
MAY 5 1919

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chičago^Jllinois 

, * Telephone Canal 150®
_________ _____  ... , .—...........................■

Dienraiti*

1739 S. Halsted Street, Chicago, Illlnoto 
. Telephone Canal 1101 *

7HE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entered m sccond Ciau Mattar Marcb 7, 1114, at tha Post Office at Chicatfo, III., uuder the Act of Ma rch I, 1171.

■LlJ.AĮU.Ua.'ML'

VOL. VL Chicago, I1L, Ketvertas, Gegužės-May 1, 1919 Price 2c No. 103

T: ue translation filcd with Ihe post-niaster at ('hicago^Tu., May t, 1919 
as required by the ąct of Oct. 6, 1917

Japonai laimėjo taikos 
tarybose

SMARKUS ŽEMĖS . 
DREBĖJIMAS.

NEW YORK, bal. 30.- South 
American Cable Co. pranešimai

Proletariatas Švenčia

Gavo reikalautą KiatuChati

buvb labai smarkus ir nemažes
nis, jei nedidesnis už buvusi ten 
žemės drebėjimą 1917 m., kada 
daug žmonių užmušta, pridary
ta milžiniškų nuostolių ir dau
gybė respublikos miestų su-

True hanslalion filcd wjth Ihe post- • 
inasler ai Chicago, III., May 1, 1919 
as rcųuired by thė act of Oct. (i, 1917

'PARYŽIUS ŠVENČIA 
GEbUŽINĘ^ĮJENTĘ.

Visas darbas apsistoja. Net Wil- 
sonas turės eiti pėščias.

1 prie Division St. ir California 
Avė. ir prie Sacramento bulvd. 
ir 12 gi. Be vietos žymiausių 
kalbėtojų, kaip Seyfnour Steb
inau, Adolph Germer, J. Louis 
Engdhl ir k. dar balbės dg. Mor-

bus daugybė mažesnių susirin-
PARYŽIUS, bsil. 30. — šalę | 

griebtųsi’atsargumų išvUngimui' Lietuviai irgi veikliai daly-.

Italija jau norėtų taikinties Georgeto\vn universiteto seis
mografas užrekordavo šiandie

SUSITAtKĖ apie japonuos 
• REIKALAVIMUS.

Kiau-Chau atiduodamas laiki
nai Japonijai Sutartis su 

Chinija pasilieka.

nuaileisti.
Pr<'zi<l(wntas Wilsonas bandė 
laikytK Chinijos teises prie

1000 mylių nuo Washinglono. 
Žemės drebėjimas tęsėsi nuo

rainos nė ii. Franci jos, nė iš An-

PARYŽIUS, bal. 30.—Taikos , 1. .. , \ \ “, i sutarties su/Japoni|a, kurią An-
sutarhs paredys, kad Vokietija ... .... . . ghja prašė/padaryti.turi atiduoti Kiau-Chau Japoni-. . ,. . Jt n . . . Japonai nsgavo laisvą naudojai, sako Reuters atstovas Parv-'.. ,,, .• . , ., ..... •• *• U11111! I smgtao uosto ir senas iš-ziuje. Savo keliu Japonija utį- .. . . . . _ ..i.... [ h pilno vietas ir spiresi už paė

mimą visų koncesijų, kokias

vakare.
St. Louis universiteto seismo

grafas irgi užrekordavo, turbūt 
tą patį, žemės drebėjimą už 5,- 
100 mylių į pietvakarius'nuo Si. 
Louis.

Jose, užrekordavo

ka(Į6 generalis streikas yra pas- 
kelntas, generalis komanduoto- 
jas Amerikos kareivių Paryžiu
je išleido paliepin*ą, kad jokie 
Amerikos kariniai automobiliai 
nebūtų operuojami tą dieną. Jis 
išaiškino, kad tas padaryta iš
vengimui nelaimių delei dide- 
l|ųt m i ji Jų gatvėse,. Amerikos 
delegacijos f automobiliai yra 
paliesti ir net prezideųtas Wil- 
sonas turės eiti pėsčias.

Visos valgyklos bus uždarytos,

11.
vauja Gegužinėj šventėj. Veik 
visos Cbicagos socialistų kuo
pos nutarė šiandie nedirbti, o į- 
\airiose svetainėse bus laikomi 
vieši susirinkimai.

ninkųi švenčia savo šventę. • Bet 
visur policija uždraudė demon-

kiltų, pasitikti jas kulkomis. Ki
tose vietose dagi ^susirinkimus

Priduriama, kad, Japonijos 
kitos sulartįs su Chinija nebus 
paliestos. Bus palikta Chinijos 
ir Japonijos valdžioms susitar
ti apie smulkmenas išpildymo 
1915 m. sutarties ir 1918 m. su
si (arinio.

kada buvo persamdomas Kiau
Chau. ’

True tninsl.ition filcd wi h tbe 0pst-" 
niaster ai Chicago, III.,,Mav 1. 1919 
as icųuired by thė act of Oct. G, 1917

Smulkmenų nepaduodama. ITALIJA PRADEDA
NUSILEISTI.,

nio paskelbimo, Sutinka svarstyti 
pasiūlymus.

PARYŽIUS, bal. 30. — Itali-

dot) mylių atstume, kuris tęsėsi
45 minutes. A

Truc transtnMon filcd with the post- 
inaster at Chicago, III.. Muv I, 1910 
u.s rc(|iiired by the acl of Oct. 6,19^7

VENGRIJOJE
RUMUNAI VĖL SUMUŠĖ 

VENGRUS.

BASEL, bal. 30. — Vengrijos 
oficialis pranešimas iš Budapeš
to sako, kad Vengrijos komu-

Paskutinis darbininkas šiądieną apleidžia dirbtuvę/
Šiandie — Gegužės Pirmoji, Tarptautinė Darbininkų Šven 

Eiirhpoj darbininkų k lesa šiandie nedirba. Visose šaly

milžiniškomis iškilmėmis ir demonstracijomis, rodydamas pa
sauliui savo susipratimą ir savo galią.

Tomis ihanifestiictfoinis Jie, darbininkai, nori pasakyti, kad

Ii valdžias j savo rankas.

polici jos komisionierių. Sekre
torius Lansing ir pulk. House<ir 
kiti Amerikos plenipotentai, kiT“

Bijosi kapitalistai galingo dar 
bininkų balso ir todėl stengiasi 
neleisti jam išsiveržti į viršų, 
u* ' • i :• i i i

kalno apsirūpino maišiu.
HAVANOS DARBININKAI

ŠVĘS GEGUŽINĘ. ‘

dieklausydamos patarimo Fran- 
cijos generalio darbininkų sin
dikato. Valdžia uždraudė paro-

ir i)rnvinicjų;Jvarcivūns prireng
tais s veikimui. Abejotina ar 
ryto bus presos žinių iš Pary

HAVANA, bal. 30J — Organi- z 
zuoti Havanos darbininkai švęs-

Gatveka-

paskelbimo ir iki po piet nebu
vo kito paskelbimo. Tečiaus* 
sprendžiama, kad pienuojama

rijjmas, kuris duoda vilties, kad 
kilusieji taikos konferencijoj 
keblumai apie Adriafiko pro-

ryčius nuo Budapešto, prieš sti
presnes rumunų spėkas.

Rumunai tegetęsia spvo besi*

sun, perėjo upę Doniec ir užėmė įderins Ho\ve, Now Yorko So
vietas palei einantį šiaūrėn ge- licijos komisaras Enright, Suv.

-Chan atiduoti Japonijai, bęt su

ir po pažymėto laiko.
Svarstė Italijos problemą. .

Taryba trijų šiandie susirin
ko pusvalandžiu anksčiau ne.-

Pasiūlymų apie atnaujinimą ry
šių dar nebuvo nė iš vienos pu
sės, bet yra užsiminimų iš Ry
mo, 4 kad pasiūlymai iš Pary
žiaus netik nebus nepriimtini, 
la t bus apsvarstyti su didžiausia 
atida.

to miesto.
duųse nuo

Ticholietsk apygardoj, į pie
tus nuo Rostovo, bolševikai sa
kosi sumušę savo priešininkus*, 
suėmė 3,000 belaisvių ir užėmė

Valstijų augščiausiojo teisme 
teisėjas Uolines, ir keletas kitų 
valdininkų. rC

Pąkietai buvę pažymėli Gim- 
bel Bros, sankrovos antspau-

nic. ta kiek reikiant markių. Del to

Gegužinės šventės Francijįfrs 
darbininkų reikalavimai,

PARYŽIUS, bal. 30. — Gene- 
ralc Darbo Federacija šiandie n 
platino plekatus ir korteles, pa
duodančius priežastis generalio

Trųe Iranshilion filed witb the poM- 
muster at Chicago, III., May 1919 

required by the act 6f Oct. 0,1917

SOCIALISTAI REIKALAUJA 
TAIKOS SULIG 14 PUNKTŲ.

gu paprastai.
nebuvo paskelbta, manoma, 
kad Italijos situacija, kokia Į a-

jos pozicijos, buvo svarstoma.
Baronas Makino ir viskontas 

Chinda'iš Japonijos delegacijos 
prisidėjo prie tarybos vidupdre- 
nyj. Julės Cambon iš Franci ios

ITALIJOS PARLAMENTAS 
IŠREIŠKIA PASITIKĖJIMĄ 

ORLANDUI. 
_

JtYMAS, bal. 29. — Premie- 
ras Vitlorio Orlando valdžiai šia 
saki vienbalsiai išreikšta užsi-

/ Komunistai areštavę 
600 žmonių.

BUDAPEŠTAS, bal.s 26.- So
vietų valdžia padarė 600 areštui 
ir veik kiekvienas finansistas, 
leidėjas, redaktorius, rašytojas, 
fabrikantas ir Vengrijos minis- 
teris, kokiuos tik galihia buvo

teriu, liko suimta, c'

JAPONIJOS LAIMĖJIMAS.

PARYŽIUS, bal. 29. — Jaj o- 
nai laiminėjo svarbią perg ilę 
ryšime jų šantungo reikalavi
mų ir prezidento VVilsono J I 
punktų ir principai liko perga
lėti slpptų Ffafnaijos-iAngUjos- 
Japonijos sutarčių. Sulig fio 
susitarimo, sutartį kokias Japo 
nija užkrovė' ant Chini
jos nebus viešai panaikintos.

Japonija pasilaiko visas savo

geležinkelius ir kasyklas, kurias

togumus, bet mieštas patenka 
chinams. Tokio taipgi gauna 
du išlipimo uostus,, vartotas 
laike Kiau-Chau-Nlige opera’i- 
jųVVeihein ir Lungkow ir tau gi 
strategišką geležinkelj per Šrn- 
tungo pusiausalį, pabudavotą 
Japonijos armijoš inžinierių ga
benimui kareivių ir reikmenų į 
Tsingtao.

LENKAI VERŽIASI ANT / 
MINSKO.

PARYŽIUS, bal. 29. — Buvęs

ju inisleris Wasilewski praneša 
Temps, kad išviję bolševikus iš 
Vilniaus, lenkų* kareiviai dabar 
eina ant Minsko.

tai Gimbel Brothers firmai, bet 
ta užreiške, kad pakirtai ne jos 
irUad antspaudai ant jų esą su
fabrikuoti. Tuo bildu los pekli
škos mašinos ir tapusios susek
tos. \

Tos korteles yra siuntinėjamos 
visiems darbininkų unijų na
riams pasirašymui ir sako: .

AMSTERDAM, bal. 30. — 
Internacionale Socialistų kon
ferencija laikanti posėdžius 
Arnhem priėmė rezoliuciją, iš
reiškiančią priešinimąsi bile ko
kiai laikai, kuri nesutinka su 
prezidento Wilson6 keturj^fika

kaip užsitikėjimas tapo suteik
tas jam atstovų bute. Didelė 
demonstracija seilė po premiero

Balsavin^s atstovų bute bu 
vo 382 už ir 40 balsų prieš pa-

Truc tninslntion filcd with ’hc posl- 
master at Chicago, III.. May 1. 1919 
as rujuired by the act of Oct. (>, 1917
ALBANŲ* SUKILIMAS PRIEŠ 

ITALUS PLĖTOJASI.
N

bert Apponyi, buvęs maisto mb- 
Tosteris grafas Hadik; baronas 
ir baronienė Luis Hatvani, pati 
buvusio Fiume gubernatoriaus 
grafienė Nasko, visi nariai pir- 
klyboš buto ir daugybė bankie- 
rių yra laikomi užstovais. Ad
vokatas Steuysel liko sušaudy
tas, o 10 kitų nuteisti visam am

True translation filcd witb. Ihe po^»- 
master at Chicago, III., May 1, 
hs rc<|uirėd by the act of Oct. f»,

1919
1917

G ra i
kų laikraštis Heilas gavo žinių, 
kad sukilimas Albanijoj prieš 
Italijos okupari.niuse kareivius; 

vis labiau ir labiau plėtojasi. 
Sukilėlių vadas esą turįs spėką 
iš 4,000 vilionių. Keli šimtai al
banų pi^pimtę pranešimą* tai
kos konferencijai, pasmerician-

Rusijoje
\ BOLŠEVIKAI LĄIMfiJO 

PIETUOSE.

