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Italija nesirašysianti po taika
Nesusitaikoma apie Japonijos 

reikalavimus
Italija bijosi sukilimo

40 žmonių žuvo žemės drebėjime PARYŽIUS, bal. 29. — Kiao- 
Chau klausimas buvo vienatinis 

, i g • ia t dalykas, kuris buvo svarstoma
I7 žmonių žuvo kasykloj. 10 žuvo eksplozijoj • ,prielpiel|nia|me ,'posėdyje tary- 

j bos trijų ir, sprendžiama, jo- 
ko nuosprendžio nepadaryta.ITALIJA NEPASIRAŠYS PO 

TAIKOS SUTARTIM.

Snkd Orlando ambasadoriui 
Pagė. Bijosi žmonių 

sukilimo.

PARYŽIUS, bal. 29. — Amba
sadorius Page šiandie telegrafa
vo Paryžiun, kad jis suprato iš 
ilgos konferencijos su premje
ru Orlando panedėlyj, kad pre
mjeras nemano sugrįžti į Pary
žių pasirašymui po taikos su
tartim. Premjeras išreiškė ap
gailestavimų, kad toks Irum- 
pas laikas yra prieš atvykimų 
vokiečių.

Ši buvo lik viena iš nesmagių 
komplikaųijv, susidariusių de 
lei Italijos situacijos besiarti
nant laikui įteikimo taikos su 
tarteis vokiečiams.

Bijosi italų.
Italijos perinieras, sako am

basadoriaus Page telegrama 
jaučia, kad kaip jis nė padarytų 
veiksnia turės rūsčias pasekmes 
todėl geriau esu turėti keblumų 
iš lauko, negu pačioje Italijoje 
kadangi dabartinis minties sto
vis Italijoj nepateisintų pasini 
šymo po sutartim, kuri neiš
pildo Italijos aspiracijų.

Ambasadorius Page sako, joy 
jis padarė žingsnių, kad Italijon 
valdžia užgniaužtų visas de
monstracijas prieš prezidentę 
\Vilsonų. Iš tos priežasties vie
na iš svarbiausių demonstraci
jų Ryme neįvyko.

Taika vistiek įvyks.

Jei premieras Orlando nesu
grįš pasirašyti po taika, tas pri
duos situacijai daug rūstesnę iš 
vaizdų negu išvažiavimas Hali 
jos delegacijos, kadangi talki
ninkai turės užbaigti vieni b< 
dalyvavimo Italijos. Nors Vri 
dideli norai išvengti to, bet yni 
nurodymų, kad talkininkai vis
tiek pasirašys, nežiūrint kac 
Italija ir susilaikys nuo dalvva z *
vimo,

Galutinas rašymas sutartie.* 
veik užbaigtas. Žmonės, ku
riems pavesta tas darbas, sako 
kad jie daugiau nebeabejoja 
jog jie galės užbaigti darbų iki 
ketverge, ar iki laiko įteikimi 
sutarties.

Streikas galbūt 
sugaišįs.

Delei 24 valandų streiko ge
gužės l d., ypač paliečiant* 
transportaciją ir komunikacijų 
išreiškiama abejojimas, ar bu? 
taikos sutartis įteikta ta diena 
kurių įteikti buVo pienuojama.

Manoma, kad tas bus atidėta iki 
gegužės 2 dienos.

Vėliausią ‘apskaitymas paro
do, kad su tarty j bus 80,000 žo
džiu. Oficialė sutrauka iš 10,000 

formoj, kad gali būti tuojaus 
paskelbta, bet yra mieriu laiky- 
lijų paskeiipnnn visame pasau
lyje laike, kgua sutartis bus į- 
teikta vokiečiams.

įvairios valdžios visur siunti
nėja sutraukų, kad paskelbus 
kartu kaip tik leis konferencija.

Situacija labai rusti, 
sako Orlando.

mas, kad pasaulinė situacija da
bar yra rusti ir dėl Italijos “la
bai rusti” ir kad Italijos pareiga 
yra “užlaikyti didžiausį ramu
mų ir blaivumų,“ Italijos pre
mjeras Orlando šiandie laikė sa 
vo lauktų kalbų atstovų bute 
tpio taikos konferenciją Pary
žiuje. •

PARYŽIUS, bal. 29. — Ang
lijos premjeras vėl įsimaišė Ita
lijos situacijom pasiųsdamas vie 
nų iš savo ištikimų bendrų ypa- 
tiškai susinešti su premieru Or
lando Ryme.

True translation,filed with the pnst- 
naster at Chicago, III. April 30, 1919 
is reųuired by the act of Oct. 6,1917

AMERIKIEČIAI TURI 
APLEISTI ITALIJĄ.

VIENNA, bal. 29. — Raudo- 
unris Kryžius čia gavo žinių, 
kad visi žmonės Amerikos uni
formoj turi apleisti Itailjų šių 
savaitę.

(Paryžiaus, žinios sako, kad 
Raudonojo Kryžiaus darbinin
kams ir visiems kiliems Ameri
kos uniformoj tapo paliepta, 
kad išvengus keblumų, apsirė- 
lyti civiliais rūbais, arba aplei
di Italiją.

Irue translation filed with the post- 
naster at Chicago, III. April 30, 1919 
is rcąnired by the act of Oct. 6,1917

JAPONAI REIKALAUJA 
KIAO-CHAU.

PARYŽIUS, bal. 29. — Japo
nija atsisako priimti kokį-nors 
kompromisų jos reikalavimuo
se kaslink Kiao-Chau. Ji tai aiš 
kiai pasakė šiandie “didžiųjų 
trijų“ susirinkime.

Prieš tarybos trijų susirinki
mų šįryt prezidentas Wilsonas 
oriėmė Japonijos misijos galvą 
baronų Makino ir jo bendrą vis- 
kontą Chinda. Jų konftrenci- 
ja tęsėsi beveik valandą. Tur
būt Kiao-Chau klausimas buvo 
svarstomas.

Taryba pradžioje savo posė
džio priėmė komitetų iš Belgi
jos kabineto ir išklausė apie at
lyginimų klausimų.

Baronas Makino ir viskontas 
Chinda pasiliko su taryba per vi 
sų posėdį, kuris buvo gana il
gas.

NESUSITAIKO APIE JAPO
NIJOS REIKALAVIMUS.

jino popietiniame posėdyje. Ja
ponijos reikalavimai buvo įtei
kti prieš piet.

True translation filed with the post- - Mniestir Cnnl Minim/ C o k*i- niasler at Clrcimo, III. April 30. 1919 ~ MajCStlC Goai Mining CO. Ka 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917 syk loję 22 mylių į šiaurę nuo

• Birmingham eksplodavus guzui 
žuvo 17 angliakasių, o 17 kita 

įsunkiai sužeista, 4 jų galbūt 
mirtinai. Eksplozija uždarė 
daug angliakasių, bet kiti liko 
išgelbėti.

Taikos Kongrese
ITALIJA. — Orlando pasakęs 

ambasadoriui Page, kad Italija 
nepasirašys po taikos sutartim; 
Rymo minios reikalauja išpil
dymo visų reikalavimų.

Didieji tris
svarstė šautu ilgo problemų, bet

JAPONIJA.

susirinki- 
galutinai 

spalyje,

LYGA. — Pirmas 
mas tanių lygos veik 
paskirtas sekamame 
Washinglone, prezidentui Wil- 
sonui pirmininkaujant; Pary
žiaus presą šalta per perkeistos 
santarvės.

VERSAILLES. — Vyriausių 
Vokietijos plenipotentų laukia
ma kas valandų; galbūt paduos
jiems sutartį gegužės 2 d.

MAISTAS, — Vyriausioji c- 
konominė taryba panaikino su- 
varžimus, kad sumažinus ang
lių ir kuro trukumų Europoje.

Darbo pasiūlymai 
tautę lygai.

WASHINGT()N, bal. 29.
Internacionalės darbo įstatym- 
davystės komisijos pasiūlyti de
vyni punktai įdėjimui į taikos 
sutartį, priimti taikos konfercn- 
cijojos pilname posėdyje Pary
žiuje vakar, tapo paskelbti šian
die valstybės departamento.

Tarp įrašytų principų yra 8 
vai. darbo diena, viena diena sa
vaitėj pailsio, panaikinimas vai; 
kų darbo, lygi mokestis vyrams 
ir moterims ir darbininkų “tei
sė vienijimos visiems įstatymiš- 
kies tikslams.“

“Be tvirtinimo, kad šie meto
dai ir principai yra pilni ar ga
lutini,“ sako priimtas pasiūly
mas, “susitariančios partijos y- 
ra nuomonės, kad jos labai at
sako vadovauti politikų tautų 
lygos ir kad jei butų priimta in
dustrinių valsčių, kurie yra ly
gos nariais ir apsaugoja m i pra
ktikoj ganėtina sistema priežiū
ros, jie suteiks nuolatinę naudų 
pasaulio darbininkams.“

B

25,000 sekretoriui.
i

Pasak Reuterio žinios iš Pary
žiaus tautų lygos sekretoriaus 
Sir Eric Drummond alga bu- 

siunti $25,000 į melus, su tokia 
pat suma otyso yšlaidomsi įs
kaitant klerkų štabų.

40 ŽMONIŲ ŽUVO ŽEMES 
DREBĖJIME.

Daug žmonių sužeista 
San Salvadore.

i III.......  II m.....................

VVASIHNGTON. Imi. 29.
Valstybės depąrilamentas gavo 
žinių, kad pereitų naktį 1 vai. 
San Salvador ištiko smarkus 
žemės drebėjimas, kuriame žu
vo 40 žmonių ir daug žmonių 
sužeista, taipgi pridaryta daug 
nuostolių.

17 ANGLIAKASIŲ ŽUVO 
KASYKLOJE.

BIRMINGHJAM, Ala., bal. 29.

10 ŽMONIŲ ŽUVO EKS
PLOZIJOJ.

Bandė pakurti pėčių su 
kerosinu.

CHELSEA, Okla., bal. 29.
10 žmonių užmušta ir 1 mirti-

šioj kada farmeris Tom Ballard 
bandė užkurti pečiu pagelba ke- 
irosino. žuMu^ių taitpe 'yra 6 
vaikili. Kįlęs gaisras neleido 

, niekam išbėgti iš namo.

Du aviatoriai prigėrė.

CAPE MAY, N. J., bal. 29.-*- 
Nusileidžiant hydroplanui du a- 
viatoriai, Berger ir Barron pri
gėrė hydroplanui įkritus į Cape 
May uostų. Trečias aviatorius 
išplaukė. *

Gaisras pridarė milžininkų 
nuostolių.

YOKA'HOMA, Japonija, bal. 
29. — Apskaitoma yra, kad va
kar čia siautęs didelis gaisras, 
kuris sunaikino apie 2,000 na
mų, pridarė materialių nuosto
lių už $7,470,000. Tūkstančiai 
žmonių yra be pastogės.

Darbininkų kova
KARES STOVIS INDIANA 

MIESTELYJ.

Streikuoja telefonistės. Milicija 
kulkų pagelba išvaikė 

minią.

LINTON, Ind., bal. 29. — Pir
ma kelių dienų čia sustreikavo 
-New Home Telephone Co. tele
fonistes, kurios reikalauja pa
kėlimo algos, sutrumpinimo 
darbo valandų ir pripažinimo jų 
unijos. Tuojaus kompanija pra
dėjo gabenties streiklaužes, ku
rias “golboti“ pavedė paleis
toms kareiviams. Beto, miesJ 
telyj tapo paskelbtas karės sto
vis ir prisiųsta būrys valstijos

milicijos, šiandie po piet mi 
niu streikuojančių mergaičių Į 
pritarėjų susirinko ties telefonų 
kompanijos budinki], bet mili
cija tuoj pradėjo jų vaikyti. 
Vienam vaikui metus akmeniui [ 
į namų milicijai paliepta šaudy
ti ir ji paleido apie 50 šūvių, 
turbūt į orų, kadangi, rodos, 
niekas nesužeista.

Niekurios sankrovos vra už- 
darytos, kadangi klerkai atsisa
ko dirbti kol nebus sutaikintas 
telefonisčių streikas. c

ŠAUDYS, JEI BUS DE
MONSTRACIJA.

GARY, Ind., bal. 29. — Plie
no Irusio miesto policijos vir
šininkas paskelbė; kad jei soci
alistai rengs gegužės 1 d. de
monstracijų, jis sustabdys jų 
pagelba kulkų. Plieno kara

liams baisu, kad jų vergai jau 
pradeda judėti, organizuoties ir 
veikti.

DUONKEPIŲ STREIKAS 
TĘSIASI. ~

GHICįAGf). — Duonkepių 
streikas tebesitęsia. Vakar visų 
dienų savininkai ir darbininkai 
laikė slaptų konferencijų, bet 

njieko neatsiekta, kadangi nė 
viena pusė nenori nusileisti. Iš
vežiotojo! paskelbė, kad jie ne
vežios duonos be unijos ženkle
lio ir mieste jau prade<la jausti 
duonos trukumą. Streikas ei
na labai ramiai.

N .. ...........

MIESTUI GRĘSIA GATVEKA- 
RIŲ DARBININKŲ STREIKAS.

CHICAGO. — Gatvekarių 
kompanija paskelbė, kad kadan 
gi ptiblic Utilities nesutiko pa
kelti mokeslies už važinėjimųsi, 
ji, kaip tik bus pasirašyta po 
taika, pradės mokėti savo dar
bininkams senųjų algų, kuri bu
vo pakelta karės darbo tarybos 
nuosprendžiu. Darbininkai sa
ko, kad alga ne dėl karės, bet de
lei maisto brangumo liko pa
kelta ir kol maistas nėra atpi
gęs, jie negali leisties sumažinti 
algų ir jei kompanija lai pada
rys — visi gatvekarių darbinin
kai su t reik uos.

Nutarė tęsti streiką.

ROCKFORD, III.., bal. 29. — 
Streikuojantįs rakandų dirbtu
vių darbininkai vakar atmetė 
kompanijų pasiūlymų ir didelė 
didžiuma balsų nutarė tęsti strei 
kų, kuris jau eina penktų savai
tę-

ŠVEICARIJA NEVALGYS 
MĖSOS.

BERN, bal. 29. — Kadangi 
Šveicarijoj labai trūksta mėsos 
ir sunku jos gauti, federalė ta
ryba nutarė uždrausti visoje ša
lyje valgyti mėsų nuo gegužes 5 
d. iki gegužes 19 d. Užmušinėti 
gyvulius ir pardavinėti mėsų ta 
me laike taipgi uždraudžiama.

Kalėjimai pilni Kosta Rikoj.

MANAGUA, bal. 29. — Atvy- 
kstantįs j čia košta rikiečiai 

sako, kad jų šalies kalėjimai y- 
ra perpildyti politiniais

1’i iic translation filed with Ihe posl-ivustcr at Chicago, III. April 30, 1919 
ns rcąuired by the net of Oct. 6,1917

Valdžios karViviaį apsupa
Munichą '

Čecho-slovakai atėmė dvarus

Rumunai paėmė du Vengrijos miestelių
KARĖS STOVIS BAVARIJOJ.

Sušaudė Nurembergo spartakų 
vadovą.

BERLINAS, bal. 26. — Kares 
stovis tiapo paskelbtas šiandie 
visoj Bavarijoj į rytus nuo Rei
no ir valdžios kareiviai pradėjo 
veržimusi ant Municho iš pietr 
ir paėmė Murnau. Komunistai 
tuojaus metė i šMunicho ir 
Augsburgo sutprinimus į Kemp- 
ten, į vakarus nuo Maniau, kad 
almušus valdžios spėkų atakų.

Spartakų vadovaiNurember- 
ge, Albert Smidt liko sušaudy
tas šiandie, karintai valdžiai su
sekus suokalbį nuversti Hoff- 
mano valdžią. Tada kįlo mušis 
tarp valdžios ir komunistų ka
reivių, kuria^me daug komuni
stų liko užmifšta. Kiti sparta
kų vadovai Nurembcrgc liko a- 
reštuoti ir laikinai ten dabar ra
mu.

Trečio armijos korpuso ofi- 
cieriai paskelbė, kad jie patyrė,1 
jog nepriklausomieji vadovai | 
suorganizavo ginkluotų spėkų 
nuversti Hoffmano vuldžfą f r 
jos vieton paskelbti komunistę 
diktatūrą.

Komunistai vakar pasiunti 
pasiuntinius j Ratisbonn ii 
Landshut bandyme surinkti 2,- 
()()0,()()0 markių. Agentai likt 
areštuoti kartu su komunistų 
transprotaeijos komisaru Lūs 
kum. Komisaras partvirtino 
kad finansinė situacija Municlu 
yra desperatiška ir kad komu 
nistai negali išmokėti bedar 
biams pašelpos, kip jie buvo ža 
dėję.

Vokiečių kareiviai apsilpo 
Munichą.

LONDONAS, bal. 29. — Beę 
lino žinia sako, kad panika vieš 
patavo Muniche panedėlyj, ka 
da valdžios kareiviai pradėjo sa 
vo veržimąsi ant Bavarijos sos 
tinęs ir trįs nariai komunisti 
valdžios rezignavo. Prieš pane- 
dėlio naktį valdžios kareiviai 
paėmė keletu kaimų.

PARYŽIUS, bal. 29. — Pa 
sak iš vokiečių gautų žinių, vo
kiečių valdžios kareivių apsupi
mas Municho, liko užbaigtas 
Tas padaryta užėmimu Land
shut, apie 30 mylių į šiaurry
čius nuo Municho, prie kurio 
prieita iš visų pusių.

Tiuc translation filed wnh the post 
•našlei- at Chicago, III. April 30, 1919 
hs reąuired by the act of Oct. 6,1917

f CECHO-SLOVAKAI EKSPRO- 
PRIAVO DVARUS.

WASHINGTON, bal. 29.
čechoslovaikų respublikos Lo

kaliniais misionierius Perglcr gavo ofi-

cialę žinių, kad nacionalis su
sirinkimas paliepė ekspropri
juoti (atimti) didetlius dvarus 
čecho-Slovakijoj.

