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100 darbininkų sužeis 
ta Clevelande

» i ‘ •

Goveda siautė New Yorke

------- -  - ____ ,__________________ __ —-   y --  
bininkų. Daug darbininkų tą _____ r— ....— — z
dieną šiaip susilaikė nuo darb<>, True IrunslnHon fileil ^dh Ihe ^ši
taip kad, kaip apskaitoma, su
silaikė nuo darbo viso 12,000 
darbininkų.

Tuoj prieš piet policija išardė 
didelę darbininkų demonstraci- 

. ją, kurioj buvo nešama raudo
nos vėliavos.

niiuter ai Chicago, UI., May 2, t 
as reciųii ed hy the art of Oct. 6, 1 H7

?! Vokietijoje
SMARKŲS MŪŠIAI 

l BREMENE.

New York Call užpultas. Cleve
lande prieš darbininkus var- x 

totą tankai

GEGUŽINĖ ŠVENTĖ 
CHICĄGOJ PRAĖJO , 

RAMIAI.
/ . ,...

įvyko daug susirinkimų, 
šiaip buvo ramu. 16 žmonių 

areštuota.

bet

BERL1NAS, bal. 27. — Smhr 
kųs susirėmimai buvo taip tan 
kųs pastaromis dienomis Bre-, Sajo klonyj.
mene ir apygardoj, išprivžąs 
lies spartakų sukilimo, kad pre

re tokį pat pasiūlymą Rumuni
jai.

Karinis pranešiirias sako, 
‘ularninke serbai ir franeuzai 
ėmė Hodomezo-Vasarhely, kuo 
met rumunai taipgi paėmė Sz< 
tes ir Kun-Szent-Marton, į pie
tus nuo Mezo-Tur.

Cechai užpuolė stipriomis 
spėkomis ant C.zap ir Satoralja- 
l’įhelv, šiaurryčius nuo Misko- 

! loz ir taipgi Hernad ir augs.
Vengrai pasitrau

kė iš Czara. o

True li’unslation filed wilh Ihe post-mustvi ui Chics: 
as iequired by t h e'act of Oc». •», 1917

ay 2, 1919

s Daug krito Paryžiuje
i nie-l ----------------

Bolševikai sumušė Kolčiaką

DAUG SUŽEISTŲ IR 1 UŽMU- ciaus, kur ir įvyko susirinki
mas. Bet nė viena iš parodų 
ųegalejo ateiti į vietą, kad nebu- 

Policija ir govedos užpuolė ant tų buvusi užpulta policijos.
švenčiančii/ Gegužinę 
darbininkų. Socialistų 
nė suardyta. t

ŠTAS CLEVELANDE.

.CLEVELAND, O., 
trandie Clevclando gatvėsi šven
čiant tarptautinę darbininkų 
šventę — Gegužės Pirmą dieną

šventę ■ Clevclando darbininkai ilgai 
buvel- atsimins šių Gegužlinę šventę, 

kuri buvo švenčiama tokio dide
lio darbininkų skaičiaus ir ku- 

1. - riojt pasiliejo darbininkų krau-

jas.
Kapitalistai irt jų bernai nega

lėjo ramiai žiūrėti, kuomet dv-

kilmingai m.iiršavo giitvepiis, iš
kėlę raudonas vėliavas in todėl 
policijos {Migeliai ^surengė r. n t 
darbininkų užpuolimą.

Susirėn^imai ištiko įvairiose 
miesto dalyse ir juose dalyva
vo policistai, raitoji policija, 
šiaip govedos juodašimčių.^ka
reiviai, oficieriai ir net buvo 
naudojami armijos trokai ir 
tankai. X.

Vięnas iš demonstrantų nu
šautas detektivo, apie 100 žmo
nių sužeista iš kurių apie 30 gu
li ligonbučiuose, jų tarpe ir mo- 
t( rų. sumuštų govedų ar poli
cinių lazdomis. Taipjau sumu
šta 11 policistų.

Socialistų buveinė liko visai 
sunaikinta užpuolųgiofi ant jos 
juodašimčių govgnos.

Apie 60 darbininkų liko are
štuota, jų tarpe buvęs socialis
tų kandidatas j mayorus C. E. 
Ruthenberg.

Milžiniškas susirinkimas įvy
ko viešąjame pleciuje, kur su
sirinko virš 20,000, darbininkų 
užprotestuoti prieš laikymą ka
lėjimuose šimtų jų klesos dniw% 
gų ir kovotojų ir kad išreiškus 
savo soildarumą viso pasau
lio dubininkais.

Susirinkusieji žmones ramiai 
klausėsi prakalbų, ikadii atėjo 
du oficieriai ir pareikalavo, kad 
ant platformos buyc keli karei
viai nusivilktų savą'uniformas 
ar nuimtų raudonas vėliavas 
nuo savo krūtinių. Kareiviai at
sisakė padaryti ir vieną ir kitą. 
Tada oficieriai puolė ant karei
vių, o ant minios užpuolė raito
ji policija, mušdama ir trypda
ma jk) arklių kojomis darbinin
kus. Kartu pribuvo kareivių 
būrys su tankais ir armijos t ro
kais. i

Vokiečiai ir talkininkai susitiko
PARYŽIAUS GATVĖSE 
LIEJASI DARBININKŲ 

KRAUJAS.

I kad palei Salmyš upę į šiaurva
karius nuo Orenbul'go, bolševi- 
khi “įgyjo pilną pergalę ant ad- 
riiirolo Kolčiako Į<ctvirtosios ar
mijos korpusų,” išmušdami 8 
pulkus ir suimdami daugiau 
kaip 1.500 belaisvių.

Siberijos penkfbs divizijos 
kornanduotojas generolas taip
gi suimtas. Pranešimas pridu
ria :

“Salmyš krantai yra nukloti 
lavonais. Daugiau kaip 600 su
skaityta. Daug priešų įmesta 
upėn durtuvų atakoj.”'

Pranešimas sako, kad sibirie
čiai, nuvyti atgal 20 mylių į ry
tus

Vengrijos valdžia 
nuversta?karės stovio valdžios dar ne )a- 

-------L f prastuosius karinius teisu
CHICAGO, geg. 1. — Geguži- teisimui kaltinamų Už sukili^ną 

nė šventė Chicagoje praėjo ga-’žmonių, 
na ramiai. Tūkstančiai darbi
ninkų susilaikė nuo darbo, bet didėjantis neramumas visoj 
' išpriežaslies polici jos uždrau
dimo, parodų nčbuvo. Tečiaus 
nežiūrint netikusio oro lijo 
ir šalta 
to dalyse daugybe susirinkimų, priežastis, didelė lenkų socialis- 

tęsėsi: Įy demonstracija Kattoi\vitz ge-

Generalis streikas Gleivv

us

gštojoj Silezij,oL • tebesi tęsinį a s 
darbininkų šalinimo sulig nąu-

no laikraščiai išspausdino žinią ? Kavalerija kardais kapojo 
žmones.,

įvyko įvairiose mieš direktorius už į menkiausias

tz, džia nuversta.
iu-i Vengrijos užrubežinių reika

lų, karės ir maisto komisarai at
vyko į Vit nną su savo šeimino- 
mis ir spėjama, kad jie pabėgo 
iš Budapešto.

Nickurie susirinkimai 
nuo ryto iki vakaro.

Policijos ir šnipų visur buvo \leziją mažiausia laikinai 
pilna, bet-<9irbiiiinkai užsilaikė kyn kaipo vieta sumišimo ir 
tiek ramiai, kad kaip nė norė- 
jd (Milicija prisikabinti, ji nejs- 

Tik prie 
West Siek? Auditorium, kur įvy
ko didelis susirinkimas ir susi- 
rinko tiek daug žnionių, kad ne 

rys iš 200 kareivių, jūreivių ir į svetainę pcbetilpo, būrys girtų 
iJnndk, atliko tikrą Į)(>|icjstų kelis žmones sumušė,

NEVV YORKO KAREIVIAI 
UŽPUOLĖ ANT LAIKRAŠČIO 

CALL NAMO.

Išvaikė ir sumušė jame susirin
kasius žmones. Užpuolimas tengė to padaryt i.
ant socialistų susJrinkimo.

j

NEW YORK. geg. 1. — .—

jurininkų šiandie
pogrojnščikų darbą.

šiandie socialistų laikraštis
ei vieną moterį ir 16/vyrų arešta
vo. ^arpe areštuotųjų yra Vte- 

John Grie-

gūžės 1 d., pastato augštąją pi-
True Iransintion filed with tlip pnvf. 
nuider at (thieago, III., May 2, 1919 
as rcqitired by Ihe acl of Dcf. 6,1917

Taikos Kongrese

si-
ei-
la-l

VOKIETIJOS DELEGATAI SU
SITIKO SU TALKININKAIS.

. i
Pirmas posėdis

Tentų tęsęsi tik 5 mltiutes.

u

imo Orcnbiirgo.

$

os plenipo-

56 ŽYDAI UŽMUŠTI 
PINSKE.

sikelimą į naują namą priell2 
Fourth Avė., kuris buvo pabu- 
davotas darbųiinlyų aukomis. 
Ant to namo ir susirinkusiųjų 
jame ir užpuolė būrys kareivių- 
pogromščikų. Pusė paliko lau
ke, o kita puse suėjo į vidų ir 
pradėjo vyti susirinkusius ląuk, 
o išvytuosius tuosyk miKšė laik 
ke sjtovėjlę pognonvaikai. Nė 
vienas buvęs name neištruljo 
nesumuštas, net moterįs. Po
licija gi stovėjo netoliese' ir žiu
rėjo j pogromščikus, bet nieko 
jiems nedarė.

Išvarę žmones iš namo, po- 
gromščikai paštam stvėrėsi už 
buvusios name literatūros, pra
dėjo ją draskyti tr mesti ant

Paskui ta pati goveda nuėjo 
prie Madison Sųuare Garden, 
kad išardžius ten milžinišką so
cialistų susirinkimą. Betgi čia 
jų policija neprileido. Tada jie 
nuėjo į Rand mokyklą, bet ten 
nic ko nedarė, vien virš namo iš
kėlė Amerikos vėliavą. Po to po 
gromščikai buvo nuėję į rusų 
dienraščio “Novij Mir” išleist u- 
vę, bet ten nieko nerado.

Ant gatvės pogromščikai su
sitiko United Hat Workers pa-

Nuplėšė plekatus, numušė mar- 
šuotojams skrybėlės, o kelius ir 
sumušė. Du žmonės liko labaė 
sumušti ir palikti kraujuose pa
plūdę. ‘Karinė policija matė iš
ardant parodą, bet nieko neda
rė.Daug susirėmimų su polici

ja ir goveda ištiko kitoše mi s- 
to dalyse. Prie Ceptral ir 

VVoodland Avės, policija užpuo
lė ant demonstriintų Ir vieną jų 
nušovė ant vietoj.

Viso btfvo surengtos penkios 
parodos, iš įvairių 'miešto dalių į
ir jos ėjo linkui viešojo ple- riuose dalyvavo virš 3,000 dar

IŠARDĖ DARBININKŲ 
DEMONSTRACIJĄ.

DETRQIT, Mich., geg. L — 
Gegužinė šventė pasižymėjo 

i streikais daugely) dirbtuvių, ku-

nas ar
Uis ir

, J. ---------- i

BOSTONO DARBININKAI 
ŠVENTĖ GEGUŽINE 

ŠVENTŲ.

le-

Du policistai sužeisti kada jie 
bandė atimti raudoną 

vėliavą.

BOSTON, Mass., geg. 1.
Roxbury distriktč šiandie buvo 
laikoma daug susirinkimų, ap- 
vaikščiojimui i 
t ėst kuriuose 
daug žmonių, 
(lyta padaryti

neramumo Vokietijoj.

Generalis streikas 
plėtojasi. ‘

Generalis streikas Gleiw 
nuolatos plėtojasi. Augšt. ‘ ** e 9 # 
lezijos kasyklų asociacija pi 
skundė Pursijos valdžiai, ūži 
kšdama, kad streikas yra vei
mas lenkų ir paremdami tą 
tvirtinimą tuo faktų, kad vy
riausiu streikierių reikalavimu 
yra ištraukimas^ vokiečių Ii|io- 
sanorių kareivi 
liniaiiio fronte.

Vadovas Šile
to lenkų socialisįų partijos, sa
koma, išlpido protestą prieš^i- 
lozijos jungimą su Prūsija ir 
ragindamas kad Silezija butų 
prijungta pi*H\ Lenkijos. Atsi
šaukimas sako kad visuose mie
stuose arti Katto\vitz demoikst- 

I racijos turi būti laikomos ryte

Gegužinės Šven- 
dalyvavo labai 
Paskui buvo bau 

i demonstraciją. 
Kaip tik susidarė nedidelė pa
roda, policistai bandė a Ii 
raudoną vėliavą ir susirėm 
du policistai likosi pašauti.

ir po piet manifestantai turi ei
ti į Kattmvilz nešdami Lenkijos

šėdyje prasidėjusiame 3:10 vai. 
šiandie, po pi^tų ir tęsusiame 
vo¥ penkias minutes, Vokietijos 
plenipotentai laikos kongrese į- 
teikū savo mandatus.

Tai buvo pirmas žingsnispai
kos tarybose. Vokiečių man
datai buvo įteikti talkininkų ir 
Suv. Valstijų atstovams.

Pabalęs ir beveik alpstantįs 
nuo sujudimo Vokietijos užru- 
bežinių reikalų ministeris ir de- 
elgacijos galva grafas von Bro- 
ckdorff-Rantzau, matyt, pergy
veno vieną iš karščiausių valan
dų savo gyvenime. Jis vos ga
lėjo išsilaikyti laike ceremoni-

ime

Elrktros darbininkų streikas 
įmetė į tamsą naktimis visą dis- 
triktą. I 
t i nesant elektros pajiegos.

< • I

Laikraščiai' negali išei-
rinkimą.

GEGUŽINĖ ŠVENTĖ 
TAMPA.

f

Valdžia areštavo spartakų 
♦vadovus.

,BERLINAS, geg. 1.

True translnlion filed with the post- 
inasler at Chicago, III., May 2, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

ITALAI GABENASI KAREI
VIUS IR AMUNICIJA 

Į DALMATIJĄ.

PARYŽIUS, geg. 1. — Daug 
žmonių krito susirėmime su ka
reiviais apie Place de la Con
corde laike bandymo šiandie po 
piet padaryti Gegužinės Šventės 
demonstraciją. Kavalerija var
tojo savo kardus.

3:30 vai. po piet Gegužinės 
Šventės demonstrantai laikomi 
sugrustais palei didžiausius bul
varus tarpe Madelaine ir Ope
ros.

