjų rylų 
šalių likimas. Anglijos vald
žiai šis klausimas yra vienas 
svarbiausių. Nuo jo priklauso

NEW YORK. — [Sustreikavo 
visi marškinių siuvėjai]. Paska
tinti savo draugų laimėjimais, 
marškinių siuvėjai ir gi parei
kalavo, kad jiems butų duota 
44 valandų darbo savaitė ir pri
dėta 25% ant dienų dirbantiems 
darbininkams ir 50% tiems, ku
rie darba nuo sinkių. Kompa
nija atmetė reikalavimus. 
Tuosyk birželio 1 dieną apie 20,* 
000 siuvėjų metė darbą.

Streikicriai tikisi, kad strei
kas negali tęsties. Bosai turės 
nusileisti, nes jie nujaučia, kad 
streikierius remia visi amalga- 
ineitai, kurie turi apie 150,000 
narių.

MARINKITE, WIS. — [Ne
dalyvaus patriotiškose parodo
se]. Darbininkai stoja už tai, 
kad jie gali dalyvauti tik to
kiose parodose, kurios turi gry
nai darbininkišką pobūdį.

Darbininkų tarybos delega
tai pranešė, kad popiečio dirb
tuvių darbininkai nedalyvaus 
Liepos ketvirtosos parodose.

Skaitytoju Balsai
[‘Ji išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.)

APSI VEDIMAS IR EKONOMI
NĖS SĄLYGOS.

Musų spaudoje dažnai (gali
ma matyt rašant apie senber
nius ir senmerges. Be to, yra 
prirašytų brošiūrų, “gerų juo
kų šaltiniais“ pavadintų ir tp., 
kur piešiama labai juokingos 
karikatūros “senbernių ir Sen
mergių“.

Bet
ir

guma jaunuolių natūraliu budu 
lĮlr savo tamsumą, girtybėj pa
skendę, nemoka apverlinli šei- 
jbiyniško gyvenimo laimės. Vie
nok dažnai tokie apsivedė ne
atsižvelgdami į tamsų rytojų, o 
paskui prasibunda ir pamato 
sunkų gyvenimo jungą, 
abu turi vilkti iki galo, 
kurie supranta tai pirma,,
moka apvertint šeimynišką gy
venimą, jie nesiskubina vesti be 
aps •*. kavinio. Suprantama, 
gauna senbernio t/vią Bell 
yra išėmimas ir ypatiški daly
kai, kurių čia neminėsiu. Aš 
tik noriu nurodyti, kad daugu
mas negali apsivesti dėl ekono
minio padėjimo.

Pereitų metų Suv. Valstijų 
statistika parodo, kad tarp 18 ir 
45 metų amžiaus didelis nuo
šimtis vyrų negali apsivesti dėl 
to, kad iš savo uždarbio negali 
užlaikyti šeimynos.

'Tas pats yra ir su mergino-

Už $50.00 arba EAISVeS BONDSA
nupirksi kibai gražu $200.00 vertės 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, šilą mašina beveik nauja, prie 

l jos randasi rinkinys 
31 rekordu ir dei- 
mantinė adata veltui 
Mes taipgi turime ke

li au8štos klesos
m pfionoi'r.HŲ, kuriuosm mes parduosime už

■ bile pasiūlytą kainąH I Ines turimo
IBI I pratuštinti vietą.

^cs Tnipgi turime 
ĮJ $650 player piano,

1 garantuotą 10 inety
v ir vartotą tik 8 savai

tes, kurj mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. 1). LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA. 
VVESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c.
Prie šių kainą priskaitoina ir 

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

“Pajieškojimų Žurnalas”
Pajieško gimines, draugus, pabėgusias pačias ar vyrus, o ypatingai 
Vaikinams merginas, merginoms—vaikinus. Visiems pajicškojimai 
kainuoja tik $1.00. Merginoms pajicškojimai vaikinų Už DYKĄ.

Apart pajieškojimų telpa pamokinanti straipsniai, ypač iš šei
myniško gyvenimo ir meilės; apsčiai puikių juokų. Siuskite pa- 
jieškojimus luojaus. žurnalo kaina metams $1, viena kopija 10c. 
Reikalaukite platesnių informacijų, prisiusdami 3c štampą. Adresas:

' ADV. JOURNAL
Rooių 209 • 210 Temple Court Building, Chicago, UI.

Dr . Montvid
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

25 E. Washington St., Mūreliai! Field Annex, 18 flioras, Suile 1827
Phone Central 3362, Valandos: 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas We«t 6126
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T0WN OF LAKE Lapelienės vargai ir bėdos.

i 
ka ir kad patįs kapitalistai, k n* , 
ric esti užpakalyj šitos nelai- j 
mes, paskęs savo aukų krauju-.

Skerdyklų darbininkų demons
tracija.

Liepos šeštų dienų skerdyk
lų darbininkai ^surengė (Jidelę 
demonstracijų, kuri prasidėjo 
“stokjardų distrikte”, o užsibai
gė ant Wentworth gatves neto
li 33-čiosios. Maršavo dvi divi

Ištikrųjų, lapclienėj bloga, la
bai bloga — visai prastos toke
lės. Och, buvo kadais laikai, ge
ri laikai, bet “tokių jau nebe
bus!” Dabar apie juos galima 
tik prisiminti, pasvajoti, bet gy
venime visai kas kita. Jame vis 
tie patįs seni ir nauji vargai- bė
dos.

Kada visi demonstrantai susirin
ko į vietų, tuoj prasidėjo pra
kalbos. Kalbėjo penki kalbėto
jai? jų tarpe dvi moters. Viena 
buvo, rodos. Tarno Mooney mo
teris. Visų kalbos prasidėjo ir 
užsibaigė agitacija už unijų. Be
je, buvo prisiminta ir apie Ta
rno Mooney reikalą. Kalbėtojas, 
kur aiškino Mooney nuteisimo 
istoriją, kartu prisiminė ir apie 
tvarkos dabotojų elgimąsi ir 
čia. C.hicagoj. Del juoko jisai 
prisiminė, kad ir šiame susirin
kime tų dabotojų esą nemažiau 
kaip pačių darbininkų.

Prakalbos darė neblogą jspu-

Ikišiol iš vinių pusių lapelienę 
buvo apstoję, užbarikadavę tie 

kati juos kur — nežbažnųs 
laisvamaniai ir socialistai. Jie. 
savo laikraščiais ir knygomis ve 
dė iš kelio viernasias lapclines 
aveles. O dabar, dabar — nauju 
nelaime, naujas didelis, begalo 
didelis priepuolis, čia pat, šn-

gerai sužymėjusiems lenkty-, bus pakarti stipria įstatymų ran 
nėmis. Žmonių buvo daug ir 
visi gražiai linksminosi. Nekal
bant apie tą prakalbą, tas tuš
čias frazes, kurias Wasbinglon 
heistų vėjas išnešiojo į visa 
keturias dalis svieto, 
šiaip išvažiavimą reikia skaity
ti pilnai pavykusiu. Beje, liepos 
13 dieną toj pačioj vietoj bus 
kitas draugiškas išvažiavlimas, 
kurį rengia LM!D. Aido choras.

— P. G.
Kur dingo LSS 137 kp. kores

pondentas? Jau keliatas mene
sių, o apie kuopos veikimą jis 
nieko nebepraneša.