Sulig šio įstatymo valstybė 
paims virš 3,250,000 akrų išdirb 
tos žemės ir 7,500,000 akrų miš
kų, kurie, kaip apskaitoma, su
teiks pragyvenimų 130,000 šei- 
minoms. Sulig naujo įstaty

mo, visi dvarai, turintįs daugiau 
kaip 375 akrus dirbamos ar ga
limos dirbti žemės ir 250 akrų 
miško bus eksproprijuoti.

Už dvarus karališkų šeiminų, 
neteisingai įgytus dvarus ir dva
rus žmonių, kurie laike karės 
papilde išdavystę prieš čecho- 
slovakų šalį, jokio atlyginimo 
m bus mokama už eksproprijuo 
tų žemę.

Ti nę translation filed \vith the iros!- 
niaslcr at f’blcngo. III. April 30, 1919 
as reąuired by Ihe act of Oct. 0. HH7

RUMUNAI 111 MYLIŲ NUO 
BUDAPEŠTO.

PARYŽIUS, bal. 29. — Ru
munų kareiviai sukatoj užėmė 
apiclinkę Pueskop-Ladany, 111 
•pylių į rytus nuo Budapešto ir 
mt geležinkelio linijos tarp Bu- 
lapešto ir Debreczen. Žinios iš 
Budapešto priduria, kad rimin
iai taipgi paėmė Bėkes-Csaba, 
120 mylių į pietryčius nuo Bu
dapešto.

True translation filed with Ihe pnst- 
nasler at (Chicago, III. April 30, 1919 
is reąuired by the act of Oct. (i, 1917

Ukrainiečiai nuginklavo 
bolševikus.

ZURICH, bal. 29. — Vienuos 
'aikraščiai rašo, kad 2,000 bol
ševikų, ėjusių iš Rusijos į Ven
grija tapo ukrainiečių nugink- 
uoti Galicijoj.

I'me translation filed wilh the oost- 
nasler ai Chicago, III. April 30, 1919 
is reąuired by the act of Oct. 6,1917

> 12 UŽMUŠTA VIENNOJE.

LONDONAS, bal. ’29. — Iš 
Vienuos pranešama, kad ten 
kilusiose anli-semitinėse (prieš 
žydus) riaušėse 12 žmonių liko 
užmušta.

I'rue ’ranslation filed v itn the pnst- 
naster at Chicago, III. April 30. 1919 
is reąuired by the act of Oct. 6,1917

SUGRĄžĮS KABELI SA
VININKAMS.

WASHINGTON, bal. 29. - 
Krasos viršininkas Burleson 

išlodo šiandie paliepimų vidur
naktyj, gegužės 2 d, sugrąžinti 
Amerikos kabelių (pojurinio 
telegrafo) sistemų jų savinin
kams.

ORAS.
Lietus ir biskį šilčiau šiandie; 

ryto galbūt giedra.

Jtt.SU
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Pastabėlės.
Atsargumas.

Ponija visuomet yra atsargi. 
Tas išaiškina kodėl 10 nuošim
tis žmonių įstengia palaikyti sa
vo galybę ant darbininkų, pa
darančių 90 nuošimčių.

Ponai turi savo vaizbos bu- 
tusy pirkiybos, tarybas* išdirbė- 
jų susivienijimus ir kitas orga
nizacijas, kurių paslaptįs beveik 
niekad nėra žinomos 90 nuo- 
šilučiams. Ponui taipgi turi sa
vo agentus kiekvienoj darbinin
kų klesos judėjimo šakoj, kurie 
kasdien ar kas savaite prisiun
čia savo pranešimus apie tai,

C h i c a g o, UI 
M

SeredsųBalanuŽioSO^lSlS^

Reikalingiausios Prakalbos 
dėl visų lietuvių katalikų, tau
tiškų, draugysčių. Atsibus Pėd
nyčioje, 2 dienų Gegužės, 1919, 
G. M. Chernausko svetainėje. 
1900 Soulth Union avenue, Chi- 
cago, 111. Prasidės 7:30 valandų 
vakare. Kalbėtojas bus jo m y. 
lista, vyskupas C. H. Carfora 1). 
1). kalbės angliškai. Antras 
kalbėtojas bus Šv. Petro Ap. 
parapijos bažnyčios įsteigtos 
ant Canalport Avė. 1957, Chica- 
go. vietinis klebonas, kunigas 
S. B. Krvščiunas. •r

Svarbiausi kalbėjimai bus a- 
pic pamalą Lietuvių Tanios Ka
talikų bažnyčios ir jos dvasiš
ką duosnumą ir kitų negirdėtų 
dalykų. Todėl kviečiame visų 
draugysčių lietuvius katalikus, 
nes išgirsite reikalingus dėl jūsų 
patarimus ir visokius naudin
gus apreiškimus. Inžanga 15 
centų ypatai. 1

Bengia Komi lotas ir
kunigas S. B. K.

ką darbininkai daro. Ponai ži
no savo pačių reikalus ir jie ži
no darbininkų reikalus.

Tik-ką gavome paaiškinimą 
laiško formoje apie subruzdi
mą organizuoti rakandų darbi
ninkus. šitą laišką sustatė ir 
išsiuntinėjo “International Au- 
xiliary komp.,” turinti biurus 
Ne|W Yorke, Chicagoje, Mihvau- 
kee, Clevelande, Pittsburghe, St. 
Louise, C|nc|innatii’jeu Buffalo- 
je ir Detroite; savo laiške ji pa
duoda smulkmeniškai veiklumą 
Tarptautinės Pramonėj Darbi
ninkų Unijos veikimą ir pastan
gas dedamas Amerikos Darbo 
Federacijos ir Am. Dari). Fed. 
skyrių. Pranešime paduoda
ma smulkmeniškai organizato
rių vardai, budai kuriuos jie 
vartoja, darbininkų skaičius 
kiekvienoj vietinėj unijoj, apš- 
lis pinigų kasoje ir lt. Jame 
taipgi pabriežiama, neabejoti- 

jnas palinkimas linkui radikdiz- 
,mo.” Laiškas užbaigiama ši
tuo sakiniu: “Darbdavis, kuris 
arti seka josios aigą ir tokiuo 
bildu sugeba įspėti jos sekantį 
žingsnį, geriausiai patarnauja 
savo paties reikalams.”

Ponija visuomet yra ant at
sargos. Ji žino, ką ji daro ir ži
no, ką daro darbininkai. Jo
sios šnipinė sistema yra pilnes
nė ir toliau siekianti negu šni
pinė sistema buvusiojo Rusijos 
caro, šitai pramoninei šninys- 
lei darbininkai turi tik vieną at
sakymą “solidarumas ir orga
nizacija.” Bet kaip jie gudrus 
nebūtų, kaip jie nebūtų organi
zuoti, jų yra lik 10 nuošimtis; 
darbininkai padaro 90 nuošim
čių ir kada pastarieji bus prisi
rengę veikti, 10 nuošimtis turės 
lik vieną pasirinkimą: pasiduo
ti.

Prakalbos, Dainos ir Šokis
Paminėjimui Pirmos Gegužės Darbininkų šventės 

įvyks Ketverge, Gegužio (May) 1 dienų 1919
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242-2244 W. 23rd PI.

Parengtas Chicagos ketinių progresyvių Draugijų
D.K L. KEISTUČIO; LIETUVIU JAUNIKAIČIU; JAUNU VYRU DRAU

GIŠKO IR PAS. KLIUBO ir BROLIU IR SčSERV AMERIKOJ

Jautrus prižiūrėjimas.

Niekas negali būti opesniu 
kaip jautrumas, su kokiu nau- 
jovinis skailvedis prižiūri šven
tų dolerėtių, kuriuos yra įdėję 
ekonominių pigumų savjinm- 
kai. įdėtasis doleris yra užlai
komus, apginamas «r saugoja
mas Vis<.ikuiis į manomais bu
dais. Pavojus yra sumažintas. 
Inplaukos užtikrintos, 
lieka nemirštamu, o

Doleris 
pulukiai

Kompa-

PRAKALBOS

RENGIA L. L. FEDERACIJA 
SEREDOJE, BALANDŽIO 30, 1919, 

NORTHSIDEJ LIUOSYBĖS SVET., 1822 Wabansia Av.
Kalbės kun. M. X. Mockus apie velykinės išpažinties 

reikšmę ir kitus “švento’’ tikėjimo reikalus.
Visus kviečiame atsilankyti į šias svarbias prakal

bas, nes jos bus paskutinės šioje vietoje, kadangi Moc
kus apleidžia Chicagų.
Pradžia 7:30 vai. vakare įžanga padengimui lėšų 15c

KOMITETAS
J ................... ~ z'" '

Pavasario Vakaras
v I

Teatras ir Balius 
9 

Ilctgia
APŠVIETOS IR DAILĖS DRAUGIJA 

BUBNSilTE ILLINOIS 
įvyks

Nedėlioję, Geguzio-May 4 d., 1919 
' J. MICKEVIČIAUS SVETAINĖJE 

1036 East 93rd St.. kampas Dobson Avė.
-----   ■■■ r-—■■     .......... , |
Pradžia 5:30 .ai. yąkare. Inžanga 35c ypatai.
.. ................." .......  ■ y.i.i. i. ■»■■■■■■■........... .......

Apšvietos draugijos nariai suldš vieno veiksmo komedija

“BRANGUS PABUČIAVIMAS”

Kukurūzinių Daiktų 
nija tik ką išleido savo metinį 
pranešimą už 1918 metus.^šilas 
pranešimas parodo veiktinių 
pelnų 21 milijonus, o kitokių į- 
plaukų daugiau kaip pusę milijo 
no, padarant viso įplaukų $25,- 
828,953. šitie pinigai parodo 
kainas mokėtas vartotojų už 
kukurizinius daiktus, atskaičius 
darbo, nedarytos medžiagos ir 
taisymo lėšas. Paprastoj žod
žio reikšmėj tai yra pelnai. Nuo 
jų knygvedžiai atitraukė palu
bius, mokesčius ir apdraudą, 
išiiešančius $600,000. Paskui 
atitraukė nusidėvėjimo išdan 
$2,59-1,899. Kapitalas yra nr- 
miršlamas!, bet mašinos nusi
dėvi. Pakeitimui jų naujomis, 
kada jų naudingumo laikas pa
sibaigs, šilą nusidėvėjimo suma 
lapo atitraukta iš įplaukų. Pu
sė milijono paskaityta “spceia- 
liams ir netikėtiems nuosto
liams.” Karės mokėsiu buvo 13 
milijonų. Po visų šilti atitrau
kimų grynų įplaukų buvo $8,- 
652,100. Nuo šilų atitraukta 
2 milijonai dalyboms, po ko li
ko antviršio 6% milijono. Ant- 
viršio nuo seniau buvo $18,341,- 
318. lą pridėjus prie antviršio 
paskutiniu metų, pasidaro^ viso 
ai. t viržio $24,905,863.

Darbininkas turintis įplaukų 
$1090 ar 1500 į melus gerai pa- 
daris apgalvojęs šiluos dalykus 
ir paklausęs savęs, kas atsitik
tų, jei jis pareikalautų tokios 
jau apsaugos savo gyvenimui ir 
savo šeimynos gerovei, kurios 
reikalauja naujovinės korpora
cijos skailvedis doleriams pave
stiems jo globai. Nesigilinus 
toliaus galima butų pasakyti, 
kad miesto darbininkas, kuriam 
parsieina užlaikyti šeimyna iš 
pačios ir trijų vaikų, butų pri
verstas reikalauti iš savo darb
davio algos ne mažesnės kaip 
$2,3UO į metus.

True franslalion filed \vitb the post- 
master at Ghicago, III. April 30, 1919 
as reųuircd by the aet oi* Oet. (i, 1917

Laiškas iš Rusijos.
Kazimieras Ruginis, gyve

nantis Perme, Rusijoj, be kita 
ko rašo savo draugui K. Rama
nauskui, Cbicagoje:

....Tamstos laišką apturėjau 
G dieną sausio 1918 m. Jisai ra
šytas 19 dieną rugsėjo 1917 m.

Masinis Susirinkimas
PAMINĖJIMUI GEGUŽINĖS DARBININKŲ ŠVENTĖS 

Rengia LSS. 174 kuopa
SEREDpJE, BALANDŽIO (APRIL) 30 d., 1919 m.

LIBERTY SVETAINĖJE 
3925 So. Kedzie Avė., kamp. 39 PI. «

Pradžia 7:30 vai. v aka iv Inžanga visiems 10c.
Kalbėtojai kalbės 3 kalbose: Lietuvių, Bušų ir Lenkų:

1) Lietuviškai kalbės J. TStilsonas.
2) Rusiškai kalbės Al. Stokliekis, fedr. vertėjas.
3) Lenkiškai kalbės J. Kowalski, fedr. sekr.

Kviečia visus atsilankyti LSS. 174 KUOPA

Bladjslayas pirmose karės 
dienose buvo priimtas į kariuo
menę ir išvargo net trejis me
tus. Jau keli mėnesiai kaip su
grįžo. Daug vargo malė, kur 
jo vaikai ir žnoma — nėra nė 
jokios žinios. Gul gyvi, gal mi-

Aš labai veliju tamstai r”- 
grįžli atgal į tikrą laisvės šalį. 
Kas dedasi pas mus, tamstos nė 
dešimtos dalies nesužinoto, už
tai, kad Amerikos laikraščiams 
nevaba rašyti. Aš šią valandą 
irgi nieko neparašysiu; aš no
riu rašyti teisybę, bet tamsios 
negausite tokio laiško...

Rygą apleidau 18 duoną lie
pos 1915 melais. Važiavome j 
miestą Perina. C c

prie geležinklio.
keturis šimtus rublių į mėnesį 
| dieną moka nito 16 iki 27 rub
lius. Daugiau nedirbame, kaip 
l>o 8 valandas į meną.

Uždirbti virš

Juokeliai
Išpažintis.

LSS. 4-ta kuopa rengia

Svarbias

Programas bus sekantis:
Kalbu ..........................  Draugus T. Dundulis
VisienisChicagiečiains gerai žinomus, nurodinės svarbų tos dienos 

ir kaip ,|ų darbininkai turi švęst ir atmint viso pasaulio darbininkus.
Dainuos Chlcagos Lietuvių Vyru choras po vad. S. Diliaus 
Dainuos Keistučio mišrus choras......... po vadovyste P. Stogio,

Po programų! šokis iki vėlam laikui prie puikios muzikos — Azers-
kio orkestros.
Svetainės duris atsidarys ant šešių; Programas prasidės Septinio vai.
TikieGii po 25c. ypatai, su war tax.

Kviečiame visus Chicagos Lietuvius ir Chicagos apielinkę atsilankyt 
ant šio vakaro, nes husite visi gerai užganėdint šiuo vakaru. 

Kviečia KOMITETAS.

2 
3

Prakalbas
DELEI LIETUVIŠKO VAISKO

Kad nurodžius kokiem tikslam 
organizuojami kareiviai.

Taigi visus jaunuolius ir a- C 7 o <
belnai visus lietuvius kviečiame 
atsilankyti skaitlingai Seredoj, 
Balandžio (April) 3d d., Mildos 
s vėl., 3142 So. Ilalsled SI. 7:30 
vai. vakare. Inžanga 10 penių.

Kalbės drg. J. ANDBIULEVI- 
ČIUS ir drg. A. RIMBO iš Val- 
paraiso.

Kviečia visus Komitetas.

prakalbos
Bengia IJtfPS 9-la kuopa pėtny-

čioj, gegužio 2 d., Mildos sve-
Motina nustebo, išgirdus 

vo trylikos metu dukrelę 
niint tokių da'lykų, apie kuriuos _____
seni patvirkėliai gėdijąs garsiai lx-s gursŲS kalbėtojai. Bus ir ki
lt ulbėti. 

mi- tumėje 3138 So. Ilalsled St. Kal

—Dukrele, dukrele! kurgi tu 
išmokai lokių biaurių žodžių?

—Ar biaurių, mamyte? O 
kad kunigėlis per išpažintį taip 
mane klausinėjo.

Rožė. — - Ką l*u duotum, ka:l 
galėtum lurėlj tokius puikius 
geltonus plaukus, kaip maro?

Lilė. - - Nežinau. O ka tu 
vei?

Pats tepasitaiso.

da-

taisyt bažnyčios bokštui, kurį 
perkūnas nuilTenkė. Užėjęs į 
vienus mumis kalbina šeiminiu.

dolerius Dievo namams palai-

ių pamargininių. Pradžia 7:3(1 j

vai. vakare.

Kviečia skaitlingai susirinkti
RENGIMO KOMITFJ AS.

Prakalbos
Prakalbas rengia LSS. 81 kp. 

Įvyks 1 deną gegužes, Liuosy- 
bes svetainėje 1822 Wabansia 
Avė. Prasidės 7:30 valandą va
kare. Kalbės A. Bimba iš Val- 
paraiso, Ind. Dainuos L. S. Vy
rų ir Pirmyn mišrus chorai. 
Todėl, kurie lik prijaučiate dar 
bininku šventei 1 diieną gegužes 
kviečiami atsilankyti.

Komitetas

GIKBIAMIIJi. šis vakaras bus jau paskutinis šio sezono pa
silinksminimas, ir dėlto kiekvienas iš musu turėtu atsilankyti

Po lošiiro bus trumpas, bet gyvas progrumėlis, kurį atliks tie 
palis nariai-lošūjai. Elena ir Maryti* Bartuli akės sudainuos kelč
ių jausmingų dainelių,* kurios šitoj apielinkčj yra dar negirdėtos. 
Bus žavdjančhj deklamacijų ir keli linksmi solo ant pianų.

Užtikriname, jog visi atsilankiusieji busite tinkamai užganėdin
ti, nes Apšvietus nariai darbuojasi dvi šito vakaro iš gilumo širdies

PO PROGRAMUI, ŠOKIAI ’
Širdingai visus kviečia KOMITETAS

nosios valdžios aš daug laiškų 
tamsiai parašiau. Bet aš ma
nau, kad negavote...

- Nugi ne, kunige. Kad Die
vus pats savo namus ardo, lai 
tegu patsai savo kaštais ir pa 
silaiso.

PasrJ a.

Pranešimas
NAUJIENŲ 5 melų .sukak

tuvių paveikslai parduodama

Už $50.00 ARBA LIBERTY 
BONDSA.