Iš minios buvo girdėties
vių, Daug žmonių matyties gu 
liūčių gatvėse. z Nežinoma ar ji< 
liko nušauti ar sumindžioti ka 
i’civių. Atvyksta ligonvcžimiai. • (jaj ||ko užmušti pogrome Pin- 
F Sumišimas prasidėjo/po piet pasak paskelbimo ccntrtdi- 
kada* minios, kąr*°s nuolatos ^,į0 ofiso Zioiiistų orgariizaa^* 
Tinkose Madeleine pleciuje, per- jos< kuri gavo žinių iš organiza- 
silaužė per intanterijoe kordo- cijos Copenhageno biurd. 
mis, pastatytus ta^p Madeleine j 40 žmonių liko uždaryta kalė- 
ir Plase.de La (.oncorde ir nuė- jiman ir brutaliai su jais apgi
jo Royale gatve. . i citaš, o trįs moteris liko nupiak-

Kavalcrijiyatstume jas atgi 1 į tos, viena mokytoja delei kanki- 
šonines gatves, bet keli tukstan- nimų išėjo iš proto.- Sinagogos 
čia i pasiekė Plase de La Conc< ir- Pinske yra uždarytos ir ant 
de, kur valdžia buvo uždraudu- žydų uždedamas 
si susirinkti. r

Atmušus pirmą bandjūną įsi
veržti į uždraustą apygardą, 
minios vėl susidarė bulvaruose 
ir Madeleine. pleciuje ir vėl nuė
jo linkui Place de La Concorde, 
Kavalerija buvo sustatyta kelio
mis eilėmis skergai Royale gat
vę, su nuogais kardais ir užda
re žmonėmis kelią.

Įvyko visuotinas susirėmimas 
ir tai čia ir prasidėjo kapojimas 
kardais.

LONDONAS, geg, 1. — 56 žy-

priverstinas 
darbas. Kariniai vadovai reika
lavę. 100,000 markių, grąsinda- 
mi sušaudyti žydų vadovus; jei 
ta suma nebus užmokėta bėgy

je 24 valandų. • -

Truą transtnlion fite*< wi h the post- 
niasler at Chirąuo, III., May 2, 1919 
a^puuired by the act of Oct. 6,1917

16 JURININKU PRIGĖRĖ.

avashingtqn,

Tri

Ti uc liansliition filed xvllh Ihe p* <1- 
inastcr at Chicago. UI.. Mhy 2. 1919 

rcųuired by the act of Oi t. 6,1917as

AVASIIINGTQN, (geg. 1 .—Du 
'oficieriai ir 14 iiariųljgulos lai
vyno vilkiko Gypsuni Queen 
prigėrė, kada laivas užgavo ak
menį ir paskendo arti Armcn 
šviturio Era unijos pdkraščjuo-

TAMPA, Fla.', geg. 1.
jų didelių cigarų dirbtuvių dar
bininkai šiandie nedirbo, bet)lai
kė įvairiose miesto dalyse susi
rinkimus. Pavieto gvardija 
saugojo gatves. Minoras Mcn 
Kay uždraudė laikyti susirinki
mus protestui1 prieš apkaltinimą 
Eugene V. Debs, Tom Mooney 
ir kitų.

lis streikas augšt. Silezijoj bai-• ' / * giasi, valdžiai areštavus žymes
niuosius spartakų agitatorius.

True translation filed with the 1>oM* 
inastvr at Chicago, I|l., May 2, 
as required by the act of Oct. 6,

VENGRIJOJE

COPENHAGĘN, geg. 1. — Iš 
Spalato pranešama, kad Italijos 
kareiviai ir karės medegos yra 
išsodinamos ir iškraunamos Se-

Rusiįoje
BOLŠEVIKAI SUMUŠĖ 

KOLCAKĄ.

po suteikimo pagelbos atsidū
rusiam neklintej laivynui irii-

GEGUŽINĖ EAST CHICAGO

EAST CHICAGO, Ind., geg. 1. 
— Šimtai iš apielinkės miestelių 
darbininkų šiandie, vidurdienyj 
surengė rąmią demonstraciją, 

o paskui susirinko Columbia

1919
1917

RUMUNAI Už 80 MYLIŲ NUO 
BUDAPEŠTO. 

--------
LONDONAS, geg. 1. — Ven- 

grijos karės ofiso pranešimas, 
datuotas bal. 30, sako, kad fran- 
cuZų-serbų, numinu ir ’čdcho- 
sjovakų spėkos tebesiveržia ant 
Ihidapešto. Rumunai paėnfė 
Mezo-Tur, 80 mylių į pietryčius

svetainėj, kur buvo laikoma pra ; nuo Budapešto, 
kalbos įvairiose kalbose.

štyje Adriatiko. Kareiviai ver
žiasi rytų link ir italai gabenasi 
sustiprinimus prie skiriamosios 
linijos.

1____ X----------------
DR. G. M. GLASER 

PAŠAUTAS.

Išmušė 8 pulkus ir suėmė virš 
s 1,500 belaisvių. (

LONDONAS, geg. 1. - Rusi-

Giedra ir biskį šilčiajl šian
die; ryto apsiniaukę ir nepasto
vus.

Saulė teka 5:45 vai., *leidžia-
jos ofijeiajis praįnešjmas Įsako, si 7:1V) valandą. ‘

> 1 t

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”

Vengrijos valdžia prašė 
Šlavėjos valdžios sustabdyti ka-. 
riavimą, pasiūlydami teritoria- 
les koncesijas ir. sakoma, pada-

Ilgo

CHICAGO. — Gerai ebieagie- 
čiams žinomas Dr. G. M. Gla- 
zer vakar vakare liko pašautas 
į galvą ir .galbūt mirtinai sužei
stas dviejų ar trijų vyrų, kurie 
atėjo j jo ofisą 3149 So. Morgan 
St. Manoma kad tai buvo plė
šikai ir kad Dr. Glaser jiems 
pasipriešino. Policija dabar 
įieško šovikų, o daktaras guli 
Mercy ligonbutyj.

šandie-
Didelis Viešas Susirinkimas

Rengia LSS. 22 kj^
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ. 2242 W. 23rdJPl.
Plačiai bus išaiškinta reikšmė visasvietinės darbininkų šve
ntės Pirmos Gegužės ir daug kitų labai svarbių dienos 
klausimų,. Kalbės adv. K. Gugis i|* F. Pubiekas. Belo, dai
riuos Soc. Vyrų choras ir tt Pradžią 7:30 vjil, vakare. Įža 
nga dykai. ( ( J
Visus kviečia atsilankyti —KOMITETAS.

f x - -
ji

Plase.de


Gegužinis 1* i J V 4 -

,vv ■■■■■■

Koncertas

E ALIUS
OMilUIMIIIINIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHI!

Surengtas

KEISTUČIO PAŠALP.
KLIUBO

Nedėlioję, 

Gegužes-May 
4 d., 1919 m. 

M. MELDAŽIO SVET. 
2242 West 23rd Place

vali.
Programas prasidės 6

Draugai ir draugės!

Pavasariniš Ūkininką

Piknikas
Rengiamas bendromis spėko

mis Chicagos apiel/nkės Lietu
viu Ūkininką I 
Nedelioje, \

Gegužio 4,1919
Blinstrupo Darže

| WILL0W SPRINGS, ILL.

Pradžia 9-tą vai. ryte. .] 
ga 25c porai.,

PROGRAMAS:
Bus įvairus šokiai prie ūkiniu 

kų muzikos. Gardus užkandžiai 
paeitu ūkininkų pagaminti. Min
kšti ir kieti gėrimai naujai išras
ti supratlyvų itkitįinkų. žalių, 
virtų, ir namie darytų saldainių. 
Gaidžiai, kiaušiniai, bulves, ro
putes, burokai, batviniai sikių 

' morkai ir burkonai bus duoda- 
' ma kiekvienam įvairiais budais.

Kviečia visus Ūkininkai.

Truc translation fiicd wiih llw post-kitų miestų, bet šitas klausi- 
niastor ąt Ūh tango, III., May 2, 19W 
hs reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbininkų
• Judėjimas.

(Žinios International Labor 
News Service)

SUV. VALSTIJOS.
, U uosto streikas pasibaigė.

New York. — Uosto strei
kas, kuris ėjo aštuntų savaitę, 
pasdbaigė; sulartis, pagal kurių 
darbininkai sugrįžo dirbti nu
stato nuolatinį dešimties valan
dų ir dvylikos valandų dienos 
pamptą ir palieka algos pakėli
mų nustatyti komitetui iš ketu
rių valčių savininkų atstovų ir 
keturių streikininkų atstovų. •

mas yra skaitomas grynai aka
deminiu, kadangi po kelių sa
vaičių apsistojimo, darbų esą 
gana visiems. Bet valčių savi
ninkai padarė specialę sąlygą 
prieš priėmimą tų, kurie varto
jo smurte straiko laiku.

AUSTRALIJA.
s

Australijoje gręsia straikas 
gilų kasyklose.

an

Specialis Išpardavimas laikams
šis puikus kareivio siutai, kelnes^ biauzdinės, kepu

» re, viskas už

1 nis vakaras šio sezono Kei
stučio Pašalpinio Kliubo.
Į programą yra pakviestos, 
gabiausios Cbicagos spėkos 
kaip tai solistui, solistes ir

leiskite šios progos.
Inžanga

ypatai. »
35c ir augščiau

visus Keistučio
Pas. KLITBAS

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI lL 

Vodeviliaus Permaina.
jfncdėlyj. Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 1K 
Prie šių kainų priskaitoma Ir f 

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

,n" Kada sutartis buvo daroma, 
dtir tebeatraikavo apie 4,000 ar 
AOOO darbininkų. ' /

Valčių savininkai griežtai at
sisakė pripažinti astuonių va
landų dienų, kurios reikalavo 
streikininkai; jie sake, kad 
valandas būtinai nustato prie- 
plttdžjai ir ilgi keliai New Yor- 
ko uoste. Streikininkai gabaus 
atsisakė reikalauti aštuonių va
landų darbo dienos. Nekurie 
vadovai yra užganėdinti pa’keti- 
nimu algų.

Dešimties valandų diena bus 
toms valtims, kurios plaukioja 
po uostą ir dirba normaliai die
nos laiku. Kitos valllįs, kurios 
plaukioja dieną ir naktį, turės 
dvi permainas, kiekviena per
maina dirbs po dvyliką valan
dų. Htaus'imą pusantro laliko 
viršlaikiui nuspręs bendra kon
ferencija.

Padarytoji sutartis neverčia 
valčių savininkų atleisti neuni- 
jislus. kurių kiti partraukia iš

Australijoje gali iškilti kitas 
didelis straikas anglies kasyklo- ■į }
se. Čia yra buvę daug straikų, 
•bet jei dabartinis kalbamasi* 
straikas įvyks, tai jis bus visai 
kitokiu negu tie, kurie buvo 
pirmiaus.

Angliakasiai rengiasi pavers
ti savo reikalų dalykų visos ša-' 
lies. Kadangi nei vienas neap-i, 
sieina be anglių, tai jie sakoj 
kad visuomenė turi teisę žinoti, 
kas yra teisinga, o kas ne pra
moniniame ginčo. Jie nori, 
kad visuomenė žiiijptų; kokios y- 
ra jų užmokėsi j.<fpramonėje ir 
'kokie yra savininkų pelnai; 
kad tųojni priparodžius visuo* 
menei, jog ne angliakasiai yra, 
kalti už augštas anglies kainas, į 
įvesILas po pakėlimui jiems aU

kontraktiniai angliakasiai ir ki
ti kasyklų darbininkai gavo pa
kėlimų algų. Taip pat buvo į- 
vesla aštuonių valandų princi
pas. Kaipo nusileidimų daryda
ma valdžia leido .savininkams 

m s 72 c.en- 
$3.60, J lomii 

tonui

Sankrova atdara
Subarta vakarais iki 10 vai: 
Ketverge. vakarais iki 9 vai 
Nedaliomis iki pietų
Kalbame lietuviškai.

Prakalbos
Rengia LMPS 9-ta kuopą pelny

čio j, gegužio 2 d.

Utinėje 3138 So. Haisled St. Kal

bės garsus kalbėtojai. Bus ir ki

tu pa marginimų. Pradžia 7:30

vai. vakare.

Kviečia skaitlingai susirinkti
RENGIMO KOMITETAS.

Didelis Metinis Balius
I

Rengiamas Lietuviškos Ev. Liut. Draugystės
SUBAtOJE, GEGUŽIO 3 d., 1919 
•M. MELDAŽIO SVETAINĖSE 

2242-44 W. 23rd Place.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 25c vpatai.

Kalbės drg P. GRIGAITIS.
Nuoširdžiai ‘Įšviečiame visus atsilankyti, kaip tai: 

jaunus ir senus, mergaites ir vaikinus ant šio iškilmigno 
BALIAUS, o atęię turėsite progų su viens kitu pasima- 

:.tvti ir pasilinksminti. Už tai nepamirškite, nes kito to
kio vakaro greit nebus. Į

v Kviečia visus KOMITETAS.

tais tonui 
stambioj anglies ir 
smulkios anglies.

Pty to pasircMlč, kad angliaka
siai, padidindanii apštį iškasa
mos anglies, daugiau negu atly
ginimo kasyklų savininkams už 
pakeltą jiems algą; taigi pakė- 
jimas visuomenei 72 centų to
nui anglies buvo užkrovimu 
moKesties. Reikia pasakyti, 
kad Australijos valstybės vald-

Pirmas Balius

Kaip tik k< jūsų vaikas norėjo, taip jis gali išrodyti kaip didy. 
tis brolis sugrįžęs ir “tenai”. Padaryta iš tikro kbnakvaudeklo, i* 
dealis žaidimui, išrodo kaip tikra uniforma. Kišeniai su guzikah 
diržais per pečius, audeklo blauzdinės su diržiukais ir spitomlk, 
puošni oficieriaus kepurė su tarnybos ženklu. įprastai parduo
dama po $4,00 iki $5,00, Iki jų bus po $2,75; Mieros nuo 4 iki 15 
metų, Malonėkite išsikirpti šį apgarsinimą ir atsinešti su savimi

“KIEKVIENO COLIO DRABUŽIŲ SANKROVA”

MADISON and HALSTED STREETS

Vytauto W. Ilammond, III.
Lietuvi ii ir lietuvaitės visų a- 

pielmkių atsilankykite konos- 
kaitlingiaiisiai Geriečiai, Har- 
boriečiai, E. Chieagiečiai ir Ha- 
nmmriečiarant puikių šokių, ku
rie atsibus Gegužes (May) 3 <1. 
Subatoj, Mike Tumkotbnis sve
tainėje 218 —■ 155th St. Hamm- 
ond, Ind. šokiai- prasidės 5:30 
v;d. vakare.

Kviečia KOMITETAS.

DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS
Rengia

Lietuvių Moterų Progresiv. Susi v. 29-ta kuopa
NEDeLIOJE, GEGUŽIO 1 DIENA, 1818

LIUOSYBĖS SVETAINĖJE, 1822 Wabansia Avė.
Pradžia 5 valz vakare. Inžanga 15c ypatai.

Bus puikus programas ir muzika. Programe daly
vaus visoje Chięagoje pagarsėję broliai Briedukai, Z. 
Viliutė, V. čepukaitė, ir kiti. Nepamirškite atsilankyti.