'LONDONAS, bal. 30. — Bol-

fronte yra a (sveriami nepasise-
7 J * |

lį italų veikimą Albanijoj ir iš- kiniais vakariniame fronte, pa-* 
reiškiantį pasitikėji/ną Essad sak nedėldienio Rusijos oficia-

lio pranešimo.
Pranešimas sako, kad vaka

riniame fronte bolševikai apleiJieško lietuvio.
CHICĄGO. — Raud.

jieško lietuvio kareivio džipvi-! Pietiniame fronte, Bačemut 
ninko Klemenso Klimo. ' Jam apygardoj, į šiaurvakarius nuo 

yra prisiųstas rš Valdžios čekis. ' Rostovo,' bolševikai paėmė Kor-

BombistŲ sumoksiąs’
Pačtas suradęs 17 pragarinių 
mašinų, adresuotų aukštiems

SAN FRANCISCO, Cal., bal. 
30. — Subatos rylą buvo dvi 
bombos atsiųstos pačiu ir Bris
ta tylos San Francisco distrj^o 
prokurorui. Viena jų buv^ad? 
resuota distriklo prokurorui 
Charles M. Fickkerlui, o antra

kuoju, kad reikalau/ti: Pirma, 8 
valandų darbo dienos; antra, vi* 
šuoliuos amnestijos; trečia, sku 
bios demobilizacijos ir ketvir
ta, teisingos taikos if nusigink
lavimo. > Aš streikuoju, kad<ųž- 
protestavus prieš: Pirma, inter-

vimo pagimdyto nuosprendžiais*

kelbta, kad socialistų organiza-

sikalbėjimo su taryba keturių ir 
spiesis už reikalingumų rišimo

-mokesčius ant algos; trečia, ka
rės stovį ir ketvirta prieš ccnzu-

konferencijos nuosprendžiais.

frue transla’ion filed with the post- 
master at Chicago, ll|.r May 1, 1919 
is retiuired by the act of Oci. (>, 1917

WASHINGTON, D. G., bal. 
30. - Ne\v Yorko pačio inspek
torius šiandie pranešė, kad pač
io siuntiniuose atrasta sęptynio-

daugeliui augšlų valdininkų. 
Viena mašinų, sako, eksplioda- 
vus benagrinėįtff^ siuntinį, bet 
dideliu nuostolių nepadorius.

buVusiam Georgios valst. Sena
toriui Hardwickui ir Sealtlę ma- 
yorui Olc Hansonui.

Tarp tų, kiflięms dabai* tos 
pragarinės mašinos buvę', adre 
Atlotos, esą vyriausias pačtos

pro- 
immigrąėijos 

. New 
Yorko mayoraš* Hylan, Perjnsyl- 
vanijos gubernabirius! (SdrouJ. 
John D. Rockefeller, J. P. Mor
gan, pačto departamento!' vy
riausiai advokatas Lamarj New

nisteris Wilson, vyriausias 
kuroras Palmei 
viršininkas Cominetti,, ' i

CHICAGO, III. bal. 30. — Pa
kirtas su bomba, panašia, suko, 
į tokią, kokios sugauta šiandie 
Ne\v Yorko, buvo atrasta ant tei* 
sėjo Landis deskos, federaliuo- 
se rūmuose. Rado ją pado in- 
spektorjus.

[Apie tų “pragarinių mhiVi- 
nų” suseki<*ną kapitalistų orga-

mis. Stebėtina, kad tiek tų bom
bų surasta, tiek jų išsiuntinėta, 
ir nė viena jų niekur nesprogo. 
Stebėtinas paikumas sumoks-

mašinas ir neužlipinti ant jų 
markių. Stebėtina, kad tie pa
peikę sumokslininkai pataikė 
bombas siųsti, o stropus pačio

tarptautinės darbininkų šven
tės,, Gegužės Pirmosios, išvaka- 
riais... Sąmokslas yra, bet iiar 
teks pamatyti, ar jis tikrai pa
paikėlių bombįstų sumoksiąs, 
ar sumoksiąs iš antrosios pu- 
šės — sumoksiąs ^provakato- 
i'iiį].; A

ŠVĘS GEGUŽĖS PIRMĄJA 
DIENĄ.

ter nt Chicago, m., May 1, 1919 
„*(|uired by tbe act of Oct. 6, 1917
PAKORĖ AMERIKOS

OFICIERIŲ.

< r----------
CHICAGO. — šiaijd-ie Chica- 

gos socialistai ir pažangesni dar 
bildukai švenčia savo tarptauti
nę darbininkų solidarumo šven-

lis socialistų organizacijų, jų 
tarpe ir lietuvių, nutarė šiandie 
nedirbti. Taip jau nedirbs 
Amalgamated Clothing į\Vor- 
kers of America nariai. . /

Buvo manyta surengti milži-

ja atsisako duoti leidimą Jei 
paskutinėj valandoj nebus gau
ta leidimo, demonstracijos ne
įvyks, nes rengiant demonstra
cijas be leidimo, gali ištikti 
kraujo praliejimas, ko socialis
tai stengiasi išvengti.

sose miešto dalyse laikoma dau
gybe susirinkimų.

Svarbiausi anglų susirinki
mai/įvyks šiose trijose vietose 

— prie 1221 Blue Island Avn.,

Už užpuolim^ ant 
mergaitės.

PARYŽIUS, bal. 30. \ Ha- 
vas žinia iš Dijoi^ praneša, kad 
Amerikos valdžia Is-sur Tille, 
kaime netoli to miesto, nuteisė

už užpuolimą ant mažos mer
gaitės, kuri mirė iš priežasties 
jo padarytų žaizdų.

22 žmonės žuvo kasykloj.

BIRMINGHAM, bal. 30. — 
Majestic Coal Co. kasykloj, kur 
vakar ištiko eksplozija, žuvo vi
so 22 žmonės^iš kurių 2 yra bal
tieji, o likusieji — negrai. Iš su
žeistųjų du turbūt mirs.

Du žmonės nušauti.
JERSEYVILLE, III. — Tur

tingas Stephen M. Reddish ir jo 
burnaitė jiegrė rasti (nušautais 
namie.

<!• Y ' . .j > ■,
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Gavo reikalautą KiatuChati

Italija jau norėtų taikinties
SUSITAIKĖ apie japonuos

> • REIKALAVIMUS.

Kiau-Chau atiduodamas laiki
nai Japonijai Sutartis su 

Chinija pasilieka.

nuaileisti.
Arezidentas \Vilsonas bandė 
laikyti Chinijos teises prie

rainos ne iš Franci jos, nė iš An-

PARYžIUS, bal. 30. Taikos ... . , . .. .. .sutarties su Japonija, kuria An- ikietija | ... v_ . .. i,, . . .. ... z.. . . ghja prašė padaryti,turi atiduoti Kiau-Chau Japoni-. . ,' Japonai išgavo laisvą naudojai, steko Reuters atstovas Parv-1 .. . ,¥;. , „ , .. . _ .. . f. ijimą Isingtao uosto ir senas iš-ziuje. Savo keliu Jajiomja ati- .. .

Priduriama, kad Japonijos 
kilos sutartįs su Chinija nebus 
paliestos. Bus palikta Chinijos 
ir Japonijos valdžioms susitar
ti apie smulkmenas išpildymo

mimų visų koncesijų, kokias

kada buvo persamdomas Kinu
Chau. ’

sitarimo.
Smulkmenų nepaduodama.

pranešimas seki 
nio paskelbimo,

Vokielijos tvirtovę* Kian-Chau 
liko sutaikinti.

Jokių smulkmenų nepaduoda 
paskelbimo ir iki po piet nebu
vo kito paskelbimo. Tečiauš* 
sprendžiama, kad pienuojama

-('Jum atiduoti Japonijai, bęt su

Chinijai, prie tam tikrų sąlygų 
ir po pažymėto laiko.

Taryba trijų šiandie susirin
ko pusvalandžiu anksčiau ne
gu paprastai. Nors programų

manoma.

jos pozicijos, buvo svarstoma.
Baronas Makino ir viskontas 

Chinda'iš Japonijos delegacijos

nyj. Julės Cambon išFranciios

JAPONIJOS LAIMĖJIMAS.

PARYŽIUS, bal. 29. — Ja| o- 
nai laiminėjo svarbių perg dę 
ryšime jų šantungo reikalavi
mų ir prezidento VVilsono 11 
punktų ir principai liko perga-

Japonijos sutarčių. Nulig ųio 
susitarimo, sutartį kokias Japo 
nija užkrovė’ ant Chini
jos nebus viešai panaikintos.

Trne transl.-ition filed w1 h the npst- 
hiaster at Chicago, III., May 1. 1919 
as ie<|uired by tlu‘ act of Oct. G, 1917

ITALIJA PRADEDA
NUSILEISTI..

Sutinka svarstyti 
pasiūlymus.

PARYŽIUS, bal. 30. — Kali

rijimas, kuris duoda vilties, kad 
kilusieji taikos konferencijoj 
keblumai apie Adriat'iko pro-

šių dar nebuvo nė iš vienos pu

žiaus nelik nebus nepriimtini, 
liet bus apsvarstyti su didžiausia 
atida.

ITALIJOS PARLAMENTAS
IŠREIŠKIA PASITIKĖJIMĄ 

ORLANDUI.

JtYMAS, bal. 29.— Premje
ras Vi t torio (Maudo valdžiai1 šia 
sakt vienbalsiai išreikšta užsi-

kaip užsitikėjimas tapo suteik
tas jam atstovų bute. Didelė 
demonstracija sekė po premiero 
kiTlbos prieš senatų.

Balsavimas atstovų bute bu 
vo 3X2 už ir 10 balsų prieš pa
sitikėjimų. Priešingus balsus

Truc tNinslation filed with ’.iie posf- 
inasler at Chicago, III.. May 1, 1919 
as ujiuired by the act of Oct. G, 1917
ALBANU SUKILIMAS PRIEŠ 

ITALUS PLĖTOJASI.
Y

pirklybines koncesijas, taip j m 
geležinkelius ir kasyklas, kurias

togumus, bet mieštas patenka

du išlipimo uostus,, vartotus 
laike Kiau-Chau-NUge cfpera ?i- 
jųVVeibein ir Lungkow ir tai) gi 
strategiškų gėležinkelj per Šrn-

Japonijos armijos inžinierių ga- 
benimui kareivių ir reikmenų į

5 1 Price2cChicago, III., Ketvertas, Gegužės-May 1, 1919
•sssaarr*.'.

thmb

SMARKUS ŽEMES •. I 
DREBĖJIMAS.

NEW YORK, bal. 30.—South 
American Cable Co. pranešimai

mes drebėjimas San Salvadore 
buvo labai smarkus ir nemažes
nis, jei nedidesnis už buvusi teU 
Mcmės drebėjimų 1917 m., kada 
daug žmonių užmušta, pridary
ta milžiniškų nuostolių ir dau
gybė respublikos miestų šu

Georgeto\vn universiteto seis
mografas užrekordavo šiandie

1000 mylių nuo Washingtono.
Žemės drebėjimas tęsėsi nuo

St.,Louis universiteto seismo
grafas irgi užrekordavo, gurbui

100 mylių j pietvakarius nuo Si.
Louis. . .

Jose, Gali f. irgi užrekordavo 
smarkų žemės drebėjimų virš 
100 mylių atstume, kuris tęsėsi 
45 minutes.

Tiiic translntion filed with the post- 
master at Chicago, III.. Mac 1, 1919 
Ua reųuired by the act oi’ Oct. 0,19į7

VENGRIJOJE
RUMUNAI VĖL SUMUŠĖ 

VENGRUS.

BASEL, bal. 30. — Vengrijos 
oficialis pranešimas iš Budapeš-

ryčius nuo Budapešto, prieš sti
presnes rumunų spėkas.

Rumunai tegetęsia spvo besi-

to miesto.
mui

Komunistai areštavę 
600 žmonių.

BUDAPEŠTAS, bal. 26.—So
vietų valdžia padarė 690 areštų 
ir veik kiekvienas finansislas, 
leidėjas, redaktorius, rašytojas, 
fabrikantas ir Vengrijoj minisL 
teris, kokiuos tik galima buvo

Daugiau kaip 30 redaktorių ir

teriu, liko suimta.M

bert Apponyi, buvęs maisto mb 
histeris grafas Hadik; baronas 
ir baroniene Luis Hatvani, pati 
buvusio Fiumc gubernatoriaus 
grafienė Nasko, visi nariai |>ir-

rių yra laikomi užstovais. Ad-

tas, o 10 kitų nuteisti visam am

Truc translalion filed wifh the posf- 
ma.ster at Chicago, III., May 1, 1919 
hs rclpiirGl by the act of Oct. 6, 1917

Rusijojekų laikraštis Heilas gavo žinių, 
kad sukilimas Albanijoj prieš 
Italijos okupacinius*- kareivius 

vis labiau ir labiau plėtojasi. 
Sukilėlių yadas 'esą turįs spėką 
iš 4,000 žmonių. Keli šimtai al
banų pasiuntę pranešimą • tai
kos konferencijai, pasmerkian
tį italų veikimą Albanijoj ir iš-j kiniais vakariniame fronte, pa- 
reiškiantį pasitikėjimą Essad sak nedėldienio Rusijos oficia-

BOLŠEVIKAI LĄIMĖJO 
PIETUOSE.

‘LONDONAS, bal. 30. — Bol
ševikų v pasisekimai pietiniame 
fronte yra atsvertam i nepasise-

Jieško lietuvio.
CHICAGO, — Raud. Kryžius

lio pranešimo.
Pranešimas sako, kad vaka

riniame fronte bolševikai aplei-

jieško lietuvio kareivio džiovi-j Pietiniame fronte, BačemuV 
ninko Klemenso Klimo. ' Ja t A apygardoj, į šiaurvakarius nuo 

yra prisiųstas iš valdžios čekis. ' Rostovo,' bolševikai pųėmč Kor-

•j. 'ji V iT,

"• ........r.1...
; Proletariatas v Švenčia

policijos komisionierių. Sekre
torius Lansing ir pulk. Hous»ir 
kiti Amerikos plenipotentai, krt*

kada generalis streikas yra pas
kelbtas, generalis komantluoto-

Visas darbas apsistoja. Net Wil- 
sonas turės eiti pėščias.

Paskutinis darbininkas šlądieną apleidžia dirbtuvę/
šiandie — Gegužės Pirmoji, Tarptautinė Darbininkų šven

tė. Europoj darbininkų k lesa šiandie nedirba. Visose šaly
se proletariatas, metęs savo darbo įrankiais, .švenčia Gegužinį 
milžiniškomis iškilmėmis ir demonstracijomis, rodydamas pa
sauliui savo susipratimų ir savo galių.

Tomis manifestacrtpm'is jie, darbininkai, nori pasakyti, kad 
jie ant galo pažino savo priešą*'— kapitalistų klesų, ir kad at-

ti valdžias į savo rankas.

sun, perėjo upę Doniec ir užėmė nierius Ho\ve, No\v Yorko po- 
vietas palei einantį šiaurei! ge- licijos komisaras Enrigbt, Suv.

Ticholie.tsk apygardoj, į pie
tus nuo Rostovo, bolševikai sa
kosi sumušę savo priešininkus, 
suėmė 3,000 belaisvių ir užėmė 
didžiumų brastų palei upę Ma
li ič. »

Valstijų augščiausiojo teisinė 
teisėjas Uolines, ir keletas kitų 
valdininkų. <

Pakietai buvę pažymėli Gim
bel Bros, sankrovos antspau-

ta kiek reikiant markių. Del to

LENKAI VERŽIASI ANT > 
MINSKO.