Nupirksi laibuti 
gražų gramafo- 
ną naują gvaran- 
tuolą ant 5 melų 
20 tūkstančių Lie

t. .) .4* rn,.' •: • .".f' t * . ■■' v. t : . sv*. <? .•

ISTAR & GARTER
MADJSON PRIE MALSTED STREET■ — BURLESQUE —

jy G O L B E N < R o o K KMdien du 2.15-- 
VV1TH BILLY AIILINGTON 25c. Iki 75e.
Moteris ir merginos gali lankytis1 kasdieną.

Ilalsled St., arba pas fotog
rafų STANKŪNĄ.

3315 So. Halslcd St.
Didumas 12 X 20 

Kaina $1.00

Vieną
(laimioli.

Kad nustojo, jis išgirdo irgi 
kajvn-ką (krioksiant.

— Na, po plynių,
dabur kvailys taip biatiria ma
ne pamėgdžioja? — tarė supy
kęs asilas.

Nieks ncpaniėgdžioja. 
į tavo palies balsas atsiliepta, —-
atsakė bėgdama pro šalį ląpulo.

kurtą asilas šunį 
Ir paleido koserę.

ten

Tai

Lietuvos Atstatymo 
Bendrovės Kampelis 

Darbas Lietuvos Atstatymo Bendrovės eina pirmyn.
^Čionai, Amerikoje, Lietuvos Atstatymo B-vė vis kįla. 

FurojAųe darbas eina pirmyn ir labai žymią reikšme Lie
tuvos gyvenime Liet. Atst. B-vei lemta sulošti.

KELIA I LIETUVA PRASKINA.
Lietuva atsikirta nuo pasaulio—jokių, kelių jūrėmis ne

buvo. Sausžemiu iš visų pusių priešai apsiautę. Lietuvos 
Atstatymo Bendrovės atstovas B. Karuža jau padarė pa
tartį su Dajųjos laivų statymo kompanija ant dviejų laivų, 
kurie važinės tarpe Lietuvos porlų KlaiiK*dos ir Liepojaus 
ir Švedijos. Kitus laivus Nemunu plaukioti ir-gi užsako
ma. Taigi tuojau švedų-skandinavų linija bus sujungta su 
Lietuva ir galima bus atplaukti ligi Kauno. Tuomet ir pač
ia ir pinigai pasieks Lietuvą.

TELEGRAMOS GALI NUEITI KAUNAN.
z Jau atėjo žinios, kad su Kaunu ir keliais kitais miestais 
galima susinešti tclegranioniis. Už žodį 43 centai.

VALDŽIAI PASKOLA.
Lietuvos Atstatymo Bendrove perka Lietuvos Valsty

bės Banko bond’ų už $1,000,0001 markių, lai gera para
ma Lietuvos valdžios.

R. KARUŽA JAU LIETUVOJE.
Lietuvos Atslaitynio Bcndlroves pirm Romanas Karuža 

pirmą gegužės biis Kaune. Jis išvažiavo iš Francijus .balan
džio 15 dieną per Angliją, Daniją, Švediją į Lietuvą. Su
stodamas paminėtose vietose atliks pirklybines reikšmės 
investigacijas ir sutartis; Anglijoje steigs Lietuvos Atsta
tymo Bendrovės savo skyrių.

PINIGŲ SIUNTIMAS Į LIETUVA.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė jau Įrengė siuntimo pi

nigų skyrių ir tuojau pradės, kaip tik bus komunikacija 
tarpe Lietuvos ir Amerikos užyesta, shmtinėb pinigus ir 
prekes.

BROLIAI STOKITE PRIE LIETUVOS ATSTATYMO
• • . a................. o BENDROVES. 1 d,

Dabar, kaip prasidėjo darias Lietuvoje, jau visiems 
prisieina beabejojimų stoti j Liejtuvos Atstatymo Bendrovė.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė :•!lieka tikrai išganingą 
Lietuvai darbą ir begalo didelį: uždeda pirmoji kelius tar
pe Lietuvos ir pasaulio, pirmoji suteikia piniginę pagelbą 
Lietuvai ir kilus didelius darbus atlibli yra pasirengus. 
Valdemaras apie Lietuvos Ats<a)tymo Bendrovę ir jo žodis

i narius Bendrovės.
Valdemaras išreiškęs kuošiydiogiausią padėką už pa

sveikinimą Uotu vos Atstatymo B-vės įgaliotinių suvažia
vimui toliau sako:

“Lietuva šioje kritiškoje valandoje atsikreipia į Ame
riką ir į visus Lietuvos Atstatymo B-vės narius, prašydama 
jų, kad pagelbėtų ekonomiškai atbudavoti Motiną-šab.”

Prie darbo!!
Lietuvos albudavojimui reikalingi pinigai ir tuojaus 

gana didelė suma.
Lietuvos Alsitatymo Bendrovė nori sukelti tuojau vieną 

milijoną dolerių atbudavojimui Lietuvos.
Stokite į Uetuvos Atstatymo Bendrovę!
Šeras $10.09, — bet parsiduoda nemažiau kaio penki 

serai vienai ypatai. Už^pinigus mokama nemažiau 1 nuo
šimčiai. Apsaugo kuotikriąusią.

Kreipkitės šiuo adresu:
LIETUVOS ATSTATYMO
(Lithuanian Development

320 Fjfth Avenue,

BENDROVE
Corporation)

New York, N. Y

Hoffman Mokykla
Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėli ANGLIŠKAI j gali

mai trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir uni\ 
versitelą. Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių melų pasisekimą. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 North Bobcy Street, Arli Milwaukce Avenue

PIRMA NEGU PIRKSI, (įAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lentų, Rėmą Ir Blogama Popiero

SPECIALIAI: Malova malevojimui ttuby išvidaua, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

aaoa-aaif S. Halated Su Chica«», U).

ant pardavimo. 
Didžiaušis pasi
rinkimas gra- 
mafonų.

Turi viskas parsiduodi už nu
mažintą kainą.
Ateikite arba rašikite tuojauu.

J. BUDRIK.
3343 So. Halsted St., Ghieago.



KORESPONDENCIJOS
WAUKEGAN, IL!

Iš progresisčių veikim

KEWANEE, ILL

B1NGHAMTON, N. Y

Užsivarinėjimai

A. B. Vargšas

COMPANYARMOUR
SIOUX CITY LOWA

W. W. konvencija išvaikyta

Farmos

gegužes 4
kis, arba

Ra j. rašt. J. Marcinkevičius.

Chicago, Iii

■M

Ratelis
tiktai

Kas dabar galėtų pasakyti 
kad waukeganietės neveiklios?

Šiomis dienomis kuopa liete

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Užsisakykite svarą Nut-ola šiandien. Da- 
rodykite, kad tai yra verta pačėdumo ju- 
su nupirkime. Bukite tikras sakydami

“Armour Nut-ola”.

et čia
Propa- 

tiktai
G ramuli

imas

12th STREET 
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Grynai Daržovių 
Margarina

yra aptieka, kuri yra įsteigta su
teikimui sergantiems žmonėms 
geresnio, daugiau užtikimo ir pas
kučiausios dienos medikalio pa
tarnavimo.

Nuo bedarbes galima apsiginti 
tik perkant žemes.

LSS. IX RAJONO NARIŲ 
DOMAI.

“Žmonių sveikata yra perka
ma,” sako Suv. Valstijų Sveika
tos Biuras, ir pridteda, kad pir
mos klesos sveikatos apsaugo
jimą turėti galima,jei kiekvie- 

apsišvies, tai nas mokėtų po vieną dolerį per 
bus blėdingi tai metus. Kaikuriuose miestuose 

t

) naudingi darbi- sveikatos biurai atlieka gražaus 
kiekvienam

gija susirinkime buvo dar dau
giau trukšmo. čionais nei tam 
tikrais vardais vienas kitą 
sikrikštijo“. Ir sakysite 
pus mus nėra civilizuotų

Balandžio 21 d. čja buvo pra
sidėjusi Pasaulio Pramonės Dar 

i Liniukų Unijos konvencija. I 
vieną konvencijos posėdį buvo 
.užkviestas ir miesto majoras, 
Wallace M. Short, kurio daly
vavimas pramoniečių suvažiavi
me sukėlė tokią opoziciją iš vie
tinės buržuazijos pusės, kad ji

■ kartu su policijos viršininku 
priešakyje, 22 d. (balandžio, pri- 

| vertė pramoniečius neužbaigus 
suvažiavimo išsiskirstyti ir už
darė jų ofisą su svdtainc. Dabar- 
gi reikalauja ir paties majoro 
atsistatydinimo. Jeigu gi jis pats 
nerezignuosiąs, tai, kaip skolina 
vietinė anglų spauda, bus 
paskelbti kili rinkimai ir jis ture 
siąs užleisti savo vietą kiltam.

Toki tai dalykai dedasi “laisu 
voje“ Washingtono žemėje.

— Niūronių Jurgis.

19 kp. alsi- 
saVo svetainę.

LSS. 19 kuopa sušaukė specia
li susirinkimą apkalbėjimui ir 
sutvarkymui svetainės. Kaip 
paprastai visuose paskutinių lai
kų kuopos susirinkimuose esti 
netvarkos, taip ir šitame. Bet 
šį susi 
tuo, kad musų kairieji viešai už- 
rciškė, ant ko remiasi tas jų 
“kairumas.“

Dalykas štai kaip buvo: Be
kalbant apie salės sutvarkymą, 
Propagandistų Ratelio mokiniai 
paprašė, kad ir propagandistams 
suteiktų nors vieną, ar du kartu 
savaitėje salę lekcijoms turėti. 
Kiti taipgi iš propagandistų ir 
šiaip rimtesnių draugų aiškino, 
kad 19-ta kuopa vistiek visų va
karų neužims salės, o kadangi 
veik visi propagandistai yra 19 
kuopos draugai ir kad Propa
gandistų Ratelis yra pavesltns 19 
kuopos kontrolei, tai kuopa tu
rėtų duot salę dykai, 
pašokęs V. Z. užsiriko 
gandiistai mokinasi * 
savo ypatiškų dalykų 
kos ir aritmetikos mokoj 
tai yra ypatiškas reikalas, o po- 2 dieną, 
litiškos ekonomuos mokinimą- • Mihvaukee, Wis 
sis tai oportunizmas ir tt. Poto 3 dieną.
kalba vėl baisiai “kairus“ A. J. • Kcnosba, Wis. - 
Jis labai retai blaivai kalba, bet dieną.
šį kartą turbulti (blaivus buvo 
nes labai blaivai nukalbėjo, sa
kydamas: “Tas Prop. 
mums kairiesiems neš

Vartojami privatiškoms šeimynoms 
pardavėjai aprūpina su • kiekvienu 
pakeliu dėžute tyrų daržovių pagra
žintų su nurodymais kaip vartoti.

Nut-ola Susideda
Iš aliejaus saldžių baltų 

cocoa-riešutų 
Pe/inut aliejaus — gerai iš

dirbto
Riebaus pasterizuoto..pieno 
Pirmos kokybės kiniškos.

NIEKO KITO

PASTABA PASTABA
Pradedant Nedėlia ir Balandžio 27-tą d. ir toliaus 

musų sankrova bus uždaryta.

VISĄ DIENĄ NEDELIOJE
Specialiai bargenai kiekvieną Subatą. Nusipirkite 

kas reikalinga laike šios savaites. ; 1
H. B. STERN

3442—3444 So. Halsted St

KUR NIEKAD NEBŪNA BEDARBES
Pas mus atvažiuoti reikia pirkti tikietas į Hari. Trauki- 

nisišeina nuo Harrison st. ir 5tli avė.. jCbicago, pusiau 12 
vala’ndą vakare, o norint pigiau, tai galima važiuoti per 
vandenį. Laivai išeina nuo Micbigan avė. ir Water st. 
utarninke, ketverge ir subatoj pusiau 8-tą valandą vaka
re. Suvažinėt į abi pusi $5. Pas mus neklaidų atvažiuot, 
nes musų Lietuvių Namas palei pat geležinkelio stotį. For
mų yra visokių, kurias galima gaut ant išmokėjimo; taip
gi kelios ant miesto namų mainymui. Drąsiai galima pas 
mus važiuot arba rašykite įdėdami markę, o gausite Ame
rikos Ūkininką ir farmų surašą dykai.

AMERIKOS ŪKININKAS.
Hart, Micbigan

OTERS pageidauja Nut-ola Margarine kadangi jis užvaduo
ja kiekvieną reikalavimą taip kaip sviestas — ant duonos, 

čielų pupelių, pyragėlių ir keptų bulvių — darant pyragaičius 
gardumynų ir abelniems kepimo reikalams. Vartojamas Nut-ola 
užtikrina didelį sutaupymą ant jūsų sviesto bilų.
Naujai ištobulinta Armour formula pavartota išdirbime Nut-ola 
Margarine užtikrina augščiausj “palaikymą” kokybės taip pat 
kaip ir švelnumo ir naudingo gerumo; taip duodami Nut-ola tą 
patį prižiūrėjimą jus duodate visokį augštos rųšies maistą, jus 
galite naudotis juomi visokiame laike su užsiganėdinimu, sutau- 
pvmu ir pasisekimu. y

Dabartiniu laiku bingalitonio- 
čių draugijose ir jų susirinki
muose našaus veikimo nėra, 
vien tik užsivarinėjimai. Pavyz
džiui, kartą aš jsimpinau Lietu
viu Tati’l,ištko Namo Bendrovės c 
snsM'inkiman. Ab, tu šventas 
Jackau, kiek ten kėlimo triukš
mo! Dalykas buvo tame: Vie
nas žmogus buvo pasirandavo- 
jęs krautuvę nuo LTNB-ves. 
Bet dėl tūlų priežasčių Bendro
vė įteikus jam ultimatumą, kad 
išsikraustytų 
prantama, žmogus supyko ir ne
mokėjęs raudos už vieną mėne
sį. Gi dabar tūli B-vės nariai 
užsispyrė, kad remia užmokėtų 
randų kolektorius! Na, ir ką-gi 
bendra turi randų kolektorius 
su Ino žmogum? Juk tai jos 
pačios bendrovės reikalas.

Bet 20 d. balandžio Lietuvių 
Darbininkų Susišelpi mo‘ Drau-

Socialislai ir-gi 
ja“. Andais LSS 
buvo nutarus 
Amerikos 
namui 
rinkime nutarė iv 
nįjj nutarimą 
ja taip: Amerikos 
Partiją valdą “socialpatriotai”, 
kad Socialistų Partija tuojaus 
skilsianti; o tuomet “socialpa- 
triotai“ susigabensią į tą namą 
kanuoles, kulkosvaidžius ir 
šaudysią “kairiuosius“ socialis
tus!.. Pirmcsnysis nuderimas 
tuo bildu tapo atšauktas ir tie 
penki doleriai liko nepaaukoti.

Taigi, savo rųšies “progre
sas“: vienas žingsnis pirmyn, 
du — atgal.

Bet jiems ir Marsęlictė nere- 
voliucioniška. Štai, 20 dieną ba
landžio LSS. 33-čios kuopos lai
kytame susirinkime tapo nutar- * • 
ta, kad dainuojant Marselietę 
kuopos nariai neprivalą atsisto
ti, bet turi atsitoti tiktai dainuo
jant Internaconalą...

Kažin, ar ilgai bus jiems revo- 
liucioniškas kad ir toks Interna
cionalas? Juk ir jame nėra 
žodžių “kas su kirviu, kas su 
kapliu...“ O dabartiniu laiku 
tai tik tie žolžiai esą tikrai revo- 
liucjoniški...

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

sija, nevirinimas pilvelio, nuslaboėjimas Kraujo, inkstų, Nervu tr 
abelnas spėkų nustojamas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jięškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir ui rūbelių, net niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebpdė po krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas m 
vaitė po butel) Salutaras, Bitteria. ir po 3 roėn. savo paveiksle pa 
mačiau tok) skirtumą kaip tarppdienos ir nakties Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistu ge- 
radėiistei ir Imaiu visiem savo draugam ir pažjstamiem si tokiais 
Jtaittaimais patariu uiioširdiai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL 1NSTITUT1ON J Baltrenas. Prot.

1707 So. Halsted 8t„ Telephone Ganai 6417 Gblcago, III

I MPSi 47-los kuopos narės 
nieku būdu nenor atsilikti nuo 
savo draugų, vyrų darbininkų. 
Prottresyviškam » judėjime jos 
stengiasi prisidėti, jeigu jau ne
daugiau, tai visuomet liek pat 
kaip ir jų draugai vyrai, šiai, 
balandžio 27 dieną kuopa rengia 
pramogų vakara Scenoj stato
ma “Amerikoniškos vestuvės”. 
Reto, gegužės 3 dieną 47-tųji 
kuopa, kartu su vieline soc. kuo
pa, rengia apvaikščiojamų darbi
ninkų šventės. O gegužės 4 die
ną bus vaikų draugijėlės “Atei
ties Žiedo“ vakaras-lcatras, ku
rio surengimu daugiausia rūpi
nasi progresistėJk Pagalios, 
gegužės U dieną kuopa rengia 
šaunų kepurinį balių.

viena. O antra, pagal A. J. tei
singą pasakymą, tai tie draugai 
susipažinę su gramatika, vei- 

kad k.iausia norės apsipažini i ir susi- 
žmo- pažins taipjau su litera line eti

ka. Ir, žinoma, kad tuomet tie 
draugai Ifžsigįs nuo tokios 
Laisvės, o jięškos švaresnės sau

THE PEOPLES
DISPENSARY

Mes turime pilną skyrių patentuotų vaistų ir naminių gyduolių.
Musų smulkmeniški daiktai, toitotinUu .daiktai, kvepylai yra 

geriausi. , ,
Musų vaistai ir chemikalai yra tyriausi ir musų receptai sutai

somi vien tik registruotų aptiekorių.
SERGANTI ŽMONĖS

Jeigu jus sergate kokia chroniška, nervų arba sudėtine liga, 
kuri reikalauja patarnavimo specialisto

PAMATYKITE MUS TUOJAUS!
Musų gydytojų štabas yra specialistai ir turėjo didelį prity

rimą per daug metų medikalės praktikos. Jie vartoja vėliausias 
ir pačias moksliškiausias metodas gydymui chroniškų ir nervų 
ligų.