Kalbėjusia nutilo 
pasitraukė iš kelių.

ijjovaliai 
Procesiją

tojų verkė, kiti kukliai niūniavo 
žinomas jiems dainas.

Laike tos demonstracijos did
žiuma Argo krautuvių buvo už-

Dar viena auka.

Argo streikas.

Palaidojo du nušautu streiki
ninku; “kapitalistų bernai juos 

nušovė!’’ — sako kunigas.

Tom: Hoekstra Theodore Werner J. J. Stonkus

Thoedore Werner & Co
PUSMETINIS

m
| Saugokite Savo Akis J

Laj.L~L.ufjg

I špardavimas Siūty

Darbininkų, jų tiųpe ir lietu
vių, buvo daug. Ir tai neveizint 
lo, kad saulutė bu pasigailėjimo 
kaitino inaršuojančių nugaras. 
Tatai rodo, kad darbininkai jau 
pradeda suprast savo reikalus.

Jokio nerimavimo ir anarchi
jos apie kurią jau išankslo bub- 
nyla vietos didlapiuosė, nebuvo. 
Visa užsibaigė kuoramiausia.

riaus nosia, įsikūrė “Sena By- 
mska katalikiška bažnyčia”, da
gi pasikrikštijo save šventojo 
Petro vardu! Sako, ji, kartu su 
“senos rymskos vieros” kunigu, 
tapo permuvinta nuo Chicagi- 

Canalportaunės..
dclei jos lapelienėj dabar 
daug rūpesčių ir smutkų, 
Pondie neduok!

nes
O 

tirk

Argo streikas tęsiasi nevei
zint to, kad didlapiai buvo pas- 
I eibę, jogei jis tapęs sulaužy
tas. Tęsiasi ramiai ir tvarkiai, 
nes “tvarkos dabotojai” dar ne
ri įėjo sugalvoti naujos, provoka
cijos.

Vakar streikininkai palaido
jo du savo (Langu, kuriuos nu-

Tik-ką palaidojus du savo 
draugus streikininkai gavo ži
nių, kad Argo ligoninėj pasimi
rė trečia žudeikų auka, lietuvis 
Kazys Bakutis, (ii dešimts kitų 
dar kankinasi, jų likimas kol 
kas nežnomas. Manoma tečiaus, 
kad jie pasveiks.

Unijos valdyba kreipėsi į fc- 
dcralę valdžių reikalavimu iš
tirti visų dalyką ir patraukti kai 
liniukus tiesom Pažiūrėsime, kas 
iš*to išeis.

Streikas trane Co 
dirbtuvėje.

puikių, lengvų ir vidutines vogos siutų. Society 
Brand Clothcs ir kitų vadovaujančių dirbėjų.

Šios drapanos nėra visų skyrių, mums paliko 
nuo sezoninio išpardavimo.

si yra jūsų proga nusipirkti gerą siutą už daug- 
menišką arba mažiau negu daugmeniŠką kainą.

Čia jūsų apsilenkimas nuo aukštų kainų drapa
nų, kurios kaskartas kila aukštyn.

Skyrius 1 vertės, iki $25.00.

Licpos 6 d., rūpesčiu LSS 137 
kuopos, buvo surengta draugiš
kas išvažiavimas į Washing- 
ton Heights miškų. Buvo pro
gramas. Dainavo Aido choras, 
kalbėjo Šarkunas, duetą daina
vo P. Krušienė ir N. Kenstavi- 
čienė, o mažasai Shatkus pade
klamavo. Belo duota dovanų

Naktinis
Prakaitavimas

yra gydytojų užduotis, kadangi labai aiškiai parodo, 
kad tūli svarbus organai reikalauja kad butų atšvic- 
žyti, ir kad kraujas nervų systema turi būt sustip
rinti.

PART^GLORV SUTEIKIA GELEŽI DEL KRAU
JO, PHOSPHATA IR MAISTINGUS ELEMENTUS

Viena bunka kainuoja $1.25. Penkios bonkos 
tiktai $5.00. Prisiunčiama ant jūsų adreso ibe mo

PIRMOS KLESOS APTEKA PARTOSA
160 2nd Avė., Dept. L. L, New York.

(G. 61)

deliniai. Tai Onufry Marchak’ą 
ir John Wulok’ą. Tai buvo didi, 
Įspūdinga demonstracija. Du 
tūkstančiai vyrų ir moterų ilga 
ilga eile povaliai slinko miesto 
gatvėmis link Belhvoodo kapi
niu. Procesijai vadovavo mote
ris, apsirengusi juodais godulio 
rūbais, p-lė Mario Mazyka.

Dramatiškiausia, pakiliausia 
scena betgi ištiko tuomet, kai 
m ršuojantiems gedėtojams pa
stojo kelią juodai^ rūbais apsi
rengusi žmogysta ir pareikala
vo juos sustoti ir išklausyti jo 
kalbą. Tai buvo nepriklausomo
sios graikų katalikų šv. Jurgio 
bažnyčios kunigas, John G. Zal- 
lonoga. Gedėtojai iš karto nu
tilo ir stebėdamies sužiuro j iš
balusį nervingą dvasiškį. Pova
liai, bet aiškiu ir gaižiu balsu 
kunigas prabilo:

“Vienas šitų vyrų, kur šičia il
si i, buvo nuvykęs Francijon. 
kartu su musų armija, lygiai 
kaip daugelis tų, kur šiandie jį 
laidoja. Jis nuvyko, kad kovo
jus už laisvę ir žmoniškumą. 
.Ūsai sugrįžo į šią šalį, kur ke
leiviams buvo tikrinta, jogei jie 
gausią žemes ir daug laisvių.

“Bet jisai sugrįžo tik tam, 
<ad būti paskerstu kapitalistų 
jernais!

“Tikėsime, kad šitie žudeikos

Trįs tūkstančiai darbininkų me
tė darbų; reikalauja pripažint 
unijų ir įvest tūlų pagerinimų 
dirbtuvėj.

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui Htubų iš vidaus, no $1.50 už gal.
CARE BROS. WRECKING CO.,

3003 3029 SOUTH HALSTED STREET, * CHICAGO, ILLINOIS.

Apie trįsj tūkstančiai darbinin
kų - geležies liejėjų, mašinistų 
ir kt. — , dirbusių Crane kompa
nijos dirbtuvėje, prie Kedzie ir 
r10-tos galvių, vakar po Jrfelų 
-metė darbą ir nutarė laikyties 
iki paskutinosios. Darbininkai 
reikalauja pripažinti jiems tei
sę organizuoties į International 
Macbinist uniją, panaikinti dar
bą nuo štukų (piece work), o 
vietoj to mokėti darbininkams 
nuo valandų sulig unijos skėlų.

Metę darbą darbininkai tuoj 
susirinko į Brighton Park daržą, 
kur du atsiųsti unijos kalbėto
jai sake prakalbas ragindami 
darbininkus nepasiduoti savo 
naudotoj’ams. Kada venas jų 
kreipėsi į besiklausiančią minią: 
“kurie norite iškovoti sau uni
ją?” - kilo dideliausių ovacijų. 
Mos, mes — visi norime uni
jos! - - triukšmingai atsiliepė 

iš tūkstančių krūtinių.
Darbininkų ūpas stebėtinas. 