PARYŽIUS, bal. 29.

ministeris \Vasilewski praneša

Vilniaus, lenkų* kareiviai dabar 
eina ant Minsko.

Bombisty sumoksiąs’
Pačtas suradęs 17 pragarinių 
mašinų, adresuotų aiigštiems 

valdininkams.

WASI|)n(;T0N. d. G., baT. 
30. — New Yorko pačio inspek
torius šiandie pranešė, kad pač
io siuntiniuose atrasta septynio
lika pragariškų mašinų,. (idre>-

daugeliui augšlų valdininkų. 
Viena mašinų, sako, eksplioda- 
vus benagrinėjarit siuntinį, bet 
dideliu nuost 4 I
Visos jos esu4

buVdsiam Gčorgios Vaisi, 
toriui Hardsvickui ir Seattl 
yorui Ole Hansonui.

sena-
i? ma-

Tarp tų, kiirięms dabar los 
pragarinės mašinos buvę, adre 
suotos, esą vyriausias pačios

nisteris Wilson, vyriausias pro- 
kuroras Palmer, immigrųcijos 
viršininkas Cominetti,, 
Yorko mayorasf Hylan, Pei 

^Vilnijos giibernalip'iusl
John D. Rockefeller, J. P. Mor
gan, pačto departamento' vy
riausias advokatas Lamar, New

New

i

», ■iRiMRi ii............ i| ■m, Mm,' m,iil1b,u Ii I

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chicago, Illlnota 

. Telephone Cinai 1909

No. 103

veikia Gegužinę Šventę
Truc tTnnsInlion filed with Ihc post- • 
nuister at Chicago, III., May 1, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. (i, 1917

PARYžIUŠ ŠVENČIA 
GEGUŽINĘ ŠVENTĘ.

'prie Diyision St. ir California 
Avė. ir prie Sacramepto bulvd. 
ir 12 g,t. Be vietos žymiausių 
kalbėtojų, kaip Seymour Ste^l- 

■mim, Adolph Germer, J. Louis 
Engdhl ir k. dar balbep dg. Mor
ris iš ?
bus daugybė nuižeAiių susirin*

orko. Beta

PARYŽIUS, bal. 30. — šalejKl,,7’ 
griebtųsi atsargumų išvFngimui Lietuviai hgi veikliai dal\-

e išleido paliepiinų, kad jokie 
Amerikos kariniai automobiliai 
nebūtų operuojami tų dieną. Jis 
išaiškino, kad tas mdaryla iš- 
engimui nelaimių/ (lelei dide- 

minių gatvėse,. Amerikos 
cijos automobiliai yra 
ti ir net prezidentas Wil- 

sonas turės eiti pėsčias.
Visos valgyklos bus uždarytos,

pos nutarė šiandie nedirbti, o į- 
vairiose svetainėse bus laikomi 
vieši susirinkimai.

įlinkai švenčia savo šventę.* Bet 
visur policija uždraudė demon
stracijas ir grųsino, jei jos iš*, 
kiltų, pasitikti jas kulkomis. Ki-

' Bijosi kapitalistai galingo dar 
bininkų balso ir todėl stengiasi 
neleisti jam išsiveržti į^viršų. 
Bet ar pasiseks jiems tai pada-

kalno apsirūpino maistu.
Havanos Darbininkai 

švęs gegužinę.

tai Gimbel Brothers firmai, bet 
ta užreiškė, kad pakietai ne jos 
ir kad antspaudai ant jų esu su
fabrikuoti. Tuo budu tos pekli
škos mašinos ir tapusios susek
tos.

SAN FRANCISC0, Gal., bal. 
30. — S^ibatos rytų buvo dvi 
bombos atsiųstos pačiu ir nris- 
tatylos San Frlmcisco distrj^i) 
prokurorui. Viena jų buv^adr 
resuota distriklo prokurorui 
Charles M. Fickkertui, o antra 
jo asistenjui Edvvardui Cunhai.

nutarė daryti demonstracijas, 
neklausydamos patarimo Fran
cijos generalio darbininkų sin
dikato. Valdžia uždraudė paro
das ir laikys kolonijų (negrus) 
ir provinicjų.,kąreivjiis prireng
tais veikimui. Abejotina at
ryto bus presos žinių iš Pary-

HAVANA, bal. 30J —- Organi
zuoti Havanos darbininkai švęs- 
Gegužės Pirmųjų' veik visiškai 
sustabdydami darbų. Gatveka- 
riai nevaig^čios 24 valandas. 
Traukiniai ir elektros stotįs sus-

Gegužinės šventės Francijos 
darbininkų reikalavimai, 
PARYŽIUS, bal. 30. —‘Gene

rate Darbo Federacija šiandie ii 
platino plekatus ir korteles, pa

Tchv translalion filed witl) the pnM- 
tnaster at Chicago, IH„ May 1^ 
is reąuirea by the act 6f Oct. G, 1917
SOCIALISTAI REIKALAUJA
TAIKOS SULIG 14 PUNKTŲ.

AMSTERDAM, Bal. 30. — 
Internacionale Socialistų kon
ferencija laikanti posėdžius 
Arnheni priėmė rezoliuciją, iš-

Tos kortelės yra siuntinėjamos 
visiems darbininkų unijų jia- 
riams/pasirašymui ir sako:

kiai taikai, kuri nesutinka su 
prezidento Wilsono ketur^fika

kuoju, kad reikalauti: Pirma, X 
valandų darbo dienos; antra, vi* 
suotinos amnestijos; trečia, sku 
bios \ demobilizacijos ir ketvir
ta, teisingos taikos ir nusigink
lavimo. Aš streikuoju, kad už-

vimo pagimdyto nuosprendžiais

kelbta, kad socialistų organiza-

sikalbėjimo su taryba keturių ir 
spjrsis už reikalingumų rišimo 
klausimu sutikimų su Berno

venciją Rusijoj; antra, įplaukų 
•mokesčius ant algos; trečia, ka
rės stovį ir ketvirta prieš cenzū
rų.”

CHICAGO, III. bal. 30. — Pa
klėtis su bomba, panašia, suko, 
į tokia, kokios sugauta šiandie 
Ne\v Yorke, buvo atrasta ant tei5 
sėjo Landis deskos, federaliuo- 

Rado ją pačio in-

ŠVĘS GEGUŽĖS PIRMĄJĄ
DIENĄ.

se rūmuose.
spėk torius.

[Apie tų “pragarinių mhštį- 
nų” snsekipių kapitalistų orgn-

' . T--------
CHICAGO. — šiaųdic Chica- 

gos socialistai ir pažangesni dar 
bininkai švenčia savo tarptauti
nę darbininkų solidarumo šven-

..... ............... j . —

friie frunsla’ion filed with the post- 
master at Chicago, Il|., May 1, 1919 
i s irc(|uired by the act of Oct. 6,1917'1

PAKORĖ AMERIKOS 
OFICIERIŲ.

Už užpuolim^ ant 
mergaitės.

mis. Stebėtina, kad tiek tų bom-‘ 
bų surasta, tiek jų išsiuntinėta, 
ir nė viena jų niekur nesprogo.

mašinas ir neužlipinti ant jų 
markių. Stebėtina, kad tie pa
peikę sumokslininkai pataikė 
bombas siųsti, o stropus pačio

tarptautinės darbininkų šven
tes,, Gegužės Pirmosios, išvaka- 
riais... Sąmokslas yra, bet dar 
tųks pamatyti, ar jis tikrai pa
paikėlių bombistų sumoksiąs, 
ar sumoksiąs iš antrosios pu
sės — sumoksiąs ^provakato- 
r>ų] '

lis socialistu organizacijų, jų 
tarpe ir lietuvių, nutarė šiandie 
nedirbti. Taip jau nedirbs

PARYŽIUS, bal. 30. — 
vas žinia iš Di joii praneša 
Amerikos valdžia Is-sur 'Tilte, 
kaime netoli to miesto, nuteisė

I la
kai!

už užpuolimų ant mažos mer
gaitės, kuri mirė iš priežasties

kcrs,of America nariai. ,
Buvo manyta surengti milži

niškų demonstracijų, bet polici
ja atsisako duoti leidimų Jei 
paskutinėj valandoj nebus gau
ta leidimo, demonstracijos ne
įvyks, nes rengiant demonstra
cijas be leidimo, gali ištikti 
kraujo praliejimas, ko socialis

sose miešto dalyse laikojna dau-

22 žmonės žuvo kasykloj.

Svarbiausi anglų sueiriaki- 
mai/įvyks šiose trijose vietose 
— prie 1221 Blue Islarid Avtv, 9 namie.

BIRMINCrHAM, bal 30. — 
Majestic Coal Co. kasykloj, kur' 
vakar ištiko eksplozija, žuvo vi
so 22 žmonės, iš kurių 2 yra bal
tieji, o likusieji — negrai. Iš su
žeistųjų du turbūt mirs.

<>

Du žmonis nušauti.
JERSEYV1LLE, III. — Tur

tingas Stephen M. Reddish ir jo 
laimaitė negrė rasti ^nušautais
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drove, 1739 S. Halsted St., Chlcago. 
UI. — Telefonas: Canal 1506. 
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Šventessvar
bumas Šįmet.

įvairiausius tautos turi savo 
šventes; įvairus tikėjimai ir ša
lis irgi turi savo šventes, liet nė
ra nė vienos šventės, kurią švęs
tų visų tikėjimų, visų šalių-ir 
visų tautų žmonės, apart Gegu
žinės šventes, kuri išpuola šian
dien ir kūną švenčia visokių 
tautų, tikėjimų ir šalių žmonės. 
Bei ne visi žmonės jų švenčia, 
* . i • • i ii

RIcm^ šventė. Jos iškiliuingu- 
infcs ir joju dalyvautųjų skaif 
bus tiesiai priklauso nuo iio, 
kiek darbininkų supranta savu 
klesinį padėjimą ir kiek diąsųs 
jie yra aĮiginti savo k lesų.

šįmet (« gnžinė švenp liks tip 
vaikščiota su visu viešumu, iš- 
kilmingumu ir svarbun;u Rusi-

0
Engelso mokslu. Visos juodosios rankų pasidavimu. To priežas-(spėjo parodyti savo spėkų. . | 

spėkos, kurios kovojo prieš so- 
tdttlistų judėjimų, lenda į urvus 
aPbu dūksta* paskutinėj kovoj.

Yra šįmet kuo didžiuotis so- 
ciah'stiŠkam judėjimui, yra kuo 
džiaukis, yra darbininkų klesai 
ko svarstyt, yra prie ko rengtis 
ir turėt tlrasos ir vilties. Yrą prie 
žastis, kodėl kiekvienas darbi-* 
ninkas turėtų štvęsti Gegužinę 
šventę šįmet.

Taip, dvidešimts devintos s

Chlcago, III ■ —ifil ....

Time translatjon filcd >vith the post- 
nniMer at Chirago, III., May 1, 1919 
as rėųriired by the act of Oct. 6,1917

Apie Padėjimą 
Rusijoje.

Speciali FraMer Hunt koresp. 
iThe Chlcago Tribūne 

(Copyright 1919 by the Tribnne Co.) 

MAKSVA, Bal. 15.
Revoliucijos evoliucija, tai 

žodfciati, kurie išreiškia tų, ką 
tūkstančiai geriausių Rusijos 
vyrų šiandie beveik nesužiniai 
turi mintyj. Talkininkų pasau
liui galima priskaityti nuopel
nas, kad "<laugybes vyrų,? kurie 
buvo ko^yrevo4iucion'iei7ais pa
linko cenIRles valdžios ptlsėn iš 
dalies nortNlhmi, k^d Rusijai bu 
tų duota proga pačiai savo rei
kalai aprūpinti, išdalies dėl V«i" 
'mes suirutes ir juodosios reak- 
vijos galimumo. Taigi jie dabar 
stato šitų klausinių: “Jei ne bol- 
'ševikai, tai kas?” Ir bebandysi- 
Vlami atsakyti į jį jie pradeda 
galvoti ir kalbeli apie revoliu
cijos gelbėjimą.

Tokis tai dabar ūpas Rusijo
je, kuris apsire^kia visup*. Bei 
iš Ik) neišeina, kad tuomi norima 
gelbėti bolšcvinė revoliucija\ir 

partijos
ui-

joj ir gal tūlose kitose šalysč. 
Mat darbininkai jau liko ne lik 

• kovotojais už savo laisvę ir gero 
ve, o ir apgalėtojais. Nežiūrint 
i naminius Kivirčus ir kovą tarp 
savęs tvarkos klausimuOše, dar
bininkai jau yra -apgalėtojais 
bent trejetoj didelių valstybių. 
Ten jie Gegužinę šventę Apvaik
ščios ne su kerštu širdyj, ne su 
pasiryžimu i sunkių kovų, ne 
dul iMiroth’iOO savo jiėgų ir su- 
sipratimo, o kaipo iškilmę savo 

laVnėjii^o, kaipo ženklų, jog 
darbininkų k lesa'ima į savo ran
kas tvarkyti pasaulio reikalus.

šalyse, kur darliintinkai da 
x liekasi kovotojai, o ne apgalėto.

ja j, kur juos išnaudoja, perse
kioja ir jų koVą trukdo, irgi pri
brendo jų Susipratimas padidė
jo' jų jicgiHu užgimė didesni tro
škimai nusikratyt kapitalizmo

ir Italijoj, ir Skandinavijoj*ir 
kiltose šalyse,darldninkų susi
pratimas ir drąsa tiek užaugo, 
kad nereikės ilgai laukt, kol ir 
ten darbininkai liks apgalėto- 
jais. Amerikos darbininkai savo 
reikalų gynime yra gerokai atsi
likę, tečiaus ir čia jų judėjimas 
liko kur-kas stipresnis ir aiškes
nis, negu buvo pirma. Kovojan
tieji daĮ’birtinlftd įvairiose šalyse 
jau turi daugiau vilties ir pas
pirties nuo laimėjusiųjų drau-

Rusijos darbininkai

si caro valdžia. Vokietijos ir Au
strijos ‘darbininkai padarė galų 
karei, kurių pradėjo ir vedė kai
zerio valdžia. -Daritini likai pasi
stengs, kad ir taika butų teisin
ga ir kad karės ateityj liktų nc- 
,reikalingomis ir negalimomis. 
Darbinfhkų k lesa, o ne kas ki
tas, padarys tinkamą tvarkų pa
saulyj žmonėms gyventi. Gal Yla 
ims kiek 'laiko tai atlikti, bet 
tmpi bus.