Kviečia RENGĖJOS.
-------------------------- --------------- L------- ■----------------- '1--------------- —------

TAUPINIMO BUDAS ' 
CEVERYKU PIRKIME

/

„Žingeidumo dėlei nusipirkau su 
NeoHn padais čererykus”, rašo W. 
P. Macartney iš St. Louis, „ir 
šiandien po penkių menesių nešio- 
jhnov joCTl nudėvžjimo žymių nesi
randa.** I

Šis priparodymas duoda mums 
tikrų taupinimo* kebų — pirkime su 
Neolia judais čeverykus. Metinės 
išlaidos prigul nuo to, kokiais pa
dais čeverykus nešioji, o Neolin 
padai labai ilgai nenuplyšta. Be 
ta jjia yra labai smagus, neper- 
mirkstenti ir pagaminti taip kad tu
rčių tikrą pado vertę —. nešioja 
mttionai žmonių.

Gaimama visur prie naujų čeve- 
rykų taipgi ir pakatinrai puspadžių. ( 
Juos pagamina Goodyear Tire & 
Rubber Bendrovė iŠ Akron, Obio, 
jie ten pat išdirbinčja ir kojasparni- 
,nšu* > užkulnius gvaranUiojantus 
daug ilgesnį išlaikymą negu visoki 
kiti užkulniai. ‘

flėoliaSolės

žios k'idiitias savininkams pa
kelti kainą anglies buvo pada
rytas tąja sąlyga, kad po šešių 
mčneslių laiko turi būti peržiū
rėta savininkų knygos, kad pa
mačius, ar tas pakėlimas buvo 
reikalingas, ar ne. Bet kol kas 
šilas peržiūroj imas'" nebuvo da-

• ' • k. • • 'rytas ir, kaip rodosi, jis niekuo
met ncfouš daromas.

ginčas yra ypatingai į- 
domus ne tik australicčiams, 
bet ir kitiems žmonėms gyve
nantiems ki’lose pasaulio daly
se, kadangi tai yra pirmutinis 
karias, kur angliakasiui sten
giasi įvesti naują principų pra- 
moniinese derybose, kurį anks
čiau ar vėliau prihns kiekvie
nas darbininkas pasaulyje.

Lig.šiol buvo* paprastu daly
ku trečiųjų teismui stengtis^ 
surasti su kiek mažiausia dar
bininkas gali pragyventi, kiek 
jis ir jo šeimyna suvalgo savo 
namuose, kiek, jų ųftdi moka už 
apsitaisymą, ir kaip dpžmti hy 
vaikai nueina< krutamu paveik
slų pasižiūrėti. Niekuomet dar 
nebuvo mėginta priversti savi- 
rjivkus parodyti savo pelnus, 

pamatyti, ar jie galima suma- 
žinlli kiek, arba pavesti juos 
darbininkams pavjtfelč padidin
tos mokeęties be nubaudimo vi
suomenės abelnai. žodžiu, be
buvo maginta kaip reikiant tei
singai padalinti pramonėj tur- 
Jas tarpe darbdavio ’r1 darbi įlin
ko.

šito visų 
tokiu bu-

darbinin-

STAR &GARTER
MADTSČN PRIE HAI^TED STREET k

— BURLESQUE — ;
G. O L D E N C R O O K Kasdien da ayk 2:15—8:11 
\VITH BILLY ARL1NGTON Kaina* 25c. iki 76c.
Moteris Ir merginos guli lankytis kasdieną.

Pirmas Koncertas l Šokiai
Liet. 1’audonos Rožės Pašalo. Kliubas

Švelnino afsidn.r^ui kaip 7 valandos vakare. 
Programas prasidės lybiai 8:30 v. v.

Tiktetų kainos: nuo narių — 25 centai; 
prie durų — 35c ypatai.

Paminėjimui 5 metų Kliubo gyvavimo

Subatoje, Gcgužės-May 3-čią d., 1919

A. J. LAUTERBACH SVET. . 
kampas 48-tos Court ir 12-tps g t Cicero

MUZIKA HROL1U SARPALRJ

Gerbiamieji lietuviai ir lietuvaitės, jeigu nori
te pjiinift^’ti koncertą, kokio dar'Cicrroj nebuvo, 
tai ncprifjeiskite progos: atsilankykite ant šio 

'koncerto visi. Nes kita tokia proga negreit pasi
laikys. Kviečia visus LRRPK.

Dvi Bendroves Sankrovi
__ Aprūpintos dideliu pasirinkimu

prekių dėl vyrų, moterų ir vai- 
" kų.

Prašome visų ateiti ir ajpturė- 
** ,UU*M naujausius faaontM dra- 
panų vyriškų ir moteriškų. Gc- 
riausios rųšies*6 kainos žemos.

1 I Taipgi puikus pasirinkimas
JĮ avalines dėl vyrų, moterų ir
v «W~Wi m vaikų. Labai tvirta. Gražiai iš-
I 'IK'I rodo *r parankus.
ITurime jau dvi dideli sankro-
Į *r ^ab*ne patenkinti visus lųu-
| lll </sų Paėjus. v
I llli vili t Musų obalsiu yra: dupli ge-

ir malonus ir mandagus patar
navimas.

Prekybos Korporacija Palatine
1-ma sankrova 2 ra sankrova
1112-1114 Milwaukee Avė. 1701-1703 47lh gat.

Sankrovoje prie 17-los kaPIni- me |iętųyišk^i. — .

Reikalingiausios Prakalbos 
dėl visų lietuvių katalikų, tau
tiškų draugysčių. Atsibus Pet- 
nyčioįė, Z dieną Gegužės. 1919, 
G. M. Chcrnausko svetainėje, 
1900 South Union avenue, Chi- 
?ugo, III. Prasidės 7:30 valandą 
vakare. Kalbėtojas bus jo ihy- 
lista, vyskupas C. H. Cariara D. 
D. kalbės angliškai. Antras 
kalbėtojas bus Šv. Petro A p. 
(>arapijos bažnyčios įsteigtos 
ant Cunalport A^e. 1957, Ghica- 
go, vietinis klebonas, kunigas 
S. B. Kryščiunas.o

Svarbiausi kalbėjimai bus a- 
pie pamatą Lietuvių Tanios Kn- 
talikų l>»»žtiy«Sios» ir jo» ci'vasiS- 

ką duosnumą ir kitų negirdėtų 
dalykų. Todėl kviečiame visų 
draugysčių lietusius katalikus, 
nes išgirsite reikalingus dėl jūsų 
patarimus ir visokius naudin- ’ ..... _ u rtrZIUH

kalauja tokio teismo, kuris pa
siektų pačią šaknį 
svarbiausio dalyko ir v 
du suteikti pavyzdį, 
tyje galėtų sekli visi
kai. Jie reikalauja nepriklau
somo teisino, kuris turėtų galią 
ištirti jų uždarbius ir podraug 
jų darbdaviu^ pelnus ir šitokiu 
budu teisingai paskaidyti ang
lies pramonės "turtą.

Jei Australijos angliakasiai 
gaus tokį teismą — o viešoji 
nuomonė; be abejo, privertė prie v • V
k* — tai jie7 padės pamatą ge
resnei dienai pramonijoje Au
stralijos darbininkams.

'■ ""V ■ ■ " ■" -     1   w —-------------------------- *   * *  ■ 1 * 1 -

Sveiki ir Linksmi
Jnuni Žmonės ir pa- 

< tenkinti gyvenimu.
Jki linksmus, sma- 

n<N*iai viską 
(iirba.’ĮTo«kie |mo- 

/ ,K"S -vru ^kningiau- 
W si pasaulyj.

U\ ? i Bet kaip tik jie
pa j a učia kokį “ nors 
negalavimą, tuojau 
jie žiuri iškur tas 
paeina. ’ i > .

Kuomet -Jie pa
meta epetitą* turi 
galvos skaudėjimą 

|i nenorą dirbti, jie supranta, kad tas paeįpa^nuo Iškietėjimo 
vidurių ir tuojaus prieš eimuiLguIlų ima 3 saldainius Parlola

VELTUI.
' f Graži ir naudinga dovana 

visiems užsisakiusiems ir at- 
si u n t u šiem s pinigus kartu su 
Šituo apskelbimu.

Laišką su pinigais adresuokite: 
ĄPTEKA PATROSA, 
160 Second Avenue, 

New York, N. Y., DepL L.

I

Partolu valo vidurius ir kratt-

ją. Veikia greitai ir pasekmin

gai. Saldainiai yra skanus ir 

malonus. ŲSže kainuoja 1 dol., 
6 dėžutės už 5 fyol. V (85).

gus apreiškimus. Inžanga 15 
centų ypatai.

Rengia, Komitetas ir
kunigas S. B. K.

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

nupirksi lubai gražy $200.00 vertis 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, šittv mašina beveik panja, priė 

, j<u; randasi rinkinys
24 rekordu ir dei- -jilftT-- mantine alata veltui.

MtirlT Mes taipgi turime kc-
■ iIMUH] * Jetz «u$stos klesos jf?. Ii1 phonografų, kuihiosffl Hl nios l»‘>’4uosi,nc.., užIrWmI 11* pasiūlytų kalnų 

I kuri mes turimeB^ll I vi«»q.

Mes tRtpgi turime
IJ $050 player piano,

JI V garantuotų 10 mėty 
• ir vartotą tik 8 savai

tes, kurį mes parduosime už $325. 
”•1 GYVENATE UŽMIESTY), MES 

USIVSUME C. O. I). LEIDŽIAME
APŽIURftTI. ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

WESTERN 8TGRAGE HOU8E 
2810 W. Harrlson St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 0 vai. Ncdft-| 

liomis nuo 10 iki 4

h mes purnuusiiiiv j.

bite pasiūlytą kali 
I už tai kad mes tupi

“GNIEZNO”
Pirmaeilė lenkiška restauracija li

ko perkelta po No. 1122 Milwaukee A* 
venue. Prašome gerbiamus svečius y-, 
patiškai paremti, o mes iš savo puaės * 

\\ stengsinįės, kad svečius kuogeriausiai 
užganėdinti. - ' z

4 Su pagarba,
AĘĘX SKftABCZYNSKL

- Savininkas.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Laatf, Rėmų ir Stogam* Popi«ro

SPECIALIAI: Mateva taalevojimui aluby išviriau®, po $1.40 ai gaL
CARR BROS. WRECKING CO.

8. HalatoJ St, CMcmn. |1L I
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(•KORESPONDENCIJOS

ST. JOSEPH, MO.

• Remia iRockfordo streikierius.

Kuomet Rockfordo darbinin
kai rakandų dirbėjai netekę 
kantrybės išėjo streikuoti, kad 
iškovojus trumpesnes darbo va- 
landas ir didesnę algų, tai pra
dėjom nerimauti ir mes, kadan
gi esame to paties darbo darbi
ninkai. Bet inusų nerimavimus 
biskį patenkino pakeldami mo
kestis dirtiantiemst'ant štukų ir 
vėlinu dieniniams. Tai ir pasi- 

" likom dhlblti, o ęockfordiečius 
nutarėm paremt pinigiškai. Bal. 
22 dienų parinkonte aukų idrb- 
tuvėj iš darbininkų. Veik kiek
vienas gausiai aukavo a'tjausda
mas, kad rockfordiečių laimė
jimas kartu bus ir inusų laimė
jimu. Aukų surinkta $42.00 ir

pasiųsta. unijos valdybai j Rock 
ford, III.

Prie progos turiu pasakyti, 
kad čia pakol kas jokių bedar
bių nėra. St. Joąepb, į porų me
tų žymiai paaugo ir gyventojų 
skaičiumi ir bizniu. Mat. gyvu
lių mušimo karaliai (Swift, Ar- 

'niour) ir kiti gerai pelnėsi' pa- 
' šaulio žudynes metais, tai ir 
darbininkam» teko daugiau ne
gu kada nors pirmiau.

WESTVILLE, ILU

Rinkimai. — Pabaudos. — 
Susirinkimai.

t

Balandžio lo dtiena čia buvo 
miestelio valdininkų rinktiniai. 
[Apie tai jau buvo rašyta Nau
jienų nr. 98, t(xlel atkartojimus 
praleidžiame. Red.] Laimėjo

.■■! ■B!"1 ąjaSL!" 1

nepriklausomoji darbininkų 
partija Lietuvis Geriba, kuris 
'labai varėsi už majoro vietų ir 
net savo balotą pavadino “Wor- 
kinįttnen’^ balot’u” \— pralai
mėjo.

Westvillės krasos užžinrelo- 
jas, lietuvis L; Mikas, papuolė 
trims metams į kalėjimą buk už 
i&iikvojimų valdžios pFirigų. 
Kaip jis buvo suareštuotas, tai *
ne vieno neatsirado, kad išbon- 
dsnotų. Tuo bildu iki teismui

S1OUX CITY, IOWA

Prie p. “Lietuvos Jaunikaičio” 
žinutės.

Chicago,' II!
■M

. GERBIAMI
Gerbiamieji Draugai:—

Aš praleidau tiek daug sma
gių dienų su \Vilson and Co. 
dirbtuvks darbininkais Clricago- 
je. kad aš mąstau apie juos la
bai tankiai — net nubusdamas 
v valandų ryte, kas atsitiko ir 
dabar, prisiminiau kų darbinin
kas pasakė man vienų dieną, ka
da aš pastebėjau apie darbinin
kų paprotį ,šyj)soties prie savo 
darbo. Štąi kų^ jis pasakė:
, “O, si yra šypsos organizacija“.

Aš tariau^sau, aš atsikelsiu ir ei
siu > mano lindynę, kur aš parašiau 
jiems drožimui) šių laiškų ir pažy 
mėsių raštu keletą minčių apie tą 
.pastabą besišypsančio darbininko 
ir štai ką pažymėjau:

Jei 25,000 darbininkų šypsosis 
tik kartą Į valandą aštuonių valan
dų diehdj, jie nusišypsos 200,1)00 
šypsų daros dienoj. Jei kiekviena 
šypsą vidutiniškai siekia tris colius 
(jr aš manau, kad tai vidutinis at
stumas tarp lupų kampų kada jos 
šftoso*), jie šypsosi (fOOMOO colių 
šypsų j dieną, arba artr^hrimyir^1 
šypsų.
* Tada man atėjo minti;, kad jus 
ri aš turime jauslies gana gerai ži
nojime, kad Wilson and Co maisto 
produktai, kurie yra dedami hnt 
musų stalo, yra geresniais produk
tais, kadangi jie prirengti dėl mus 
prie patogių sąlygų.

Ar jus nemanote, kad mes turė
tume jausti didžiausij užsitikčjimą 
maistu, kurj mes valgome, kada mą
stome apie faktą, kad jis ateina pas 
mus lydimas Sypsy vyru ir moterų, 
kurie prirengė jj' nnuns?

Neužmirškite, kad šypsą yra iš
raiška (ižsiganėdinimo, užsitikėji- 
mo, ištikimumo ir tyrumo — ketu
rių elementų, kurių jus ir aš pugei- 
(laujanM* gaminime maisto, kurj 
mes valgome.