Ne vieno veide nematyt abejo* 
nes, ne vienas neklausia ar il
gai reikės streikuoti. Bet visi, 
kaip vienas, sako: — Mes turi
me laimėti kad ir čia dar taip 
šiandie prie streikininkų turbūt 
prisidės ir likusieji darbininkai, 
tie, kurių vakar nebuvo galima 
pasiekti ir išvesti.

Grane kompanijos dirbtuvėse

Skyrius 2 $20 vertės iki $40.00.

Micros yra nuo 31 iki 39 teigi keleaas didesniu ę t *
mierų iki 11.

Theodore Werner & Co
VYRŲ DRAPANOS IR APREDALAI r

11140-44 Michigan Avė.
Tcl. Pullman 514. Roseiand, III.

sų tarpe dar randasi aklų savo 
naudotojų vergų. Dar liūdniau,: 
kad jų tarpe esama poros lietu- ! 
vių.

Aplamai, darbininkų ūpas y- 
ra geras ir jie. žada streikuoti ( 
tol, kol kompanija sutiks išpil
dyti jų reikalavimus.

—Pirmas Streikininkas. StanislovasKokanskis
Laiškas iš Sibiro

■■■ ........................... ............ ■■..■■i.—■■

Aš esmi specialitas visų ligų 
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų 15- 
Mydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tu gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri- 
rodynias mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu. ,

Pritakau akiniu.^ teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
Kambarys 307. _

VALANDOS 9 iki 8 CtlIC/HVO 
Nedaliomis 10 iki 1.

35 So. Dearborn St. 
(Trmpaa Monroe) .

Kazimieras
Bakutis

melų amžiaus, mirė liepos 
d. 1919. Vėlioms paėjo iš 

Raseinių pavieto,
10
Kauno gub., 
Girkalnio parapijos.

Laidotuvės bus subatoje, 
liepos 12 d. 9 vai. ryto iš Ar
go, III. Į Argo lenkų Bažny
čia iš ten j šv. Kazimiero ka
pines.

Visi gimines, draugai ir pa
žįstami kviečiami atsilankyti j 
šermenis ir dalyvauti laidotu
vėse.

Tatai jų žiniai pranešu, kad 
šiandie, apie 9 vai. ryto, įvyks ki

tas streikininkų susirinkimas 
tame pačiame Brighton Purk 
darže, prie 36 ir Kcdzįe galvių. 
Draugai, kiekvienas privalomi 
ateiti ir pasitarti apie savo ben- 
(Irils reikalus. Tegul tarp musų 
nesiranda ne vieno lietuvio ske- 
bo-st reikia užos!

Kilus streikui kompanija tuoj 
pasirūpino pasišaukti būrį tvar
kos dabotojų, bet jiems, kaip iš
rodo, nebus kas veikti.

— Streikininkas.

Rašo tarnaująs Amerikos ka
riuomenėje, Sibire, kareivis, 

Jurgis Šeputis savo broliui Jo
nui Šepučiui, Csicagoje:

Vorehne-Udinskas, Sibire, ba-! 
landžio ,5 d. — Brangus mano 
broli'l Tavo laišką gavau. Ačiū. 
Apie save tiek pranešu, kad esti 
gj’vas ir sveikas. Apie grįžimą 
namo nieko negirdime, kada 
mus paleis iš to Sibiro.

Tarp rusų gyventojų yra bai
si netvarkė, maištai. Piešia va
gia nuo kfits kito. Valdžios nė
ra. Kas ginklų įtari, tas ir lais
ves turi ir turto turi, nes gink
lų' pagelba atimu turtus iš be-

Kauno 
Laido-

41) melų amžiaus, mirė liepos 
9 d., palikdamas dideliame nu 
lindime moterį Kazimierą, 
dukterį S'.Giiislavą ir 
žirnienį.

Velionis paėjo i 
gub., Šiaulių miesto,
luves įvyks liepos 12 d. suba- 
toc, 9 vai. ryto iš namų 919 
West 19th Place j Apveizdos 
Dievo Bažnyčią, iš ten į Šv. 
Kazimiero kapines.

Visi giminės, draugai ir pa
žįstami kviečiami atsilankyti 
į šermenis ir dalyvauti laido
tuvėse.

Pasilieka nuliūdime moteris 
ir vaikai.

KARPETŲ AUDgjŲ STE1KAS 
TĘSIASI.

AS, ADOMAS A. KAHALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labaį sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispe« 

sija, nevirinimus pilvelio, nusjabnėjimas. Kraujo, Inkstų, Nervu Ir 
abelnus spėkų nustojlmas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutarps 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 

I ’šnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas s* 
Ivaitė po buteli Salutaras, Bilterl*. ir |w S mėn. savo paveiksle pa
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
vnagiai ir esu linksmas ir 1060 sykių dėkųoju Sh kitaras mylisiu ge- 
radėjisUi ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem s< toriais 

ištikimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutarast
< S A L U T A R A S

CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrūnas, Prof.
1707 ffo. Halsted SU Telophona Ganai 6417 Ckicago. H).

Nelson Hug kompanijos dar
bininkų streikas dar tęsiasi. Dar
bininkai mete darbą praeitą sa
vaitę, kada samdytojai atsisako 
išpildyti jų reikalavimus su
trumpini darbo dieną (iki 8 

vai.) ir padidinti algas.
Labai nemalonu, kad randasi 

ir tokių darbininkų, kur sten
giasi parduot savo draugų rei
kalą eidami streiklaužiaiilų. 
Nors tiesa jų nedaug ir kompa
nija jais neiižkamšys visų sky
lių, bet lai lik parodo, kad mu-

nių.
Dabar esame labai toli nuo 

Vladivostoko. Tryliką dienų 
važiavome, geležinkeliu tris tū
kstančius varstų į Sibiro gilu
mą. Dalbar jau trecia diena 
kaip apsistojome Verchne- 
Udinsko mieste, netoli nuo Ir
kutsko. Kur 
me, Spaskoje, 
jau pavasaris, 
Ud’niske dar
dąug; pavasaris, sako, 
sidedąs apie gegužės

pirmiiau silovėjo- 
šiuo liuku buvo 
o čia Vcrchnc- 
šulla ir sniego 

čia pra- 
mėnesio

šiame mieste suradau keičią 
lietuvių, Jie išbėgę iš Lietuvos 
kares melu, šiek liek papasa
kojo apie Lietuvą. Baisybes, 
kokių musių ten buvę ir kaip 
žmonės nukentėję. Iš Raseinių 
apskričio žmonių nųiža kus le-

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau; 
dėjimą, kuomet raštas susibėga į 
kruvą, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 metų 
patyrimas Šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visą 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
ftKIV SPECIALISTAS 

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

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

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

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimas 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
i>atinga doma at 
kreipiama i vai- 

__ 119 vak. 
nekėliomis, nuo 10 iki 11| dieną 
4649 S. Ashland av. kamp.47st.

Telenhone Yards 4317 
Boulcvard 6437

i>atinga di 
kreipiama 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki

....................... ...........................

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laboratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fink St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telcrhone Ganai 3110. 
GYVENIMAS: 8412 &..JJnUted. Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

Telephone Yards 5834

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

DR. 6. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

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

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

dėliomis nuo 9—2 po piet.
Telenhone Yards 687

PO

Vyrišky Drapany Sargeliai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

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

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

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

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

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

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

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedėliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
mis visą dincą iki 10 va), vak.