Ir reikia pastebėti, kad dar
bininkų kova ir jos laimėjima« 
eina po vadovyste social-ttemo- 
kratijos, kuri remiasi Markso ir

•tam tikras bolševikų . 
likimas; ne, norima gelbėti 
vijos revoliucija — visas įdid- 
Žiulis pasipriešinimas toms bai
sioms, sąlygoms* kurios ten bu-

šalies darbai

■* šiandien aš kalbėjau su vienu 
Rii/ijos garsiausiu technikų tik 
ką jntsiliuos*i»-nsiit nuo i ka- 
lėjimoĮį

“Del savo šalies labo ašjlirb- 
siu už bolševikus”, sake jis 
'innn. “Ar mums patinka, ar 
ik*; ar nles pagiriamu juos an 
ne, jie vis viena yra , vienintele 
tikrąja valdžia ir galybe Rusi
joje. Jei norim«>išgelbėti ir aU 
statyti kusi ja, lai jos vyrai, tu
rintieji galvas ir gabumus, tu
ri liautis kbvoię ir dirthti Husij/u. 
Mano rušii's žmones turi liautis 
j ieškoję to, kas yra geriausia 
jų klęsai ir turi griebtis to, kas 
yra geriausia Rusijai.

“šitoji valdžia yra mepaken- 
ciania, befo ji yra vienintele pro
ga, kokia mes turime atstaty? 
mui Rusijos. Bolševikus nuver

tie dalykai, dėl kurių žmonės 
numirė, ar, taip kaip aš, ėjo į 
kalėj imą bus žuvusiais. Keli 
mėnesiai atgal, kuomet Petro
gradas atsidūrė pavojuje, būrys 
kalėjimo kalinių Petrograde 
prirengė prašymų kalėjimo val
dybai, prašydami, kad juos loi- 
sllų ginti Petrogradą. Jei tik 
pasaulis duos mums progų, mes 
apsirupinslime revoliucija.”

Beveik šitų patį aš girdėjau 
tolydžio. Nešertai aš kalbėjau 
su kadaise buvusiu išdykėliu sū
num turtingo Maskvos banki
ninko. Dabar jis pirmu kartu 
savo gyvenime dirba ir, sako, 
kad jis yra laimingu.

“Ačiū Dievui mes* apsidirbo
me su dykaduoniais, su tais 
žmonėmis, kurie negali nieko 
veikti,” pasakė jaunas vyras.
1 'Įniksiančiai kitų jo rūšies, 
kurie nebėgo užsienin, jų šalį 
užtikus pavojui, o pasiliko ant 
vietos, kalba lą patį. Jie patįs 
ųori ‘išnąUi Rusijos klausimus. 
Jie eina net toliaus kaip centrus

trmi yra naujais supratimas tik
rosios revoliucijos ir naujos pa- kaktuvės nuo Paryžiaus suv 
hiotybės jausmas. Du „mėnesiai žiavimo, -įvykusio 1889 niekis 
tam atgal Archangelske, rusas 14 1 dd. liepos. Musų dra 

gai, dalyvavusieji Paryžiaus s 
važiavime ir nutariusiejii, kud 
visų šalių darbinikai stengti, 
apvaikščioti Pirmų Geguži 
turbūt, nė nesitikėjo sulaukti I 
kių iškilmingų dvidešimts ie
vinių sukaktuvių, kurios kreųia 
Visą senų j į pasaulį.

“šiandie, išvien, krūvon!”.. 
Toji diena šiandie liuosai skam
ba senosiose reakcijos tvirtovė
se, kurias užkariavo karžygiški 
musų draugai, kovojusieji j 
eiles metų.
'mums neleistina, bet dvasia ni 
su jais! To niekas mums negal 
uždrausti..

Tatai ir mesį 
kuo galėdami f _ 
darni stengk'iniė^ prisidėti p 
tos tarptautinės iškilmės, p 
apvaikščiojimo savo dvidešimts 
devintų sukaktuvių — Pinu 
Gegužės. Tai musų solidaru
mu veiilė —A-rius Bedalis

patriktas, smarkus priešininkas • 
bolševikų, sakė man: “Jei talki
ninkai rems toliaus reakcinius 
elementus ir kovos prieš sovietų 
galybę, tai jie uždegs išnaujo 
tautinį pa trio! i ilguma Cen trelė
je Rusijoje ir suvaris viddti- 
niuosius, dabar besipriešinan
čius bolševikams radikalus pas 
bolševikus revoliucijos ginti”.

Ir tas atsitiko.

Tas kaip tik ir atsiliko. Sutynl- 
iv’VoliucioniiTių partijos vado
vai drauge su išvaikyto steigia
mojo susirinkimo pirmininku, 
padavė savo paramą bolševi
kams. Kiti žmonės, kurie'nie
kuomet nebuvo radikalais, 
smarkiai priešinasi kišinuiisi iš 
šalies ir tiki, kad jie patįs išriš 
Husijos klausimus,, jei lik tal
kininkai duos jiems ramumą ir 
draugingų pagelbų. Daugelis jų 
dar vis gerokai įširdę anl bolše
vikų ?ir jų iškelto šarvuoto te
roro kumščio, bet į soviylų- 4*a- 
lyb£ jie žiuri kaipo į vieninte
liai priimtina) galybę, kuri bečt 
priparodė savo sugebamą laiky
tis akyvaizdoje pasaulio. \

Pirmoji Gegužės
... , ‘ I .

Pidinoji Gegužės, tai viso pa
saulio darbininkų solidarumo 
šventė. 'lai diena, kurioj dar
bininkai viešai ir drąsiai aprei
škia senųjam pasauliui, jogei 

jie yra pasirįžę anl' jo pamatų

Bet istorija Pirmosios Gegu
žes pareiškia ir ką nors kitą, 
su kuriuo dabartinis darbininkų 
judėjimas nieko bendčo neturi 
Pažvelgus į praeitį, |>atyriiiėjus 
žmonių tikėjimus bei jų papro
čius mes randame, kad Pirmoji 
Gegužės kai) kuriose šalyse buvo 
apvaikščiojama kaipo religine 

Jos liekanos dar yra 
mus, lietuvius, 
kaip nusimena

šventė 
užsilikę ir pas 
Juk kas žino 
“musu brolis 
Pirmoji Gegužes jį užkukuoja 
“raiboji gegulė” be skatiko ki
šenių j? Ta«, kurį j iškukuoja 
“lutes ir su (vienu skatiku k i šė
lti u j”, jaučiasi labai htimingii 
ir tiki, kad “per visus metus tu
rėsime pinigų”.. Husuose, pav. 
Airchangcfslco gubernijoj, Pir
mų Gegužės žmones dar ir da
bar apvaikščioja kaipo nepap- 
fastų šventę^ 'l'ų dieną nieks 
nedirba, iš ryto žmones eina į 
cerkvę, o po pietų visi seni ir 
jauni susirenka kur nors į paupį 
kur susikuria didelių laužų. 
.Jaunieji tuomet linksmai žai
džia apie tratantį laužą, o seniai, 
geria numylėtą jos “vodkų” ir 
šiaip šnekučiuojasi apie “senus 
gerus laikus”. Gi jeigu, dek i 
blogo oro, ant lauko vaišės pa
sidaro negalimomis, tada kai
miečiai eina pakiemiu ir sve- 
čitfojasi pas vienas kitų.

Tai betgi yra senovės palaikai 
šiandieninis )p roletaria tas Pie
niai Gegužės priduoda griežtai 

priešingą veikmę. Šiandien 
Pirmoji Gegužės patapo visapa- 
sauliue darbininkų solidarumo 
bei jų kovos švente. Tų dienų 
nulįla įvairus bildūsis visose 
didelėse tr( mažose (dirbtuvėse 
ir pasigirsta griausmingi tarp
tautines aidai.v.. Iš tuksiančių 
krūtinių veržiasi jaučius šau
ksmai: ‘,Visų šalių darbininkai,

Šiandie švenčiame dvidešimls 
devintas savo šventes eitikąktu- 
vek Dvidešimts devintu kariu 
šiandie jų apvaikščios susipralu- 
sieji darbininkai visame pasau
lyj. Ir šį kartų užvis iškilmi
ngiausia! šis dvidešimts dė
vi n tasai karias senųjam buržua- 
ziiuam pasauliui tur būt yra 
baisiausias. Darbininkai jau

| tikino, kad šaukiamasai klenka- nijos šnipų. Streikininkai pui- 
> liškai lauliškasai seimas yra tik kiai laikosi ir kompanijos nesi-, 
i- muilo bmbutas. Pav., LSS. 124 

kp. buvo išrinkus savo įgalioti
nius dalyvautų vietos draugijų! 
siptiiinkinian. Kuęmdt mes nu
ėjome į lų susirinkimų, tai pa
aiškėjo, jogei jie nori daryti vis
ką ir 1 nejau — be jokio pasi- 
klausimo draugijų. Todėl mes, 
kaipo LSS. 124 kuopoa nariai 
atsisakėme prisidėti prie to ypa
tingojo biznio — šaukimo klcri- 
kališkai-lautiško seimd. Mes 
malėme, kad\visos reikiamos 
Rezoliucijos jau iškabto buvo 
parūpintos, kurias tik reikėjo 
priimti ir atliktas kriukis. Dėt 
mes atsisakėme nuo tos privile
gijos. O' sekamame LSS. kuo
pos susirinkime Buvo nutarta 
atmesti visus jų pienus.

čia reikia dar pasakyti, kad 
lietuvių socialistų eilės sparčiai 
auga. Pav., praeitame kuopos 
susirinkime jon įstojo šeši vy
rai ir penkios moters. Tai visu 
krūva naujų energingų draugų 
ir draugu;. * \

Beje, lame pat susirinkime 
buvo kalbėta apie busimų LSS. 
IX rajono konferencijų, kuri 
įvyks Shcboygane. Konfercnci- 
jon dclegrtais išrikti; draugai: 
A. S’dlonas, A. čypas,\l. Balčai- 
lis ir A. Saladžius.* rBalandžio 1,0 dienų čia su- 
šl akavo B» Ue <Grty Steel ir 
Belic City Iron kompanijų dar
bininkai. Reikalauja 8 valan
dų darbo dienos ir unijos pri
pažinimo. Visi' streikininkai 
priklauso prie unijos, išskyrus 
kelinių tanisunėlių bei kompa- 
— 1 ■ —  ........ i*    ——
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ir kaip gajlė- 
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k KOfl ESPONDEN GIJOS
P. S. Šimkaus Koncertų 

Maršrutas.

ST. ŠIMKUS.

Chicagos Birutės Choro vedė
jas, kompozitorius Si., šimk 
šiomis drenomis rengiasi pada
ryti .koncertų maršrutą po iv 
rias lietuvių kolonijas.

Maršrutas nužymėtas šiaip 
t l)e Kalb, III. — Geg. 3.

Kenosha, Wis. - 
valandų po pietų.

• Ratine, Wis.— 
landų vakaro.

Pittsburgh, Pa., 
se. — Geg. 19, 11,

Dayton, O. —- C
Clinton, Ind. — Geg. 16 d
(i r and Rapids, Mich. •— Geg. 

18 dienų.
Cleveland, O. — Birželio 1 d.
Koncertuose dalyvaus la p- 

jau p-le M. Rakauskaite, žino
moji Chicagos arlištė-dainlu te.

18

ir apielįnkė- 
12 ir 13 dd/

RAGINE, WIS.
»■ '■■■ I ■■

Iš lietuvių judėjimo. — 
Streikas.

Balandžio 19 diena' vieta 
L. F. 8-ta kuopa surengė prak 
basjr balių. Kalbėjo stud. 
Margelis, iš Chicagos. Kalboje 
pijkv svarstomuosius dienos kląu- 
simiis: reikalingumų šviestis- 
vimis ir tl. Aplamai daug g
ir pamokinančia jisai pasą 
Vielos vyrukai, kur leidžia bu 
gų laikų veltui, turėtų nors l<t 
tą pram ihli ir sltverties ko ims 
naudingesnio.

Vielom lietuvių progresyvio
sios draugijos jau galutinai įsi-

la- 
to

an
ir-

Kazimieras GugiS
Veda visokias reikalus, kai” krirdttaliSkui 

taip ir civiliškuose i- brituose. Daro 
visokius dokunientutplr popiąraa.

Namų Ofisas:
3923 S. Hilsted St.

Ant trečių lubų
7d. Dfrovor 1310 I

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

i c

Miesto Ofisas:
ir N. ftearborn !t.

1I1.H3 Unlty Bld .
Tei. Cėntral 4-11

Prakalbos
Rengia LSS. 37-ta kuopa, ge- 

gužes-May 1 <|icnų. 1919, Mąli- 
nauskio svetainėje, 1843 So. 
Ilalsted s4r. Kalbės iš Valpardi- 
so universiteto stiraontas J. Ker
šis ir kiti. Draugės ir draugai, 
kiekvienas ailcikite į šias pral 
kalbas. Inžanga veltui, pradžia, 
7:30 vai. vakare. —Komi t

gabena strdiklaužių. Turbut 
kad nesuranda...

Lietuviai, bukite atsargus 
Jeigu kokie nors agenltėbai ban
dytų jus įkalbinti vykti į Ruči
nę, - netikėkite |icms! —A. C.

NUXATED
UNukftted Iron padidi

na stiprumą #▼•!- 
niy, nervuoty, ąuiru- T 

•V" žmonių j dvi sa-
vaiti laiko daugclyl aK 
sitikimy. Vartotai ir

Aaugštai rekomendiro- __ 
tas buvusių Suvienytų 
Valstijų Senatorių te

O-E-0-U-Z-1-N.&-S 
...PRAKALBOS... 
su puikiu , program*u>{ rengia 

LMPSA. 25-ta kuopa, pėtnyčioj,

115-th slr., Kensinglon, III. kal
bės draugė N. Stilsimienė
Ii. Programas susidės iš duetų, 
solo, ir deklamacijų. AtlFks se- 
serįs Bertuliukes. Dainuos Mar
selietę LMPS. 25-tos krtopos 
choras, deklemuis A. Kulešie- 
nė, duetas LMPS. 25-tos kuo
pos.