Dabar leiskite m'an pasakyti kodėl 
viską, kas yra padaroma \Vilson and 
Co organizacijos darbininkų, yra su
žadinta troškimu jdėti jų širdį, jų 
inteligenciją į jų darbą.

Genausj pavyzdį .kokį aš galiu 
jums duoti, tai išspausdinti ištrau
kas iš p. \Vilsono laikytos baland
žio 2 dieną kalbos (neformalės) foi 
remanams ir darbininkams jo Chi- 
cagos dirbtuvėje £ 
8An geisčiau, kad galėčiau rast dau
giau laiko tankesniam sutikimui ir 
pasitarimui su jumis. Dabar mes 
pasiekėm^ laiko, kada kariniN spau 
dimas užsibaigė. Aš branginu jsiri- 
žymą, su kokiu jus dirbote ir noriu 
išreikšti jums , ttavo dėkingumą, 
kadangi tas padarė galimu Kompa
nijai atsiekti tai, ka ji atsiėmė laike 
pastarųjų trijų metų.

“šios korporacijos stovis, per jūsų 
pastangas tapo iškeltas daug augšči- 
au, negu jis buvo tris metai atgal ii* 
aš žinau, kad ką mes atsiekėm, nebū
tų buvę atsiekia, jei ne jus, ne jūsų 
kooperacija ir tų musu darbininkų, 
kurie dirba po įumis:

‘Jus žinote, kad mes bandome ve
sti š» bižnĮ pagal teisių ir teisingą pi 
eną—teisingą suvartojimui, teisingą 
gamintoljui, teisingą samdininkui, 

“Yra labai svarbu, kad mes stovė 
tumėm ant šios platformos ar,prin 
cipo, nes kitaip mes grįšime baigai, 
ko me*s.niekad neišsigalėsime pada 
ry(i. Mes norime, kad musų pro 
dūktų suvartotojai visuomet brangi 
hty musų pran-edinius viešoje spau 
doje api tai, kad mes pagaminame 
geriausius maisto produktus, kokius 
tik galima išdirbti

“Musų pasisekimas priguli nuo ju 
su ir kitų dirbančių po junųs darbi 
ninku ir jei kiekvienas nepasiims ir 
nepadarys savo reikalus remti tuos 
principus, ant kurių mes stovime^ 
mes' negahne atsiekti pasisekimo 

• “šios kompanijos ateitis priguli 
nuo musų savitarpinės čielybės ir 
musų savitarpinės .ištikimumo Mes 
turime daboti, kad ką mes nedaro 
ma, butų atsargiai padaryta ir mes 
turime teisingai apsieiti su žmonė 
mis, su kuriais susiduria musų pa 
čių organizacijoj, taip jąu su žmo 
nėmis, su kuriais susiduriame su mu 
sų organizacijos

“Iš jūsų pačių elgimosi mes busi 
me sprendžiami žmonis, kurie dirba 
dėl mus ir žmonių kurie perka musų, 
produktus

“Mes turime palaikyti priimtą 
šios kompanijos pavyzdinį saiką ku 
ri pastato mus žymton vieton Aš,

>

I balandžio 11 dienų jis tapo nu
teistas trims metams kalėjimo. 
Beje,-’karės metu pastarasis bu
vo pasižymėjęs tarpe lietuvių 

šnipinėjimu.

Krasosl užžiurėtojo vietų da
bar gavo p; Jonas Urba. Prie jo 
visai kitaip: atsinešimas prie 
žmonių ir patarnavimas jiems 
nepalyginamai geresnis.

Vietinė LSS. 26-toji kuopa, 
girdėjau, rengia tarptautišką su 
sirinkimų anglų kalba gegužės 
pirmų. Busiu geras kalbėtojas. 
Žadama išnešt rezoliucija, rei
kalaujančių paliiuosuoti visus 
politikos prasižengėlius.

Naujienų nr. 95-tam tilpo p. 
Lietuvos. Jaunikaitfto žinutė, 
kurioj jis tarp kita sjko: “Ypa 
nukenčia nuo tų “vakaruškų 

„musų jaunosios panelės... Pons 
garnys nebespėja skristi.” Aš 
manau, kad sužiniai prasilenkė 
su teisybe, diskredituoti mergi
nas Irr- šiaip jau ypuihis, nėra 
garbes verta profesija, kurių p. 
Liet. ‘Jaunikaitis, matomai, sau 
pasirinko, Jis gerai žino, kad 
bėgyje kelių pastarųjų metų tas 
nelabasis garnys “aplankė” 
tiktai vienų ^musų kolegijos 
merginų, o tečiaus nesidrdvi sa
kyti, kad “garnys nebespėja 
skrisiti!” Juk hirint tyrų sanži- 
nę ir nors kiek, ^ogikos, už vie
nų “nusidėjusių” merginų j mes-

tnas daįktaš. Aš manau, kad r ’ iSioux City lietuvaitės mokės
su p. L. Jaunikaičiu

1,11 1 "......................................... . \ .......................... Į ■ — .................

Motery ir Merginų Satino Taffeta, Serge 
ir Jersey Suknes Subatoje po $10.75

Iš dirbėjas reikalavo nuo mfys pačios žemiausios 
kainos už pervirši sandėlio pageidaujamų suknių, 
kas prigelbsti mums parduoti jas už mąžiau negu 
kainuoja padarymas. Nepraleiskite šio išpardavi
mo, kadangi šis bus didžiausias atsitikimas sezo
ne : . < J

Šios žavėjančios suknes padarytos iš turtingiau
sių materiją -naujausio pasiuvimo, pynėmis ir iš- 
siuvinėjimais papuošti modeliai, pavidalu tunika 
arba tiesaus‘pavidalo kauto 
išvaizda taip vartojama šia
me sezone. Teipgi su diržais 
pusiau pritaikyti modeliai 
naujausių spalvų, mėlynų, 

rudų ir laime, mieros nuo 16, 
iki’ 44. Specialiai Subatos iš
pardavime •

DBA UGAI:
nrtriu kad jus visi jaustumėt kad ko 
mpanija yra su jūsų ir su jumis iki 
paskutinio žmogaus Aš noriu kad 
jus keltumet kiekvienam jums gali 
mu budu ir niekad nedaleisti kad bu 
tų kokis abejojimas įapiie '.kokybę 
musų pateikiamų produktų.

“Mes turime pagelbėti vienas ki 
tam Mes turime niekad nesibijoti 
pagelbėti kitam žmogui ir pakelti jo 
naštą Jus thrite visuomet elgties 
su po jumis dirbančiais darbininkais 
teisingai ir vvriškai

1 “Aš žinau kiek yra vertas malonus 
žodis Aš atsimenu kada aš prade 
jau dirbti gyvulių skerdyklose—aš 
gaudavau dvidešimt dolerių į'.savai 
tę prie mano pirmo darbo: Tai bu 
vo sunkus darbas tose dienose •— ir 
paglostymas per petį ir pagirimo žo
dis. kada'aš užsipelnydavau to, pa. 
gelbėjo man daugiau negu kas kitas. 
Jus visi uždirbate daugiau kaip dvi
dešimts dolerių į savaitę, bet jus 
galite atsiminti kada jūsų mokestis 
buvo maža, ir jus žinote, kaip ir aš, 
ki'k pagelbėjo jums gauti nuo tu 
po kuriaisdirbate—, pagirimą už 
gerą darbą ir paskatino ius dar ffc- 
ria’i atlikti darbą. Tai štai kaip jus 
oadarčte progresą ir tai štai kaip 
jus galite pagelbėti daugeliui išdirb
ti. Atsimokėkime visi gerus žodžius 

to užsitarnauja šiandie. ,
“Ką tik dabar mes išstatome mu

sų naujus “('ertlfied* produetus — 
kumpius ir lašinius ir aš tikiuos, 
kad jus atliksite savo dalj pilnai pa

darymui tų Certified rūšių žymiau
siomis tarpe musų produktų.

“Aš noriu, kad jus visi jaustumėt. 
kad ši Kompanija yra ant tiek pat 
tusų, kiek ir mano. Aš noriu, kad 
jus jaustumėt, kad jos pasisekimas 
suteikia jums tiek pat smaguhio, 

kirk ir man. Jei jus visi Atliksite 
savo dali, mes visi turėsimu naudą

“Meldžiame atsiminti.' kad leng
va yra eikvoti (hiageliu bildu, Mes 
.turime taupyti kiekvienu gafimu bu
du kad musų produktas eitų j pub

liką už ekonomiškiausiai galima 
kaina ir tuo pačiu laiku duotų jai' 
kokybę. * >

“Leiskite man užbaigti primenant 
jums, kad jus elgtumėtės su pp ju. 
t m:s esančiais darbininkais su ta 
pačia utžvalga. kokią aš teikiu iu- _ ___
mi< ir visi kiti esantis su manim savaiti laiko ’daugelyj atsilikimų 
viršininkai teikia jums. Jus labai 

'galite man pagelbėti, jei jus sukelsi- 
te pagarba, ištikimumą ir entuziaz
mą darbininkuose, kurie yra su ju
mis diena iš dienos. Padarykite kad 
jie Jaustų dvasią šio biznio, kuris 
yra lygybė visiems ir teisingas elgi 
masis su visais

“Aš esu labai dėkingas už ką .ius 
atlikote ir aš žinau kad ateityje jus 
duosite šiai KomoanijaL tą patį iš
tikimumą, tą pati sugabumą ir tą 
patį išdidumą, kurie taip pasekmių-, 
gai vedė mus per paskutinius tris 
metus. Aš noriu, kad musų produk
tai butų pavizdiniu saiku visame 
pasaulyj.

*AŠ noriu, kad mes surastumėm 
musų pačių dirbtuvėj tuos dalykus, 
kurie neatsiekia to saiko. Aš neno
riu, kad kada nors atsiliktu, jog ne
tobulas dalykas išeitų publikom Su
prantama, didelė organizac’ją, kičo 
musu, kariais dalykai eis klaidingai, 
bet jei mes visi kooperuosime, kain 
darėme iki šiol, aš esu tikras, kad 
tų mažų suklydimų bus išvengta a_

ną jnisake labai “graudų pamo
kslą” —žinoto apie ką? Ugi a- 
pie “tuos bedievius....” Grau»- 
diho šeimininkes “nelaikyti jų 
ant biirdb.” ir lt. Sako, vely 
tris dienas būti nevalgiusiam ne 
gu laikyti savo namuose bedie
vį. Keisis tas kunigėlis. Jis 
kiliems draudžia tai, ką pats da
ro. Jis juk niekuomet neatstu
mia bedfievio. dolerį.. . Bet jeigu i 
prie jo siekiasi parapijonįs 
gevalt! Tai juk pasityčiojimas 
iš savo oarapijonų. Ir jeigu jie 
šitai pamatys, pats ganytojas Į 
tuomet gailėsis už padarytų 
klaidą. ♦— Vytis.

tinkamai 
a ts'i teisti.

Pagalios, tas atsitikimas bu
vo dar praeitais 1918 meiliais, o 
ponas L. J. tiktai ikibar, dau
giau kaip už pusės metų, supra
to esant reikalingu “pailn for
muoti” Amerikos lietuvių visuo 
menę “naujomis žiniomis”.

Geistina, kad p. L. J. daugiau 
skaitytųsi su faktais ir Ih>isybė» 
reikalavimais, begu stengtųsi 
užgaiiėdinti keršio jausmus.

i , . <Kas dėl jaunuo/menes nesior- 
ganizavimo ir ncsilaviniiho, tai 

; reikia mažiau giedoti apgąiles- 
| lavimo arijas, o daugiau dirbti 
1 konstrukil'yvį darbų, būtent: 
stoti prieš iškrijęusių jaunuome- • v • . • •

Groserio 
išpardavimas 

Savoy Coffce, sva
ras .................... 42c

3 s v $1.25
BouJevard Coffec,t 

svaras ..........  39c
ftonita kava svaras 

....... .-................. 32c
Geriausia Jello 

3* už.29c
8ounce bonka

Extract 29c 
4 ouiuįc kenas Pos-7 

tuni Cenkd už ..20c
Savoy Arba Benroh 

Pork ir Iktjms 3 už 
.;................. 45c

Žirnių, kornų ir rl'o- 
m:dų 3 už ...^.. 39c

No 3 Bugščių kopų 
s(ų specialiai 2 už 25č

Boulevard No 3 To- 
matos ..................*21c

Savoy didelis kenas 
toinatų................ 21c

Speciales Bovelnos Prekes
4 4 nebaltyto mu 
slino penkių da
gi apskritų snL 
liukų, ‘specialiai 
apkainuota .var
das po .... 15c.

Yardas pločio 1 Staklių vaisius 
baltyto muslino, 
specialiai gar

das ... .  22c

geros kokybės 
Raityto muslino, 
specialiai apkai
nuota vardas po 
.........,........ 18c

Mėsos dėl Subatos Tiktai
Prime 

nkaulių,
natįve mėsa, šo- 
kcpiriiui, svaras 
.... 28c ir 30c
nativc mėsa nuoU Time 

čių, stekas, sv. 27*Zic )
Prime nativc mėsa ke

pimui puode sv./.24%c
Piend genėto lėliuko, 

užpakalio čvertis, svaras 
................. 24>Ac,

llump Corned Bieef, sva 
ras .................... 18‘ZjC.

Teliuko krutinės kepi
mui svaras ....... 16’Zic

Saldžiai marinuoti jau
nos kiaulės pečiai sva
ras ................... 2516 c.
No. 1 cukrų marinuo

ti lašiniai, sv..........44c
Šviežiai darytos iš kia 

įdienos dešros, sv. 19%c
No 1 paprastas kumpis 

sva r. ’ . 35 *6 c

Groserio 
išpardavimas

■ \

11 abi t Cnt String 
Beans specialiai už 16 

Heinz’ Perk ir Bea- 
ns už ... 11............. 18c

Booth didelis kenas 
sardinku ......... 23c

Club Ilouse Catsup 
 J........ 24c 

Witeh Qucen Oli- 
ves ..... .Į........ 27c

35c juras agurkų
už .... Į........ 29c

Limchcon Presevcs 
už 36 c

Savoy Pure Fruit 
Preserve* spėriai. 36c 

Obuolių sviestas •— 
už ........   23c

(’hojk'Suey Sause —r 
30c bonka, už ....19c 

King’s Tagle Sauce 
už ....J.,........... 10c

Wi!ch Pure Olive

J.

MOTERS!
M0TYN0S!

DUKTERYS!

t

FK‘"<.hd.

! nę ir suorganizavus lavinti juos 
' to, kas reikalingiausia. Bet kaip 
man rodosi, tai ir pats L. J. uo
li iek svarbos tepriduoda orga
nizacijoms. štai, pas n‘itisv ran
dasi bent kelių pažangesnių OirT 
ganizadjų ' kuopos LDLI)., 
LSS. SLA'. ir TM1L; tečiaus p. 
L.' J. tiktai prių vienos, rodos, 
SLA. kuopos tepriklauso.

— Niūronių Jurgis.