Jie daro visą phyzišką ir laboratorijos egzaminavimą visokių 
atsitikimų. . „ ......

Jie buvo labai pasekmingi gydyme daugelio sunkią ligų. Atei
kite ir pasimstykite su jais tuojaus. Atidėliojimai yra pavojingi. 
OFISO VALANDOS: 10 rytą iki 12 vai. dieną. 4 iki 8 vai. vak. NE- 
DfiUOMIS nuo 10 iki 2 vai. diena. %
PATARIMAS VISAI DYKAI
Jei jie jums negalės pagelbėti, jie jums taip ir pasakys.

PEOPLES THEATRE BLDG.
1616 W. 47th St., Arti Ashland Avė.

ko vienos veiklios narės, drau
gės R. Bučienės. Persikėlė iš 
Wankegano į ūkį. Geriausio 
pasisekimo naujoj gyvenimo 
vietoj! Beje, dgė Bučienė buvo 
uoli platintoja darbininkiškos 
literatūros — laikraščių ir kny
gų. Dabar jos vieton tapo pa
skirta dgė Ona Sabeckienė. Ti
kimės, kad naujoji knygė taip
jau pasidarbuos, idant kuopla- 
čiati paskleidus naujosios ga
dynės idėjas-

— K. Radaviečienė.

LSS. 19 kuopa iki šiam laikui 
su anglais ir žydais socialistais 
bendrai samdė kambarius, ku
riuose laikydavo susirinkimus, 
lekcijas, diskusijas, paskaitas ir 
lt. U’šas užlaikymui kambarių 
padengdavo visi l>cndrai. Bet 
paskutiniu lai

Iš priežasties ligos parduodu kaip uždyką 
Teatrą Krutamu Paveikslų pirmos klesos padė
jime. Neša apie $100.00 čysto pelno į savaitę. 
Jeigu tam reikale nebuvote, tai aš išmokysiu už 
dyką. Kiekvienas gali tą reikalą vesti ir turėti 
gerą pelną. Atsišaukite

S. SOKALSKIS,
29 S. La Šalie, Room 336, Chicago, III.

LSS. 204 kuopa ir anglų so
cialistų “brenčius“ bendromis 

spėkomis nutarė surengti Pir
mos dienos Gegužes apvaikščio- 
jimą. Susapratusieji darbinin

kai šiame miestelyj rengiasi prie 
apvaikšeiojimo tarptaulinės 

šventės, kad Hito užprotestavus 
prieš ‘kankinimą kalėjimuose 

Eugenijaus V. Dobs, Tarno Moo- 
ney, Kate Richards O’Hare ir 
kiU^ąiolilinių kalinių. Taipgi bus 
roikalauj'ama sugražinti laisvę 
žodžio, spaudos ir susirinkimų 
ir panaikinimo šnipystės akto 
bei kitų karės įstatymų.

Kad visą išaiškinus kuogeriau 
šia, yra kviečiamas iš Chicagos 
gabus kalbėtojas. O apvaikščio 
jimui, yra paimtas Benas, kuris 
grieš Internacionalą ir marse
lietę. Taip-pat yra užsakyta vi
sokios literatūros, kuri bus da
linama jniUdikai veltui, kad su
pažindinus darbininkus su so
cializmo idėjomis ir su viso pa
saulio darlbininkų švente.

Tas apva5kščiojimas turėtų 
užinteresuoti kiekviena darbi- C

ninku. — Jurbarko Vincas.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertis 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei- 

zrZZįJBi mantinė alata veltui.
Mes taipgi turime ke- 

i i i; ‘ j t letz augštos klesos 
■H j plionografij, kuriuos 

mes parduosime už 
W] bile pasiūlytą kainą

J, įmurol I už tai kad mes turime 
I pratuštinti vietą.)

R® Mes taipgi turime
Į) —JįI $650 player piano,

JI garantuotą 10 metų
V ir vartotą tik 8 savai

tes, kuri mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE U2MIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. I). LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. | 
PBISIUNCIAME UŽ DYKA.

WESTERN STORAGE HOUSE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė

liotais nuo 10 iki 4

s turite nesveikas a- 
>s sopėjiiną?

Jeigu taip a- 
teikite pas Dr.

A. M. SMAR- 
GON, Optome- 
tristą, kuri s 
per daug metų 
buvo L. Klein 

Dept. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1401 So. Halsted St., 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su didžiausiai galimu atsar
gumu ir mažiausiu jkyrumu. O- 
fiso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
6:30 po pietų. Pėtn. ir Nedčl. nuo 
9 ryto iki 12:30 dieną. Subat. nuo 
12:30 dieną iki 9 vai. vak. Res. o- 
fisas prie 3341 W. 16th St. dėl va
karų ir nedėl. pagal sutarti. Tel. 
Didysis ofisas Canal 222. Res. 

ckwell 6112.

Draugiu, gyvenantįs suminė
tose čia vietose pasiisteiigkite iš
garsinti rengiamąsias prakalbas 
ir patįs jose dalyvaukite. Kal- 

blėdį, nes tie propagandistai iš- 'bes Audri Ulevičius, 
mokę skaityti ir rašyti, veikiau
sia pa mylės Keleivį, Naujienas 
ir ims rašinėti, o ne Laisvei.“ 
Vadinasi, A. J. kaip tik pataikė 
pasakini, kad tas “kairumas“ 
tik ir remiasi tamsumu ir neži
nojimu. Nes kuomet tie drau
gai prasilavins 
veikiausia 
“kairumui 
ninku socialistiškam' judėjimui dariu), žmonėms 
kurio uždavinys yra darbininkų | mokant septyniasdešimtis pen-. Skaitykite ir Platinkite 
klesą vienyti, o ne skirstyti. Tai kis centus. AUJIENAS”

OtEOMARGARlNE
AHMOV1I&COMPANY

OMfCKt CinCAM

LSS. IX rajonas rengia eilę 
dėl prakalbų sekamose vietose ir 

dienose:
Shcboygan, Wis. — gegužės

progresuo 
13-čia kuopi 

paaukoti $5.001 literatūros.
Socialistų Partijos Į Kaip matome, tai musų “kai- 

Bet sekančiame susi-, rieji“ patįs prisipažįsta, kad jų 
įšaukti pirmos-( kairumas gludi tamsume, ir ne. 

Jie argumentui)- žinioje. Tai ko d'ą pykti, kuo- 
Socialistų met rimtesni socialistai jiems 

tatai pasako? — šilbalys.

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios

V •: i Europinės m et odos.

c h- hair m d-Mentor Bldg.
' A Paimk elevalmĮ. Kambarys 122

Prieš North American Cafe
39 So. State St., Kampas Monroe.

Ekzaminavimas dykai VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų,

NUXATED
UNuxated Iron padidi

na stiprumą švel
nių, nervuotų, suiru- T

Xsių žmonių j dvi sa- 
vaiti laiko daugelyj st- 
si t i kimų. Vartotas ir

A * augštai rekomenduo-
/Ą tas buvusių Suvienytų 

Valstijų Senatorių ir JLX
r-r-* Kongreso narių, gerai 

žinomų gydytojų ir bu
, vusių Viešos Sveikatos 

perdėtinių. Klauskite T J
1-4 savo gydytojo arba ap 

tiekoriaus apie tai.

HAD
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NAUJIENOS
LITMUANIAN DAILY

Publitihed Daily eecept Sunday by 
the Lithaanien News Pub. Co^ Ine.
1739 SO. HALŠTED ST.,

CHICAGO, ILLINOIS
Telephone Canal 150i

Naujienos eina kasdiena, Išskiriant 
nedSldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomąjį Kaina:
Chicagoje — pačtu:

Metrus........................................S6.00
Pusei meto •...................... .  ••. 3.50
Trims mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiam .................. 1.45
Vienam mėnesiui 75

Chicagoje -»* per nešiotojui:
Viena kopija .................  ..02
Savaitei ................................  12
Mėnesiui...................................... W

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
pačtu:

Metras........................................W.()0
Pusei meto .............................. 3.00
Trims mėnesiams .................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui........................ 65

Pinigus reikia slyst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translation filed vvith the post- 
master at Chicago, III. April 30, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Lietuvos 
valdžia.

Lietuvos klerikalui ir tauti
ninkai, kiek matyt iš praneši- 

/ mų, veikia išvien, kad užkart 
jai ant sprando savo atgaleiviš- 
ką valdžią, kurios Lietuvos žino 
nes nerinko ir kuriai jie neiš
reiškė savo pritarimo. Lietuvos 
valstybes Taryba liko sutveria 
su kaizerio valdžios pritarimu, 
nes ją tvėrė ir rėmė kaizerio val
džiai artimo p 1 a u k o 
ž m o n ė s. Lietuvos “ministe- 
riai”, kiek jų sąstatas nesimai- - . . nytų, yra irgi niekas daugiau, 
kaip “samozvancai”, nes jokia 
Lietuvos liaudį atstovaujanti 
įstaiga ją neskiria. Lietuvos 
“prezidentas” Ant. Smetona, 

pienas žymiausių Jilerikalų ir 
algaleivių, irgi liko paskelbtas 
prezidentu ne Lietuvos liaudies, 
ne ją atstovaujančios įsiligos, 
ne kokio revoliucioninio tr»bu- 
nalo, o tų pačių “saniozvancų”, 
kurie tų>siskelbė esą Lietuvos 

valdžia.
Lietuvos “valdžia”, “ministe- 

riai” ir “prezidentas”, kaip da
bar jie yra, sudaro nedailią ka
rikatūrą, iš kurios tik pasijuokti 
reikėtų. Nėra abejonės, kad Lie
tuvoj eina revoliucijinis judėji
mas ir jame dalyvauja ne chi- 
nieėiai ir Kusijos bolševikai, 
kaip klerikalai ir tautininkai 

norėtų įtikinti (nes kaip chinie- 
čius atveši, jei keliai Rusijoj 
taip prasti, kaip juos įprašo? 
O Rusijos bolševikai ir pas sa
ve turi perdaug darbo), o įvai
rių tautų Lietuvos gyventojai. 
Kiek matėsi iš žinių, netoli visą 
Lietuvą jau buvo apimta revo
liucijos ir da dabar didelė jos 

dalis randasi revoliucionierių 
rankose, kurie leidžia vietos gy
ventojams rinkli savo tarybas ir 
per jas tvarkyti valdymo reika
lus. Kas matė Lietuvos revoliu- 
cijinės valdžios manifestą, kuris 
net klerikalų ir tautininkų lai
kraščiuose tilpo, tas suprato, 

jog ji stengiasi aprūpinti ir ap
saugoti darbo žmones, vargstan 
čią klesą Lietuvoj. Juk niekas ir 
nesistengė kritikuoti to manifes 
to, nes jis kaip tik ir pateiktas JT 
etų vos gyventojų didžiumos rei
kalams. Taipgi Lietuvoj eina re
voliucija ir steigiasi revoliuciji- 
nė valdžia. “Samozvancai”, pa
sivadinę save valdžia, varom r 
pasitraukti. Nėra abejones, jie 
turės pasitraukti, nes revoliuci
jos įsisiūbavimas Europoj ne
sustos, kol visų šalių didžiumos 
gyventojų interesai {neliks už
ganėdinti ir kol jie neįgys lais
vę ir deinokratybę.

Tcčiaus kaip karikatūriška 
nebūtų algaleiviškoji Lietuvos 
“valdžia”, ji turi gerokai jie- 
gos, nes kilų šalių buržuazija 
ją remia ir rems. Iš jų pačių 
pranešimų matos, kad jų atsto
vybė lieka priimta kelia toj ša-

lių, kad lutos šalįs net piniginę 
paramą duoda, kad Wall Stry- 
tas irgi derybas daro. Lietuvos 
buržuaziškoji klesa, sudariusi 

savo valdžią, eina išvien su viso 
vasaulio buržuazija, daro viso
kių pasižadėjimų pastarajai ir 
sketbkisi aštriu kovotoja prieš 
socialistišką judėjimą. Dabar, 

kada darbininkai pradeda la
biau nuvokti apie savo reikalus, 
kada socializmo judėjimas pa
sidarė svarbiausiu dalyku Eu
ropoj ir kada buržuazija sten
giasi jį užsmaugti, nesunku yra 
“skabaputras” gauti kiekvie
nam kovotojui prieš socializmą 
bile nuo katros šalies buršuazi- 
jos. Tad nieko stebėtino nėra 
tame, kad Lietuvos “valdžia 

jau gauna ir pripažinimą tūlose 
šalyse ir paramą nuo tūlų, nors 
da Taikos Konferencija nepri
pažino Lietuvos neprigulminga 
šalim.

Lietuvos gyventojams neatsi
eis visai lengvai šitą samozvan
cų valdžią prašalinti ir įsteigti 
tikrą žmonių valdžią. Jau da
bar Lietuvoj ir Amerikoj tauti
ninkai ir klerikalai organizuo
ja savo kariuomenę neva gyni
mui Lietuvos nuo lenkų ir bol
ševikų. Jeigu klerikalai ir tau
tininkai taip jau remiasi Taikos 
Konferencijos nuosprendžiais, 

jie turėtų bent palaukti, kol 
liks nuspręstas Lietuvos liki
mas. Bet kur tau jie lauks. Ne 
tik Lietuvoj, kur galėtų būti pa
teisintas laikinis apsigynimas, o 
ir čia Amerikoj jau organizuo
jama “Lietuvos Laisvės (turė
tų būt priespaudos) Sargai”, pu
blika raginama dėt pinigus jų 
užlaikymui, siuntiniui į Lietu
vą ir apginklavimui. Jie patįs 
gerai žino, kad Lietuva neturi 
jokios galybės sumušti lenkus 
arba ir rusus. Lietuvos žmonės 
ir negeislų karės priemonėmis ri 
Mi savo likimo ir tai atsielilų 
jieips perbrangiai, o laimėjimo 
jie tikėtis negali. Santikiai su 
lenkais ir fttslds gali it’ turės bū
ti nustatyti kokiu kitu būdu, o 
ne kare. Jeigu tautininkai ir 

klerikalai neturi da tiek nuovo
kos, kad tikėt į Lietuvos fiziškas 
jiegas kovoj prieš lenkus ir ru
sus, tai jie neužsitarnauja su
brendusių žmonių vardo, bet 
reikia manyt, bent tūli ją žino, 
jog jų jiegos yra organizuoja
mos socializmo judėjimą užg
niaužti Lietuvoj.

Apžvalga
KOMEDIJOS.

“Draugas” rašo:
“Mus pasiekia žinios, kad 

Woodman’o jkarčemds salė
je susirinkę tautininkai ir sei
mu užsikarščiavusių draugi
jų atstovai sufabrikavo vieną 
žymų melą. Kad susirinki
mą inkaitinus prieškunigišku 
karščiu, pranešta, kad esą 
Chicagos lietuviai kunigai vie 
name savo posėdyje nutarę 
Lietuvą Lenkijai parduoti. 
Melu padilgintas vienas susi
rinkime dalyvavusia net išsp 
taręs, kad jis savo parapijos 
kleboną eisiąs ir nužudysiąs.”
“Draugas” šitam atsitikimui 

priduoda svarbos ir mokina tau 
liniukus, jog meluoti yra grie- 
kas ir jog melais jie pasitarnaus 
lenkams. Štai kame svarba:

“Prilciskime lokį dalyką. 
Ima lenkai ir patiki tautinin
kų skleidžiamoms paskaloms 
Tos paskalos pasiekia Pary
žių. Pan Padercvvski ir sako 
Taikos Konferencijos atsto
vams: “Iš lietuviškų šaltinių 
sužinojau,” čia jis galėtų tau
tininkus išyardiiųti , “kad
lietuviai kunigai yra linkę su
vienytu Lietuvą Įsu Lenkija.
Lietuvių dvasiškija atstovais į mokyklus ir, išmokiinę juos brangiai buvo užmokėta.

ja tikinčią visuomenę, o vadi
namieji tautininkai, kurie 
mus informuoja, nesykį pri
sipažino, kad ją daugiau nė
ra, kaip visų lietuvių dešim
tas nuošimtis. Taigi, ponai 
atstovai, Lietuvą reikia pri- 
vienyti prie lenkijoą, nes to 
lietuvių tikinčioji didžiuma 
geidžia.” Tautininkai Pade- 
rewskiui tarnauja.”
LiogiškUs išvedimas turi bū

ti šitokis: Dabar tik reikia kaip 
nors užslėpti tą karčemoj ar 
karčemos salėj tautininkų pa
leistą melą, kad pan Padere\V- 
ski nesužinotų, nes kitaip Lie
tuvai kaput.

Nėra abejonės, kad “Drau
gas” yra teisingas tame, jog Chi 
cagos lietuv|ii<i kunigai (negali 
Lietuvos niekam parduot ir nie
kas nuo jų nepirks, nes Lietu
va ne jų savastis. Juk jau ne 
vienas lietuviškas diplomatas 
statė Lietuvą ant bargeno ir kai
zerio valdžiai ir Wall Stryčiui 
ir gal kil/iems pirkėjams, bet 
niekas neišeina. Taikos Konfe
rencijos pastangos atiduoti Lie- 
uvą Lenkijai irgi neturės ver

tės, jeigu Lietuvos gyventojai 
o nenorės. Reikia neužmiršti, 
<ad pasaulis pergyvena revoliu
cijų laikus ir šalies rubežiai nu- 
sistatys maždaug pagal jų bėgį, 
o ne keno nors norus.

True translation filccl xvith Ihe post- 
.niaster at Chicago, III. April 30, 1919 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas.

(žinios International Labor 
New8 Service) \

MEKSIKA.

Darbininkus mala konkuruo
jančios kapitalistų grupės.

Merida, Jukatanas. — Juka
tano darbininkai, papuolę ląrp 
Ncw Yorko banko — National 
City Bank iš vienos pusės ir vie
los henekino (Meksikos valak- 
ninis augmuo) magnatų iš ki
tos, pateko į sunkius laikus, ne
žiūrint to, kad valstybės vai- 

i •

džia vardu yra socialistine. No
rėdami suprasti dabartinį padė
jimą, turime grįžti kiek atgal į 
provincijos istoriją.