Draugės ir‘draugai! darbinin
kai, kuriems rupi ateitis, nepra- 
ieiškite šitų gegužinių prakalbų. 
Įžanga visiems dykai.

Kviečia LMPS. 25 kp. KOM.

LIBERTY BONDS
• perkame

LIBERTY BONDS
Tuojaiis cash—Ncatidėliojaine—Bile 

. kokią sumą
$50, $100 $500 $1,000

Mokame aligŠčiausią kainą.
Ypatus gyvenančios užmiestyje gali 
..atsiųsti bondsus registruotuose., 

laiškuose
Mes išsiilsime jums ta pačia diena 
pinigus, kuomet gausime boudsą.

Ateikite — Rašykite — 
Telofonuokite.

LIBERTY SECURITIES CO., 
Rimta 716 — 155 N. Clark St.

Tel. Majestic 8617. CHICAGO

* ♦ *
Laikas subrusti naikinti pra

degančias (rastis^ ankstybąsias 
muses, nes daug lengviau nelei- 
sitii veistis šimtams musių dabar, 
negu kad gaudyti ir mušti mili
jonus vidurvąsaryj.

Prakalbos
Prakalbas rengia LSS. 81 kp. 

įvyks 1 donų gegužes, Liuosy- 
bės svetainėje 1822 Wabansia 
Avė. Prasidės 7:30 valandų va
kare. Kalbės A. Bimba iš Vai- 
paraiso/Ind. Dainuos L. S. Vy
rų ir Pirmyn mišrus chorai. 
Todėl, kurie tik prijaučiate dar 
biniinkų šventei 1 /Drenų gegužės 
kviečiami atsilankyti.

r . . Komitetas

NEBOVIKYTeŠ SU ŠAL
ČIU—TAI YRA PAVOJUS

Jus negalite stengtis rizikuo 
ti su Influenza.*

I

LAIKYKITE VISUOMET PRIE 
RANKOS BONKUTE

LAXCAR1N 11

žinomu gydytoju te bu 
vualy Viešos Sveikatos 
perdėti nlų. KlhtfOcitto

..................-.................... -

Reikalingiausios Prakalbos 
dėl visų lietuvių katalikų, tau
tiškų draugysčių. Atsibus Pėt- 
nyčioje, 2 dieną Gegužės, 1919, 
G. M. Chernausko svetainėje, 
1900 SoUtth Union aVenae, CfriB 
cago, III. Prasidės 7:30 valandų 
vakare. Kalbėtojas bus jo my- 
lista, vyskupas C. II. Carfora D. 
D/kalbės angliškai. Antras 
kalbėtojas bus šv.x Petro Ap. 
parapijos bažnyčios įsteigtos 
ant Ganalport Avė. 1957, Cbica- 
go, vietinis klebonas, kunigus 
S. B. Kryščiunąs.

Svarbiausi kalbėjimai bus a- 
pic pamatą Lietuviu Tautos Ka
talikų bažnyčios ir jOs dvasiš
kų duosnumą ir kitų negirdėtų 
dalykų. Todėl kviečiame visų 
draugysčių lietuvius katalikus, 
nes išgirsite rcikaMngtis dėl jūsų 
patarimus ir visokius naudin
gus apreiškimus. Inžanga 15 
centų ypatai. <

Rengia Komitetas ir
kunigas S. B. K.

į Kachin* i Laxcarin yra geriausias 
apsaugoiojas nuo šalčio, grippo, in- 
fjucnzos — ir natūraliai, Pneumoni
jos.

Lajicarin lenvai Fiuosuoja-vidu
rius. Išvalo visas atmatas ir lokiu 
budu Laxcarin pagelbsti motinai 
gamtai atlikti savo darba, taip lik- 
r<H kaip ėjimas laikrodžio. •* k

Lųxcarin yra taipgi labai pftiki vi 
dariams gyduolė. Jei jus hirite vidu
rių ligų, nevirškinimų, susMlovčju- 
sius gestis, užkietėjimų, skausmus 
viduriuose, riaugėjimas — Laxcarin 
pertikrinu jus,

4

Neimkite jokių kitų pamėgdžio
jimų. Tikri vaistai vsuoniet kainuo
ja pinigus, tiktai menki produktai 
ir pigus pamėgdžiojimai galima putu 
duot PIGIA kaina. Jei ijgai jus kan> 
kino viršminėlos ligos, gerintis at

siųskite už užtektinai, už pilnų gy
dymų, kurie yra paprastai šešiose 
dėMitčscį už penkis dolerius, arba 
vienas už vienų doleri. Aptiekose 
neparduodama. Siųskite j La'^carin 
Products Co., Dujpt. L. — 2 Pitts- 
burgh, Pa. (Apgars)

MOUNT CLEMEHS
CHICAGOJE

Jei jus sirgdamas gulite lo
voje pašaukite mus Lawnda- 
1c 839
mes prisiusime j jūsų 

namus

GYDYTOJA
Reumatizmas

nervų ligos, pilvo, inkstų 
ir chroniškos ir kraujo li
gos gydoma musų Mhssaąe 
Institute .su kiekvienu nauju' 

*. elektros vartoiniu ir mediku- 
Ii U išradimu po gydytojų prie-

* žiūra.t Pašaukite (nūs ir mes 
diiositne jums ligonių vardus, 
karius mes pasekmingai išgy
dyme.

Mes imame gydymui 
ligonius j namus.
1234 Independfence BouUvard.

SI. Lavvndale 839.
—iiiss iYin i .<n

Dr. A. Montvid
C H PC A G 0 f

GYDYTOJAS IR'CHIRURGAS
25 E. Wa«hington St., Marshall Field Annex, 18 flioras, Suite 1827 
Phone Central 3382. ’ Valandos! 10 iki 12 ryto

1739 So. Halnted St/ Phone Canal 4626
Valandos: 6 iki 8 vakare « . /

Rezidencijos telefonus We8tjflJ26

JOKŪBAS RASLAYICEr
Perkėlė savo aptieką nuo 3700 Wallace St, 
j MELR0SE PARK, ILL. po No. 1900 Li

Tad su reikalais visų pažįstamų prašau kreiptis po augš- 
čiau nurodytu antrašu per laiškų, arba ypa'tiškai.

Madison ir Austin karai nuveža į Melroae Parką.
..........................  1" 1 -..............         '■“! 1 U III

Ph.
I

ŠALIN SKAUSMAS!
Btuliimlis sveiku, darbe rasi smagumą, 
nepaisant k«ip sunkus tiis darbas britų.

Klekvbno priederme yru Auugot save nuo ligų. Turint šalti ir nebandant 
ji prašalint, gali Išftivystkt i pavojingą llg4< Menklaueis niketerejlmat 
gali vėliau* būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.

tai užtikrinanti natnhie gyduole, kuri turi rastis kiekvieno pa* 
inuose. Isgvdymui šalčio krutinėję, skausmu finuose ir nuga
roje, ruuiatunu Jr neuralgiją, trumpai sakant visokius akane- 
inus raumenyse ar sąnariuose Puln-Expeller ira geriauses.
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus dideles* bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain*Expeller, persi
tikrink ar yra IKARA. vaisbaženklis ant baktiuko. VISU 
KI'r<)KIU NEIMK. 3.*, eeutui ir 65 centai už bonkutę. 
Gaunupos visose ahtiekose ar tiesiog is laboratorijos.

74—80 Wašhi&gtofl StM1 j/jr*
New Yo^k« f '■

DESTROYS ANY



Draugas T. Dundulis

ilankyt

Chicag

Lietuvių Rateliuose.
ROSELAND

PatrijMiškas suviliojimas 142 So. Halsted StreetMILDOS SVETAINE J

Pradžia 7:30 v$l. vakare

Lawndale 255
GUD FUD DAIRY PRODUCT

ChicagoPRAKALBOS
BRIDGEPORTbeveik vi

BAGOCIUS

Chicago, III

Prakalbosoffman Mokykla

3252 So. Halsted St., Chicago, 111

vai. vakare I2nd Street

Tel.

Skaitykite ir Platinkite

AKI 
Akie

, Visi kurie jaučiatės kad 
atsilankyti ir apvaikščio-

Oi’iso Tel. Yards 2544
Residtn. Tel. Boulevard 5602

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI ffi PIGIAI

G O L D E N
WITI1 BILLY ARLINGTON
Moteris ir merginos gali lankytis kasdiena.

Kviečia skaitlingai susirinkti
RENGIMO KOMITETAS.

John W,Sarpalius,M.O
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

16 me- 
irurga*

_ _________ ________ _ ligas, vy- 
l*ų, moterų ir vaikų, pagal naujausias

rihalmometer. Y- 
Jalinga doma at- 

reipiama 
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 
nedčldien. nuo 10 iki 11 
4649 S. Ashland ar. kanu 

Telephone Yards 41 
Boulevard 6417.

JOSEPH C. W0L0N 
•LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salia St 
Telephone Central 6191 

Vakarais 
9911 W. v

Telephone Central 6990

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina. « 
l^nedėlyj/Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVĖS

Rez. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2644

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų <

Ofisas: 3354 S. Halsted St. Chicago 
Telephone Drover 0693

Valandos: 10—11 ryto

VALANDOS: Nuo « iki tl ryto 
ir nuc 5 iki 8 vakare

Rūgščios Smetonos 
. Produktai

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

Neužsitikčkit savo regėjimo pir- 
. 1 4??. kokiam neprityrusiam

, nes jie su
jaugiau blogo. 
I patyrimą Ir 
s ir pririnkti 
Į.... Darbą afe

riul 
toapltaltoa ir Phlla- 
ItehShljoj. PaMfcmla- 
gal patarnauja* prie 
Mindymo. Duoda rodą 
Mrtjfcieas UgoM uto 
Ims Ir merginoms. 
SIU So. Halsted Str. 

I MAnĮ antrą labų)

▼Ue v»lu

Ofiso vai a n d o s 
10:30 ryta iki 12-dieną;

K

2 .po pietų iki 4 vai.;
7 iki 9 vai. vakare.

Nedaliomis neprimama

logai ir tt. Kalbėtojai bus — 
(išskaityta vardai pavardes dvi 
dešimties žmonių 
sų Chicagos lietuvių klebonų ir 
tautininkų lyderių: “Dr.” den- 
tistų, advokatų, bankininkų, sa
limi inkų etc).

Atėjo paskirtas laikas bet nie
ko nematyt iš svetimųjų. Žmo
nės ima nerimauti. Kun. Lape
lis atsistoja ir sako, kad čia esu 
visa kas be jo žinios sutaisyta

rds 3654. AKU6ERKA 

|Mrs.A.MIclinlew1cz 
■Baigus Akušerijos Ke- 
Vegijei ligai praktika- 

PonMylraifljaa

MADISON PRIE HALSTED STREET
- BURLEStlUE —

t R O O K t Kasdien du syk 2:15—8:16 
Kainos 25c. iki 75e.

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR* CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto 
\ / 2—9 vakaro

33Q3 S Morgan St, Chicago, III

_ dabar gatavi esame 
parūpinti pirklyba iš musų 
naujos, modemiškos ir sani
tariškos pieninės. Su musų 
tirštu, riebiu

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

1149 & Morgan St, kerti M ag 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
‘Moteriškų ir VyriSkų 
Taipgi Chroniškų Ligi 

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

daliomis nuo 9—2 popiet
Telephone Yards 617

STREIKAS IŠLA1MĖTAS
Coliu Risman kompanija po 

šešių savaičių streiko pagalios 
turėjo pripažinti unijos išlygas; 
44 vai. darbo savaitėj 
šilutis visicii 
bau tiems, it 
ninkama. PjI 
ninku gris. prie; darbo, o s.ivis- 
tovis darbas prasidės nuo 5-tos 
gegužio, tai yra nuo ateinančio 
panedėiio; streikierių buvo iš- 
viso 500, o skobų kompanija 
turėjo tiktai apie 60. Tokiu bū
du buvo priversti pasiduot dar
bininkams. -^-A. K.

k) nuo 
ns nuo štukių dir 
nedčJinMms darbi 
Inyčioj dalis daibi

majam 'by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksorioi ar keliau
jančiam pardavėjui, 
tglks jus akims tik a 

Ai turiu 15 metų 
galiu ištirt Jus# akli 
Jums akinius tikrai 
lieku belaukiant, užtikrintai? 1 

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS.

1891 So. Ashland Are., Ckicage, 
Kampai 18-tos gatvės

B-čios lubos, riti Platt’o aptiekos 
Tėmyldte į mano parašą

Valandos nuo 9-tos vai ryto fkl 
• vai. vakaro. Nedėlioję nao 9 
vaL ryto iki 12 valandai dienų.

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaua, po $1.40 už gal.
GARR BROS. WRECKING CO. ■ 

1**14011 8. H.1M.4 St, Cklcaf., I1L

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerti lietuviams žinomas p. 
tų kaipo patyręs gydytojas, ( 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas
- . L _ 

metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.-------------------------- . . j

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoii Pisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, t? 
A—8 vakarais. Telephone C anai 3110.
GYVENIMAS: 8412 S, Halsted Street 

VALANDOS: 8- £ ryto, tiktai.

Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKA) į gali
mai trumpų laiką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir uni
versitetą. Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimą. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 North Robey Street. Arti Milwaukce Avcnue

AMILIJA Vasiliauskiene po tėvais 
.’Nutaiilaitė, 38 metų amžiaus mirė 
balandžio 28 dieną, 1919 metais, 2:30 
Valandų po pietų. Velione paėjo iš 
•Kauno gubernijos, Šiaulių pavieto. 
Paliko dideliame nuliudinic vyrų 

'(irigorių ir 7 kūdikius. * :
Turėjo 5 brolius Pennsylvanijoj 

kas juos žinotų, meldžiu pranešti ar
ba jie palis kreipkitės šiuo adresu: 

906 W 204h Place
Laidotuvčs įvyks 1-mą dienų ge

gužės, 8 valanda ryto iš Apv. Dievo 
parapijos Bažnyčios i 4§v. Karimi e.

• casihi
J. G. SACKHEIM & CO.
1385 MILVVAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood S t h.