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

Įsteigta 190*2

pabėgę. Mat, vokiečiai neju- 
čioms užėmę tą kraštą ir žmo
nes pasilikę po vokiečiais. Da
bar lietuviai turį jau laisvės, 
nes vokiečiai iš Lietuvos išsi-

'l iek tų mano naujienų, Ne

rašyk man laišką ir papasakok, 
kokios naujienos pas jus. šiuo 
tarpu pasilik sveikas, ir sudiev.

—Jurgis Šeputis.

Telephone Yards 5032

Du M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakdYc

Dr.O. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roscland, H!.
Telefonas tas pats rezidenci

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

2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakare.

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

DR.A.A. ROT H
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, III.
Ofiso Tol. Boulcvard 160

Rcz. Tol. Scelcy 120

i



Pranešimai
darbo.

, Cicero, III. RĘIKIA DARBININKŲ PARDAVIMUI NAMAIŽEMĖ

Pastaba ataiunčlantiema draugijų

Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavarde ir adresų 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra_ 
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus ele. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų dau^ 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
H vuknro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, gulima 
telefonu, Canal 1506, pranešti

— Redakcija

MELUOSE PARK, ILL.
Pranešimas “Naujienų’’ akai- 

tytojams.
Norintis nusipirkti Naujienas 

atskiromis kopijomis, arba užsisa
kyti per išnešiotoji, meldžiu kreip
tis į A. Chapes, 906 — 22 Avė.

P. čeraška,

REIKIA vyrų ant burdo su val
giu ir kambariai yra dideli, gali gy
vent po (Ju ir pakeleiviams gera 
viela pernakvoti.

LIETUVIŠKAS HOTELIS 
1606 So. Halsted SI., Chicago, III.

Naujienų Cirkuliacijos užiurėtoj.is.
Ro.seland. — LSS. 134 kp. .susirin

kimus bus nedėlioj, lie|H>s 13, 16:30 į 
vai. rvto, 9-to Wardo Socialistų sv, i
ant trečių lubų. 11100 Michigan Av. 
Visi nariai malonkėte bot, nes tai 
pusmetinis susirinkimas. Atėjo ir 
Musų Tiesa,, gausite.

— D. K. Sabaliauskas, Org.

REIKALINGA 25 merginų prie 
dirbtuvės darbų, $14 į savaitę mo
kinantis, $17.211 savaitė nuo šmotų.

American Insultifed \Vire & 
Cable Co.,

954 AVest 2lst St., Chicago, III.
REIKALINGA — prityrusių mai

šų lopytųjų, vyrų arba moterų.
M. S. Goldbcrg, 

1508 Nesvbcrry Avė., Chicago.

PARDAVIMUI barzdaskulykla, du 
bttlliy krėslai, marinom 
Irikos apkarpytojus, 
žiui mašina, cigarams 
narni kambariai, turi 
už $375. Atsišaukite 

CHICAGO RARBER 
MENT AGENCY,

32 N. Welis St. 2 fialas Chicago. 
Tel. Pullman 3li 11

spintos, riek 
fenas, masa- 
spinla, gvvc- 
but parduoti

EMPLOY-

AUTOMOKlLlAi
PARSIDUODA 7 pasažierių kaip- 

lik ngujas Haynes automobilius par
duosiu pigiai arba mainisiu ant lo- 

'' 3346 So. Halsted Street,
III.

to: C.
Chicago

REIKALINGA langų plovėjų, $30
North Sidės Draugijų Sąryši* ren 

gia išvažiavimu į Jefferson girias 
nedėlioj, 13 d. liepos. Kalbės <h g. 
P. Grigaitis. Visus kviečiame at
silankyti. — KomiiteiaH.

.11E AKO DARBO Chicago \Vindow Cleaning Co., 
02 W. VVashington SI., Chicago

P. P. D. Unijo« susirinkimas į- 
ks 12 liepos kaip 8 vai. vakare, 

svetainėj, 3001 Su. Halsted 
. — Raštininkas.

PAJIEŠKAU darbo prie duonos 
išvežiojimo, esu patyręs tų darbų, 
galiu'dirbti su arkliu arba su au
tomobiliu. Kam reikalingas toks 
žmogus meldžiu atsišaukti šiuo ant
rašu:

REIKALINGAS atsakantis buče- 
ris. Turi mokėti kalbėli lietuviš
kai, angliškai ir lenkiškai.

Chas Zube, 
12022 S. Halsted St. \V. Pullman, III.

Aušros

Pullman. — D-stė 
j No. 2 mėnesinis 
ryk.s (Kada? Red.| 
iti So. Halsted St.

3 vai. pu pietų.

Weat Tėvynės 
susirin- 

Lietuvių 
Pradžia 

Komitetas.

3833 S. Emerald Av. Chicago
Pirmos lubos nuo užpakaliu

PARDAVIMUI automobilius Hay- 
nes, 5 sėdynių, 4 cilindrių, gerame 
stovyje, su naujais laivais, Atsi
šaukite greitai. \

Azuko Garage, 
3301 Auburn Avė., Chicago, III

Cicero. LMPS. 43 kuojos ekstra 
ir mėnesinis susirinkimas ivyks pėt 
nyčioj, liepos 11, kaip 7:30 v. vak. 
(i. Tamuliunienės svetainėj. 1447 — 
49 Avė. Visos narės malonės būt

— Valdyba.paskirtu

1-mas Apskritv$ rengia 
išvažiavimų į Jefferson 

miškus, nedėlioj, liepos 13 d. Rus 
puikus programas. A’isus kviečiame 
sk.iitlr.gai dalyvauti. — Komitetai.

l.DLD

Melrose Park, III. — LTDK. Algir
do mėnesinis susirinkimas įvyks 
nedėlioj liepos 20 d., kaip 1 vai. 
po pietų l'rank ir James svet. Prie
žastis nukėlimo susirinkimo iš 13, 
d. liepos italų piknikas. Savininkai 
atiduoda jiems svet.

— Rašt. Ant. Jasinskas.

PARSIDUODA PIGIA! 3 LOTAI 
ant kumpo ir gražioj apicllnkrje 
YVestern Avė., ir 63-člos. Parsiduos 
pigiai nes savininkui yr--i nenlbuti- 
lUii reikalinga pinigai. Atsišaukite 
pas

A. GRIGAS A CO..
311 I So. Halsted St., Chicago, III.

5 AKRŲ FARMA.
Gyvenkite laukuose kur jus gali

te turėti savo vištų, k irvių ir kiau
lių ir palįs augyti savo daržoves ir 
tuo i'aČiu talku dirbti Chicagoje ar
ba arti dirbtuvės Ten kur yra arti 
darbo. Nemokėkite visko kų, jus 
uždirbate už pragyvenymų. Ant 
tos mūzos ūkės jus galite sumažinti 
just; groScrio bilus ant pusės ir tuo 
pačiu laiku jūsų žemė 
kas melas, 
tas pinigų sviete yra geras šmotas 
žemės :uti Chicagos. 
lefonuokite arba rašvkite 
Sf ibior, lloom 40, 
St. Tel. Main 2043. 
vakarais, 21116 Armitage Avė. 
Armitagc 1570.

iiugs vertėje
Saugiausias inveslrnen-

Ateikite, te- 
F. J. 