Jus, ku
rios greitai 

pailstai: e- 
sate išbalu
sios, suny
kusios ir nu 
sikarnąvti- - 
sios; ner
vuotis arba 
greit susi

erzinamos,
.gurios pasl- 

duodate me 
lanchofijai arba “numėlynąvę”, iš- 
egzaminuokite savo kraują dėl sto
kos geležies. Nuxated Iron paimtas 
tris syk i dieną po valgio- padidins 
jūsų stiprumą ir pakantrumą į dvi 
savaiti laiko daugelyj atsilikimų.-— 

kFerdinand King, M* D.
Išdirbėjų Pastaba.—Nuxated Iron 

rekomenduotas viršminėto Dr. Kin- 
g’o galima gitlit pas kiekvieną gerą 
aptiekiu pilnai pasitikint geromis Į, . n j x •pasekmėmis, arba grąžinami pini-į K1O progltSO pi - 
gai. Gydytojai paprastai užrašo du 
penkiagraniu -plėskeliu ėniimui tris 
sykius į dieną po valgio.“

SQUTH OlįAHA, NEĮBR. „

Nubėgo pas klerikalus, u

Skaitykite ir Platinkite

Musu tautininkai, pasivadi
nusieji “viduriečiais,” galutinai 
susigiminiavo su tais, su kuriais 
jiems reikėjo^ sus^iminiuoti — 
su klerikalais. Nieku bildu ne
būčiau tikėjęs, kad visų laikų 
bčsitituhiojantįs save pirmei
viais, pažangiaisiais ir t.tĮ, o bu
tų galėję sueiti į taip artima gi
minystę su atkakliausiais yiso- 

; —' lietuvių 
klerikalais. Bet tai faktas, ši
tų faktų, pripažino dargi pats'5 
kunigėlis. Ir su tokia negarbe 
musų “pirmeiviams” -4 vidu- 
ricčiamsli Girdi, “kad jau jie

SKONIS

'IUĮ|

tu”.'.. Vadinas, musų “pirmei
viai” nori veikt kartu su kleri-

Šį kartų, beje, jie veikė kar
tu rinkdami parašus po klerika
lų patrupinta peticija. Tik tas 
“veikimas” jĮiamš ncka’jinkaip 
sekėsi, nes daugelis atsisakė pa
dėti savo parašų po peticija, ku
ri eina prieš Lietuvos darbo 
žmonių valdžių. Kili net sta
čiai atsikirsdavo parašų rinkė
jams, »kad jie neiTor turėt ką 
nors bendra su smetonine val
džia, kuri, jeigu ji pasilaikytų, 
iš Lietuvos padarytų antrų Is
paniją.

Neabejoju, viduriečiaį kada 
nors pamatys, kad ta talka kle
rikalams atnešė skaudų smūgį 
jiems patiems. Bet tuomet rasi 
jau bus pervėlu....

. —Lietuvos Darbininkas.

Tiktai Dabar
Jaunų Vyrų Lieme= 
niniai Siutai Perka
mi Visu Smarkumu

Dabar, brangus draugai, čia nėra 
nieko “puoštino” šioj p. SVilsono 
kalboj savo bendrams darbininkams 
■ir ne9 Ar neskamba ji kaip kalba 
tikro žmogaus kitiems tikriems 
žmonėms? Ar jus matote kodėl kie
kvienas Wilson & Co. organizaci
jos darbininkas yra paskatintas da
ryti kuogeriausiai, kadangi jis turi 
oagarba prie savo viršininko ir ka
dangi jis supranta kadjsavo virši- 
ke mato toki pat žmogų kaip ir jis 
oats, stumiama atlikti didelius da
lykus tos pačios žmogiškos pajiegos 
kuri valdo visus kitus žmouc*?

Ar jus nejaučiate taip kaip ir aš 
kad jus galifė pirk ties AVI įso n A:(’o. 
produktus su saugumu? Ar jus ne
jaučiate. kad Kompanijos ob“lsis 

“The Wilson Label Protects Your 
Tabla” turi nenanrasta reikšme? 

Ar jus nematote, kad visokis prodtik- 
‘as, išeinantis iš Wilson A Co. dir
btuvės turintis ženkleli “Certified”, 
ar obalsio antspaudo, ar abu yra 
gvaranfija kokybės?

Su pagarba 
VVILLIAM. -C. FREEMAN 

250 Fifth Avė., New York, City • 
(Apgarsinimas)

4

“Kiekvienas turi savo sk inj’’ yra sena labai teisinga pa
tarlė. Kuomet kalbama apie maistą tai yra tikra tiesa, 

Bet duona — kiekvienas valgo daugiau^irba mažiau duonos 
—Ir beveik kiekvienas valgo Schulze’s BUTTER-NUT 

BBEAD duoiup kartais per dieną — jeigu groserninkas arba 
. saldainių pardavėjas dar visos neišpardavė.

Stebėtina populiarė duona, šeimynos skonis taip buvo pa
tenkintas su Schulze’s duona, 

BUTTERMDT BREKD 
lengvai suprantama, kodėl didelės Schidze duonkepyklos diiv 
ha dieną ir naktį kad aprūpinus šeimynas, kurios mėgsta ge
riausiai. • 'X

Nieko nėra kas taip pat butų skanu, kaip užtepta sviestu 
riekė duonos. Pamėginkite — jus panorėsite kitą ir dar kitą. 

Ne dyvai kad jūsų groserninkas taip tankiai išparduoda.
• Pasakykite jam gauti daugiau — ir atskirti jums kasdien 

du ar tris kepaliukus. Jam bus malonu tą padaryti dėl jūsų.

’ SGHUlZE BAIING COMPANY
VAIKŲ IR MERGAIČIŲ ATYDAI! Klauskite 
,savo groserninko, kokiu bildu jus galite u£ 
dirbti $50.00 arba vieną i§ šimto mažesnių su- i - 

mų savoliuosame laike. Lengvas ir tnalonits'K. ■ 
darbas. Jeigu kartais atsitiktų ginčai dėl k<K 
kios nors sumos, ta pati suma bus išmokėta vi
siems ginčijantiems, dėl tos sumos. Paskubę] 
ir šiandien pat nueik pas savo groserninką-J 
juo greičiau, tuo geriau. Šis kontestas pas] 
baigs Gegužio 1-mą.

v

Ar tebevartoji patentuotųjų 
vaistų* kajendorių? Geriau mi
ni ėsk jį šalin ir gauk naujų iš 
Suv. Valstijų Sveikatos Biuro 
(U. S. Public Health Service,, 
Washington, D. C.) Jis siunčia
mas kiekvienam, pareikalavus.

Minykų 
Kunigų 
Darbai1

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Ilalsted St. 

Chicago, III.

ATDARA 

taipgi kaa 

Nedclia 

iki pietų.

i:

n

Ir jus rasiteŲDiis gerai pri
sirengusiais naujausiomis 

spalvomis, naujausiomis 
jjctrcnonm ir audimais po 

$18, $20, $25 
ir $30 

Konservatyviems vyrams 
kurie ne tiek išreikalauju 
naujų starliųj mes turime 
didelį įvairumą paprastos- , 
nių modelių, kurie yra pa
daryti dėvėjimui ir ilgam 
užslil(1ikymiii ir yra geros, 
teisingos vertes nuo

$18 iki $40
ATDARA
Utarninko, 
Ketverge 

Subatos 
val^arąis.

1800-1806 Blue Island Avė. 
Kampas 18-tos gatvės.

k

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

r ’fty. y* , 
| /rihU'.MAN
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NAUJIENOS
HM MTHUANtAM OAU3T

Ji bus didesnė rtė-
tuvų. Kad tokia valdžia lik- M peųuirędby thę’acl of<Oct d,M17’ fiu bolševizmas praėjusių kelių 
tų ‘tpactovi”, aš Ca- > J— —••
ro valdžia irgi valdė durs

m ... • . b ui •minus n pviApie Padėjimą mainis. Duokite tikrajai Rusi 
jai progą.” ,r 11

CHICAGO, ILLINOIS.
T«l«pho>« Carai HM

Naujienos eina kasdiena, HakMuft 
nedtidienius. Leidžia Naujiena Bo- 
dfrova, 1789 S. Hahted SųChlcaio. ffi. Telefonas: C M

r

1

Potnyeia, Gegužės 2, 1919

I
nkus, kurie čia atsieina nuo 25 
ki 30 frankų pora. Del to* f run- 
inzaitės labai mėgsta amerikie
čius, jie mat turi buku d’aržan 
(daug pinigų) ir jų nesigaili.

Tai tiek šiandie, nes truba pu
čia vakarienei: reikia eit bliu- 
!is pasiimti; gal ir vėl gausiu 

d’Mtiu. Musų seržantas Šiau
ri linksmas buvo, tai ir byfstiu 
d daug išvirė, o pilvas rėkte 
kia. ,Viso labo Naujienoms ir vi- 
oma kitiems draugams.—Julius Balchunas.

“Rusai yra expertai kons-
* piranijose. (Jie augeMjo orga- 

•nizuoti > šinrtus tūkstančių 
žmonių ir ąpginkluoti juos 
•po noeia daugis caro nu- 
saurttytų šnipų. iRevoliucij 
paliuosavo tarp * 100.000 
150,000 politiškų kalinių.
siškų revoliucionierių Itoloni-1 ptamehd valdžia galėtų kiek pa

 

jos Amerikoj buvo tik nesvar Į rftovėii. t 'Darbininkai (Rusijos

bi sriovė galingojo judėjimo. |toiedUN>se7 inoka sukalti revo-
jie mdka nuspirti vald-Į me.
jd ji negerai valdo. „ . . . t t ,♦.. Tarnauju, kaip žinote (o gal
'Kaimiečiai nori balso. nežinote), garsiojoj 82-tfoj Di- 
darbtaitikai «škaUuja|'fa^^ ’A*

r Rimšai n cv
aiegu maisto iramagu-l

Norint suprurti, kokis padčji- 
Snąa taukia naujos ^raidžios, rei
kia 41noli, kad Šdbs yra sugriau
ta ir išardyta, jos Žmonės alka- 

mapatflrikinti, nusiminu bet
kad įirtnehvuino Ir laisvės ūpas 

tai|> giltai įsisėdęs^ jog tik

Truc’trtinsbiHon'filed wlth the pofit- 
maltor at (Ihicago, III., May 2, 1919 ( 
m reųuircd b>lhe art of Oct. 6,1917 |

Kareivio laiškas iš 
Francijos.
'Franciją, 'bal. 12, '19. 

'Brangiosios mano Naujįcpos, 
sena i j ussų nebemačiau Ir pasiil
gau 'be galo. Bet dabar tikiuos,

SO. HALSTED STREĖT
—

SUBATAI IR PANEDSLIUI. I sky
rius geru namuose dėvėti suknių, ne
paprastos vertės už tą kaina 98c ir 
augščiaus. . , , . •

MOTERŲ jEVERYKAI I skyrius $5.00 
rųšies, išparduodant po -J-. 55.

VYRŲ ČEVERYKAI I specialia skyrius 
pasirėdymui ir darbui. Labai verti $4.00 
dabar $2.85. v

•VAIKŲ ČEVERYKAI I skyrius, geros 
skuros, gero darbo, verti $1.75. specialiai 
$1.15.

kutt tftimpu laiku vSf susieisi-ĮJ.'.,,,,..,!=a

i Pabraižos
< 7i

Trims

Trane mėnesiams . 
Dviem mėnesiam ..« 
Vienam mėhaaiul .<

Suvienyto* Valitijoas. ■< OicOaL 
pečtu:

įveiktų viešą 'bolševikų veiki- Į 
mg Rusijoj, pastarieji tuč-tuo 
jaus imtų veikti šlaptai ir at-, 
liktų darbą nelegaliu ir pavi 
jhigu keliu. Reikėtų amžinsi

*

Apžvalga
True translation filed,with tbc post- 
inaster at ChicągO! 111.. May 2, 1919 
as nKjuired by tne act of Oct. 6,19f7

>A VIEN A NUOMONE
APIE RUSIJA.

Verta yra pažymėjimo B. Ka- 
įlano nuomonė Hnk Rusijos, 
kurią jis išreiškia Daily Ncws. 
Štai įi: ’

“Tegul mes imsime klausi- 
x mą tik Suv. Vahtij/interesų 

žvilgsniu. Šioj valandoj męs 
kariaujame su Rusija- ‘Faktas, 
kad bolševikų valdžia nėra 
musų prųMižintu, nepermuino 
fakto substancijos. Musų karei 
viai nešaudo j Leniną ar 
Trockį, o | iŠ žmonių mariui
^kruluoUis kareivius. Išarėk 
nebuvo apskelbta. Faktiškai, 
nebuvo kojinamu kištis j Ru*' 
sijos vidurinius reikalus. Bu
vo ketinta tik suvaldyti 
kiečių* bvhrisvių* veiklumą 
čccho-šlovakus.

“Dabar, kada Vokietija 
musų apgalėta, vieton iškelti 
visus vokiečius iš Rusijos, 
mes laikome juos Rusijoj, 
•kad išgelbėjus ją »nuo anar
chijos, ir vartojame Čeko-slo- 
vakus kaipo įrankį palaiky- 
'mui reakcionieriškų genero
lų “diktatūros” Sibcrijoj. 

Vieton ekonomines pagelbės 
suklaidintai Rusijai, mes už
darome duonos statymą jai iš 
Siberijos ir nuo Volgos.

“Kiekvienus rtisaš dabar tir' 
ri šautuvą (? Red.). Karės 
padėjimas šitokiame milži

niškame žemes plote roikalau 
tų atidos nulionų kareivių. 

Laikraščių pranešimai kalba 
niunts, kad bolševikai turi 

armiją iš 500.090 žmonių 
(Dabar gal yra daugiau, nes 
šis straipsnis rašytas kada bu 
vo pranešama, jog yra pusė 
miliono, o dabar sakoma* 

tkad jau milionas kareivių y-' 
Ta Rusijos raudonojoj gvar
dijoj. Red.)

“Rusijoj nėra lokio daiktui 
kaip tžynrii Vidujinė# ktesa. 

Svarbusis pasipriešinimas j>a- 
<cina iš daugybės buvusių vai- 

diiUrtkų i^ karininkų caro, 
valdžioj,.kurie liko išmesti ir 
dabar badauja, šitie ėlemcn- 
itai yra pikiai di»kre(litudti< 
•dėl painesnio jų ryšio au ee-!
tnąja valdžia. Kiti dfemęntai 

|n?oicriatnal«i, biznieriai/ 
•dvarponiai —visi turi prieš
giningus interesus 1A apari; 
to, skaitliumi nėra stiprus.: 
įvairios rgšies coup. d’etatk^ 
buvo matomi vietose, > taiki-* 
ninku konŲroUuąjamose, ku* 
rie (coup d’etatei) > 'iŠ 
suJUėmimo tarp priesbolše- 
vikiškų grupių interesų ir «e-| 
nojo režimo generolų—Kolča 
kų |r Semenovų, kurie išėjo 
pergalėtojais. Šitie akmeniai

talki-

J / , E. K Turime ge-
rtaurius , pfirierius ir geriausį:| Tautininką laikraščio barškalas 

Rtišijį po įnkliu Arkny? jie reFkdta^- -------
yra pasaulis prisirengęs prie Į reikalų yetiime* Kaimiečiai, ) Ml-Rūpinas mumks labai ge-,| § “brolių” tautininkų orga- 

 

tof ’ 1 kada nors šiaip w taip gaus|r, - . . _

••Rusiją PŠH imvo a- — > -jo- fe.

ruodu Europai, mtoiniškaP8- J,c Pr,wfs «>vi<?ty vtfldHą 
taupiuvči* žalią medžiam iirIM 'duoti 'jiems lygiai 'taip, kaip| 
•didelis augantis ■niarkbtga. RuJ Rc priverstų kit, kokią nebūk 
sija yra labai 'svarbus elenien j valdai#, kuri galėtų būti. Bdita 
tas pasaubo ekonominėj bu-jaPJ,>“*,c dttfbininkas, turis dir- 
davonėj, ir senam pasauliui baflulva, gaus sau iprogę drauge 
.kariaujant su ja negali butf su dafbiniriku dirbančiu Tanko- 
.išvengtas pavojingas ekono
minis jpad^jimaą vbame pa
saulyj, o ypač Europoj.