Su arba be sviesto riebumų, už 
labai pigias kainas. Padaryta 

kasdien švieži. Ateikite arba te- 
lefon nokite.

Dr. D
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgu
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Rezidencija 10731 S. Michigan 
Avė., Roseland, III.

Telefonas tas/pats rezidencijai 
ir ofisiii/ Pullman 142.

Vai.: 9 ryto iki 11 d. 
2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Andais čia* buvo paskleistas 
šitoks apgarsinimas:

“Paįrijotiškąs susirinki
mas ir milžiniškas vakaras 
balandžio 28, 1919, 8 v. vak., 
Visų Šv. Parapijos svet. Pro- 
grame dalyvaus A. Pocius, 
Vyčių Choras, A. Pocienė, St. 
Šimkus, Birutės Choras, M. 
Rakauskaitė. Muzikališki vei
kalėliai, deklamacijos, mono-

daryti ant užsa- 
verti nuo 

parsiduoda po 
ir overkotai, nuo

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvis

Gydytojai ir Chirurgai x
1757 W. 47 St. Chicago, K1L

Ofiso Tel. Boulevard 169
Rez Tel Seeley 420

Iš priežasties ligos parduodu kaip uždyką 
Teatrą Krutamu Paveikslų pirmos klesos padė- 
jifne. 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.

Rengia LSS. 4-ta. kuopa

Ket., Gegužio 1 A, 1919

Už $50.00 arba LAISVĖS 
, BONDSA 

nupirksi labai gražų $200.00 vertis 
Phonografų, pasilikusį sankrovo
je, Šita mašina, beveik nauja, prie 

_ jos randasi rinkinys 
24 rekordu ir dei- 

* mantine alata Veltui.
Mcs taipgi turime ke- 

VHHflKl i°tz «ugštos klesos i plionogralij, kuriuos
I mes parduosime už

'II t h’*0 Pykdyti! kainų 
^■•■1 įmmyAl I nž tH* kad mes turime 
m| l|lįlUįM| T pratuštinti vietų. 
Nl ^cs taipgi turime

<1 1 $650 player piano,
I garantuotu 10 metų
W ir vartotų tik 8 savai

tes, kurį mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIUBfiTI. ši yry stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PBISlUNčIA'ME Už DYKA. ' 

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

liomis nuo 10 ikį 4

Vyrišky Drapanų Darganai
Nauji neatimti 

kymo siutai ir overkotai 
$30 iki $50 dabar 
$15 >435 siutai 
$$15 ir 25 dolerius

Nauji, daryti Rhlavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių,

H pasirinkimas kailiu pamuš- 
olų.
nažai vartoti siutai ir over 

kolai, vertės nuo $25 iki $85 dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 i- 
ki $4,50. Vaikinams siutai nuo $3,00 
iki 7 dolerių

,Al<fara kasdfyn, nedėlioniis ir va
karais

S. GORDON 
1415 So Halsted St Chicago, 111

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 sios savaites.
<- H. B. STERN

3442—3444 So. Halsted St

Telephone Yards S8I4.

D r. P.G. WIegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 
14 ryto ir nuo 7 iki '• vai. vak. 
8325 So. Halsted St, Chicago.

Programas bus sekantis^ 
t i Kalba .............................................................. . F _

[' VlstčmsChicagiečianik gerai žinomas, nurodinės svarbų tos dienos 
ir kaip ją darbininkai turi švęst ir^tmint viso pasaulio darbininkus.

2 Dainuos Chicagos Lietuviu Vyrų choras po vad. S. Diliaus
3 Dainuos Keistučio mišrus choras......... . po vadovyste P. 'Stogio,

Po programų! Šokis iki vėlam laikui prie .puikios muzikos J- Azers- 
kip orkestros. !
Svetainės duris atsidarys ant šešių; Programas prasidės Septinta vai. 
Tfkietai po 25c. ypatai, su war tax.

Kviečiame visus Chicagos Lietuvius ir Chicagos apiclinkg a 
ant šio vakaro, nes busite visi gerai užganėdint šiuo vakaru

Kviečia KOMITETAS

Tel. Boulevard 8329

Darbo Žmonių

Prakalbos, Dainos ir Šokis
Paminėjimui Pirmos Gegužės Darbininkų šventės 

įvyks Ketverge, Gegužio (May) 1, dieną 1919
M. MELDAžIO SVETAINĖJ, 2242-2244 W? 23rd PI. J TMTO3

.Parengtas Chicagos keturių progresyvių Draugijų . -
D.K L. KEISTUČIO; LIETUVIŲ JAUNIKAIČIŲ; JAUNU VYRU DRAU

GlšK^LIR PAš. KL1UBO ir BROLIŲ IR SėSERŲ AMERIKOJ lįfįj

Karė pabaigta.
Tą visi žino/ nežiūrint, kad 

formaliai po taika dar nepasi
rašyta. * , ,

Dabar su karės pasibaigimu 
užstojo laikas kada mums rei
kia apsižvalgjti susigriebti po 
to baisaus slogučio. Būtent rei
kia daug doinos dabar atkreip
ti | savo apleistą sveikatą.

Pas kiekvieną žmogų kįla 
k laimimas: “ar visiškai esu 
sveikasAr turiu aš gerą ir 
normalį apetitą? Ar sveiki ma
no nervai?’

Jei jus apetitas negeras, jei 
jus virškinimas sugadintas įr 

jei jums reikia išvaiylj sugadin
tą kraują, tai jums reikią Par
jotos saldainių, didelė dėžė kni- 
nu<>1h tik $1.00.

Del nuraminimo išgriuvusią 
nervų, dei sugražiniino svei
katos į nonnalį stovį, jums rei
kia vartoti žihomą sustiprintoją 
Partogloj^ą, kainuojančią $1.00 
už butelį.

Abi gyduoli absoliutiškai ga
rantuotos, sulyg įstatymo 1903 

m. ir užtikrinti Augščiatisios 
Valstijinės valdžios AVashing- 

tone.
Del gyventojų kituose mies

tuose siunčianie gerai supaka
vę mes r.ž savo kaš.iti ią p»;t 
dieną. 11 dn gausil uj jūsų užsa-

Užsakymus su pinigais siųs
kite tiesiog į . *

APTEKA PARTOSĄ
160—2nd Avė. Dept. ^L. 1 

New .York
(G. 3)

Dr. Xeo Awotin 
Gydytojas, CbirargsA Akoiorto 
4920 So. Halsted 8L, Chlcaco. 
Kalba Iffctuviškai, latriikai 

rusiikat
Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va
karo. TeL Canal 4167.

Bjk Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų ii- 
gydyta, jeigu gydys teisingai. AŠ per daug me- 
tų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yrą aiškus pri-

AŠ per daug me

ti ligonių yra aiškus pri- 
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo viena 
/ gydymu. K

Pritaikau akinius teisingai.
' aV /Pasitarimas nemokamas.

'B W. M. LAWHQN, M. D.
219 S. Dearbom St (Priei pačtf). Chicago, III.

Knygynas
3238 So. Halsted St., Chicago

Užlaikome knygų krautuvę, par
duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristikų, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
lų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo- 
gTjq, biografija, kalbamokslius, po
eziją Hr teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivį”, 
“Kardą”, “Dilgėles” ir “Moterij Bal-

—.. .M , Į , Į , ■
*

Kalbės gabiausi kalbėtoji 
esate darbininkais malonėkit 
ti sykiu su mumis pasaulio darbininkų šventę.

Inžanga veltui. . ' KOMITETAS

Liberty Bondsųs 
dalį iSmoketą, bondsus ir war 
Čavings stamps nuperka nt casb 
:mei and Co., 740 W. Madison it., 

kampas st., kampas Halsted *t 
Room 232, 2ras augšįas, virš Farpous 
Clothing • Store, atdara vakarai* ik 
I vai. Nedėllomis nuo 10 iki 1

ir jo pavardė uadėta ant apgar
sinimo. Vėlus,* sako, laikas, o 
dar nė vieno kalbėtojo nėra to
dėl papeikimo esą verti ir ren
gėjai ir tie, kur apsiėmę dalyvau 
t i programe.

Pačiam kun. Lapeliui kiek pa 
kalbėjus,- vietos parapijos cho? 
ras padainavo keletą dainelių.

Publika skirstėsi labai nepa
tenkinta. Buvo girdėk kalbant:

— Nejaugi Šimkus su Birute 
fandžios po bažnytinius beismen 
tus! ;

Bet greičiausia ir jų vardai 
buvo panaudoti tik tam kad 
žmonių prisiviliojus.

— M. Biliūnai.

Apielinkt
--------------- ---------------------------------------------- ■ -■ .-r-—.

Devintosios susirinkimas
Praeitos subatos vakare, bal. 

2(>, įvyko LMPS. 9-tos kuopos 
mėnesinis susirinkimas. Po ..per
skaitymui nepaprasto susirin

kimo protokolo tūla narė duo
da įnešimą, kad “išmesti iš pro
tokolo’’ tą skirsnį, kur kalba
mu upie luišksj, po kuriuo pusi— 
rašę aštuoniolika kuopos narių, 
protcstųpjančių prieš neteisėtą 
išmetimą iš kuopos drauges Vy- 
skupaitienės. Įnešimas pereina, 
kad “išmesti.”

Toliau, nutarta \surcngt: pra
mogos vakarėlį vijikų draugi- 
jčKįį,-.4tėitied9 nariams.

i ^Nutarta paskirti iš iždo 10 dole
rių padengimui surengimo lė
šų. Beto kuopa pageidauja, kad 
n a rh 4-a taitiečių motinos pasis
tengtų atsinešti užkandžių.

Dar tapo nutarta paraginti 
IjMPSt; laidomąjį Komitetą, 
R^id jis paširupintų greitesnių 
išleidimu konstitucijos.

Pagalios tapo nutaria sureng
ti prakalbas paminėjimui Pir
mos Gegužės ir belo švęsti tą 
dieną kartu su viso Įiasaulio su
sipratusiais darbininkais — da
lyvaujant rengiamoj iškilmėj 

Gegužės Pirmą Wvst Sidc Audi- 
loriume. ,

Kuopon įstojo septynios nau
jos nares. — Progr.;>istė

TĖVAS MUŠA 3 MENESIŲ 
‘ MERGAITĘ DIRŽU.
Mrs. Auna Oehlberg, 516 Eu

gene gt. skundėsi teisėjui She- 
ridan Fry, kad jos vyras žiau
riai apsieina su ja ir jos 6 mė
nesių dukrele, kurią jis trįs mė
nesiai atgal nuplakęs diržu taip, 
kad visa buvusi pamelinavus. 
Patvirtinimui savo žodžių Mrs.
Oehlberg parodė į apdaužytą 

mergaitės veidą. Tas vienok už
gavo jos vyrą ir jis atkirto: 
“Taip, aš mušiau ją diržu trįs 
mėnesiai atgal, bęt šitą pasku
tinį kartą aš ją iiumečiau nuo 
stalo ir nuo to pas ją šitie ženk- i o kapines

Pirmos Gegužes Prakalbos RS!Smetona

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

NORTHSIDEJ LIUOSYBĖS SVET., 1822 VVabuirfa A v.

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. 1 1 . ‘ /
Pradžia 7:30 vai. vakare Įžanga padengimui lėšų 15c

< ; KOMITETAS



CHICAGOS
^ŽINIOS ::

Trjs. milžiniški darbi
ninkų susirinkimai
Kalkinio policija neleido ChK 

vagos darbininkams rengti vie
šų demonstracijų, todėl jų mtya 
lės butk-Vietoi to rungiama šian 
die trįs milžiniški tarptautiniai 
darbininkų susirinkimai šiose 
vietose:

New Coliseum Hali, 1221 Bhie
Isjand Ave.> kampas 12tb St. 
Prasidės lygiai 1 vai. po pietų.

Old Style Inn. kampas Divi- 
sion ir California Avė. Pradžia 

, lygiai 2 vai. po pietų.
Workmens Circle Lots, kam-

pas SacramenlO Blvd. ir 12th St. 
Pradžia lygiai 7 vai. vakare.

Kalbėtojais bus AlgeAibn Lee, 
B. Vladęk, abudu iš Neiv Y orką; 
Seymour Siedinau, J. Louis En- 
gdahl, Irwin St. John Tucker, 
Morris Seskind, Otto Bransteer, 
Alfred WagenknechHr kiti.

JIE GAL PARODUOS KADIR 
BE POLICIJOS LEIDIMO

Chitfagos*pirmeiviai darbinin
kai šyęs šiandie gegužine šventę. 
Nors parodos gal nebus, jei poli
cija neduos leidimo, bet bus lai
koma prakalbos daugelyj s v e/ 
tainių visame mieste. Yra lau
kiama, kad dalyvumų apvaikš- 
čiojime ims daugiau kaip 20,000 
žmonių. •

Apie socialistų išsinešimų į 
šitų iškilmę, Cook apskričio so
cialistų organizacijos sekreto

rius Ande\V Laflin užreiškęs 
taip:

“Mes nedarysime parodos kai 
po organizacija, be policijos lei
dimo; bet gali būti, kad neku
riu musų kairiųjų elementų ne
galima bus sulaikyti ir jie gal 
(KirodiKis, kadir be policijos lei- 
dijho."- , '

Dvi savaitės atgal kairiųjų £- 
gitatorius Morris^ Bačkai kreipė
si j policijos viršininkų prašy
damas leidimo paruduoti mies
to gatvėmis gegužės 1 d., liet jo 
negavo. Vakar jis vėl kreipėsi 
tuo patim reikalu, bet policija 
vėl nedavė leidimo.

Proponuojamoji paroda žada 
inaršuoti trimi divizijomis: iš to
šiaurės, vakarų ir pietų susieiti 
ties Madison ir Halsted gt., o 
nuo čia visiems maršuoti į 

Douglas Park auditorium, kur 
bus laikoma didelis susirinki
mas.

Įvairiuose susirinkimuose bus 
reikalaujama tuojautinio pa
naikinimo šnipybės akto, iš
traukimo Suv. Valstijų kariuo
menės iš Rusijos ir greito pa- 
liuosaviino visų politinių ir mi- 
litarinių kalinių Suv. Valstijose.

Tarp daugelio kalbėtojų bus 
taipgi: Morris IJilkpiit, iš JJevv 
Yorko, Adolph Germer, nacio- 
nalės soc. organizacijos rašti
ninkas, Seymour Steadman; Ir- 
win St. John Tucker, J. Louis 
Engdabl, Morris Bačkai, ir dau
gybė kitų įžymių kalbėtojų.