106 N. La Šalie

.į m

DRAUGUOS IR ORGA
NIZACIJOS _

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES PAAELPOS.

Valdyba 1919 metams:

P. Švelnia, pirmininkas,
1732 N. Lincoln St.

Vicc pirmininkas Dom. Žutautas,
1502 N. VVood Street.

J. Kalpokas, nutarimų raštininkas
1839 \Vabansia Avė.

V. Briedis, turtų raštininkas,
1019 N. Marshfield Avė. 

Just. Antanavičia, iždininkas,
1719 Eilėn St.

II. Rauskiniutė, konl. rašt.
1652 Wnbnnsia Avė. 

Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo giob. 
J. Dauginis, maršalka.
G. H. Moldenhauer, dak. kvotėjas.

1554 W. Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redų kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 VVabansia Avė.

Pėtnyčia, Liepos 11 d., 1919

DRAUGUOS
3959 W. 16th St. 

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

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

J. Zautras, pirm.,
1919 S. Union Avė. 

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

A. Mazetis, nut. rašt.
731 W. 18 St.

F. Girdwalnis, Fin. rašt.
2000 S. Halsted St. 

D. Shcmaitis, Kas.
1750 S. Union Avė. 

Susirinkimas būna kas antrų su- 
batos vakarą kiekvienų mėnesį 8:00 
vai. vak. D. Shemaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.

PARSIDUODA barzdaskutikla ant 
3 krėslų už pigią kainų.

2320 So. Leavitt Si r.

Kas norit mainyti automobilių 
ant namo, namas gerame padėjime 
North Sidėje. Kreiptis į Naujienas 
laišku pažymėdami ant laiško No. 2.

PARSIDUODA 2 tonų Auto car 
Truckas 1917 m. geras anglims ir 
krautuvėms ir 2 Biucko Truckas *18 
% tonų dėl Grosernės arba dėl ki
lų lengvų dalykų visai kaip nauji, 
priežastis pardavimo išvažiuoju iš 
miesto. Atsišaukite kuogreičiau- 
siai $650, tarp 4 ir 8 po pietų.

5139 So. Robey St.

ANGLIŲ KASfcJAI: RAKANDAI

kuris 
__________ nus

kriaudė. Jeigu sugrįš bus viskas do
vanota. Kas pirmas man apie jį pra
neš gaus $15 dovanų.

Anelė Bitautaitč,
3231 Auburn Avė., Chicago, UI.

Pajieškau Augusto Pociaus, 
prasišalindamas nuo manęs

JIEŠKO PARTNERIŲ

Roseland. — LMD Aido choras ir 
LS.M. Ratelis rengia draugiškų iš
važiavimų į \Vashington Heighls pox .((), 
miškus (tarp 107 ir 108 gatvės ir 
Barine Avė.) nedėlioj, liepos 13 d.

,1 IEŠKAU kompano - pusininko, 
kuris apmokėtų už patentavimo iš
laidas $150.00 ant mašinos žemės 
pritraukimo jiegos ' 
kio kuro.

varomos, be jo- 
Mėgink tapti turtuoliu. 
J. Vihitis.

Paincsdalc, Mich.I

štai jutna ateina gera naujiena.

Visi kviečiami atsilankyti i šį išva
žiavimų. — Komisija.

REIKIA DARBININKŲ

The Atlantic Coal Coinpany, Ine., 
nori jums pranešti, kad jų kasyk
los New Geneva, l'ayetee paviete, 
Pennsy Ivanijoje. y ra visos atidary
tos ir gatavos krovimui anglių. The 
Tipple yra gatavas, tramvajus my
lios ir puses yra pabaigtas, naujos 
kasyklos karai ii' lokomotyvas yra 
atsiųstas į kasyklas, ir keletas na
mų angliaksiams 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. Šerai yra i>o $50.01) kiek
vienas. Jus galite pirkti tiek daug 
Šerų kiek jus norite. Mes norime 
gorų pastovių, ištikimų angliakasių

TIKTAI šį MftNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros skii- 

ros seklyčios setų, vartotų tiktai 30 
dienų, vertas $175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios štailės. 
Mes taipgi turime visokių divoaų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
S1UNČIAME Už DYKA. Priimsime 
Libcrtv Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

NEPAPRASTA PROGA 
įsigyti 

5 AKRU FARMA.
Kuri randasi arti Chicagos ir ge

ležinkelio stoties. Šių žemę galima 
nupirkti labai pigiai ir lengvai mė
nesiniais išmokėjimais ši žemė y- 
ra juoda ir trųši ir augs viskas. 
Jus čia galite gyventi laukuose, tu
rėti vištų, kiaulių, karvių ir augyti 
daržoves ir tuo pačiu laiku jus ga
lite dirbti Chicagoje. Rašykite, te- 
lefonuoklte arba ateikite pas mane 
šiandien ir leiskite man jums pa
rodyti kaip jus galite tapti nepri- 
gulmingas už mažai pinigų.

Paul Baubly,
Room 40. 106 N. La Salk* St., 

Tel. Main 2043

PIRK NAMA nuo paties savinin
ko tai sučėdvsi kelis šimtus dolerių, 
aš turiu parduoti namų taip pigiai 
kad jums atneš 12 procentų, kų kiti 
perka lokį namų gaudami 5 procen
tu. Namas mūrinis, visai naujas, 
landos neša i metus $720.00, o par
siduoda už $6800.00. Kas norėtu
mėt pirkti tai pasiųskite laiško ir 
aš atvažiuosiu pas jus ir nueisim 
"ažiureli. Atsišaukite laišku 
No. 1, 1739 So. Halsted St. Chicago

Kenoaha, Wia. — LSS 59 kp. Ai
do choras rengia draugiška išva
žiavimų į Ištinę (?) miškus (prie 
Holland Avė.) nedėlioj,, liepos 13. 
Rus nrakalbų, dainų ir (t. Visus 
kviečiame atsilankyti.

— Komitetas.

REIKALINGI AGENTAI
LIETUVIU BENDROVE REIKA

LAUJA KELETĄ AGENTU, KURIE 
GALĖTŲ PAGELBSTI PABDAVOT 
FABMAS IB LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI GEBOS. KLAUSKITE PLATES
NIU PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAN!) AND

Jei jus tikite esųs geru žmogumi 
ir norite prisidėti prie šios kompa
nijos. rašykite i 
ATLANTIC COAL COMPANY, Ine. 
209 Union Bank Bldg.,

Pittsburgh, Pa.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų ne

praleiskite šio bargeno. Puikus 
Player Pianas, staile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai^ 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
Lokį teisingą pasiuiijimų, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograh. Grajina vi
sokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

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

JEIGU NORI PARDUOTI 
nra^ertis, namus, farmas,

savo 
lotus, 

duokit mums, mes jums parduosim 
ieigu norit išmainyti išmainysim į 
trumnų laikų, mes parduodam dau
giausia neinu ir kitokiu nuosavibių, 
mes nereikliau jam didelio užmo-

kesnio už musu darba, kuriems to
li atvažiuoti galit prisiųsti per laiš- 
Tn surašydami visų nuosavybės l)U- 
dų

3301 So. Halsted St., Chicago, III
1 stkl. 
lovas, 2 
fonofra- 
savaitę;

Springfield, III. — LSS. 29 kp. mė 
nesinis susirnikimas įvyks nedėlioj 
liepos 13, Red Mens’ svetainėj 22814 
So. 6 St. Pradžia kaip 2 v. po pie
tų. Nariai prašomi ateiti laiku,

— Komitetas.