Prieš socialistines valdžios 
isteigi^ną hcneki'no augintojai 

visai priklausė nuo malones Na
tional City banko finansinančio 
įstaigas Meksikoj ir čia, kurios 
reikalavo henekino. Pragaištin
gu lenktiniavimu pastatęs au
gintojus vieną prieš kitą, ban
kas pirko lienekiną tokiomis že 
momis kainomis, kad darbinin
kai pakliuvo į padėjimą tikrų 
vergų.

Paskui keli melai atgal val
džią paėmė socialistai. Įžymiau
siu asmeniu Jukatano socialistų 
judėjime yra Felipe Carrillo, 
kuris yra greičiau reforminin- 
kas kaip komunistas. Ačiū jo 
įtekmei lapo užgiriai projektas, 
sulig kuriuo henekino pardavi
nėjimas tapo pavestas žiniai 
tvarkomosios komisijos “ Regu- 
ladora.” Kitaip sakant, vietos 
kapitalistai ir darbininkų sam
dytojai susivienijo valdžios su
organizuotoje apsaugos asocia
cijoje. Šitoji “Reguladora” 
priversdavo National City ban
ką mokėti daug geresnę kainą 
už henekiną, negu jis mokėda
vo pirmiau. Taigi darbininkai 
savo |celiu gavo augštesnę už
mokestį,

Dabar National City Bank 
užsivertė sunaikinti “Regualdo- 
rą.” Atėjo žinia, kad nepirkti 
daugiau Jukatano henekino. A- 
čiu tam dėvyniosdešimls nuo
šimčių darbininkų liko be dar
bo ir jų padėjimas baisus.

Jukatano peonai darbininkai 
nėra organizuoti. JĮų, darbda- 
viai gudriai išrankiojo tuos jų, kad reakcija neatimtų iš Rusi- žemės., O kad atsiekus lo tikslo, 
kurie sumanesni, pasiuntė juos jos I ųdalykų. už kuriuos taip reikia platinti laisvoji mintis.

davė jiems geras vietas su geru 
apmokėjimu. Šitie žmonės pa
prastai netenka savo klesinės są
mones ir jie apleidžia tamsius 
algapelniuš, kurie, norėdami 
pasiliuosuoti, turi pergalėti 300 
melų \ . egystčs palikimą.

Nors Jukatano socializmo, 
mažai tebėra, valdžia būdama 
reformine, yra diegliu šone cen
trą Iri valdžiai Mexico Mieste. 
Juka ta ne laikoma federalčs ka- 
reivijos, kurių vadai veikia kai
po vielos vyriausybė. Iš to iš
eina daug nesusipratimų ir su
sirėmimų. Pradeda įsigalėti ju
dėjimas atsiskyrimo tikslais ir 
labai gali būti, kad netrukus 
bus kreiptasi į Suv. Valstijas 
prašymu pripažinti įsisteigimą 
nepriklausomos republikos Ju- 
katane. Jukatano piliečiai ne
gali suprasti, kam jiems 
apie iš $90,000,000 gautų kas 
melas už henekiną reikia ati
duoti $20,000,000 federalei val
džiai, kuri atsilygina už tai at
siųsdama pas juos kariuomenę.

Socialistų partija lengvai kon
troliuoja politiką. Ir, nors Fe
lipe Carrillio nėra governoru, 
bet greičiau jis yra valstybės 
galva, kaip gov. Castro. Juo 
daugiau negu kokiu kilu as
meniu pasiliki darbininkų kle
sa. Jei kokis viršininkas nepa
tinka Socialistų Partijai, tai 
partijai užtenka nubhlsuoti, kad 
jis rezignuotų. Nuo to laiko jis 
pasiliauja būti viršininku. Tik
rieji valdžios viršininkai priima 
jo rezignavimą tik dėl formos.

Socialistai steigia visą eilę 
vartotojų draugijų visoj provin
cijoj. Jie taipgi užlaiko vakari- 
ics mokyklas darbininkams. 

>«■■■— — ——i. ■ ■■■
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NET BOLŠEVIKU PRIEŠAI 
NENORI SVETIMŠALIŲ 

KIŠIMOS.

Skaiblojii Balsai
l Uė išreikįta^ iianie nkyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

(Rašo Frazicr llunt)

Maskva., bal. 15. — |)cr 1 lef- 
sininkus ir Paryžių bal. 27 d.

Jei ne sov^eflų valdžia lai 
kas? Aš klausiau daugybės 
žmonių.

Šitas klausimas yra gana pa
vojingas; aš gavau į jį visokių 
atsakynn/. Pilnai tris ketvirtos 
dalįs šitų atsakymų, j va i finoj a- 
mų sniulkmenyse, pamatiniai 
sake šitą: Jei sovietų galybe, 
butų vieku nuversta, tai užeitų 
laikas tokios suirutės, kuri su
teiktų pasauliui naujas teroro 
normas.- Paskui su šituo tero
ru gal išeitų regyklon toks kraš
tutinis reakcionierius kaip Kol- 
čakas ar Denikinas. Po to įvy
ktų nauja revoliucija ir ant ga
lo kokia nors išmintinga, teisin
ga valdžia.

Nėra nei vienos grupės 
su galybe.

šiandien sovietinės Rusijos 
Viduj nėra nei vienos organi
zuotos grupes sugebančios pa
imli ant savęs sovietų galybę ir 
yra abejojama ar' stipriausios 
priesbolŠevinės jiegos suspiestos 
aplink Kolčaką Sibire įstenvtų 
pasilaikyti be talkininkų pagel
bės. Žmonės, kurie nepersenai 
nekentė komunistų visa širdžių, 
dabar sutraukia pečiais ir sako, 
kad jiems reikia ne. naujos re
voliucijos, bet revoliucijos evo- • • • x hucijos.

Žmonės, kurie visai nepažino
jo radikalizmo, dabar sako, kad 
senosios tvarkos Rusijoje nie
kuomet nebus galima sugrąžin
ti ir kad reikia užlaikyti geriau
sias revoliucijos nuveikiąs daly
kas panaikinti dykaduonių, ne 
likusių teismų ir areslokralijos. 
Žmonės, ku^ie -neira komunis
tais ir net nėra radikalais, bijo, 

Kam reikalinga laisvamanybė?
• ■ -    -

Kai kurie draugai socialistai^ 
užsipuklinėja ant Lietuvių lai
svamanių Federacijos, jos kuo
piu arba narių. Raštais ar žo
džiais jie įieško priekabių. Ne- 
supranll'u, delko jie taip daro?

Vieną kartą aš nunešiau ap
mokamą apgarsinimą į Žarijos 
raštinę. Jie perskaitė tą apgar
sinimą (|>r( lekeijos LLF. 12 kp. 
iš Bridgeporlo) ir abejoja, ar 
priimti, ar ne. Girdi, LLF. nė
ra darbininkiška organizacija ir 
kaipo tokia negali būti garsina
ma darbininkiškame laikrašty
je!

Pavadinti ją by vardu gali
ma, bet kad ji yra darbininkiš
ka, lai fakil'hs, nes prie jos pri
klauso visi darbininkai, kurių 
didžiuma yra Lietuvių Socialis
tų Sąjungos nariai. Jie susior
ganizavę čitrskleidžia tokią idė
ją, kokios neskleidžia LSS.

Mano nuomone, socialistai 
privalo visais galimais budais 
platinti laisvamanybę, o ne prie
šintis jai. Niekas neatnešė dar
bininkų k lesa i tiek bloga, kiek 
religijos, nes jos visais galimais 
budais trukdo kiekvieną progre- 
syvišką judėjimą, ir tuo gelbsti 
darbininkų išnaudoflojams. Ta
tai perinate pirmieji socialistų 
vadovai, Marksas ir l'jigelsas, 
ir jie kovojo prieš bažnytinį so
cializmą. Jų redaguojamame 
laikraštyje Dctutche Brusseler 
Zeilung skaitome: “Senovės kri
kščionybė išteisino senovės ver
giją, viduramžyj išaugšUno |iau- 
džiavą, o šiandien nioka apgin
ti darbininkų skriaudimą, nors 
ir su veidmaininga širdgėla. 
Krikščionybe skelbia reikalin- 
gumą luomų ir klesų viešpata*- 
ujancios ir prispausltosios, kuri 
sušelps anąją, darydama gerus 
darbus. Krikščionybė atlygini
mą skriaudų ])erkelia į dangų, 
perlai leidžia skriausti ant žem
ules. Krikščionj'tbe skelbia, jog 
prispaudėjų nedorybės lai lik 
atpildą už prigimtas ir padary
tas prispaustųjų nuodėmes ar
ba tik Hfyrinėjimas ir pagundos, 
Kurias anįdeda ^viešpats Die

vas gilioj sayo ištninlyj. Krik
ščionybė skelbia baimę, neapy
kantą savęs, nusižeminimą, ra
mybę, o proletarai, kurie neno
ri, kad su jais apsieitų kaip su 
galvijais, privalo drąsos, pajau- 
tiinio savo garbes, nepriklauso
mos dvasios labiaus, negu duo
nos. Krikščionybe traukia žmo
nes atgal.”

Iš to aišku, kad jie jau ir ta
da suprato “religijų blėdingumą 
ir kovojo prieš jas. O šiandie
niniai socialislllai nelik kad patįs 
nekovoja, bet dar kritikuoja 
tuos, kurie taip daro. Daugumas 
musų buvome nuo pat kūdikys
tės protiškai apdumti religijos 
burlaiis; lik pasidėkuojanl mok
slui pasiliuosavom iš to užbur
to rato. Todelgi ajį sakau, kad 
musų priedermė yra skleisti tą 
mokslą, kol jis pasieks Inos mu
sų draugus, kurie dar tebesėdi 
po skvernais pralbaščių, ir pa- 
liųosuos juos.

Klaidinga manyti, kad tikė
jimus griauna aplinkybės. Se
novės laikuose žmonės likėjo,* 
dėlto, kad dar nesuprato gamtiš
kų Įstatymų apsireiškimų: da
bar itiuos apsireiškimus išaiški
no mokslas. Reiškia, persikei
tė aplinkybės, o vienok tikėji
mai nors ir silpnėja, bet dar nc- 
griuva. Ir jie gyvuos, kol švie
sos spindulys mokslas — ne
apšvies proto visų žmonių ant

Atskyrimas bažnyčios nuo

valstybės llai dar nereiškia pa
naikinimą jos. Ji gali gyven
ti ir belo, kol viešpataus tam
sumas, kurį palaiko kunigai. Jr 
jie laikys tamsumą kiek lik ga
lės, nes jiems kur-kas geriau 
dykiems būti ir turėti riebų 
pragyvenmą, negu eiti dirbti.

Kiti mano kad bažnyčią gali 
panaikinti valdžia, lai iu tiesa. 
Paimkime, pav., atsilikimą 
Kražiuose 1893 m. Kada Rusijos 
valdžia bandė uždaryti bažny
čią, kaip ją žmones narsiai gynė 
»r aukavo savo gyvastis. Delko 
jie taip darė? Dedu, kad jie bu
vo nuo pat kūdikystės surakin
ti religjjiniais pančiais, ir kad 
jie likėjo, kad be jos negali nu
keliauti dangaus karalystėn. 
Jeigu jie butų žinoję, kad baž
nyčia yra naudinga, lik jų dvasi
škiems vadovams, nes jie iš jos 
turi puikų gyvenimą, o žmonėm 
ji llėdinga, nes nuodija jų pro
tą, jie nebūtų taip darę.

s* ieskijnės ir skleiskimę lais- 
sąją mintį, nes tik laisvai ma- 
ir. darni žmonės legali progre
suoti kultūroje, z . i

— Pinčiukas.
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Ūkininkų Balsai.
ii ' • . 1 4. <

Lietuvos ir Amerikos 
ūkininkas.

Naujienose buvo išspausdinta 
visa eilė straipsnių, kur kalbe- 
ta-gvildenla apie tai kaip gerai 
ar blogai gyventi Amerikos ūki
ninkui. Vieni gėrisi jojo gyve
nimu, kili — peikia.

Mano supratimu, tai nėra vi
sa ką butų galima ir kas reikė
tų pasakyti apie Ąnicrikos ūki
ninką. Reikėtų duoti lulų pa
vyzdžių iš Lietuvos ūkininkų 
gyvenimo ir palyginti tai su gy
venimu čionykščių’ ūkininkų, 
amerikiecTų. Pagalios, reikėtų 
duoti praktinių patarimų, bū
tent: kaip likti ūkininku, ir, kas 
svarbiausia, kaip paskui tvarky
tis naujose apystovose .

Tatai noriu atlifcti aš — sulig 
išgalės bei sugebėjimo.

i

Didžiuma Amerikos lietuvių, 
lai ūkininkų ar kaimiečių vai
kai, kurie labai gerai atsimena 
Lietuvos ūkininko gyvenimą. 
Žino to gyvenimo gerąsias ir 
blogksias puses. Tatai nėra rei
kalo gilintis į smulkmenis.'l’a- 
kaks to, kad nurodysiu į skir
tumą darbo, našume, žinote, 
kiek turi vargo Lietuvos ūkinin
kas kol pavasaryj apdirba savo 
laukus ir rudenyj — kol juos 
nuvalo? O reikia žinot, kad 
Lietuvos ūkininkas turi daugiau 
darbininkų negu j u turi Ameri
kos ūkininkas. Kodėl taip? La
bai paprasta: Lietuvos ūkinin
kai yra toli atsilikę nuo Ame
rikos ūkininkų. Jij darbo įran
kiai labai paprasti, senoviški, 
kuomet Amerikos ūkininkas 
veik išimtinai visa apdirbą mo
derniškomis mašinomis. Pav., 
toks Lietuvos ūkininkas turėtų 
pasisamdyti šešis-septynis vy
rus, kad nupjovus tiek, kiek nu
pjauna Amerikos ūkininkas vie
nas su pageli11 mašinos. Tas 
pats ir su kitais darbais.

Tiek apie skirtumus tarp Lie
tuvos ir Amerikos ūkininkų. 
Dar keletz žodžių apie tai kaip 
likti geru ūkininku čia, Ameri
koj. Vienu raginimų, kad rei
kia apleisti surukusias miesto 
dirbtuves ir eiti ūkininkautų, 
nepakanka . žmogus neturintis 
patyrimo vis viena geru ūkinin
ku nebus. Ypač to patyrimo rei
kalinga šios šalies ūkininkai. 
Man regis, kad husipirkt ūkį tai 
yra lengviausias dalykas. Sun
kiausias yra kaip vesti tą ti
kį? Nusimanantis savo darbe 
ūkininkas (kalbu apie taip va
dinamus “naujokus,” taigi tuos, 
kur tik ką nusiperka ūkį) suge
bės geriau versties su penkihis 
šimtais dolerių negu nenusima

nantis su pusantro ar dviem 
tuksiančiais.

Mano supratimu, lietuviai, 
noriutįs likti ūkininkais, pirma 
turėtų eiti dirbti “ant ūkės.” Da
bar pavasaryje visur reikalauja 
ūkio darbininkų. Algos nema
žos, o norintiems įsigyti reikia
mo patyrimo — pirmos klesos 
mokykla. Tie vieni melai, ku
riuos jus praleisite tarnaudami 
pas svetimą jums suteiks ilgų 
melų patyrimą. Pabandykite!

— Pranas S. *
-— -1 —..........................—- - . . ... ... . -

Chictigoj^dabtir vis garsiau ir 
garsiau ima atsiliepti anas klai
kus, kadaise l>hila<tclphijoj su
skambėjęs, bet į užmiršimą be
ėjęs, balsas iš — surpaipės.

-------------------- \
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‘ Vienas social-klit'dėlojų lape
lis iš kailio neriasi, besistengda
mas nubarti, nuspėti, išaiškin
ti, kaip ten kas yra Naujienose.

Betgi pasarodo, kad spėlioji
mo ir burhno profesijoj jie 
menki specialistai, o dar men
kesni aiškintojai.

Malant tą iš kailio nėrimąsi, 
gaila pasidaro ir noroms-neno- 
roms pamąstai sau:
ą —Ko čia taip tampyties ir sa
ve varginti? Nueitų tiesiai 
pas čigonę-spėjikę: ta visą tie
są pasakytų.

- ?u_ ■

Well, dabar ištiktųjų atėjo 
laikai, kad kiaušinis ėmė vištą 
mokinti.

Protestas.

Brighton Park. — Mes, Brai- 
į tonparko veikėjai, milžiniška
me susirinkime, kuriame daly
vavo du ar trįs žmonės, galvo
jom svarstėm ir negalėjom su
prasti, kas tie tokie taiiLsunai,
kurie drįsta pavadinti mirs įkas
tais veikėjais. Delio jnes kuo- 
greičiausiai protestuojame.
Kaipgi! Mes, rodos, tik laukia
me ženklo, kad su ta minule 
Stojus į pulkus; tik laukiame 
komandos: Pirmyn, marš! «— 
viens-du, viens-du! — o čia ka
žin kokie tanisunai drįsta mums 
prikaišioti dėl neveiklumo.

To akyva-izdoje, milžiniškas 
musų susirinkimais mjikfiniška 
balsų didžiuma — dvięui ar 
tryni prieš,ne vieną — griežtai 
protestuojame prieš tokį ne
žmonišką pasielgimą.

— Vienas Veikėjų

* Reikalaujama Mainieriy 
Ir Krovėjy.

Geri namai su geru vahdeniu, ir 
elektros šviesomis; pigi randa, di
deli daržai, gera ganykla dykai, ga
lima laikyti karves, kiaules ir viš
tas. Geras kambarys ir valgis ne- 
vedusiems žmonėms.

Musą mainos dirba kasdieną. Mes 
turime abi “drift” ir “shaft” mai
nas, su 3’/i pėdų iki 4% pėdu ang
lių.

Mes nemokame transportacijos. 
Mes turime viską, priviliojimui gerų 
vyrų — geros darbo ir gyvenimo 
sąlygos, ir mes nenorime tokios 
klesos žmonių, kurie nori mokėti 
transportaciją.

Del platesnių informacijų atsiša- 
uklie arba tašykite,

NEW RIVER C0MPANY
MACDONALD, W. VA.

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Avė. 
Vai. 9—41 a. m. 5—G p. m.
Nedėliomis 10—12 a. m.