DUONKEPIŲ STREIKAS GAL 
BAIGSIS.

<& -

Kepyklų savininkų komisi- 
ninkas Frederick W. Job, pata
riamas duonos išvežiotųjų uni
jos Np. 734, sušaukė susirinki-, 
mų. Svarbiausiais svarstymo 
dalykais buvo naktiYH&darbas ir 
naktinės valandos. , Pažiūrų 
skirtumas, sulig pranešimais, y- 
ra trejopas. Kepėjai nori panai
kinti naktinę permainą. S Išve
žioto] ai tvirtina, kad naktinė 
permaina yra reikalinga jų, a- 
matui.
r Susitaikyme laukiama trum- 

i pesnių valandų ir didesnio skai
tliai^ darbininkų naktinėje per 
tnaino j e. Abi pusės, sakoma,

1 gana palinkę viena prie kitos.

* š *
Suv. Valstijų Sveikatos Biu- 

apskoitliuoja, kad viršum septy
ni milijonai Sntv. Valstijų gy
ventojų yra užsikrėtę drugio Ji* 
gu. . •

* ♦ * K
Dėdė Šamas priims į sebato- 

rijų ir ligonbucius visus vyrus, 
atleistus iŠ armijos ar laivyno, 
ir sergančiu* kokiu nors liga, 
gauta tarnaujant kariumenėje. 
Sveikatos Biuras skubia? didi
na savo ligonbučius visoje šaly
je. Viena sanatorija bus prie 
Dawson Springs, gerai žinomos 
sveikumo vietos Kentycky Vals
tijoje; kur kiltos bus dar dabar 
nežinoma.

Ne j tą pusę pataikė. 
—/- ♦—

Bosas. — Jonai, tu šiandie 
visą valandą pavėlavai j darbą.

Jonas. — Mat, toks a įsi tiki
mas. Einant j darbą, mulas 
įspyrė.

Bosas. — Ir dėlto visi) valan
dą pavėlavai?

Jonas. —Taigi- Mat, bestija, 
kai spyrė, tai nuspyrė atbulon 
pusėn.

Mieste galima gauti “Naujie
nas“ ant State Vau Buren south 
west kamp9>. Cirk. Man.

■"ūgly. ■■į?

Pranešimai /
Pastaba atsiunčiantiems draugiją 

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

’— Redakcija

Naujienų^Piknlkai.

Šią vasarą Naujienos taiso du 
dideliu pikniku, minėtinai:

June 8 — černausko darže, 
Augusto 10 — Gardeli Grove.

Į - || *9

Cicero. — LSS. 138 kuopa Ir 
Vyrų ir moterų Apšv. D r-j a ren
gia prakalbas paminėjimui vi- 
sapasaulinės darbininkų šven
tės' Pirmos Gegužės ketverge 

gegužės 1 dieną, J. Grigalaičio 
svetainėj. 4837 W. 14*Hi St.» Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kalbės 
l)r. Montvidas ir Valparaiso stu
dentas d. šugžda. Visi darbiniu 
kai ir darbininkės yra kviečiami 
atsilankvli. , — Komitetas.

■  u

Apvaikščios Pirmą Gegužės.
Šiandie Ashland Auditoriume 

bus didelių iškilmių: siuvėjų li
nija apvaikščios Pirmą Gegužes 
Viso pasaulio darbininkų šven
tę. Rubsiuviai nepamirškite! 

Svetainė randasi ant Ashland ir 
Vau Buren gatvių. —Siuvėjas.

LSJL. 1 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks subatoj, 3 d. ge
gužio, Aušros svet., 3001 S. Ilal- 
sted St. Pradžia 8 vai. vak. Vi
si nariai malonėkite susirinkti, 
nes turime daug reikalų aptarti.

—Valdyba.
/ -------------------------

LMPS. 9 kp. narių atydai.
Pagal kuopos nutarimą vi

soms draugėms dalyvauti su 
raudonais ribinius ant kepurių 
Pirmos Gegužės iškilmėse. Kvie 
čiamos nutarimo prisilaikyti ir 
visos pribūti į West Side Au
ditorium-svet. kaip 12 vai. die
nos. Pageidaujama, kad visos
LMPS. narės priklausančios III 
Rajonui panašiai pasielgtų.

—Komisija.

Brighton Park. — LSS.. 174 
kp. draugams pranešu, kad 1 d. 
gegužės ty. ketverge kaip 9:30 
vai. ryte susitinktumet į T. Ma- 
ženio svet., 3834 SprKedzie avė. 
Prašau draugų nedirbt ir alsi; 
lankyt. _ • _______

Į REIKALINGA langą plovėj 
I iiaUoSirio įsišaukite 62 W. VVashington 
j. įsa lUSKis. pooin 2. Chicago, III

). At- 
Sl,

Lake LSJL. 3 kp. mė-Town 
nesinis ^usirinkiinps įvyks su
batoj, geg. 3 d., 8 vai. vakare*’ mėnesinis
Settlement svetainėj 4630 Gross pėtnyčioj geg. 2, kaip 8 vai. vak.
Avė. Draugai visi privalote at
silankyti nes turime daug svar
bių reikalų aptarti.

— Sekr. P. Urbutis.

Pėtnyčioj, gegužės 2, LSS. 22 
kp. rengia didelį viešą susirinki
mą — prakalbas M. Meldažio 

bes adv. K. Gugis ir P. ,Dubic- 
kas. Beto, ?biw dainų: dainuos 
Soc. Vyrų choras. Visi kviečia
mi atsilankyti — Komitetas.

Cicero. — LSS. 138 kp. miš
raus choro repeticija įvyks pėt
nyčioj, geg,. 2 d. 7:30 vai. vaka
re, Grigaldičio svet. 4837 W. 14 
St. Maldnėkote susirinkti paskir 
tu laiku, nes subatoj turėsime 
dainuoti Org. A. M.

LMPS. 9 ta kuopa rengia pra
kalbas pėtnyčioj, geg. 2 d.,4 Mil
dos svet. Pakviesti garsus kal
bėtojai. Bus ir daugiau pamąr- 
^nimų. Kviečiame atsilankyti 
visas moters ir vyrus.

— Komitetas.

West Pullman, III. — VVest 
Pulhnano Lietuviško Pašelpimo 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj ( gęg., 2 d., Lie
tuvių Svet., 11946 So. Halsted 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi
si draugai malonėkite būti pas
kirtu laiku. — Valdyba

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

geg. 1 d., Lietuvių Svet., 11916 
So. Halsted St. Pradžia 7:30 v> 
vakare. Draugai darbininkai, ne 
praleiskite šiotį, -pTogos, atsilan
kykite į šias svarbias prakalbas.

Komitetas.

ROSELAND. LMPS. 25 Ap
rengia gegužines prakalbas su 
puikiu programų pėtnyčioj. ge
gužes 2, J. Stančiko svet., 205- 
07 . 115th SI. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Be prakalbų dar bus dai 
nų, kurias atliks LMŲS 25 kp. 
choras, paneles Bertuliutės ir tt. 
Kviiečia visus skaitlingai atair 
lankyti -4 LMPS 25 kp.

ROSELAND. — LMPS. 25 kp. 
extra ir|kartu lavinimosi susi
rinkimas įvyks ketverge geg. 1, 
7:30 vai. vakare. Aušros kam
bariuose, 10900 Michigan Avė. 
Visos draugės nialonėkite susi
rinkti. Susirinkime .dalyvaus d. 
A. Petrą lis. — Sekr. J. Grybienė.

Visi Chicagos Lietuvių Vyrų 
choro nariai malonėkite susirin
kti į Meldažio svet. ketverge,

Turime dainuoti. — F. Mažoki.

LSS. 37-ta kuopa rengia prakal
bas gegužės 1 dieną, Malinaus
ko svet. 184v S. 1 lalstcęl SK Pra
džia kaip 7:30 vai. vakare. Visi 
atsilankykite. Komitetas.

E. Chicago, Ind. — LSS, 201 
kp. rengia dideles prakalbas ket
verge, gegužės 1, kaip 7 vai. 
vakare. K. Grikšos svetainėje, 
kampas 150 ir Northcote gat. 
Kalbės d. P. Dųbickaš. Visus 
kviečiame skaitlingai atsilankyt

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

I

čiamej atsilankyti. —Komitetas.

Cicero. — Cicero Lietuvių 
Raudonos Rožes Paš. Kliubo REIKIA moterų nn.kyiis rankom 

susirinkimas įvyks aust, gan užmokestis laike mokini. 
Į mosi. Pastovus darbas pef visą me-

Joe Neflo svetainėj, 1500 So. 
49th Avė., Visi nariui jų-ivulči 
'atsilankyti, jnes bus dinkinias 
darbhiinkų koncertui, kuris j- 
vyks geg.'3 d. Taipgi bus rinki
mas darbininkų piknikui, kuris 
įvyks geg. 25 d., — Valdyba.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
♦ PAJIEŠKAU savo dėdės Jono'Ža*. 

gano. Paeina iš Kauno gub., \Vilk- 
mergčs pav., Pirmiau gyveno Kana
doj; jis pats ar kas žinote malonėki
te pranešti.

ANT. AM BR AZ AS
830 Ų. 89th PI. Burnside, III.

PAJ1EŠKAU brolio Petro J. Jan
kausko, paeilfa iš Kauno gub., Tel
šių miestelio, gyveno La Porte, Ind. 
Jis pats tegul atsišaukia, arba kas 
žinote praneškite jo adresą.

FRANK JANKAUSKAS, 
11138 Calumet Avė., Chicago,

PAJIEŠKAU brolio Viktoro' Nor- 
gailos ir pusbrolio Juozapo Aitučio, 
jie paeina iš Kalino gub., Šiaulių pa
vieto. Girdėjau gyvena Chieagoje. 
Meldžiu jų pačių alsišaukli, arba kas 
žinote malonėkite pranešti, už ką bu
siu dėkingas. .

S. A. Norgaila
>1500 S. Mnr«hfield Avė., Chicago, III

Pajteškau draugo Kazimiero Ma- 
tijuko, Paeina Kauno gubernijos, 
Zaijasą pavieto, Punenumą sodžiaus 
pirmiau gyVeno North Chicagoj. 
Meldžiu atsišaukti.

D. Jurašas
>32 Mngoun Avė East Chicago, Ind.

PAJIEŠKAU savo dukters Barbo
ros Norvilaitės apie 14 metą algai 
išvažiavo iš Chicagos. Paeina iš Kau 

,no gub., Raseinių pav., Kvedainią 
‘miestelio. Aš esu senas ir neturiu 

kam savo pinigus palikti. Todėl 
meldžiu atsišaukti.

.L NORVILAS.
549 W. l lth St., Chicago, III.

PA.II EŠKAU savo dukters Barbo
ros Norvilaitės apie I I melų ątgal 
išvažiavo iš Chicagos. Paeina iš 
Kauno gub., Raseinių pav, Kėdai
nių miestelio. Aš esu 
riti kam savo pinigus 
meldžiu atsišaukti.

J. NORVILAS^
519 W 14 Place

senas ir helu- 
palikti. Tod.t.1

Chicago; UI.

ATS IŠAUKITE Atvažiavau iš kilo 
miesto į Chicagą ir apsistojau prie 
tūlos Lietuviškos šeimynos, palikęs 
savo vaiką Augustą 9 metų amžiatis, 
važiavau, jieškoti pažįstamų. Pažįs
tamus suradaus, bet agal nepataikiau 
parvažiuoti, tų žmonių pavardžių ir 
adresu nežinau, todėl malonėkit 
greitai atsišaukti.

Paul Tankan
1532 So. Albany Avė, Chicago, III

Meldžiu

PAJIEŠKĄU George Jačinsko, 
Kauno gubernijos. Aš gavau nuo 
Tamislos laišką be adreso, 
negaliu Tiųnstai atsakyti, 
atsišaukti.

AugusUSilver
\ViifcfYKsler, \Vis.

PAJIFŠKAU Onos Jetvkės, Kauno 
guberni'jos, Raseinių pavieto, Balniu 
kaimo Aržvelkių parapijos. M donė- 

žino kitę patį atsišaukti arba kas 
pranešti.

Antanas Andriulaitis
3321 So Auburn Avė Chicdgo 111

PAJIEŠKAU Felix Bunevič 
svarbi; reikalą, Meldžiu

turiu 
atsi laukti 

greitai šiuo adresu ypatiškai 8 vai. 
o per 

33 42 So Unidp Avė
vakare. 313,8 So. Halsted St, 
laišką .1. B. J 
Chicago, III

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS šviesus kambarys 

North Sidės apielinkėje. Prąneškit 
A. Ambrozevičią 1443 N Paulina SI.' ‘ I

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

’arką. 
eklros
is niy-

PASIRENDAVOJCLpuikųs 2 
bariai dėl pavienio hroa dvejų 
nų arba merginų, labai puikioj vie
toj, prio pat AVashington 
Garu šyĮdomi, maudynės ir e 
šviesa ir visi parankamai. K 
Ii švarų gyvenimą malonėkit 
šaukti 416 E. 50th Place, C lieago 

Phone l)rexel 3370.
Klauskit janitoriaus John Petrauskas

kam- 
vaiki.

PAFiENDAVOJU kambarį, vienam 
ar dviem vaikinams, su valgii . Ka- 

mones,mbaris šviesus. Pas laisvus ž 
Kam reikalingas atsišaukite 
3422 So. EmeraldrAvc. ant 2n

A I I DUODAMA rendoa kai 
vienam arba dviem vaikinam, 
kit nuo 6 iki 8 vai. vakare, 17 
ble St. Chicago.

■ibnrys 
Mat v- 

24 Bu-

ATIDLYiDAMA rendon kanbaris 
-dėl vieno vaikino.

3338 Ei) ve 2-nd

REIKIA DARBININKŲ

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA koletus vyri, ku- 

rie yrir apsipažinę su Žmonėnis ir 
turi daug pažįstamą, visi galis pa
dvigubint savo algą neperh 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir aht vįsadčs. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY LANI) & INVEST. CO 

' 3301 So. Halsted St.. Chicago, III

aukas

REIKIA DARBININKŲ

OLSO.N RUG CO.,
1508 \V. Monroe St.,

REIKALINGAS kriaučius .prie se
no ir nulijo vyriško darbo, parbus 
pastovus, gera mokestis. Atsišauki
te greitai.