REIKIA leiberių į fandrią, pasto
vus darbas, 

link Relt Co.
39 St. X Stevvart Avė., Chicago, III.

St. Charles, III. — LSS. 177 kp. 
susirinkimas ivyks nedėlioj, liepos 
13, kaip 2 vai. po pietų Glamžos 
svetainėj. Visi draugai privaloyatsi
lankyti, nes turim daug svarbių rei
kalų. — 1* Valentas.

REIKALINGAS barzdaskutis jau-i 
nas vyras su geru patyrimu. Gera j 
užmokestis. Norima, kad pradėtų 
dirbti ateinančia savaite.

070 W. IKth Str., kampas Union 
ir 18tos gatvės.

RANKOMIS DIRREIU GUZIKŲ 
SKYLUČIŲ

Mes galim? panaudoti greitai bi
le kurį skaitlių prityrusių rankomis 
siuvėjų, taipgi merginų mokyties 
dirbti guzikų skylutes, finišiuoti ir 
aru: hole hasting. Mokama 
mokestis laike mokinimosi.

PARDUODU rakandus: 
setų, 2 karpetas, 2 stalu, 2 
“bookcases”, 2 komodas, 1 
fų. Turi būt narluoti šių 
pigiai. Kreipki teės bile kada.

3044 So. Union Avė., 1 lubos.

ir kiek kainuoja.
C. P. SUROMSKI CO., 

R1 AL FSTATE.
3346 So. Halsted SI., Chicago, UI.

šaukite į dirbtuvę artymiausių 
i amų.

Hari, Schaffner & Marx,

gera
Atsi- 
jusų

EXTRA baigai n 2851 So. Eine- 
Hald Avė. parsiduoda 3 fintų mūri
nis namas po 6—6 6 kambarių, kai
na *3500.00.

Clemans Mikutis 
903 W. 33 St., Chicago, III.

ANT pardavimo eleetrie pianas, 
beveik naujas. Parduosiu pigiai. 

4258 So. Maplewood Avė.
Ant pardavimo *,Pool table” su 

visais įtaisymais, parduosiu už $20 
4258 So. Maplesvood Avė.

NAMAI-žEMe

Ant pardavimo 2 lotai, ant 41 mos 
ir \Vestern Avė., arba mainysiu 
ant propertė

M.ėKinley
\vood Avė.

1045, 4258 So. Maple-

DRAUGYSTE LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS.

Valdyba 1919 metams:
Pirm., Kaz. Brazevičius, 

402 Lincoln Street
Vice-pirin., Ig. Jaseliunas, 

960 Jenne Street.
Prot. sekr., Jonas Sereikis, 

960 Jenne Street
Fin. ’ sekr., Kaz. Orlauskas, 

818 Jenne Street
Iždin., Ig. Orlickis,

313 N. Sheridan Road 
Iždo globėjai:

Juozas Poška. 809 Aibei t Street
M. Songaila. 653 Market Street 

Maršalkos:
Tonas Kasiulis—, 653 Garden Street
M. Nekrušas, 420 Orangt Street 

Teisėjas Antanas Bubele,
313 Quince Street 

Vėliavanešiai:
Juozas Jurevičius, 152 Main_ —St.
Petras Miliauskas, B. 1 Box 56 

Durininkai:
N. Janavičia, 614 Market Street 
Ren. Kančias, 274 N. Chicago St.

HARVEY. ILL.. AMERIKOS LIETU
VIŲ PAŠALPOS KLIUBO. 

Valdyba:
Pirmininkas Alex Lemesh,

155 and Vincennes R., Box 88, 
Phonix, III. 

Vice-pirm. Kazimieras Norvvich,
15520 Loornis Av., Harvey, III. 

Protokolu Rašt. Antanas Bernotas.
191 — 1571h SI., Harvey, III. 

Finasų Rašt. Mykolas VValenta.
553 — 155th St., Phonix, III.

Kasierįus Alex Macikas,
526 — 1541h Place, Phonix, III. 

Kasos Glovėjai:
J’etras Cheponis.

154 Place, Box 80, Phonix, III. 
Louis Buividas,

15819 Latfop Avė., Harvey, III. 
Maršalka Petras Delba,

15815 Cnrce Avė.. Harvey, 111.
Susirinkimai laikomi kas mėnuo 

paskutinį nedėldienį, 2 vai. po pie
tų, Gonctarzo svetainėj, Halsted St., 
Phonix, III.
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Jaun. Liet. Am. Tautiško Kiiubt 
valdyba 1919 metams: 
S. S. Meškauskas, Pirtn.,

3752 So. Wallace si
K. Kunca, Vice-pirm., 

3126 So. Lowe avė
K. J. Pctroks, Nut. Bašt.

3422 So. Lowe avė
J. Gustaitis, fin. rašt.

2856 W. 38 PI
J. žilvitis, ižcl.

t 841 W. 33 st.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

J. Chepaitis, pirmininkas, 
1661 N. Oakley Blvd.

T. Sabiecki, pirm, pagelbininkas, 
2042 Homer str.

J. Zakarauskas, nutar. raštininkas, 
1302 N. Hoyne Avenue.

J. Rasimas, iždininkas,
1845 N. Hoyne Avenue 

J. Kitchas, finansų raštininkas,
3646 Hamilton Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirmų ket- 
vergų kiekvieno mėnesio, Liuosy- 
bės svetainėje 1822 Wabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

LIET. SUNŲ DR-JOS, SHEBOY- 
GAN,WIS., VALDYBA.

Juozas Bukauskas, Pirm.,
1424 S. lOth st.

I’r. Makarevičia, Pirm, pad.,
1618 Huoron avė.

Mot. Baltrušaitis, Prot. rašt.,
1602 Indiana avė.

Kaz. Tutis, Turto rašt.,
719 Alabama Avė.

Mot. Benionis, Iždin.,
1424 So. llth St.

I’r. Jesinskas, Iždo glob.,
1626 New lersey avė.

Juoz. Svitlauskas, Iždo glob.,
1623 Indiana avė.

Jurgis Montvila, Maršalka,
1336 Erie avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmų 
pėtnyČią kiekvieno mėnesio, Eagle 
Hali svet.

DR-TES MEILfeS LIET. AMERIKOJ 
VALDYBA (CICERO. ILL.): 

Frank Sadauskis, pirmininkas,
1522 — 49th Avė., Cicero, Iii. 

Kazimieras Bladikas, vice-prez., 
Antanas Morcevich. prot. raštinink., 

1923 S. Union Avė., Cicero, Iii.
Izidorius Wedeckis, fin. rašt., 

555 W. 14th St. City.
Juozapas švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius. kasos aptekimai, 
Antanas žičkus, pirmas maršalka, 
Geo. M. Chernauckas, antras marš., 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

22 kp. ir LDLD. 45 kp. drau- 
išvažiavimas į Jeffersono 
įvyks nedėlioj, liepos 13 d.

kalbės Andrulevi-

giškas
miškus
Bus programas, 
čia, T. Dundulis ir kiti- Kvieči 
me visus atsilankyti.

— Rengimo Komitetas.