Phone Drovęr 7042 
Cicero officc 

4847 W. 14th St.
Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut 

Phone Cicero 39 
Rezidencija 3336 W. 66th St.

Phone Prospect 6585
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| Sergėkite savo akis
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R.D DONOHOE, Specialistas Akis E<**mi*uoj»

1
v

SO. ENGLEWOOD.

Ainiais LSS. 170-ta kuopa ■<!

i •’

BRIDGEPORT

Daina be galo ir kiti galai.
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' DR. M. Hl^ZMAN į 1$ RUSI JOS £

Gegužinis TOWN OF LAKE.

Koncertas

tauta tai berods reiškia 
ta pačia kalba kalban-

-f j

širdgėlos vis dėl to 
“tautiškumo”

JOSEPH C. WOJX)N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. U Šalie SL 
Telephone Centrsl 6390 

Vakarai* 
1911 W. 22nd Street 

TelepUoae Central 6990

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipc patyręs gydytoju, chirurgą- 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškų Mgu, vy
rų, moterų ir valkų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus. . ——

Ofisas ir Laboratorija: 1028 W. ISth 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir * 
A~8 vakarais. Telephcne Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 8. Hateted Street $

VALANDOS: 8- t ryto, tiktai

ijausiu patiko, nes deklemato- 
re net keletą kartų buvo priver
sta (rankų plojimu) sugrįžt ant

Tęlephoup Yjcnjs 5032

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St. Chicago, 111

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Wa«hington St., Marahali Field Annex. 18 fl.c--r.. ^ydie 1827
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

Vėliausios Europiejiškos ir kitos 
metodos.

Jei jus turite kokią vidurių ligą, kepenų, 
kraujo arba žarnų; spuogus ant skuros. se
nas žaizdas, nustojimą STIPRUMO arba a- 
petito, kokį gėlimų arba skaudėjimą arba 
kokią užsiseifėjusią ligą, kurios jums neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

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

36 Waet Randolph St., kampas Dearhorn. 
Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare. Ncdčlio- 

mis 10 ryto iki t vai. dieną.

Milda katras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
gf nedėlyj. Ketverge ir Subatoj

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

1 c ir 2c kariškos mokestįs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 92-ra GATVĖS

Dr. D* J. BAGOCIUŠ 
(Jeiutį* Gydytoj** jr 

Chirurg**
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.,

Rezidencija 10731 S. Michigan 
Aye.; Košei a n d, Rl. , 

Telefonas ths hpts rezidencijai
Ir ofisui: Fui Ima n 342. 

V«L: 9 ryto iki 11 d.
2 po piety iki 4 
0 iki 9 vakare.

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks ju* akims tik daugiau blogo. 

Ai turiu 15 metu patyrimą ir 
galiu Ištirt Jūsų akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysime.

JOHN 8METANA
AKIU SPECIALISTAS 

1801 8o, Ashland Are., Ckieage, 
Kampa* 18-tos gatvė* 

9-čtos lubos, virš pląii’o aptiškę* 
Tėmyktte | mano parašą 

▼•Undos nuo 9-to* v*L ryt© Iki 
3 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 13 valandai dieną.

Dr. M T. STRIKOLIS
Lietuvis 

Gydytojau Ir Chirurgai
1757 W. 47 St. Chicago, IR. 

Ofiso Tel. Boulevard 16#
Rcz Tel Seeley 420

BMpmmamesMMsmaMHusMM
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Aš esmi speciali 
tas visų ligų

Akių, Angų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali but prašalinta ir daugelyje aJsilikimy iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ‘

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aišku* pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu. J

Pritaikau akinius teisingai.
PaiHarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. B.
219 S. Dearborn St (Pridi pačtę). Chicago, III

i vakarų kuopos lošėjai mylėtojai 
vaidino dvi komedijėli: “Žydo 
protas” ir “Mulkinę ir mulkin-
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Žodis 
žmones 
čius. Bet jeigu taip, tai argi ver
ta faituotis dėl tautiškumo, nes 
visi lietuviai |arp savęs to
kios kalbos ir nevartoja, kaip

Nagi, atleiskite, čia mums ru
pi ne kalba, bet darbai. Galite 
varto! kalbų, kokių norite, tik, 
meldžiamieji, duokit apsčiai pi
nigų su kiekvienu pareikalavi
mu, ir remkit kitus tautininkų 
sumanymus, nežiūrint, ar tie 

sumanymai darbininkams at
neštų naudos ar nenaudos.

Taip reikalauja tautininkai.
Ir ve dėl ko Morganstryčio 

tautininkų ponų organas nie
kina Brighton Parko Keistučio 
Pąšalpinį Kliubų, kad jis esąs 
ir šioks ir toks ir dar kitoks, lik 
ne tautiškas. . *

Aš n’esu Kliubo įgaliotas, kad 
šią pastabų rašyčiau, bet kailio 
senas narys, ir žinodamas* gerai 
jo įstatus ir jo veikimą, noriu 
kai ką pastebėti.

Keistučio Kliubas turi apie 
tris šimtus suviršum narių. Vi
si jie — vargdieniai, darbinin
kai. Taigi naturalis dalykas, kad 
Kliubas tegali pritarti judėjimui 
tos žmonių klesos, kuriai visi 
jo nariai priklauso. Bet tai da-

nis, ir jie savo organe, Morgans- 
t ryčio Lietuvoj, rašo graudžias 
jeremijadas, kad Keistučio Kliu
bas nedalyvaująs apvaikščioji- 
muose kartu su klerikalais, kad 
neduoda jiems pinigų, kad Keis
tučio Mišrus Choras nedainuoja 
apie Lietuvos girias ir pelkes ir

BALIUS
Surengtas

KEISTUČIO PAŠALP.
KLIUBO

. Nedėlioję,

Gegužės-May 
4 d., 1919 m.

M. MELDAŽIO SVET.
2242 West 23rd l’lace

Programas prasidės (i vai.

Draugai ir drauges!

šis vakaras yra paskuti
nis vakaras šio sezono Kei
stučio Pašaipiojo Kliubo. 
Į programa yra pakviestos 
gabiausios Chiycagos spėkos 
kaip tai solistai, solistes ir

leiskite šios progos.

Inžanga 
ypatai.

35c ir augščiau

Kviečia visus Keistučio
Paš: KLUBAS

rengė šmmų prambgų vakarų 
paminėjimui savo dešimties 
melų gyvavimo sukaktuvių. > 
Programas susidėjo iš prakal-j 
bų, dainų ir muzikos. Drg. P.' 
Galskis kalbėjo apie draugijos ( 
susitvčrimą bei jos besiplėtoji- 
mą. Trumpai ir aiškiai nupiešė 
Kriaučių KKubo istoriją. Vė
liau kalbėjo d. Kl. Jurgelionis 
apie einamosios valandos klau
simus. Kalba buvo gera.

Mane ir, rodos, kitus tečiaus 
daugiausia užinteresavo tie ma- 

“tautiškumo”. Aš girdėjau, kaip žieji veikėjai “studentai”: p-le 
vienas tautininkų ponas, įvyku
sioj bal. 22 d. Woodmano sve
tainėj tautininkų-klerikalų kon
ferencijoj, patsai patvirtino, 

kad tos įvairios aukos, kurios 
nuolat renkamos iš žmonių

upelius, galų gule kad Keistu
čio Kliubas esąs socialistų ran
kose.

Lietuvos 89 luini. Kliubo įga
liotiniai mandagiai paaiškino 
dalykų, ir teisingai, todėl man 
nėra reikalo kų nors daugiau 
‘besakyti. Pastebėsiu tik tai ką 
į tuos keistus priekaištus dėl

Mockevičiutū, K. Bugiukas, p-lė 
Kugiutū, p-les Pociūtės ir kiti, 
kurių vardų nebepamenu. Tie 
mažieji “studentai” kada nors 
išaugs j rimtus ir gabius veikė
jus — muzikus ir lošėjus. Kel

iautos reikalams”, suvartoja- j kia dar pažymėti, kad tų mažu
mos palaikymui tokių elemen-jių veikėjų tėvai visi priklauso 
tu, kurie nė mažiausios naudos Kriaučių Kliubo šeimynėlei, 
tautai nepadaro, o tik žmones I Beje,, buvo rinkta aukos šcl- 
išnaudoja. Taigi jei Keistučio' pimui streikuojančių Lawrenco 
Kliubas atsisako lokius žmonių audėjų. Tvarkos vedėjui paklau 
išnamiotojus šelpti, ar taj lįis t sus ar susirinkusieji sutiks pa
de! to nustoja “tautiškumo?”

TčJvVnainis Liet. 96 nuni. nu
rodo, kad Kliubas nedaug turįs 
darbininkiškų knygų. Čia tai gal'' 
ir kaltas Kliubas, kad neparūpi
na darbininkiškos literatūros. 

Bet kaip ten ne butų, Keistučio 
Paš. Kliubas yra tautiškas, t.y. 
lietuviškas, ir jis neužsipelifč . . . . , v „. . .v , . . tai susirinko. —Vakare Buvęs,visų tų šmeižtų, kuriais paten

tuotieji “tėvynainiai” iš tautiš
kų biznierių organo į jį drabsto.1

■ f < i —r J. B. Aglinskas.'

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

Rezidencijos telefonas West 6126

aukoti, pastarieji, nors ir žino
dami kad čia ant vietos yra strei 
kas, suliko. Surinkta, rodos, 
$6.30. Prie minėtos sumos kliu- i • -. • ,

i biečiai žada dar pridėt tūla su- 
i mą iš savo iždo ir visa kartu 

” l pasiųsti. -*
I Laike programų žmonių buvo

Liet. T. Moksl. ir P. Draugi- kai, savo užduotis atliko geriau- 
,ia Vytis O(> turėjo vakaiij ■ ia kaip jie (sugebėjo. Nors 
šv. Jurgio parap. svetainėj. Vai- tiesa, tūliems jų stokavo drąsos, 
dhda “Dainą be Galo”, taipjau Mat, dar pirmu kartu pasirodė 
pora choru dainavo. Veikalėlis ant estrados. Keikia tečiaus 
neilgas, bet labai juokingas ir tikėlius, kad ateityj jie savo už 
sulošta vidutiniškai. Įdomiausia duotis atliks daug geriau.
buvo tai dainos. Šv. Jurgio svę- Po lošimui viena jauna mer- 
tainę, tur but, pirmą kart atlan- gailu (vardo nepamenu) puikiai 
kė Keistučio Mišrus Choras ir padeklemavo keletu eilių\ Ma- 

1, i nT i..4,1,..i. Ą1 I....... . I., 1.1,..........1.141 .*^4 ....
8U savo revoliucinėmis daino-J 
mis. Dėlto kai kam gajjr karš
ta buvo. Vakaro rengimo komi-^

tetas irgi truputį raukėsi, o pagrindų. Po visam vienas /A- 
prfeš programų buvo išdėstyti las senelis kreipiasi į mane: , 
ant sėdynių trepni lapeliai, ku
rie betgi ačiū Mr. Juodžiui, ta
po paskui greitai surankioti ir 
kažinkur paslėpti... nors sako, 
kad komitetas buvo leidęs tuos 
lapelius paskleisti. Programui 

pasibaigus nemaža juoko (kai- 
kain apmaudo) pridarė komite
tas. Gustaitis ir l’ktveris mat 
paprašė, kad leistų jUeni|S pa
garsinti rengiamus vakarus. 
Jiems leido, bet kada atsistoję 
prieš publikų ėmė garsinti, tai 
komitetas kumščia sugniaužęs 
pradėjo grumot į Gustatį ir Uk- 
tverį — tur-bul manydamas, 

kad jie “starduoja” dainuot.
Publikos buvo nedaug. Drau

gija gal kiek ir nuostolių turus.

Tai, sūneli, tokia jauna 
mergaitė, o taip puikiai išpasa
kojo visus mano praeities var
gus... Sakyk, kada jus, socia
listai, surengsite kitų tokį pui
kų vakarų Noriu į jį atsiveši 
savo vaikelius, kad pasižmonė
tų’..

Kadangi ašei nežinojau, ka
da bus surengia kitas panašus 
vakaras, tai, suprantama, sene
lio žingeidumo negalėjau pa

tenkinti. Jis betgi pats prisiža
dėjo “vačyli” tų kilų vakarų ir 
būtinai ateiti su visa šeimyna.

—Ten Buvęs.

Praeitą nedūldienį
Susirinkimas. — Aukos.

po 256. Smulkių aukų surink
ta 4 dol. Viso $25.25.

Visiems aukojusiems tariame 
širdingų ačių.

Aukų rinkimo Komitetas:
€

A. Ručinskas,
J. I*. I>eveil< is.

P. S. — Pastebėjus laikraš
čiuose, kad d. M. Duseika tūlam 
laikui yra paliuosuolas, surink
tas aukas nutarta pasiųsti į Ap
sigynimo Fondų. Kadangi jos 
yra skirtos politiniams kali
niams, lai tikimės, kad draugai 
aukotojui nerugos.

—Komitetas.

labai išgarbino draugijų Vytį ir 
chorus, kurie subatoj savo in
voliucinėmis dainomis sužagė 

šv. Jurgio svetainę Belo, nešveii 
tais Lapeliais |)jiikrdikę| ne lik 
svetainę, bet ir jurginus kiemų.

bių šiandie pasaulyj dedasi. Nė 
davatkynai nebepuguodojanii!

Sąjungos Ketvirtoji nutarė 
išbraukti iš savo tarpo senai už
mirštų tautietį, p. J. Ridikų. Su
rasta mat, kad jis rinkimų lai
ku agituojąs balsuot už kapita
listu partijas. — Gvaizdikas.

NORTH SIDE

Pramogą vakaras.

susi-Viename
rinkime tarp kita buvo primin
ta apie d. M. Duseikos bylų. Čia 
jau buvo išrinktas aukų rinki 
mo komitetas, kuris ant vietos 
padare kolūkių. Aukojo šia (Irau 
gai: J. V. Butvilas, L. Makutė- 
nas, .1. Juška, 1’. Daubaras, J. 
Rudaitis, J. Dočkus, J. P. į)cvei-

Bučinskas, A. Dūda, F. Žičkus 
po 1 dol.; A. Matukas ir J.

Nazenskis po 75c.s *. Kau
nietis, K. Vaitekūnas, J.
žaš, J. Bcliackas, S. Tuiji, J.
Lukšiu, F. Turą, P. Zi

[audu-

a, S.
Jankeliūnas, T. Grallmskas 
po 50e; K. Danila, J^-Bukaus- 
,kas, B. Tuskėnicnė, J. Daukan
tas, A. Kavala, P. Gerelis, P.

■

Ulčlas. kad* pra ■ 
uyk«t* regėjimą. I

Mes vartojam 
pagerintą Oph. £ 
thalmometer. Y- d 
patinga doma at- " 
kreipiama 1 vai- g 
9 ryto iki 9 vak. 1

EKPERTAS
Kreivos Akys 
Atitaisomos

vienu atsilankymu. Be chlorofor- 
inos. Virš 800 išgydytų ant rekordo.

Ateikite ir ypatiškai persitikrinki
te įmigusį mokslą ir registruotą gy
dytojo Chicago, specialiai studijavu
sio galvos ligas. Specialiai gydome.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGAS.
Pasitarimai dykai.

Silpnos .... 
Skaudamos 
Raudonos .. 
Kreivos .... 
Kurčios ... 
Tekančios . 
Ūžiančios . 
Užkimštos . 
Skaudanti 
Tekanti .. 
Kreiva .... 
Užsikimšusi 
Skaudanti . 
Silpna .......
Catarrhal 
Užtinusi ...

DR. F. O. CARTER, 
120 So. State Street

Valandos: 9—7. Nedėliomia 10—12.

.. AKYS 
.. AKYS 
.. AKYS 
.. AKYS 

. AUSYS 
. .AUSYS 
. AUSYS 
. AUSYS 
. NOSIS 
. NOSIS 

. NOSIS 

. NOSIS 
GERKLĖ 
GERKLĖ 
GERKLĖ 
GERKLĖ

A
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46 melų oinžinii.s, mirė Balan
džio 27-tą dieną, 10:30 vai. va
kare.

Velionė paėjo iš Kauno gub. 
Telšių pav., Kalvarijos mieste
lio. Paliko dideliame nubudi
me vyrą Antaną, ir dukteris 
Viktoriją ir Lociją.

Laidotuvės įvyks Ketverge, 
Gegužio 1-mą dieną, 8:30 yal. 
rytą iš namų 5355 Shlelds Avė. 
į Šv. Jurgio bažnyčią iš ten į 
Šv. Kazimiero kapines.

Kviečiame visus gimines 
draugus ir pažįstamus atsilan
kyti į šermenis ir dalyvauti 
laidotuvėse.

Paliekame nuliūdime vyras 
Antanas Slasiulis ir dukterįs 
Locija ir Viktorija Stasiulytės.

re parkoNSvetainėj buvo klerika
lu prakalbos. Kalbėjo sugrįžęs 
iš Francijos kunigas Jonaitis, o 
paskui kun. Bučys. Kun. Jonai-

tuonis mėnesius Franeijoj ir bu 
vęs keturis syk pačioj musių ug
nyj. Taip jis ir pasakojo apie 
savo patyrimus mūšių laukuo
se. Be to jis parodė įvairių žu
domųjų karės įnagių — kulkų, 
revolverių, peilių ele. kurių jis 
parsivežęs didžiausį lagaminų.
Kun. Bučys savo kalboj ragino 
žmones šviestis, skųilyli dau

giau laikraščių — “ale tik kala-

A
PRANCIŠKUS SAUS

Liberty Ęondsus 
dal| Išmokėtą, bondsuh ir wai 
savings slamps nuperka ui cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madisop *L, 
kampas st., kampas Halsted »t 
Room 232, 2ras augfttas, virš F am o m 
Clothibg Store, atdara vakarai* ik 
4 vai. N*4ėlioą>b» ntio 10 iki 1.

Nedaug iš jų žmonės teaįisi- 
švies: tamsi ta “katalikiškų lai-! 
kraščių šviesa.,

— Petronės Sūnūs.

Vyčitj vakaras.