’ ■ s

“ <jito spnudoa ageiitai vk 
Kuomet stengėsi* nupiešti Ru
sijos žmones kaipo puria»~- 
barbarus, nemokančius akai-, 
tyt ir rašyt, reikalaujančius 
žvėriškos jiegos, kati auvtti^ 
džius juos ir tokiu^tmdu tei-. 

riuo Romanovu autokratiją. 
Rusijos žmonės, *nors didelė

pu, -kaįp motina savo vaikais’.

t
as, kuris-chicagiečiams apsijo- 
ija nuo Morgą ns t ryčio, turi ,y- 
t alingą barškalą, pavadintą tri- 
lis mizernomds literomis: “M.

MOTERŲ J AK ES, puikios su kaspi
nais ir ‘augšlos rūšies darbo .. 25c.

MOTER UNION SIUTAI kaip lik

tai geri dėl šių metų 98c.

MOTERŲ UNION SIUTAI extra\ge--

ros
49c.

i stew ir juodos kavos, bet tai nic- 
Iko. Juk gal pieninės ir Ameri
koj dabar pieno pritruko. Ofi- 

bcieriai stengias dėl musų geriau
siai, kaip gali. Kartais gauna
me ir cigatatų, ir šokolado ir! 
žvakių žiburiui, žinote, fnusų 
palociuoso ii* dienos laiku rei-| 
kia žiburio.

Pirmiau buvonjie miestelyj barškalu mirs.
Andai LMPS Devintoji kuopa 

ruęenge vakarą.—Pons barška
te tuoj subarškėjo:
! ‘-r-Rengė Apšvietus Moterų 
Draugija.. Dainavo ponios Gu
dienės choras.

Dramatiškas Ratelis ir Dra
mos Draugija skambino “Pa
skendusi ‘Varpa”—Pbns barška-

J mis — balta apykakle darbinin
kas Ocovąja už tą dabar ir jis 
gaus savo. •Darbininkas, kuris

’ dirba savo rankomis, kovos užlGouredles. Kaip južbalgėm tą 
savo progą ir valdžią, jei Joji bu r‘pikniką/’ netoli nuo Dijon, tai

i tų 'iš jo atinfta., I buvome pašaukti didelėn pero?
7 Idon J miestą Langty, preziden-

Abudu tuii^buti patenkinti. Į pagįtimi. Tai bu-
’ Busimoji /patvari Rusios -val-Į vo šventų Kalėdų diena, ir man 

dzia turi patenkinti juodu abu, teko arti pamatyti poną Wilso- 
o tą sovietų valdžia žino. Nusi-h^t Senyvas jau žmogus, bet 
Mdimai .yra ore ir sovietų val-R«lp šaunus vyras. Jis paavėk 
*džia yra paiėrongiifti juos autik-1 kino mus su Mcrry GhristmasI las atsiliepė. 

. ... . . JU. ’ivienas dalykas, ant >«• **'PPy Now Jįar, ir mes jį
S įfejfcitafcudu ^.esuHkskeikin^e. B^ome ir kitose

Pons' barškalas turi lokį įgim 
tą ar prisivaizdmtą palinkimą: 
įtllbčti/taip, kaip kad kalba visi 
ringi žmonės.

Bet kuo jį pons Dievs sutvėrė, 
|uo jis ir yra: barškalu gimė,

PANEDĖLYJ SPECIALIAI 5 šmotai

už .. 24c

GOLD DUST SUBATAI SPECIALIAI PLOVIMUI
MILTELIAI. 3 pakeliai už..................................... f 13c

Ii ir stebėtinai ideališki. Jų ak 
vibracija nėra

>li OBėt yra vieno* ant ir ^'PPy New Sear, ir mes jį

j (

VAIKŲ SIENELĖS padarytos vėli/u

luini, mieros 3 iki 6 V......................^49
MERGINŲ GtNGlJAM SUKNELĖS 

naujausios kvoiduolo: ir dryžuotos/ 
mieros 6 iki 14............................ 1.98

UŽLAIDOS ANT LANGŲ 6 pėdų ’ 
tamsios ii šviesios, žalios .. ......... Į 49c ,

—Skambint) Dramatiška Dra 
iffija.. ‘ i

Aštunto Rajono konferenci- 
o(s, Roselande, karžygiai pra-

BdHevikiti netaifla steigiamojo iškilmėse*, surengtose generolui 
«. M -i- sg*-. dss™1i, “ U ».«,•

MaM ^ Argonu. — -M W|I IM.e.l »■
** ame mes daų-| fazdą, Jurgehonh-Gugi, Mont-

ytiH L išmest v^l118 ^šoclidlpa- 
flriotus.*

Pons barškalas bandė jiems 
paluravoti: i

—Ketvirtoji kuopa nutarė iš
mest ponus: Lalį ir Jurgelionį, o 
poną G ūgį paliko ant i>aprav- 
kos.. ■

turi tiek operų, ir oi abejoju;
Argonne Išmest Grigaitį! Išmest St

sovietų valdŽlh liSHi llkra, . .... .. .
Ipati. nuspręstoji Rusijos vald-ĮjJ®^ savo draugui ^netekome. 
Žia. Ji’
|t »■ ♦. r » 4 . į

Jie atvirai sako, kad jie ncno-lmųjų pasiųsta į štetus. 
įi eiti su žmonėmis, šioj valan-j r ‘ ‘ ‘
Moj. Jie nesuvarytų nei 25 nuo- (Franciją. *Tai didelis vynuogių

tomi kiele tankiau ^Norvegijoj 
(Ibsenas buvo Norvegijos 
dramaturgas), negu Rusijoj.
Daugiau žmonių iš koklio tu 
kstaneno Rusijoj yra suiųpaži 
nę su Longfellow, ®dgar All-i ginčių žmogių, kurie norėtų I kraštus. ApsiMjofne mieste Ca- 
an Poe arba Mark Twain, huRnnti n* inns Ttah ihtvns I /lilLm ni-»in

|'Už tat mums buvo žadėta, kad 
82 Diviziją busilihti viena pir-

Dabar utvažiaVomc j pietinę Dr. A. Montvid
balsuoti už juos. Bet davusi dillac, apie 35 kilometrus jpie- 

• jiems šešta mėnesius ramumo ir hus| nuo Bordeaita. Čia dub^r 
geresniems laikams atėjus* vi- puiku ir šilta, visi medžiai jau 
sai bus kas kitu. ' Jie muito, kad lapuoja, taip kaip kad Illinois

negu Suv. Valstijose, šauks
mas fouvo Rusijoj, kad ji tu
ri perdaug žmonių visapusiu 
ą|Mfišvictimu ir kad jai'reikia tjje sqairo|;UOb su miestų darbi-1 liepos mėnesiu, kuomet Naujie- 
daugiau* žmonių su ąpedaliu; * 1 Mg
patyrimu, kaip vakarinėj Eu- 
■roi>qj 4r Amerikoj, šita 4dc-! 
sa (? Red.) negodoja <ir rtfe- 
megsta žmonių iš Vakarinės 
Europos ir tia labiau ameri
konų. Be to, 'Caro tarnai vi
sada stengėsi pasėti nepasiti
kėjimą kitom tautom Rusi- 
jos žmonių smegenyse.

“Sunkumo valandoj, krizi- 
syj, kuris vargiai yra lygus 
lx'ut vienos tautos istorijoj, 
Rusija urnai išgirdo padrąsi
nimo žodžius 'ir prižadėjimus; 
•iš Amerikos. Ji girdėjo prezi
dento *WikM>no žodžius, buk 
jis stovis su Rusija kaip mes 
stovime nu IFrancija. Ir pas
kui 'vieton •okonominės pagel- 
Ibus, vieton duonos, nies duo
dame jai akmenis, mes siūti- 
čiame savo kareivius muštis 
su jdis ant jų pačių genies. Ir

4 | !*• |Zl«0 |MUAUV«h

«i «k ąiabiuosi, žinodamas! buvp komunistu ir kuria dar MuslJ ofieiw.iui> žinonla> tie vu.
Įnesenai ■smarkiai {priešinosi kol Jiuotc Vttžiuajt, kazioimis-auto- 

jns ir ipąžvalgus, bent flta- ševikains: Jis sakė- mobiliais, ir merginu vežasi —
da Amerika gifles atgriebti; i-.^n.»^u..il

•Rusijos draugiškumą link sa- 
vęs. Kaipo Amerikos pilietis, 
aš noriu nižiįlausti: Ar apsi
moka duoti tokį įrankį įmusų 
priešų rankas Rusijoj ?”;
šita nuomonė nors nepilnai 

aiški, ir išfrikšta' be tikro žino
jimo apie dabartinį Rusijos sto
vį, tečiaus ji turi daug teisybės.. 

. . . ,i ir,

alistų ApšvietofT kliubas surengė 
referatą. Tarp kitą referentas, 
dg?>P. Grigaitis, prisiminė ir a- 
pie smalkiąją buržuaziją: nu- 

Leafy įrodė josios žlugimo priežastis ir 
užreiškė, kad mums, socialięt-

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. yVashington St., Mnrshall Fiel)L«Annex, 18 flioran, Suite 1827
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 13 ryto

1739 Sd. llulsted St. Phone Caiųįl 4626
Valandos: 6, iki 8 vakare 

Rezidencijos telefonas West 6126

Skaityldte Ir Platinkite 
“NAUJ IE N AF

■iiiukais ir vfįpau. Dabar .gi jicl nos ten suvo piknikus švenčiu
/visomis jiegomis»stengiasi pa-Ičcrnaus'ko darže ulba 
'traukti s a v o puse n-l Brovė....
kaimiečius. Jie duris visa,,kusi -Bet dabar dr mes turime dangti anis, delei to nėra reikalo sielo- 

’tik reikės. Jie išpildys visokius,tik raikės. Jie išpildys visokius, 'piknikų: tai divizijos piknikas,; 
ireikalavimus. by tik pašilai-;etai irogimento piknikas! tai bri- 
1 * gudos, tai bataliono piknikai,

žodžiu, net jau pagriso pikni- 
, įkliūti.

------------- ---------- --- ---- --------------- I---- j-- -

loffman Mokyklaties: draugija gali puikiai verst- 
’Jes ir be tos benugarkaulės kle
jos. /

O pons barškalai/ nubaršk'ėjo: 
—Grtijgaitiis gynė smulkiosios

kius. 
» »

Tikisi nuraminti

Gal jiems ir pavyks sulaužyki Kad Natijienos, ar kiti čika-j buržuazijos reikalus...
Fe ! Tas palaidu^hi barška

las stačiai gadina Morgąnslryčio 
gazietai. .orą. ‘—Reporteris.
I ! '

įieČius.

ti tas baisus, tylus, užgulęs, nc^ giučiai lako t ,piknikus, tai žmo- 
inuinanonias kaimiečių “maistu 'nės važiuoja automobiliais i!^ 
meauginimo” sUaikas. šitie J strytkariais, ir mergelių vežasi.(
'šios dienos vadovai gal ir ncį- *Bat kad mes keliaujame į savo, 
stengs visa to padaryti* bat žino- (piknikus, tai traukiame pėksti, 
mes. kurie patenka j jų galybės, 'ir ^r ant kupros nešamės dide- 
Mietas, atras būdą. Jlltausią naštą, kur sudęta visa

revoliucijos 'ėvfljiucijajrtiiusų manta: šaukštai, ir šako
jau ciua dabar ir eina ąpyąpar-,pgs» i1' kliudai, ir puodai, ir puo-

WnMIH»« -
'Jei ne bolševikai, tai ^kas?
Nesenai man ‘teko kalbėti su

* , I :•

žmogum, kuris niokuumet ne

I dukai, ir rūbai, ipdagi suplyšu- 
, tieji batai. Taip atrodo, kaip 

kad Cltioagoj koks burdingie- 
j irius nuo vienos gaspadinės mu- 
' fuojasi pas kitą ant burdo...

tegul Amerika ir talkininkai Lėkščių Inadmuazelių, atlapo- 
dlgiasi atsargiai su Kurija. Te- jpjR krūtinėmis, skaisčiais vei-' 
Igul jię sykį jpabondo pažiūrėtiĮidužiais ir trumpomis dresiukė-i 
itikruoju Kurijos žvilgsniu, le-1 mis: pažvelgus, net širdis apsa
gu! Amerika patiki gerbusiems hft ir akįt} uptemsta. Bet tu -r-t 
•vyrams, kokius mes turime irIpraivct: turi stovėt ątėnšion ko-

..Girdi Draugą Liebknechtą

Vienas labai “kairus”, kai
resnis ir už sveiką protą, plun- 
ksnailauži^ jtįiįame “organe!” 
nubraižė sekamai:

“Draugas Licbknechtas ir šal
tuose kapuose gulėdamas Vis te
bekartoja: Laikas atėjo patiems 
valdytis.” • f

Kažin, ar kartais draugas Li<\ 
bknechtas jam nekartoja, kad 
kliedėtojų organas nėra jokia 
klinika... psichopatams.

Reporteris,

Ideališkas Biznierius

Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į gali
mai trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir uni
versitetą- Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie mu\Q devynių metų paąisckimą'. 
Musų mokytojai draugiški, pažangiįs ir prityrę. ’ <■

1537 Nbrth Robey Street. Arti Milwaukee Avenuc .

Kazimieras Gugis

deda

Geriausias Laikraštis

'duoda niurni progą ramiai dirbt 
ii. Pasaulis' nereikalauja bijo
tis Rusijos. ‘Iklokite < J ipdjpi 
inogą, o ji išriš pati savo revo-j 
liudnį ‘ klausimą. 'Rusija dides^ 
iir* už bdlšcviznią Ji buvo did 
<Ę toč už Įsi vargusius to torius 
— ji suėmė juos į save. Ji bu
vo didesnė negu jos nuoamŽi-

kią valandą, su įlenkiančiu tave 
prie žemes,kronui ant pečių.<

Ne lik Ofibierjai, ale ir - kuni
gai turi tų gražių madmtiažėlių., 
Pastebėtinu; k ii d firancuzaitčs

^vi^i ‘Ikairiųnkiiiriųj ų 
Vadinami, “oflicialj

^Draugai sąjungiečiai, pirkite 
mano laikraščio serus,! Draugai 
už idėją — lik penki doleriai 
vienas..