1 REIKIA patyrusiu cabinet mak- 
er prie pataisytų raKandų, pastovus 

! darbas.
Gladman Bros..

832 MaxweJl St., Chicago, III.

AVashlenasv & l'Jth Sts.

West Pullman, — \Vex| Pullmano 
4rių Draugysčių Sąryšio susirinki
mas įvvks 12 d. liepos, llieutvių sv. 
11946 So. Halsted St. Pradžia 1 
vak po pk’tų. Draugai malonnė- 
kite atsilankyti paskirtu laiku, n-s 
turim daug reikalų.

— Sekr, S. Tiluikns.

KAS turite laukuose 
farmų ir norite mainyti 
mą meldžiu atsišaukti į

2802 So. YVallace Si.,

narna arba 
j miesto na 
savininkų

Chicago.

KELNIŲ OPERATORIŲ. Mes ga
lime panaudoti tuoj a u.s kišenių dir- 
bėiu ir operuotojo, prityrusių prie 
vaikų kniekerbockers. 'i’ai])gi mer
ginų prie mašinų, norinčiu išmokti 
operavvmo. Gerų mokestis, 
karna laike mokinimosi.

Mo-

I PARDAVIMUI — didelis bargc- 
nas, nuiro namas 2 flatų, 8 kamba
rių ir garage. Kaina $3000.00.

2713 Emerald Avė., Chicago.

1922 So. Halsted Si.

Lietuvių Janitorių vyrų ir moterų 
pašelpinio kliubo pusmetinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj. 13 liepos, 
1 va). fM) pietų John Engei svet. 
3720 W. Harrison St. Draugai ir 
('raugi 
turime daug svarbių reikalų 
šlyti. — Nut. Rast. F.

Harrison St.
malnoėkite buti| laiku, nes 

apsvar 
Stiško.

*1000 žemiau kainos, medinis na
mas pardavimui. Del platesnių ži
nių atsišaukite į

M. Shuster,
1025 Mest 20th St., Chicago.

REIKALINGAS vyras prie raišio- 
jimo nopierų.

Peonles Iron A Metai Co., 
5835 So. Loornis St.

F AR MOS.
Tiems, kurie norite gyventi ant 

farmų yra geriausia vieta, lietuviš
koj kolonijoj Vilnos. Kurioj dau
gybė lietuvių gyvena ir visi yra už
ganėdinti. čia žemė labai derlinga 
ant kurios viskas geriausia auga. 
Randasi prie geležinkelių gerų kelių 
ir gražių Ežerų su daugeliu žuvim 
Ir dabar žemė parsiduoda labai pi
giai, nuo $15.00 iki $30.00 už akerį. 
Galit pradėti dirbti farmų su $100 
ir nejusit kaip turėsit savo farmų 
išmokėta. Ir mes duodame darbų 
ant farmų katrie pirks farmas ii 
taipogi priimam Liberty bondsus už 
pilnų preke ir imam lotus kaipo da
lį Įmokėjimo ant farmų. Del pla
tesniu žinių rašykit lietuviškai.

K. Gadlauskas lietuvis direktorius.
SANRORN COMPANY, 

Eagel River, Wisconsin.

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privatiškų Fondų dėl in- 
vestinimo j antrus mortgagius, duo
du ant

Room
111 W.

gerų i.šlvgu.
H. O. MULKS. , 

1117 Herris Trust Bldg. 
Monroe St., Tel. Central 8830

MOKYKLOS

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNTGATKSCKJ GEDIMINO 

KENSJNGTON. ILL.
D. Shatkus, pirmininkas,

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

324 E. 116 St.
K. Bahreinas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė.
A. Norbutas, finansų raštininkas, 

27 E. 102 Place
F. Shcdvillas, kasierius,

341 Kensington Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pčtnyčią kiekvieno mėne
sio F. ShdnviJJo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

CICERO LIET. VYRŲ IR MOTERŲ 
APŠVIETOS DR-JOS VALDYBA:

Valdyba 1919 metu:
Agota Kaminskienė, pirm., 

1436 So. 48th Ct., Cicero, III.
Juozapas Takazauskas, Vice-prez., 

1404 So. 48 Ct.. Cicero, III.
S. A. Vasiliauskas, Prot. rašt.,

1302 So. 50th avė., Cicero, III.
V. Shileika. Fin. sekr.,

1409 So. 49 avė., Cicero, III. 
M. Bartkienė, Ižd.,

1500 So. 48 Ct.. Cicero. IB.
Iždo globėjai: V. Stanislovaitė, 

1334 So. 48 avė., Cicero, U].; A. Do- 
čkienė, 1225 So. 50 uve., Cicero, III.; 
J. Marazas, 1530 So. 49 avė., Cice
ro, 111.
T. Bartkus, maršalka,

1500 So. 48 Ct., Cicero^ II). 
C. Tuskienis, Org. Užžiur.,

1225 So. 50 avė., Cicero, H L

Keistučio Kliubo knygyno 
jos susirinkimas

komisi 
pėtnvčioj, 

liepos 11. po num. 3834 So. Kedzie 
Avė. Nariai prašomi susirinkt 
kai]) 8 vai. vakare. — Patamsis.

REIKIA patyrusio shearmeno į 
serap iron y ardų, pastovus darbas, ( dos. 
gera mokestis Klauskite Mr. 1*'. 
Koeneke.

Harris Bros Co., 
35 and Iron Sts. Chicago.

REIKALINGAS atsakantis barbe
ns gera mokestis, darbas ant visa- 

Atsišaukitc greitai.
R. Guzevičia.

704 W. 35th St., Chicago, III.

PARDAVIMUI

Indiana Harbor, Ind. — Liet. Vy
rų ir Moterų Apšvietus D-stės mė
nesinis susirinkimas įvyks nedėlio
jo, 13 d. liepos, 1 vai. po pietų, J. 
Radžiaus svetainėj 3602 Cedar St. 
Visi nariai malonėkit susirinkt pa
skirtu laiku ir atsivesti naujų na- , 
rių. — Rast. J. Kondroška.

REIKIA moteries rinkt skudurus 
pastovus darbas, gera mokestis.

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

PARDUODU restoranta, lietuvių 
apgyventoje vietoje. Biznis išdirb
tas per 8 'metus. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos. 1619 So. 
Halsted St.. Chicago.

Dr-stės Meilės Lietuvių Ameriko
je atsilankyti ant pusmetinio mitin
go. kuris įvyks subatoj 12 d, liepos, 
kaip 7:30 vai. vakare, (». M. Cher- 
nausko svet. 1900 So. Union Avė. 
Nariai, nepamirškite atsilankyti ir 
užsimokėti mėnesines duokles, o 
taipgi ir posmertines. ' — Valdyba.

REIKALINGA merginų — paty
rusių ir mokyties vartoti karšta ir 
šaltų klijį. košelę ir tt. padengimui 
ir 1 .
skrynių. Darbas 
mui poperinių dėžučių, 
keslis jr darbo sanlygos, 
arba ateikite ir pasimatykite 
mumis.

Kniekerbocker Case Co.. 
2Ž6 N. Clinton St., Cliicago.

pamušimui pavydalus spintų ir 
panašus dirbi- 

Gera mo- 
Rašykite 

su

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

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

Dr-s!ė Lietuvos V. A. No. 1 mėne
sinis susirinkimas įvyks nedėlioj, 
liepos 13. kain 1:30 vai. po pietų 
Dovis Sųuare Park svet. 45 ir Pau
lino gt. Draugai ir draugės, ma- 
lonėsiae būti laiku, nes turime daug 
svarbių reikalų apsvarstyti

— P. Rašt. D. Matuz.