Nedėlios vakare American
Bohemian svetainėj, ant 18 gt.,

davė Boberl Planųuotle’o operų, 
“Karnevilio Varpai.” Veikian
tieji asmens, kaipo lošėjai, ne
gu! pasididžiuoti, išskiriant vie
ną J. Balsį. Kailio dainininkai 
jie buvo ylių geri. Ypač gera 
buvo orchestra.

Nors asai esmi nepermaldau
jamas vyčių priešas, idėjinis 
priešus, bet šį syk lečiaus nema
tau reikalo pe ikti juos. “Karni-

Vakaras padarė neblogų įspūdį. 
Tarpe “gerbiamosios publikos” 
mačiau daugelį savo “kairiųjų” 
draugų ir ypač birutiečių. Šiaip

Praeitų nedėldienj, bal, 27,1 Ferenlene (?)♦ T. Bartkus, Sele-1 betgi publikos bu\xi neperdau- 
Lieluvių Kriaučių Kliubas su- sevičia, J. Balakds, T. Dalas — ginusia. — Naujienietis.

persiskyrė su šiuo pasauliu 
Bhląntlžio 29 dieni), 1919 m.

Velionis paėjo iš Kauno gub. 
Telšių pav., Kulių parapijos,, 
Pakuluvėnų sodos. Buvo 38 

metų amžiaus. Nevedęs. Amc-
• riko j pragyveno 10 metų.

Laidotuvės atsibus 1 d. Gegu 
žio' iš namų 4211 Mihvaukce 
Avė., i šv. Kazimiero kapines.

Užkvięčiain visus gimines 
ir pažįstamus dalyvauti laido
tuvėse.

ALBINAS SAUS, brolis.
p

Naujas Knygų

Jau yra gatavas
Prisiųskite 2c stempą ir gau
site jį. Adresuokite šitaip:

A. OLSZEWSKI,
3246 So. Halsted Street,

Chicago, Lll.

kas. VaL: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną, fj 
<649 S. Ashland *▼. k*m 

Telephone Yards 4 
Boulevard 6437.

a

Dr. M. Sunieki
310 S. Morgan st. Chicago

VAI-ĄNDOSt Nnc 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 ?ki n vakare

*p

1

e

Vyrišky Drapanų Barbenai 
j Nauji neatimti, daryti ant užsa
kymo siutai ir overkotai. verti nuo 

■ $30 iki $50 dabar parsiduoda po 
$15 $35 siutai ir overkotai, nuo 

į $$15 ir 25 dolerius
| Nauji, (taryti gatavi nuo $15 iki 
i $35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
i 18 dolerių,
Į Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš- 
; tų overkotų.
| Visai mažai vartoti siutai ir over 
kolai, vertės nuo $25 iki $85 dabar 
$5 ir augšėiau. Kelnės nuo $1.50 i- 
ki $4,50. Vaikinams siutai nuo $3,00 
iki 7 dolerių.

Atdara kasdien, nedčliomis ir va
karais

| S. GORDON
1415 So Halsted St Chicago, III

Dr. Leo Awotin
Gydytoj**, Chlrnrf**, Ak*i*rl* 
1920 So. H*l*ted St, Chieaf*. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai
Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va
karo. Tel. Canal 4967.

Rez. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
, Teleplioįvc Hayiuarket 2544, 

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišky,
Vaiky |r visy chroniškų ligy 

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

Valandos: 1(1—lt ryto; 2—3 po piet 
7—8 vnk. Ncdčlioms 10» 12 dieną

&

------ ------------ ---------------------
Suvienytų Valstijų Sveikatos 

Biuro priruoštieji skaiilimens pa
rodo, kad Pietuose suėmus į dai
ktų visus nuostolius nuo karšti
nių, džiovos, krminių ir pelag 
ros, dar nėra liek nuostolių, ko
kių padaro viena drugio liga.

Minykų 

Kunigų 

Darbai
Filipinų Salose

Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

> a b v > * ■ ■ 
Telephone. Yards 5834.

B r. P.G. Wiegner
BriSmlmo valando* nuo e iki 1>

“NAUJIENOS 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, OI.

—r*

Tel. Yąrde 9654. AKUiERKA 

rs.A.Michnlewlcz 
igu* Akušeri jo* Ke- 
rtją; Ur*t pralaka- 
et PeaMjrlyanlioe 

MDspiultee k Ph»a- 
Ulpkijoj. Paaekmln- 

paUraąuj*
Mdymo. Duoda rodą 

4*okjoae Ilgo** mote
tui* Ir mergieuma. 
liti 8o. H

X' '***■> k . • l • t*’”. \ * ' L' • ’
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ŽINIOS

vakar buvo sukandžioti šunų. BOSF.LAND. LMPS. 25 kp. 
kurie, matomai, buvo pasiutę. | extra ir kat*Hu lavinimosi susi- 

, Policijos viršininkas (iarrily po j rinkimus įvyks ketverge geg. 1, 
šito prisakė, kad visi šunjs butų 7:30 vai.

( laikomi su antsnukiais, nes ki ’’ !
itaip jų savininkai turėsią dide 
les bausmes užmokėti.

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PA I IEŠKAU savo dėdės Jono Ža. 

giino. Paeina iš Kauno guh., YVilk- 
mcYgčs pav., Pirmiau gyveno Kana
doj; jis | als ar kas žinote malonėki
te praneši!.

TIKISI GREITAI SUTAIKYTI 
KEPfiJŲ STREIKĄ. THE GOLDEN CROOKS

Duonkepių streikas vakąr pri 
ėmė rūstesnę išvaizdą, kuome 
duonoft išvežiotojai sustreikavo, 
atjausdami kepėjams. Bet Suv. 
Valstijų streikinis tarpininkas 
F. L. Feick tikisi galėsiąs grei
tai sutaikyti šitą streiką. Vakar 
rytmetyj jis matėsi Great Nor
thern viešbutyj su kepyklų savi
ninkų advokatu ir komisininku 
Fredrick W. Job. šitas jo pa
simatymas su kepyklų savinin
kų advokatu yra jo antruoju 
bandymu suvesti į krūvą strei
kininkus, ir darbdavius. Pirma
dienyj jis matėsi su streikinin
kais ir ir tie išreiškė norą 
susieiti su bosais. Feick mano, 
kad. abiem pusėm suėjus į*kru- 
vą, bus lengva jos sutaikyti.

Visą šią savaitę Star ir Gnrter 
j teatre, Madison gtv., prie Hal

sted gtv., eina burlesųue vaidi
nimas, pavardytas “The Golden 
Crooks,“ dalyvaujant pasižymė
jusiam komikui BiUy Arlington 
ir kitam jaunam juokų kreti- 
kui, George Douglas. Be to, pui
kus chorui ir gera muzika.

Pranešimai
Pastaba ataiunčiantjema draugijų 

pranešimus: —
Draugijų viršininkui ar įgaliu-g 
tiniui, siųsdami Redakcijai ■ 
pranešimus, turi būtinai ant n 
to paties pranešimo pasirašyt g
savp vardą-pavardę ir adresą □ 
Redakcijos žiniai. Kitaip* pra. 8$ I

HELENA, 10 METŲ IS MAY- 
WOODO CHICAGON PĖSČIA.■

nešimas nebus įdėtas. Bį
Draugijų pranešimus apie j 
milingus etc. skelbiame dy-.ų 
kai, bet jie turi būt trumpai « 
surašyti, kad neužimtų daug * 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai i 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 - 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Cangl 1506, pranešti ' 
I * — Redakcija

. vakari'. Aušros knm- 
bnrittoso, 10909 Michigan A ve. 
Visos draugės malonėkite susi

rinkti. Susirinkime dalyvaus d. -------------- -—------------------
A. Petrulis. — Sekr. J. Grybienė.' PAJIEŠKAU brolio Petro .1. Jan

kausko, paeina is Kauno guh., I cL
•---------------- (šių miestelio, gyveno La Porte, Ind.

Jis pats tegul atsišaukia, arba kas 
žiirole praneškite jo adresą.

FRANK JANKAUSKAS, 
11138 Cahunet Avė., Chirago,

Cicero. — Cicero Lietuvių 
Raudonos Rožės Paš. Kliubo i 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
pėlnyčioj geg. 2, kaip 8 vai. vak. 
Joe Neito svetainėj,
491 h Avė., Visi nariai privalo 
al^lank;jlį bus itinkimas 
darbininkų koncertui, kuris j- 
vyks geg. 3 d. Taipgi bus rinki
mas darbininkų piknikui, kuris 
įvyks geg. 25 d., Valdyba.

Vid (’hicagos Lietuvių Vyrų 
choro nariai malonėkite susirin
kti į Meldažio svet. |ketverge,

830 E. 891h PI. Barnsidc, III.

REIKIA DARBININKŲ
RIJKALINGA švari ir ištikima jo 

ia pas mane gyventi. Duosiu 3 kam
barius už pagaminimą man valgio 
ir švariai užhnk.Muo namo kamha- 
lių. Alsi’.aul.ilc nuo 5 vai, ryto iki 
9 vai. vpk.

J. SKIPETIS, 
3314 Mosspral SI., Chicago.

PARDAVIMUI E X T R A

kas

PAJIEšKAU brolio Viktoro Nor- 
1500 So. gailos ir pusbrolio Juozapo Aitučio, 

’ 1 jie paeina iš Kauno gub.,‘Šiaulių pa. 
vHo. Girdėjau gyvena Chicagoje. 
Meldžiu jų pačių alsišaukli, arba kas 
žinote malonėkite pranešti, už ką bu
siu dėkingas.

S. A. Norgaila
4500 S. Marshfiekl Avė., Chicago, III 

Pajieškau draugo Kazimiero Ma- 
tijuko, Paeina Kauno gubernijos, 
Zarasų pavieto, Panemuni) sodžiaus 
nirmiau gyveno North Chicagoj. 

I Meldžiu atsišaukti.
D. Joranas

‘32 Magoun Avė East Chicago, Ind

Turime dainuoti. - F. Mažola.

LSS. 37-ta kuopa rengia prakal
bas gegužes 1 dieną, Malinaus
ko svet. 184v S. Halsted St. Pra
džia kaip 7:30 vai. vakare. Visi 
a įsi la n kyki te. Komitetas.

PAJIEšKAU savo dukters Barbo 
ros Norvilailės apie 14 metų algai 
išvažiavo iš Chicagos. Paeina iš Kini 
no gul)., Raseinių pav., Kvedaimų 
miestelio, Aš esu senas ir neturiu 

kam savo pinigus palikti. Todėl 
meldžiu atsišaukti.

J. NORVILAS.
549 W. 14th SI., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

PARSIDUODA krumčiu Sana su 
ais Įtaisymais. Biznis išdirbius 

per šešis melus priežastis pardavimo 
išvažiuoju Į kitą miestą. Atsišaukit 
greitai.

Tom Statkus, 
1126 Washington St Gary, Ind

PARDAVIMUI razinkų uogos dėl da
ntini vyno. Galima gauti kiek nori
ma. Sudėtu po 25 svarus į dėžutes 

Coyne Bros.,
REIKIA nolerų ir merginų prie 11 n \v South Water St., Chicago,III 

'engvo daibo j dirbtuvę gera iižiug- ’ —
keslls. :
Ralhborne H:rir and Ridgvvnv Co.' 
k’18 \V 22 SI Chicago, III.

VYRAS reikalingas dirbti pirtyje
1115 So. Paulina SI. Douglas Baths

U,. I. Į--------I.

RAKANDAI

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis konUaktorius. Dengiu vi 
nokins popierinius stogus ir taisau 
Senus. Dedu ra i n pulpas, dirbu ble* 
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius kiekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi* 
eugos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaruntiją. Kam tokis žmo 
gus reikalingas, kreipkitės

LITHtJANIAN RED 
ROOFING CO, 

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

REIKIA moterų ir merginų prie 
lengvo darbo i dirbtuve gera užmo
kestis.

Bathborne Hair and Ridgway Co 
2279 So Union Avenuif Chicago.

REIKIA patyrusios moteries rinkt 
skudurus, pastovus darbas gera už
mokestis.

DRY and CO.
165-167 N. Green St., Chicago.

I EXTRA BARGENAS.
1 $209 dubultų s|)iingsų PhonoMt^^

fas, grajina visokius rekordus, par-
I duosiu už $55 su rekordais ir ik'i- 
i mantine adatų. rpaipgi vėliausios 

mados rakandus 5 kambariams, 
arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas, mie 
ganiojo gambario setas, davenport, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir tt. parduosiu už bile tei
singą pasiulyrną. Nepraleiskite šių 

bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA naujas (k kambarių 

namas su puse akro geros žemės. 
Galima laikyti karvę, vištas ir au
ginti daržoves. Visi patogumai, van
duo, gražioje vietoje, arti gatvekarių, 
Kaina $2,800.

J. TAMOŠAUSKIS 
10512 So. May Street, Chicago, III

PRAŠAU Naujienų skaitytoju bei 
draugų, gyvenančiu South ir North 
Makota 
tų per 

įima
Už ką

pas ūkininkus, kad praneš 
Nauiienas ar per -laišką, ar 
gauti darbas pas ūkininkus, 
busiu dėkingas.

A Ncvarauskas

Helen Tanulas, einanti dešim
tus melus, pirmadienyj apleido 
tėvų namus Maywo<¥le 2125 S. 
Fourth Avė. ir atėjo už 12 mylių 
į Chicagą pasižiūrėti pėščia. Vi- 
durnaktėj policija ją rado bes
tovinčią ties Michigan Avė. ir 
Monroe gt. .Ji buvo susitarusi 
su kita mergaite, “visai didele 
mergaite“ Irvne, bet toji ją su- 
vylusi ir ji atėjusi pati viena. 
Kada jos paklausė, ar ji nepa
ilsę beeidama, tai ji atsakė, kad 
ji nėjusi visu keliu — kaikurt 
bėgusi, pamačiusi automobiliu. 
Ji buvusi labai išalkus, bet kuo
met ji pamatė gražias šviesas, 
tai jai nesinorėjo valgyli.

Policija davė žinią jos tėvams 
apie ją.

Naujienų Piknikai.

Šią vasarą Naujienos taiso du 
dideliu pikniku, minėtinai:

June 8 — černausko darže,
Augusto 10 — Garden G rovė.

Naujienų Bendrovės šeri įlin
kai, gyvenantis Boselande, Ken- 
singtone^ West Pullmane ir 
Burnsidėj, malonėkite susirinkt 
į Aušros svetainę, 10900 Micbi- 
gan Avė. seredos vakare, bal. 
30, Pradžia kaip 8 vai. vakare.

— K. Jamontas.

PASIRENDAVOJO puikus 2 kam
bariai dėl pavienio arba dvejų vaiki, 
nu arba merginu, labai puikioj vie
toj, prie pat YVashington Parkų. 
Garu šyldomi, maudynės ir elektros 
šviesa ir visi parankamai. Kas my
li švaru gyvenimą malonėkite atsi
šaukti 116 E. 50th Place, Chicago 

Phone Drexel 3370
Klauskit janitoriaus John Petrauskas

PARDAVĖJAI
Išsiplėtojus tautoje plačiai ver- 

teigystei reikalaujama pardavėjų 
gero budo ir gabumo. Pageidauja
ma patyrimas, bet ne būtinai reika
linga.

Pasilikė'jimas savimi nudarys jus 
tinkamu tam darbui. Darbas' yra 
oastovus ir pelningas. Visi susinė
simai užlaikoma slaptoje. Atsišau
kite laišku į Naujienų ofisą pažy
mėdami ant laiško No 12

REIKALINGAS darbininkas neže_ 
notos j Barne prie arklių. Mokestis 
$00 00 i mėnesį.
1127 9 Emcrnld Avenue

Phone Yards 1076

PRIEŠGINKLINIS PRO
JEKTAS.

Vakar miesto advokato padė
jėjas James Breen .parašė “prieš 
ginklinį įstatymą“ ir ant greitų
jų imt tam tyčią pasiuntinį pa
siuntė Springfieldan paduoti jį

Šita įmonė padaro nusidėji
mu asmeniui turėti revolverį ar 
kitą mirtingą ginklą pas save be 
vyriausio policijos perdėti n io 
leidimo. Ji taipgi suteiks poli
cijai teisę įsilaužti į privatinius 
namus jieškoti šautuvų. Šitas 
projektas taip palikęs policijai, 
kad, girdi, busią dedamos visos 
pastangos, kad jį pervarius.

PUIKI MINTIS, JISMANfi.

Joseph J. Collins, 49,32 She- 
ridan rd. sumanė turėti puikių 
juokų drąsiai atkišus į nepažįs
tamą žmogų savo sinilį pirštą 
ir paliepus jam iškelti rankas

Besidžiaugdamas šituo savo 
išradimu jis sutiko du vyru 
ties Clark gt. ir North Avė. Jis 
priėjo prie jų, drąsiai atkišo į

jiems iškelti rankas augštyn, 
žiitrėjo, ar nedreba jiems kin
kos. Bet aniems kinkos nedre
bėjo. Vietoj drebėti vienas jų 
smogė jam į nosį taip smarkiai, 
kad net jam žarijos/pasipylė a- 
kyse, o kitas rėžė į ausį taip, 
kad jis parvirto žemėn.

Pasekmes tos puikios idėjos
buvo tokios: išradėją nugabeno choras, panelės Bertuliutės ir tt. vai. ryte susirinktumet į T. Ma- 
į ligoninę, o tariamus užpultuo- Kviiečih vistis skaitlingai atsril ženio svet., 3834 So. Kedzie avė. 
sius nusivedė policija, kad 
išsiteisintų už sumušimą jo.

Jaunų Lietuvių Amerikos T. 
(Kliubo choro repeticijos įvyks 
i šiandien, 7:30 vai. vakare, Mil- 
jdos svetainėje, anįmantrų hibų. 
Dainininkai ir dainininkės ait- 
siiankvkite visi laiku.

— Valdyba.

LSS. 22 kp. nepaprastas su
sirinkimas įvyks bal. 30, sere- 

i dos vakare, 8 vai. M. Meldažio 
Įsv2242 W. 25rd PI. Draugai 
kviečiami visi atsilankyti, nes 
yra nepaprastai svarbių r. ika- 
lu aptarti. — Valdyba.