St. A lėk no
911 W. 33rd St., Tel Drover 6836

REIKIA jauno vyro, kalbančio 
lenkiškai ir liehiviškai dirbti į ap
tieki}. Atsišaukite tarp UI ir 12 die
ną ir I iki 8 vai. vakare.

PEOPLES DRUG STORE 
1616 Wcsl 47th St., ( Chicago

REIKALINGA gera virėja Į resto
raną, gerai virėjai gera mokestis. 
Atsišaukite greilai.
10822 Michigan Avenue, Roseland

REIKMĖ moteries indų plovėjos. 
Block Restaurant

1356 So. Halsted Street, Chicago

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

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

ir 121h St. Tol. Seeley 282.

REIKALINGAS bučeris. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai ir angliš
kai. Pastovus darbas, gijra .mokestis. 
Atsišaukite tuojauš /

ALBINAS MARYINAVICH 
201 1 -137 Str. Indiana Ilarbor. Ind.

REIKALINGA švari ir ištikima po 
ra pas mane gyventi. Duosiu 3 kam
barius už pagaminimą' man valgio 
ir švariai užlaikymo mano kamba
rių. Atsišaukilo nuo 5 vai, ryto iki 
9 vai. vak. ■ i

J. SKIPETIS,
3311 Mossprat St., Chicago.

VYRAS reikalingas dirbi! pirtyje
1115 S(f Paulina st., Douglas Batus

REIKIA n oterų ir merginų prie 
lengvo daibo Į dirbtuvę gera užiiig- 
kestią. ' 
Ralhborne Hair and Ridgvvav Co. 
1418 W 22 St Chicago, III.

REIKIA moterų ir merginų prie 
lengvo darbo į dirbtuvę geiSa užmo
kestis. |

Ralhborne Hair and Ridgway Co 
2279 So Union Avenue Chicago.

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

DRY and COA 
165-167 N. Gr.een St., • Chicago.

PARDAVĖJAI
Išsiplėtojus tautoje plačiai ver- 

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

Pasitikėjimas savimi padarys jus 
tinkamu tam darbui. Darbas yra 
pastovus ir pelningas. Visi susinė
simai užlaikoma slaptoje. Atsišau-

mčdami ant laiško No 12

darbininkas neže_ 
e arklių. Mokestis

BEI KALINI 
notos j Barne 
$90 00 i mene 
1127 9 Erno, d Avenue

Phone Yards 1076

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

REIKALINGA širinęnu. acetelin 
burnerių ir leiberią dirbti į serai) 
iron vard’n. Tel. Lasvndale 5566.

BEI IANCE IRON X- STEEL CO 
2141 So, Savvyer Avenue, Chicago

REIKIA žmogaus, nuo 30 iki 45 
metu amžiaus turi būt nevedęs, kad 
galėtų važinėti vieno arklio vežimu, 
turi savo darbą atlikti gerai; mokes
tis $25 i savaitę.

Chicago VVrecking and 
Maciūne Company,

308(5 Archer Avė netoli'Ashland Avė. 
Chicago.

REIKALINGA kriaučius prie mo
teriškų darbų. Užmokestis gera

Atsišaukite
.1 A SWIL0W

1765 OgdiMi Avenue Chicago 

, REJKALINGA feiberią plombavi
mui ir šildymui warehuose. Pasto
vus darbas. 35c į valanda. Ateikite 

gatavai j darbą. /Pamatykite Mr. 
Brackeit. 217 N. Jefferson St, Chica 
go,

REIKALINGA SIUVĖJU I KELNIŲ 
..... .......SIUVAMA ŠAPA^ ...............

Kišenių siuvėju, šoninių siūlų siu
vėjų, siūlu siuvėjų, sličerių, kišenių 
kirpėju, kilpų ir skylių j dirbėją ant 
specialiu kelnių orderio, pastovus 
darbas. Mokama už šventas dienas. 
Geriausios darbo sąlygos.

THE ROYAL TAILORS,
731 So. Wells St.. Chicagos

PIRMAS OPERATORIUS

KURTREIKALINGA MERGINA 
IMT ATSAKOMYBE VISO SIUVA
MO MAŠINA DARBO ANT SPECIA
LIAI UŽSAKYTU KELNIŲ. TOKI 
KURT SUPRANTA IR GALI ATLIK
TI VISA DARBA PRIE KELNIŲ. 
GALINTI MOKYTI KITUS. PASTO
VUS DARBAS VISA APSKRITA ME
TA. I’AŽYMĖKITE AMŽI, PRITYRI- 
MA IR REIKALAUJAMA MOKESTI. 
VISI ATSILIEPIMAI BUS UŽLAIKO 
MI SLAPTOJE. RAŠYKITE LAIŠ
KĄ I NAUJIENŲ OFISĄ PAŽYMĖ
DAMI ANT LAIŠKO No. 14.
1739 So. Halsted St., Chicago

R—f
Ketvergas, Gegužės 1, 1919.

REIKIA DARBININKŲ |
REIKALINGA mergina dėl namų ’ 

darbo, 4uri būti apsipažinusi su tuo i 
darbu. Mokestis gera darinis pašto-Į 
vus. Atsišaukite 1632 S Ashland avė

Chicago. PARDAVIMUI
PARSIDUODA litbai pigiai .veži

mas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakin
kių exlra vienienai ir lt. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Halsted 
St. Chicago, III.
. ' \ f".’ ~

PARSIDUODA bučernės setas: 1 
Ice box 8xjl0, 1 blockas, 1 pjūklas' 
1 cleveris. ment raek ir 1 compu. 
ling scule. iskas už $130.00 vertas 
$200.00
•1053 So. Maple^rood Avė., CJiicago 

P h o n (*\M c K i n I e y 5559

Alsi-

PARDAVIMAI, iš priežasties mir
ties šeimynoj, pirmos klesos bučernė 
Parduoda už cash. Didelė biznis, 
tinkanti lietuviui bučerlui. 
šaukite i 
2000 So. Jlalsled Slrel, » Chicugo

iEXTRA BARGENAS.
Parsiduoda nedrinis vaikų veži

mėlis (Baby Carriage) beveik nau
jas. 'l ik už pus^kainos, Pirksi ne 
pirksi, ateik ir pamatysi jeigu tau 
rcikalfugas?

P. Kaminskas F 
41)09 W Ip.th St. . Cicero, III 

( 2 ,,‘*‘. augštas iš užpakalio) 
PARSIDUODA kriaučių , šana su 

•isais įtaisymais. Biznis išdirbtas 
per šešis melus priežastis pardavimo 
išvažiuoju i kitą miestą. Atšišaukit 
greilai.

ToTn Statkus, 
1126 Washihgton St Garv, Ind V

PARDAVIMUI razinkų uogos dėl da
rymo vyno. Galima gauti kiek nori
ma. Sudėta po 25 svarus į dėžutes 
' ' XvCoyne Bros., '

1L9 \V. South Watcr St., Chicago,III

PARDAVIMUI geroje vietoje bu
černė ir grosernė. Lietuviu apgy
venta. Priežastis pardavimo savi
ninką*? nori išvažiuoti.
3000 S. LOWJ? Avė., CHICAGO

ANT j.ardavimo patogi kriaučių 
šapa darau dideli apyvartą per ilgus 
metus išdirbta. Maža renda, darbo 
užtektinai/ Kvarbavinio ir taisymo. 
Parduosiu .pigiai atsišaukite laišku 
arba Į Naujieną, ofisą pažymėdami

RAKANDAI

se-

EXTRA BARGENAS.
$200 dubultų springsą Phonogrn- 

fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir .dei- 
mantfce adata. Ta‘P8i vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba Atskirai, puikus seklyčios
tas, valgomojo kambario setas, mie 
ganiojo gambario setas, davenport, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir tt. parduosiu už bile tei
singą pasiūlymą. Nepraleiskite šių 
bargenų.

Rezidencija 1922 So. Kcdzie Avė.

TIKTAI ŠI MĖNESI
Už $55 nupirksi puikų tikros sku- 

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 39 
dienų, vertas -1V5. Mes* esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIŲNČ1AME UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.

VVESTERS STORAGE CO.

SI0 W. Harrison st.
9 ryto iki 9 vak. Nedč- 

) 10 iki 4 vai.

PARDAVIMUI trjs geri pečiai. 
Šildomas kukninis (gesu ir. malko
mis kūrenamas) ir gesinis. Turi buk 
greitai parduoti. 1012 So. Main 
Rockford, III, - ,

DAJ

NAMAI-žEMĖ
PARDAVIMUI gera farma 70 ak

rų arba galinga mainyti i namą. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai ^gniži vieta priein
anti prie kelio, arti prie nuėsto — 
2 mynos. Galite atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki 10 vai.

P. RIS KUS, \
2837 So. Emerald Ave.į 1-nios hibos 

iš priekio

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. KAS1NSKAS, 
930 Wiyrt 35th PI. Chicago. III.

Šluba 
kiaulės, 12

FARMOS
80 likerių 12 akerių dirbamos, o 

likusi ganykla su mišku. Stuba 4 
ruimų, barne 11x20 geriam j.'adėji- 
ii.e lik f,-2 0(10 įmokėti 500*dol, o li
kusius ant 10 metų

40 akerių 3 akefiai dirbamos, o 
likusi ganykla su mišku. 
15x156 viena karvė, 2 1’ ,
vištų tik $800 įmokėti, $300, o liku
sius po šimtą į metus.

80 akerių, 10 akerių dirbamos su 
naujais budinkais su 5 ruimais, bar- 
nč 20x75 ir vištininkas 20x^0 tik 
$3.800, įmokėti $1,000 o likusius po 
$200 i melus

C Godleski Room 908
122 So. Michigan Avenue

PARDAVIMUI bargenas kampinė 
muro sankrova, apatnamis ir 6 kam
bariai namelis — 3701 luncrald Avė, 
Priimsiu mažą cash Įmokėjimą ir 
likilsiO; morlgage po 5 nuoš, 

O lioilly, savininkas
308 West Van Buren si Chicago

REIKALINGAS SAVININKAMS 
liietAivis kontraktorius. bengiu vi- 
s(4Ris popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rąin paipas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu blokines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius Įdegintus darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chl- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOF1NG CQ, 

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

NAMAI-žEMĖ
PARSIDUODA naujas 6 kambarių 

nainas sji puse akro geros žemės, 
(laliina laikyti karvę, vištas ir au
ginti daržoves. Visi patogumai, van
duo, gražioje vieloje, arti gatvekarią, 
Kaina $2,800.

J. TAMOŠAUSK1S 
10512 So. May Street, Chicago, III

m i rs A t ' ................
2 dideliu lotu 72X125, išmainau 

ant grosernės arba automobįliaus 
Lotas yra West Pulmane. Afsišau. 
kilę laišku arba/vakarais ypatiškai. 
Savininkas V. ZkSCILA
1619 Girard St., Chicago, Hl.

UKESL ■
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę Wisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas VTaylor, Lincoln ir Lalngdale pa
vietuose, Wisconsin. ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir lt. Rašy
kite man (jei platesnių žinių. Jeigu 
jąs gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite į mane bile kokią die- 
na^lHi. šešių vai. vak.

Anton Paulick,
807 Lincoln Avė., Rockford, 411.

DIDELIS BARGENAS
Pigiai parsiduoda farma, ncišdi- 

rbtos žemės be hudinką, 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 sutverę, 7 susiedai 

.lietuviai. Lake Counly. Man butų 
linksma, kad tą vietą nupirktų lie
tuvis. Norėdami platesnių žipių, 
rašykite' šiuo adresu: Norėdami 
atvažiuoti parašykite laišką, o mes 
pasitiksime ant stotieji.

Iron s, Michigi R. 1

PARDAVIMUI 4 kambarių mc’^e- 
lis su maudyne ir gesu. Labai iMgiai 
su dviem lotais, prlskaitant didelį 
vislų kiemą.
6828 Sp Oaklev Avenue Chicago, III 

, PARDAVIMUI namas ir lotas, tu
ri I flatus. Neša $40 j mėnesį. Vis
kas gerame stovyje. . Atsišaukite ir 
pamatykite ši bargeną., Kaina $3500 

.ant išmokėjimo jeigu jąs norite,, 
1932^S|>. Union Avė. 2_ras fl front.

MOKYKLOS

VALENTINE DREfiMAKING 
COLLEGESX

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išinokinh jus pasiūti suknes už 
$10. Phohe Seelev 1643

SARA PATEK,

ATIDUODAMA, rehdon 2 akrą 
trąšios vaisingos žemės ant South 
Side daržą. Renda labai pigi. Klaus
kite Mr. Smith. Room 206, 219 So. 
Dearborn st., Chicago. t1A5TER 5Y5TEn

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišką ir Moteriškų Aprėdalų.

Musą sistema ir ynatiškas mokini
mas' padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

Jąs esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musą mokyklą bile laiku-> 
dieną ir vakarais ir gauti specialil- 
kai pigią kainą.

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

J. F. Kąsnirka Perdėti n ia 
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

ĮVAIRUS SKELBIMAI
TFGUL BUS VIŠ1EM« ŽINOTINA 

kad Lithuanian Farmers Product As- 
sociation Bok 7 Hąrt. Mich. PAR
DUODAME šviežius, kiaušinius 30 

jHzinų. 9 luz. 6 td5, po 46c už tuz 
Siunčiame per pačią. Lietuviško sū
rio su kminais $1.00 pagal reikalau
jamą didumą. Medų atpiginome tik 
$1.80. Imant perkupČiams 1U0 svarų 
ant sykio duodame pigiaus^

Siunčiant užsakymus reikia siųs
ti ir pačtos Money Orderį. Norint 
atsakymą gauti reikia įdėti krasąžen- 
klį. O gal kam reikia karlodį bul
vių? Adresuąkite:

Lithuanian F. Product Asa’n.
/ Box 7 Hnrt, Mich.

I MUSŲ SĖKLOS DYGSTA
Mes turime visokios rąšies sėklų 

dėl ŪKIŲ ir DARį^Ų. Pirmos klesos 
sėklos už nebrangią kainą. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainą sura
šo.

High Point Seed Farm
5 Woodland Park, Rochester, N. Y.