RE!KALINGA merginų ir moterų 
prie lengvo dirbtuvės darbo, taipgi 
mokytis austi Gera mokestis. Pas
tovus darbas visa meta.

Olson Rug Co., 
1508 W. Monroe St.

PARSIDUODA šiaučiaus biznis, 
visi įtaisymai, gali pirkti viskų ant 
syk arba vien tik mašinas. Atsi
šaukite 520 E. 79th St. arba pas sa
vininkų

Joe Shoampi
7820 So. Halsted St., (’hieago, III.

Farmy Jieškantiems.
Tie kurie jieškote farmų yra ge

riausia vieta, lietuvių farmerių ko
lonijoj 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 rrie lietuviško miestelio, W00D_ 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė
jo. Dar yra proga lietuviams dau
giau biznių užsidėti.

Ten dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, no $15.00 ir aukščiau už ake
lį. Galite pradėti pirkti farmų su 
$100.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

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

Klauskite platesniu paaiškinimu 
tiesiog j Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtu farmu, o jums bus 
prisiųsta knygelė su platesniais pa
aiškinimais, paveikslais ir žemla- 
piais.
Liberty T,and & Investmcnt Co., 

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

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
inas padarys Jus žinovu i tnirap* 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo desiguing ir .siuvime 
skyrius ,hur mes suteiksime praktiš 
kų patyrimą kuomet jus mokysite

Elektra varomos mašinos muši 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti lt 
pamatyti musų mokyklą bile lalku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigių kainų.

Petrenos daromos pagal Jūsų mle 
rą — bile staiičs arba dydžio, iš bt 
le madų knygos.
MASTER DESIGN1NG 8CHOOL

J. F. Kas nieką. Perdėtinis
190 N. STATI-] STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

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

H. Labanauskas, Pirm.,
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park \ve. 

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct 

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avė 

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė. 

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

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

Vladas Bielskis, Organiz.,
267 Milvvaukee avė. 

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

Metiniai komitetai VI. Bielskis i» 
Juozas Vaičiulis.

LIET. MYL. DR-STfiS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 W. 34 st.

Antanas SIrole, Pirm, pag.,
2018 So. Peoria st.

Kaz. Demereckis, Nut. rašt., 
3338 So. Auburn avė.

Vinc. Buiskas, Fin. ra$t.,
1520 So. 49 avė., Cicero, 111. 

Fel. Ardžiauskas, Kontr. rašt..
3424 So. Union avė.

Ant. Sinkus, I kasos glob., 
4025 Montgomery St.

Ant. Burba, II kas. glob.,
2947 W. 39th St.

Kaz. Vaitkus, Maršalka,
833 W. 33rd Place 

Ant. Antanaitis, Iždin.
819 W. 35th Street

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatos vakarą kiekvieno mėnesio, 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., Chicago, III.

ASMENŲ .ITEšKOJIMAT
PAJIEŠKAU moters ar merginos 

prie mažos šeimynos, meldžiu atsi
šaukti 6 vai. vakare.

B. Gilwid, 
1712 Marshfield Avė., Chicago, UI.

Mes norime pranešti kas link per
kėlimo musų dirbtuvės iš 733 Kar- 
low Avė. i musų nauja šviesių dirb
tuvę* nrle 823 So. Tripp Avė. ir rei
kalaujame sekančiu darbininkų:

Guzikų skylučių dirbėjų
Pirmų beisterių
“Flbovv seam and bent” dirbėjų
Prie visokio darbo operuotojų ir 

merginu nrie mašinų.
H»r». Srhaffner & Marx, 

823 So. Tripp Avė.

PARDAVIMUI pigiai pikčernC ar
ba studija. Vėliausios mados įtaisy
mai. Gera vieta. Kreipkitės j

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

SMULKMENŲ groserio ir Ice 
Cream ir saldainiu sankrova par
davimui. Turiu parduoti iš Prie
žasties ligos ir negalėjimo dirbti

PARDAVIMUI nigiai saldainiu, 
cigaru, ei garėtu, tabako ir visokių 
smulkmenų sankrova. Rendos $18.

559 West 18th St., Chicago.

PARSIDUODA GEBĄS MURO 
namas dviejų augštu no 4 ir 5 kam
barius: namas randasi lietuvių apie- 
linkėje ant Bridgennrto; vertas 
$3500 parsiduos už $2500, pusė rei
kia įmokėti. Atsišaukite pas

A. GRIGAS & CO..
3111 So. Halsted St.. Chicago, III.

PADAVIMUI muro cottage 12 
kambariu. 2939 So. Halsted St., 
rendos neša *312.00 į metus. Ge-

VALENTINE DRESMAK1NG 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininku

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO 

Valdyba 1919 metams:
Napoleonas Vilimaitis, pirmininkas, 

3154 Douglas Blvd. 
Juozapas Užubalis. oirm. pa/relb., 

2911 W. Adams St.
Fabijonas Striško, nut. raštininkas, 

4021 Gladys Avė 
Vincentas Manikas. fin. raštininkas, 

2328 \Vest 22 Place. 
Mykolas Kaziunas, iždininkas, 

3959 W. 16tli Street.
Susirinkimai esti kas antras ne- 

dCldienis kiekvieno mėnesio, 1 vai. 
no pietų John Zugel svet., 3720 W, 
Harrison St.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPINIO KLIUBO.

Valdyba 1919 metams:

rendos neša $312.00 į metus. Ge-j MERGINOS ir VYRAI mokykitės 
rinushi nashili.iimu nunirksite nuo .skutimo amato. Ateikite arba ra- 
savininko Priešais Parkų. Snvinin- šykite. Dienomis arba vflkara’.s. 
kas turi parduoti išvažiuodamas iš TRI-CITY RARBER COLLEGE 
miesto. Atsišaukite i 2959 Parnell 819 So. Statę St., arba 606 \Vest 
Avė., 1-mas aukštas Mr. Bilek. Madjson St.» Chicago, III.

N. Wilimaitis, pirmininkas 
3154 Douglas Blvd.

Juozapas Užubalis. pirm, pagelb.
2911 W. Adams St.

Fabijonas StriŠkp, nut rašt., 
4255 Bichmond St.

Vincentas Manikas, Fin. rašt.
2839 W 40th St.

Mykolas Kaziunas, iždin.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomasia Komitetas
A. Petratls, pirmininkas

3343 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. Winchester Avė.
J. Degutis, sekretorius

2228 Coblenz St.
Komiteto nariai:

P. Jakavičia, 927 W. 33rd PI.
J. Gustaitis. 2856 W. 38th PI.
J. Vills. 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

RUBSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 W. 15th St Cicero. III.

V Prusis, pirm, pagelb,
1649 Girard St

Ig. Žilinskas, Nut Rašt,
2351 Custer St,

P. Galskis, Fin. Raštininkas,
1356 Hoyne Avenue. 

J. Katilius, Kasierius,
1685 Milwaukee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesU 
pirmą pėtnyČią 7:30 valandą 
Unijos svetainėje. 1564 N. lobey st. 
prie pat Milwauke« avenue