West Pullman, III. — VVest 
Pullmano Lietuviško Pašelpmio 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj( geg., 2 d., Lie
tuvių Svet., 11940 So. Halsted' 
Si. Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi
si draugai malonėkite būti pas
kirtu laiku. — Valdyba

West Pullman, III. — LSS.
235 kp. lavinimosi susirinki

mas įvyks seredoj, bal. 30 d.,

St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi- 
( si draugai malonėkite atsilanky- 

ii paskirtu laiku; gali ateiti ir

— Komitetas

West Pullman, III. — LSS.
235 kp. rengia svarbias prakal
bas apvaikščiojimui gegužinės 
darbininkų šventės, ketverge, 

geg. 1 d.. Lietuvių Svet., 11946 
So. Halsted St. Pradžia 7:30 v.' 
vakare. Draugai darbininkai, ne 
praleiskite šios progos, atsilan
kykite į šias svarbias prakalbas.

— Komitetas.

ROSELAND. — I^Ml^. 25 kp. 
rengia gegužines prakalbas su 
puikiu programų petnyčioj. ge
gužes 2, J. Stančiko svet., 205- 
07 . 115th St. Pradžia 7:30 vai.
vakare. Be prakalbų dar bus dai kp. draugams pranešu, kad 1 d. 
nų, kurias atliks LMPS 25 kp. gegužės ty. ketverge kaip 9:30

E. Chicago, Ind. — LSS. 201 
kp. rengia dideles prakalbas ket
verge, gegužės 1, kaip 7 vai. 
vakare. K. G rikšos svetainėje, 
kampas 150 ir Northeote gat. 
Kalbės d. P. Dubickas. Visus 
šviečiame skaitlingai atsilankyt

Seredoj, bal. 30, LSS. 174 kp. 
rengia didelį masinį susirinki
mą šventės Pirmos Gegužės, Li- 
lerty svetainėj, 3934 So. Ked- 
zic Avė. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Visus kviečiame atsilankyti.

— Komitetas.
‘ * * v
Seredoj, bal. 30, kaip 8 vai. 

vakare, West Side Auditoriume 
(kamp. Taylor ir Barine Avė.) 
bus milžiniškas mitingas poli
tinių kalinių amnestijos reika
lu. Kalbės keliolika įžymių dar
bininkų judėjime veikėjų. Atvy
kite kuoskaitlingiausia. Inžanga 
dvkai. *

LMPS. 9-tos kuopos choro 
svarbi repeticija po vadovyste 
P. (rugienės įvyks seredoj bal. 
30 d. Mark VVhite Sųuare svet. 
Halsted ir 29 gt. Visos choristės 
malonėki'le atvykti lygiai 8 vai. 
vakare. — F. S. K.

LSS. 4 kp. rengia svarbias 
prakalbas seredoj, bal. 30Į Mil
dos svetainėj. Bus kalbama a- 
pie organizuojamąjį “lietuvių 

vaiskų.“ Visus kviečiame atsi
lankyti. —Komitetas.

LSS. 81 kp. prakalbos įvyks 
1 d. gegužės, Liuosybės svetai
nėj, 1822 Wabansia Avė. Prad
žia 7:30 vai. vakare. Visus kvie
čiame atsilankyti. —Komitetas.

L. F. Federacija rengia pra
kalbas seredoj, bal. 30, Liuosy
bės svet., 1822 Wabansia Avė. 
Kalbės M. X. Mockus, pradžia 
7:30 vai. vakare. x—Komitetas.

Brighton Park. — LSS. 174

jie lankyti — LMPS 25 kp. Prašau draugų nedirbt ir atsi 
lankyt. —J. Baltuškis.

PARENDAVO.IU kambarj, vienam 
ar dviem vaikinams, su valgiu. Ka- 
mbaris šviesus. Pas laisvus žmones, 
Kam reikalingas atsišaukite 
3122 So. Emerald Avė. ant 2rų lubų.

REIKALINGA 2 vyrai ant kurdo, 
arba dvi merginos. Užsilaiko ruimas 
ir front ruimis tuščias. Yra telefonas 
J. K. 703 YV. 21 st Place

REIKIA DARBININKŲ

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

rie yra apsipažinę,. su žmonėmis h 
turi daug pažįstamų, visi galės pa
dvigubint savo algą nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY LAND & INVEST. CO. 
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

—;------- -------——■

REIKALINGA šeimyninkė prie 
mažos šeimynos. Mergina arba na
šlė be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis Atsišaukite greitai i 

OREMUS CHEMICAL
LABORATORY

1718 So. Halsted St.. Chicago, III.

REIKALINGA kriaučių prie mo
teriško kostumeriško darbo. Mokes
tis nuo $25 iki $30 į savaitę. Atsi
šaukite greit. .
3145 S<k Wells slj1 1 blokas į vaka
rus nuo Wentworth Avė., Tel. Yards 
2263.

BRIKAI INGA 20 išsilavinusių mo
terų išrankioti skudurus. Gera mo
kestis, pastovus darbas. Atsišaukite 

P. GOLDMAN,
1017 So. Fierfield Avė. Tarpe Taylor 

ir 121h St. Tel. Secley 282.

RFIKIA moterų mokytis rankom 
aust, gt.ia užmokestis laike mokini. 
mosi. Pastovus darbas per vis.} me
tą.

OLSON RUG CO., 
1508 W. Monroe St., Chicago.

REIKALINGAS kriaučius prie se- 
no ir naujo vyriško darbo. Darbas 
pastovus, gera mokestis. Atsišauki
te greitai.

St. Alekno
911 YV. 33rd St., Tel Drover 6836

RFIKIA jauno vyro, kalbančio 
lenkiškai ir lietuviškai dirbti i ap- 
ticką. Atsišaukite tarp 10 ir 12 die
ną ir 4 iki 8 vai. vakare.

PEOPLES DRUG STORE 
1616 YVest 47th St., Chicago

REIKALINGA gera virėja j resto
raną, gerai virėjai gera mokestis. 
Atsišaukite greitai.
10822 Michigan Avenue, Roseland

REIKIA moteries indų plovėjos.
Bloek Restaurant i

1356 So. Halsted Street, Chicago

RFIKLY Barberio kuris moka sa
vo darbą atsakančiai. Unijos mo
kestis. Atsišaukite turtjaus. |

L. Striupas
1656 YVabansia Avė. Chicago

BEI KALINGA langų plovėjy. At
sišaukite 62 W. YVashington St., 
Room 2. Chicago, III

RFIKALINGI operatoriai prie mo
teriškų drabužių.

M. Z PALONIS , 
2300 So. Leavitt St., Chicago.

BEI KALINGA širmenų. acelelin 
burnelių ir leiberių dirbti i seran 
iron vard’a. Tel. Lawndal^ 5566.

BELIANCE IRON & S i EEL CO 
2141 So, Savvyer Avenue, Chicago

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGFNCY

4193 South Halsted Street, Chicago
REIKALINGA—Karpindcriai. 

dienos j sąvaite po 8 valandas, 
lite važiuoti nahn) vakarais.

Vyrai dirbti ant*elevatoriaus.
Vaikai 14 metų ir senesni dėl dil b

iu viu ir ofiso darbo.
Saloon porteris. $60 ir valgis.
Jani torius. 8 valandų diena..$85
P’inra.sti darbininkai dėl vidaus 

darbo.
Darbininkai dirbti an( farmų.
3 pečkuriai—firemen.
Visokių darbininkų dėl hotehi ir 

resoranlų, vandennešių, millwrigh 
ts. drill. screvv ir puneh press ope
ratorių, bufferių ir polešeriu. 3 dar
bininkų dirbti ant lathe obliaus, oil- 
eri po 18'' i valandą, bačkų dirbėjų, 
ir taip visokiu medžio išdirbčjų

M o beri š k 11 1)a rbi n i k i ų
Visokių darbininkių dėl hotelių 

ir restoranų. Moterų dėl abelno 
valymo po $2.60 iki $3.10 i dieną, 
Valgyklų darbininkėms mokama po 
25c j valandą. 8 valandų diena, 5V& 
dienos i savaitę.

SOUTH PARK FMPLOYMENT

5% 
ga-

1193 South Halsted Street, Chicago

STOCK’AI—ŠĖROS
MES PėRKAMė Liberty komisus, 

mokame augščiausią mokesti. Ga
lima pigiai gnuti gražiu).

MA1DEN LANE JEVVELRY CO., 
1446 Milvvaukce avė.. Chirago

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 5 sėdynių automo

bilius Fordas. Viskas gerame padė
jime. Kam reikalingas tokis karas, 
atvažiuokite ir pamatykite, 
tik $250.00

P. STAKfiNAS 
1838 So. Kedzie Avė.. Chicago. III. 
Ant pirmu lubu iš fronto, (iaiinia 
matyti bile kada

PARDAVIMUI

Kaina

PARSIDUODA labai pigiai ,veži
mas, “bogė”, “brička* 3 setai pakin
kiu extra vienienai ir tt. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Halsted 
St. Chicago. UI.

PARSIDUODA bučernės setas: 1 
Ice box 8x10, 1 blockas, 1 pjūklas 
1 cleveris. 1 meat rack ir 1 conipu. 
ting scale. Viskas už $130.00 vertas 
$200.00
4053 So. Maplevvood Avė., Chicago 

Phone McKinlcy 5559

PARDAVIMUI, iš priežasties mir
ties šeimynoj, pinuos klesos bučernė 
Parduoda už cash. Didelė biznis, 
tinkanti lietuviui bučeriui. Atsi
šaukite į
2009 So. Halsted Strct, Chicago

ROSELAND. — LMPS. 25 kp. 
choro repeticija įvyks seredoj, 
bal. 30, Palmer Park svetainėj, 

James Bums, 12 metų 2109 kaip 8 vai. vakare. Visos daini- 
Bissell gt. ir Walter Showcraft, ninkes malonėkite susirinkti 
8 metų, 10747 Burley Avė. už- laiku. — Komitetas

ŠUNJS SUKANDŽIOJO. LSS. VIII Raj. biznio komisi
jos susirinkimas bus seredoj, 

bal, 30, Trainio bute. Komisijos 
nariai prašomi susirinkt kaip 
8 vai. vak. s — Meškatiskas.

REIKALINGA merginų. Lengvas 
dirbtuvės darbas. Gera mokestis iš 
pradžios.
549 Fulton St., Ketvirtas aukštas.

PARDUODU už pigią kainą gesi
ni pečių.

J. J. G.
10701 So. State St., Chicago, III.

EXTRA BARGENAS.
Parsiduoda nedrinis vaiku veži

mėlis (Rabv Carriage) beveik nau
jas. Tik už pusę kainos. Pirksi ne 
pirksi, ateik ir pamatysi įeigu tau

RFTKALINGAS bučeris. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai ir angliš-1 Hn nni. »nrm 
kai. Pastovus darbas, gera mokestis, reikalingas? 
Atsišaukite tuojaus j p. Kaminskas

ALBINAS MARTINAVICII 4909 W 12_th St. Cicero. III 
2014 -137, Str. Indiana Ilarbor, Ind. ( 2-rat augštas iš užpakalio) 

. j* < .

TIKTAI SI MENESI
Už $55 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų 
Taipgi pianas ir 
SIUNČIAME UŽ 
Libertv Bonds.

VVESTERS STORAGE CO. 
2810 W. Harrtson st.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė, 
liomis nuo 10 iki 4 vai.

vėliausios stailės. 
fonografas. PRl- 
DYKA. Priimsime

RANDAI

ATIDUODAMA rendon 2 akrų 
trąšios vaisingos žemės ant South 
Side daržų. Renda labai pigi. Klaus
kite Mr. Smith. Room 206, 219 So. 
Dearbom st., Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI gera farma 70 ak

rų arba galima mainyti į namą. Yra 
kas reikalinga prie gyveninio. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži vieta priein
anti prie kelio, arti prie miesto — 
2 mylios. Galite atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki 10 vai.

P. RIŠ KUS, 
2837 So. Emeratd Avė., 1-mos lubos 

iš priekio

Buk pats sau bosu.
Įsigyk vieną musų 40, 80 arba 160 

akrų dobilams, bulvėms ir pieninin
kystei farmą pagarsėjusioje Lakę 
apielinkėje Vilas paviete, Wiscon- 
sin, lengvais išmokėjimais. Kaina 
$15.00 iki $30.00 už akrą. $200 įmo- 
kčt cash ant 40 akrų, $300 pnokčt 
cash ant 80 akrų; likusius pagal jū
sų išgalę.
ši YRA JŪSŲ PROGA.

Kam atidėlioti įsigyti farmą \Vis- 
consinc, trąšią prie kietų medžių 
žemę už abelną kainą, pagal jūsų 
pačių išmokėjimo išgalę, kur dobi
lai auga kaip žolė, ir kur bulvės 
dirvoje yra vertos daugiau, negu o- 
randžiai ant medžių Californi'joje.
NUTARKITE ŠIANDIEN.

Ypatiškas palydėjimas išvažiuo
jantiems kas utarninko ir pėtnyčios 
naktį. Ateikite pas G. F. SANBORN, 
musų atstovą Chicagoje, 908 Peop- 
les Gas Building, ir susitarkite pa
lydėti mus sekančiame musų išva
žiavime, arba telefonuokite Wabash 
1507 dėl apsergėjimo. Rašykite lie
tuviškai. CHAS. GODLESK1, Kolo
nijos Direktorius.

* SANBORN COMPANY, 
Eagle River, Wisconsin, Box 2

LOTAI $225.00 UP. t
30 pėdų lotai prie ais Marguette 

Parką, prie pat lietuviško klioto- 
iaus ir 71 st. Viena gražiausių vie

tų ant South Side.
Turiu daug namų ir bungalows ant 

pardavimo pigiai. AĮatykite mus 
pirm negu pirksite.

Masulis and O Reilly
N. W. Corner 63rd st., ir Kedzie

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, du metu kaip statytas, 4 fami- 
lijoms po 4 kambarius, su maudy
nėmis, nuo fronto sankrova bučer- 
nei ir grosernei. Neša 12 proc. Sa
vininkas gyvena tame pačiame na
me nuo užpakalio žemai.

A KASINSKAS, 
930 West 35tb PI. Chicago. III.

DIDELIS BARGENAS
Vienas akeras puikiausios žemės, 

kaina tiktai $395. įmokant $40 cash, 
$5 kas mėnesj. Tolumo tiktai 45 mi
nutės važiavimo nuo vidurmiesčio 
ant Rock Island R. R., 3 blokai nuo 

stoties, ši žemė yra augštai ir sau
sa. juoda ir trąši ir yra ideale vieta 
dėl mažo daržo arba vištų farmos. 
Taipgi 5 akrai, kaina $1500. įmun
kant $150 cash, $15 kas mėnuo, apsi
mokės pasiskubinti jums greitai.

JOSEPH BENDEK.
R. 40 — 106 N. La Šalie St. Chicago 

Tel Main 2043

MAINAU .............
2 dideliu lotu 72X125, išmainau 

ant grosernės arba automobiliaus 
Lotas yra YV<*st Pulrnanc. Atsišau
kite laišku arba vakarais ypatiškai. 
Savininkus V. ASCILA
1649 Girard St.. Chicago, III.

PARDAVIMUI 2 aukštų mūrinis 
namas, padalytas i du po 5 kamba
rius fialai, taipgi 4 kambarių medi
nis namelis iš užpakalio. Visuose 
loiletai ir gesas. Gerai pataisytas 
namas. Kaina $3700.00. Renda $34 
į mėnesj. Bus priimta dalis jmo- 
kėj:mo. likusius mėnesiniais išmokė 
mais. Namas randasi prie 2904 U- 
nion Avė.

IGNATJUS CHAP and Co.. 
31st and YVallace Sis. Vienintėliai a- 
gentai.

REIKALINGA Maža Farma ne 
mažesnė kaip 20 akrų ir ne didesnė 
kaip 40 akrų. TmTbutt su triobomis 
ir visais įrankiais reikalingais prie 
gyvenimo. Geistina, kad butų ir gy
vuliai: 2 karvės. 1 arklys, viena ar 
dvi kiaulės ir visa sėkla reikalinga 
pasėliui. Jeigu kas turite tokią for
mą ant pardavimo meldžiu atsišauk-1 
t i šiuo adresu:

JOS, SCHULTZ 
5138 So. Laflin St. Chicago, III.

PARDAVIMUI mūrinis biznio na
mas Wallace St. arti 31-mos. Vertas 
$10,000.00, Pirmiaus savininkas var
tojo šį namą kaipo duonkepyklą. 
Padėjimas reikalauja greito pardavi- 
mi. Duokime pirkėjui gerą paskolą. 
<aina $8500.

Dviejų aukštų medinis namas su 
nameliu užpakalyj, 4 rendauninkai. 
Wallace St. arti 31-mos. Pasiūloma 
kaina $4000.

KOCH & CO., 
2603 So. Halsted St., Chicago.

PARSIDUODA dviejų aukštų na
rnas ir tris lotai turi 
luomus ir pigiai, nes 
važiuoja iš miestelio. 
$2,500 ant lengvų 
Kreipkitės

91 McKinlcy Avė

būti parduota 
savininkas iš- 
Parduoslti už 
išniokt Ijimų.

Stager, III.

DIDELIS BARGENAS
Pigiai parsiduoda farma, neišdi- 

ibtos žemės be budinkų, 40 akrų la
bai gražioj vietoj. Per kampelį bė
ga žuvingas upelis, ganykla dėl gy
vulių už dyką. Penkios mylios nuo 
miestelio, apgyventa lietuviais. Tu
rime ir parapiją sutvėrę, 7 susiedai 
lietuviai. Lake ('minty. Man butų 
linksma, kad tą vivtą nupirktų lie
tuvis. Norėdami platesnių žinių, 
rašykite šiuo adresu: Norėdami 
atvažiuoti parašykite laišką, o mes 
pasitiksime ant stoties.

D. JUDIS 
Irons, Michigan

MOKYK UIS

n. i

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklvboi 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomiios, pilietystes, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryte 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3l 
3100 So. Halsted St.. Chicago III

DA5THI 5Y5TEI1

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų , ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus žinovu | trumpa 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktil 
ką patyrimą kuomet jus mokysite*

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti h 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

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

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

/
■