Šiaip nuolat rašo lutas ‘‘kai
rus’’ redaktorius ten “rytuose”,

dovi medinėmis klumpėmis, bot i kuris labai piktinasi visokiu bi 
kame mes apsitojame ir pabu-'l zniu.
varne keletą mėnesių, tai1 beveik 
visos sugeba įritaisyti odps ba

Mieeto Ofisas: « 
it? H. Doarborn St.

MU-IIUally BMg. 
‘fc.. Central 4411 x >

nusiikoį)Jijavęs “senio lUieblkne- 
chįli/’ .(VViJliehmr) \strdlpsriius 

po jais savo šlaunų vardą? 
Tututis.

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted SI.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1810 1

DATR1J0TIZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE

‘ SAVINGS BANK

Kapitalas ir Perviršis «*•< 
{ $120,000.00.

S. E. Cor. Fourth anų 
Jackson Sts.

SIOUX CITY, u.

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

Office: valandos 2—4{ ir 7—9 
! iio pietų.

3001 West 22nd Street 
Tol. Lavvnddle 660 

Gyvenimas: 2111 Marshatl Blv. 
Tel. Kockwcll 1681.

T

Geriausias laikraštis Ameri
koje yra Aštunto Rajonb “otici- 
alis organas”. Jjsuli mat sturi 
lokį ypatingą gurbą, kuriami
šute 
skre])ai?i 
organas” atlieka labai naudingą j 
“funkciją’’: surenka Visa tai*. į 

'kas kartais — sužiniai ar nesu- j 
žiniai — galėtų įsimugtiliuol ne | 

O rasi jo biznis yra ideališkas, j geriausius lik rimtų žmonių 
toks pat kaip ir jis pats—kadalaikraščius.— — A-las |l

- i *
i .

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Uctovū Gydytojas Ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Ava.
Rezidencija 10731 S. Michijan 

Avė.. Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: Pulimau 141 
Vai.: 9 ryto iki 11 d. ' 

2 bor pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

IMPERFECT IN ORIGINAL
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GERKITE KARATA VANDENI 
JEI NORITĘ RAUDONO 

VEIDO

Sake, mes išrūdysime ir jausi

maudynės

Kad araiiau iirodyti ir geriau jau 
stis reikalinga yra kas rytą vidurių 
maudynė, kad iiplv-vus U kinio pir 
mesnės dienos išiuatas, rugičių su*

sldnrvmą ir nuodingus toksnijs, 
pirm Mfgu jie susigers i kraują. Tuip 
kilio anglis kada jis daga, palieka 
kilk nesudegamų medegų, lornwųc 
pelenų, taip priimamas mautas »r 
gėrimus'palieka kūno organiniuose 
tam (tirą skaičių ne\uviršklnnDų 
: irikgų, U riiios jei ne*>us pašalin
tos sudaro toksiną ir nuodus, kurie 
tada susisųnkta | kraują tais pačiais 
kanalais, kurie yra skirti susisunkl- 
mui tik maisto palaikymui kūno
j Jeigu jus norite pamatyti sveika
tos raudonį jūsų veiduose, jei nori 
te pamatyti jūsų odą daranties skai 
slesne, jums sakoma gerti kasdien 
atsikėlus stiklą karšto vandens su 
puse Laxcarįin ply telės, kas yra ae 
kenksaiingu išplovimui išmestą me 
degų ir kdisiuų iš pilvo, kepiau, 
plaučių ir Šamų, tlio išvalant visus 
ovgaamius, kelius pinu uegu bus L 
dėta i pilvą daugiau masto.

Vyrai ir moters su pageltusia o- 
da, dėmėmis, npųogitotn ar išbluku
siu vėidh, taiik tie, kurie nubunda su 
a^slv.ėhrsiu liežuviu, netikusiu sko 
niu gerklėje}, s mirdančiu kva 
pu kHi„ kurte yra kankinami galvos 
skaudėįinio, gatvos svaigulio, rūg
šties pilve ar.nevirškinituo, turi tuo-, 
jaus pradėti .gerti karštą vandeni, o. 
užtikrinnaW geras pasekmes i ka
lias savaites. •

Tarp kaip muilas ir karštas van_ 
<1im» išvalo ir Atgahrina odą iš hoUco, 
taip karštas 'vanduo >r Lasearin vei
kia i vidurinius organus. Mes turime 
viauoinet M^iiminti, kini vidurinis 

š y arui uos yra daug svarbesnis negu 
Lšlaukinis, kadangi odos skylutės 

nesugeriA nešSiurumo i kraują, kuo- 
iikrt viduriu skylutės jas sugeriu.
IAXCARIN PRODUCTS CO. DepL L 
— 2 PiHsburgh, Pa. (Apgr.)

KAHJIENBS, CEUKgO, III.
■ all';.!JUlUl-gllUl.l.ll.l...-< 1 1....... M-'Jll. lJ.J-JJgSJl.llLI. -LL-UU

Chicago ir Apielinke

Lietuvių Rateliuose.
■ BMDGEPOCT
inru-ir-.ri‘Vht^ *■—

Pasikalbėjimas au “buržuju

,tomis U dienraščio iškaipoaiis 
Kmd gyvas, tokio socialisto kai-' 
bėtojo dar nesmi girdėjęs, Jok* 
ftave gerbiąs socialistas šitaip! 
kalbėti negali, ypač kaip kad tas ■ 

n ___ , Bimba kalbėjo apie socializmo!
Ak šitaip, vadinasi tųnurta tvarką. Tatai, ką. jisai, supusa-| 

kojo, nedrįstu čią pakartoti: aš 
branginu ir laikraščio vietą Jr 
jo garbą.

Kas pastebėtina. Prakalbom

&iUNmnti, su dideliais ponais!

irgi k»pftaiibM«’ buržujui --4»! 
labai malonu pasipažinti, np su 
pridicliu X, bet ponu buržuju

HALSTED a I4T! STS-I
SUBATfJ VAKARAIS ATDARA IKI 9:15

* •x

akis

Aodak vienoje “pryšporto“ 
VttlgykJtofe patikau seną-seną 

priekį \ Apslšluc^va zubus 
kreipiuoli į jį: t

— Niu brol\ kur taip vėlai ba
staisi? ■ • ;x, 1

t — A. gerą vakarą! matai bu
vau kapitalistų susirinkime — 
aiškinosi prietelis X. j •

— Ką? kapitalistą susirinki
me ... Ar Mildos svetainėj ?

— Na ne *— regli kapitalistų: 
žinai, La Šalie bildinge — tratė
jo mano prietelis.

— Nagi, tai ką ten tarėte? — 
išlėto įkirtau. Thmsta lyg ir ne
panašus’ į I-a Sdlle įnamius...

e- Huni, hrnn'.. . Daug tarė
me! Matai, aš titriu aliejaus 

bendrovės akcijų, sy. Ttitai tu
rėjau progos dalyvauti viename 
susirinkime su dideliais ponais.

EPU C. WOLON

Vakarais
l W. 22*4 Straat
Tetaptame Ceslral MM ----------------;------- ----- tf
i. ii i W

________________________ i___________________________________________

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

rausą sankrova bus uždaryta.

VISA DIEN4 NEDELIOJE
Specialiai bargenai kiekvieną Subatę. Nusipirkite 

kas reikalinga laike šios savaitės. '
H.B.STERN

3442—3444 So. Halsted St,

Mono prieW matomai, be buvo Uio tikslu, kad)

Vo labai išalkęs ir negirdėjo 
mano ironiško* pastabos, tik 

tinkamai t rak jo:
— Matai daug dafy mttmė* 

ine. Bet užvis daugiausia buvo 
ginčų, žinai, dėl tą diviientų^ 
Didieji ponai stojo už tąi, kad 
divitentai butų išmokami, mesi 
prieš. Ir laimėjome! Tik neži
nia^ kurie iš musų žiopli: kada 
susipažinome su visa atskiriu 
pasirodė, kad nėra iš ko mokė
ti tuos divitentus.

— Nugi? •
— Tikra tiesa. Tos algos ir 

visos kitos nepermatomos ištiri- 
dv-s tokios, dideles, kad nors pla
ukus rauk nuo galvos... J

— O aliejaus darbininkai, sa
ko, nerimauja. Jie gauną .juokiu, 
gui mažų algų — eriinnu ‘Snur^ 
žų.|ų” X, kuris ir pats dirba tūlo; 
je šapoje, kur algos taipjau la
bai mažos.

. — Negulimas daiktas! — rik-j 
lėtojo pons “buržujus’*. Vclitiar 
i!uo ko jie parėįitijiaus, tai ir 
duok! Reikia gyvent su. protu,: 
tamsta, su protu,..

Bet tuomet mudu negali- 
jnc būti draugais — {kirtau. Aš, 
kaip matai, darbininkas ir vi-< 
suoinet stoju už darbininkų rei
kalus...

*— Et, ką čia, Gvaizdike, tu

paaiškinus žmonėms apie dar
bininkų. Šventę, Pirmą Gegužės,) 
kad paagitavus žmones švęsti 
ją, bet apie tai ne burbti Tai, j 
^vadinasi, sociaUstiškai... Kažin, I 
ar toli nuvažiuokime su lokiais 
“mokytojais ?” į

Antrasai kalbėjo, Andrį Ulevi
čius, pradėjęs popiežija ir inkvi
zicija, vėliau jbėgo į “Bimbos 
vėžes“ ir užbaigė prakalbą akė
jimu “netikrųjų” revoliucionie
rių,

Pabaigoj rinkta aukos. Kiek 
surinko, nepatyriau.

—Kuopietis.' 
------------------- e— Z >|\'U

. WEST SIDE...ii, ,
Iš 22-ros kp. susirinkimo

Ib priežasties 
Teatrą Krutamu

uždyką

dyką. Kiekvienas gali tą reikalą vesti ir turėti 
gerą pelną. Atsišaukite

S. SOKALSKIS,
29 S. La Šalie, Room 336, - Chicago, UI

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash* verte, 
Atneškite arba atsiųskite t 
Atdara kasdien nuo (k—g 
UtaminkaiA Ketvergais ir 

r Subatonūi 0—9.

CASH
J. G. SACKHEIM & CO. 
1336 MtLWAUKEE AVĖ. 
tarė Peelina ir Weed tiks,

219 S.

Aš ošini speciali- 
tas visų ligų

Ausų, Nosies, Gerklės ir Pintie 
tas, Kurtumas, Kataras ir Džiova u

Gali būt prašalinta ir daugelyje aUitikioMi iš
gydyta, jeigu gydys teisiagai. Ak per daug mo
tu gydžiau pasekmingai š*aa ligas.

■ano užrašas išgydytų ligMUųyra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

AŠ atitaisau kreivai akla be skausme vieno 
gydymu.

Pritaikau altinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas. >

r W. M. LAWKON, M. D. 

HHHM (Prieš pati*). Chicago, UI.

R.D DONOHOE.Speciafeta;
Vėliausioj Europicjidkos ir kitos 

SU f"-' ' metodo*. s^';' . \ ;
Jcl Jus turite kokią vidurių liga, kepenų, 

M&įt kraujo arba žarnų; spuogas ant skutos. se* 
tw saizdas, n u stojimą STIPRUMO arba a* 

vL J petito, koki gėlimą arba skaUdėjimą arba 
kokią užsisenėjusią ligą, kurios joms ueU- 

^3 gydė, ATEIKITE PAS MANE.f..” 
M&į Ebnedn patarimus ir Megsamlnuojn.
ta. C. T. DONOHOE.M. D: , 
M 36 Wsei Randoįph St., 
HHValandOs: 9 ryto iki 8;>

w , mis 10 ryto iki 1. vai.'dieną, i
- * . ' • m • 'Ii ’ ' '»• *•» t J

Balandžio 30 Mildažio Dvo 
rtninčj LSS. 22-ra kuopa laike 
savu nepaprastą «usirinkiutą, 
kad pasitarus apie Gegužes Pir-. 
mąją dieną demonslruot, ar ne. 
Tuo klausimu Aštuntas Rajo
nas prisiuntė kuopei laišką, kvie 
sdamas dalyvauti apvaikščiojo 
me ir geg. 1 visiems susirinkti-' 
M alina tiško svetainėn, kertė 18-1 

I • x k •tos ir IJhlštcd gatvių, o iš čia 1 
Wcst Side auditorium, kūr\Į>us‘ 
tarptautiškas ‘ indss-mitingas. 

visviena aliejaus dirbti neeisi...» Nutarta vienbalsiai dalyva u t ap- 
vaikščiojime ir susirinkt laiku į > 
paskirtą vietą I*o to pakelti 
klausimas: “Jeigu miesto vald^ 
žie neduos leidimo, kaip tuo- 
/niet?“ Kilo karštą diskusijų.; 
Vieni stovėjo Užtai, kad jeigu.

> 4 f f • •.! 1 I .

valdžia neleidžia, nedemodistrno 
t>, nes priešingai galima tik 
daugiau sau bloga pasidaryti ne
gu gera; kiti gi sake, kad mes; 
neturim nieko p9k»yt, <bet turim • ,, 
išbandyt savo spėkas, kad čia 
ir da taip;** o svečias Vikšris, 
kuris sakėm, kad jį rajonas at
siuntęs duoti 92 kuoiMii instruk-. 
rijų dėl apvaikž^iojimo Gegužės 
Pirmosios, ėmęs balso pradėjo 
šaukt: “Ponai iš Naujieną! po
pai iš Naujienų! Nereikia mums 
slėptis! Mes-mes turim visi de- 
lįionstruot. O socialistų parti
ja, jeigu ji nedalyvaus demons
tracijose, tai ji bus benk/’

Ir tokį Žmogų galėjo Rajonas 
atsiųsti “instrukcijų duot!’* 

, Mėnesis laiko atgal jis taipgi 
Į buvo atsilankęs f 22 4tp. susinti- 

kinią rajono reikalais. Kad d.‘ 
Grigaitis kalbėjo prie vieno įno-! 
šiina, tai Vikšris nieko nelau-. 
kęs, pradėjo šaukt: “Ponai, ca
rai, karaliai, buržujai,” ir pana
šiai. Butą geriau, kad rajonas 
ir kuopa, kur jis priklauso, pa
silaikytų jį ppie savęs, o vieton 
ijo paskirtų kitą, kuris kiek dau
giau tnusimano apie rajono ir 
kuopų reikalus, tuomet bus ir 
vieniems ir kitiems sveikiau.

LSS. 22 kuopa rengia gegu
žines prakalbas šiandie (pėiny- 
čioj), gegužės 2 dieną, M. Mei
lužio svetainėj. Kalbėtojais bus 
<id. K. Gugis ir P. Dubickas. Be
ito, dainuos Socialistų Vym^cho- 

į ras vedamas d/,J. Katiliaus. Pra- 
kidės lygiai 8 vai. vakare. West-’ 
įridiečiai, nepamirškite!

-Ant. Jum.
. ■ '■/ .-.vv

. 'W» >W ».■■ !! i •>

NAUJIENŲ DISTR1KTAS
’' ‘ *■' ii ‘a.- .t f V

O pagalius — aš... tu pats žinai, 
gyvėrtu iš savo penkįą pirštų.,

— Del tu — buržujus! Tu ne
nori padidint savo darbininkam, 
algas — nuduotai mėčiu tanu » 1 • » . ■ ’
patrankiau “buržujų* X.

- ė, bdol’, kam čia išmčtinėlį4 
liešijosi “buržujus“ X. J<dgu 

ta atskaita nepasitaisys— kHą 
metą mudu susilygintume...

Nugi bus ban-kru-tas —' oi 
kaip! , ■ . Į p

• ~ Ak šitaip...
— Nugųjįekftaip. < *
“Buržujus” ir vėl pradėjo šil

ti r Ii savo steiką, o aš palytoms-, 
p.igužoms iššliaužiau iš valgyk- 

. — Gvaizdikas.

Kaip kas išmano, taip Mve 
\ gano.

. kampas' uearbara. 
t yal. vikare, Nedčlio- '

■■v iili ,i i a„
—————■ ■ i į. i»i i,,.. . .■i,,'. ■■ f . ..\ v - :f-r

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI »

„Ar

UĮ.I...I..'1'J'r 'J..I_________Į "T J'1? ' 1

Lietuviškai Kalbanti Pardavėjai
Galima rusti praktiškai kiekviename skyriuje. Apart 

[to generali pardavėjai yra čia, kurie palydės jus po visą 
sankrovą ir patarnaus jums kiekviename skyriuje.
nrnm —...............    m cioti-i------- - ■Tnvi-n

Vyry Planelio Siutai
* ■ - . X. • < J. ■_  - _ —z 6SjįS ^ali’ Mėlyni, Radi 

J-Sįs Liemeniniai Siutai

$18.50
f*f ^,a J08 yrft — elcguntiš-

/■ /V k<w siutai už ypatingai
ė Į fU f mažą kuiną. Kiekvienas ją

M J A*AlW i'nw nori, kiekvienas jas dėvi,’bot
-M . . . I

dabar Čia jus galite jas pirkti už to-
- ik ,|wL..ąv

kią pigią kainą. Modtdiali yni ant 
vienos ir abieju pusių susegami, vi-r

lįA si rankomis siūti. Drapanos, kurio-
V iIš'I mis jus dėvebile didžitunlaniios, ka-

U V A daugi jos atstovauja naujausios j- 

dejos jaunų vyrų drapanų. Visos

' ffinhA mieros 33 iki 40,

Šilku Pamušti Liemeniniai
Siutai

Pusi rink imas ypatingo nžfditarnavi.ino, puikus .tamsus 
siutai, puikiu dryžių, pamušta alpaea ir šilku. Liemeniniai 
siutai evisų naujausią modelių, ant- vienos ir ant abiejų pu
sių susegami, gerai rėdanlįs l)u,)“/A£X Mį 
rangįs' augšlos^rąšies audimą !r pa-ąL 9 ■
siuvimus. Petrenos pu geiduli j am os^p

\ , f ’ . d

Geriausi Chicagoje Padaryti
• ■ Siutai

Jie yra patįs geriausi. Geresni negulint orderio daryti siu 
tai už daug daugiau. Jie viską turi savyje luis yra nauja ir

. .^iriHkinas ;-Z\/V ,f
niems vvrams ir konservatyvi nib-^L . JF I
«wuu .............  ..................uOd'Vv■ .......... ........................................ ......................... . ....

C'T'E} D\P 3442 So* Halstęd
1 dvi N Street, Chicago. 

Specialiai,Subatdje£4 A Q 
VYRU DARBINES KELNES&I.70 

. vertes S3.OO
Uždaryta Visą Dieną Nedėlioję

Neutsitikikft savo regėjimą nftr- 
na jam bv kokiam neprityrusiam 
iptiekoriui, anksoriul ar kėliau- 
iančiam pardavėjui, nes jie su* 
eiksr jus akims tik daugiau blogo.
Ai turiu U 

taiiu ištirt ju 
Įnms akinius

akis Ir pririnkti 
r*I. Darbų ai> 
užtikrintai 

ai nebus reiks*

IMI

JOHN SMET ANA 
lKIU 8PKCIAU8TA0

Mios lubos. rirt Ph
Ttmykite I man 

Valandos nuo t-tos 
I saL vakaro. Ned 
▼ak ryto iki 13 vai

"|>sh»»i e leaas—

I Dr. A. R. Blumenthal |

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 mMet 
Gyvenimai ir Ofisai

SPECIALISTAS
7 />, Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
‘OFISO VALANDOS:

Nuo 9—10 ryto, nuo ,12—4 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare, Ne- 

dčliomis nuo 9—2 popiet
Tetaptame Vanta U7

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams tinomas per 16 ma
tų kaipo patyrus gydytojas, chirurvas 
ir skuteris.

Gydo aitrias ir ohronilkas ligas, 
xų. moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas h- Labaratorija: W25 W. lltb 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
4k~8 vakarais. Telepbons Canal SU A 
GYVENIMAS: 8411 8. Halsted Street

VALANDOS: 8—» ryto, Ūktai.

Praeitos seredos vakarą LSS 
Ketvirtoji kuopa surengė -ge
gužines prakalbąs Mildos sve
tainėj. Kalbėjo Bimbų ir An
driuje vičius. Plrmasai kalbėjo;
apie nrilitariziHą, nurodinėjo- 
kokią hlėdį jisai teikia pirmiau-, 
šia darbininkų klesai. Išpntd^ 
žios kalba buvo ytin ųnergingą! 
ir aš buvau bepradedąs manyti^ 
kad visa išeis kuopasekmingiau- 
sia. Suklydau. Tolimesniuose 
savo išvadžiojimuose kalbėto
jus pradėjo krypti nuo temos, 
kol pagalios užmiršo viską: ir 
nuosaikumą ir padorumą. Pa
vyzdžiui, norėdamas! pakrėsti; 
juoko, kalbėtojus teikėsi nuro
dyti tilpusi Naujienose redakci
nį straipsnį — “LSS.- valymas.” 
Pasiskaitykite, girdi,;tai kas fen. 
parašyta! Tik kas ten parašyk 
ta —- nepataikė. -Matoma, .ir! 
jam pačiam butų uCprošalį per- 

■ įskaityti... Bimbai laį«i 
Tupi kas ten dėdasi su ta Nau- 
jienų “ministerija.“ J;, žmogus ir 
šiaiį) ‘jr taįp “aiškino,“ kol ga-1 

(lu gale surado, kad ‘ji,prilyst^—- 
lietuviškai valdžiai! ;Tas,;.ppns| 

’diiHigiis, žinoma, tai įdarė tiĮiųl 
liksiu, kad įkaridus, kad diskre
dilavus dienraštį publikos -įalįy* 
Ise.. Bet iš vjsos jo pųgakog ira- 

' >o tik tas, kud' jis “kaip išma
no, taip aave gąnb”... Nen Juk 
ir patd vadovavosi susikolektuo-

.«■■■; ■, ...i*

Rūgšti Smetona
Mes dabar gatavi esame 

parūpinti pirklyba iš musų 
naujos, modemiškos ir sani
tariškos pieninės. Su musų 
tirštu, riebiu

Budies Smetonos
' Produktai

Su arba be sviesto riebumų, už 
’ labai pigias kainas. Padaryta 
kasdien švieži. Ateikite arba te- 
IcEouuokite.

LHwndale 255.
GUD FUD DAIRY PRODUCT 

į co.. •
2721 W. 12th SU Chicago.

i

3 ,

r' ' ---- ' S t
Netyčia v'ąkar patekau į Aš 

įtinto Kajpuo surengtą iškilmę.
apvuikščlajnhą Pirmos. Gc-* 

-gūžės Maltinius k o svetainėj.
& >

m „a. .ėUoiį,iW.iir m i, i i i i^iį«.

(Tąsu bėką *ut fkpuidp.)
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VyiiškųDrapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa- 

kynui siutai ir ovorkotai. verti uųo
;$30 Iki S50 dabar prtrsidnoda no 
'$45'335 siutui ir overkotai, nuo 
$$15 ir 25 dolerius

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotav nuo 87,50 iki 
18 dolerių,. <

Pilnas pasirinki mals kuiliu pamuš
tų overkotų. (*

Visai' nmžąi.vvąrtptį siutai ir over 
kąjkVy&tfte•.rtwAWRii W<šUliBr 
$5 ir augliau. ■ Keltičą nuo $1.50 i- 

,ki $4,50. Vaikinams siutai nuo $3,00 
iki. 7 dolerių

Ątdara kasdien, nedaliomis ir va
karais

S. GOl^DON 
-1415 So Halsted St . Chicago, III

Ofiso Tel. Yards 2544
Residen. Tel. Boulevard 5W>2

John W. Sarpalius,M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos 
10:30 ryla iki 12 dienų;

2 po pietų iki \ vai.;

7 iki 9 vai. vakare.
Nedėliotais ncpriinania

3252 So. Halsted St., Chicago, Iii

Dr. M.T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas
1757 W. 47 8L Chicago, HL 

Ofiso Tel, Boulevąri" 109 
Bei Tel Seele^PO

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

VALANDOS: 0-12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S Morgan Si. Chicage, 111

Tetaptame Yards 5032

VAI

Dr, Leo Awotin 
'Gydytojau, Chirurgas, Atitaria 
1920 tie. Halstad tik, CHcage. 
Kaltai RetuviMak latviškai h 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rytą; M va
karo. Tek Canal 4297.

Rez. 938 S Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haynjarket 2544

DR.A.A.ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

SnecIaŲstas Moteriškų, Vyrioką,
• Vaikų ir visą chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St. Chicago 
Telepbone Drover 9093

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

I. Stupnicki
Morgan Chicago ■'
OS: Nuo 8 Iki 11 ryto I 
;c b iki b vakare ?

J r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 l|d II

Liberty Bondsus 
dali išmokėtų, bondaua Ir w»i 
savings stamps nuperka ui ca*b 
Ėmei and Co.. 740 W. Madison st., 
kampas st,. kampas Halsted at 
Room 282. 2ras augštus, virt h'amou? 
Clothing store, atdara vakarais Ik 
t wl. Nedaiiomto nuo 10 iki 1
- 1 1 ‘"-'r.. —r

.■euUBUJritUSMUJUUfefes 
f Tek Yards Mik < AKUftBHftA 

■LteiMrs.A.MIcImltrlcz
Akntarijoa K«- 

Kf r riki Hgal praktika- 
Pll PeaMylvaBfllos
Ll v>«P italė— Ir Phila-
ifti* Pssekuala*
' ■fe" *’ ■' Si?W ’ 9*Mrsauja 

^HClmdyme. Duodu rodą

INųS < iki 11 ryte, Ir

..........................
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(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

Apie lų iškilmę iki tol aš nieko 
nebuvau girdėjęs, nes rajono 
valdytojai niekur viešai nepra
nešė. Bet žmonių — pačių sų- 
jungiečių — buvo apsčiai. Kiti 
net turėjo susirast černasko sve 
tainę. Nuėjau jr ten. Susirin
kę apie trįs dešimts asmenų, o 
jaunas vyrukas .drožia karštų 
Ppydiųi r— apie iritematfionnlo 
pardavikus. Tik už kivk jisai 
buvo parduotas — nepasakė.

Nusibodo klausytis jo pasa
kos apie socialpatriotus ir apsi
sukęs išėjau. Pakeliui užsu

kau į Old Style In. Čia, vyruti, 
kitu. > Publikos daug, ir kal- 

• bėtojai visai nedaro bnrgėno iš 
internacionalų. Kalba rinitai, 
pnmok i na nčia i.

Je. nuims <lar ko reikė
tų pasimokinti jms svetimtau
čius. , —K. A. S.

TOWNOFLAKE

Tarptautiškos prakalbos.

Utarninko vakare, bal. 29, 
Ashland Teatro svetainėj,’ bu
vo tarptautiškos prakalbos. 
Bengė vietos socialistų skyriai.

vai. vakare, bet jau prieš paskir
ta laikų ji buvo pilnutėlė, taip 
kad daugelis turėjo grįžti. Pra
kalbos sakyta keturiom kalbom 
—- lietuviškai, lenkiškai, rusiš
kai ir angliškai. Prakalbos pa
darė nemažų įspūdį.

Pabaigoj rinkta aukos strei
kuojantiems Lwwrencc audė
jams. Surinkta $135.24. Tai 
rodo, kad darbininkai pilnai su
pranta reikšmę La>sTenco audė
jų kovos su savo naudotojais— 
kapitalistais. —P. K.

GEGUŽINES APVAIKščIO- 
JIMAS IR CHICAGOS 

POLICIJA.

lie

lįslitp lai^ė dvetjns prakalbas: 
Malinausko ir Černausko. svetai
nėse, 18 gatvės apielinkėje.

Svarbiausiu ateiviu' darbinin
kų susirinkimu buvo laikytasis 
West Side Auditoriume, kur 
susirinko lietuviai, rusai, it lat
viai. Publikos priėjo tiek, kad 
į svetainę netilpo. Nors visų 
ūpas buvo labai pakilęs, bet už
silaikymas buvo pavyzdingas. 
Prie to prisidėjo gal išdalies kai 
bėtojų geri patarimai, bet dau
ginus gal pačių darbininkų susi
pratimas. Mat, vienas svar
biausių kalbėtojų, dr. Coppna- 
gel, davė klausytojams gerų pa
tarimų. Jis jiems priminė llay- 
marketo bombų Chicagoje 1886 
m. ir dabar “atrastas” Ncw Yor- 
ko krasoj 1,6 bombų, paskui, 
lnikraė&ių ir policijos pnsiKyri- 

intis ir pnlarė: Sėdėkite rainiai 
kol bus galima, o kada nebus 
gtffmla ramiai sėdėti, turėkite 
šaltas galvas, kad pataikytumė
te ten, kur reikia.”

Ir visi užsilaikė kuogražiau- 
siai. Bet policija visados randa

nori. Ji rado jų ir dabar i/ jos 
prisirengimas bųyo pateisintas. 
Ji suareštavo 16 žmonių be rei
kalo.

Pranešimai
Naujienų Piknikai.

* šių vasarų Naujienos taiso du 
dideliu pikniku, minėtinai:

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

IJet. Laisvės Kliubo mėnesi- 
nisvHiisirinkiinas įvyks geg. 3 d. 
7:30 vai. vakare, J. Mazelapsko 
svet. 3259 So. Union Avė. Drau
gai malonėkite pribūti, nes bus

jirinii..
<

A. Kvedaras, pirm/

L. M. D-stės “Apšvieta” mė
nesinis susirinkimas bus nedė-

sos narės susi dink i t nes yra

— Valdyba.
... ■ -♦

North Sides Draugijų Sųry
šis rengia didelį pavasarinį pik
nikų nedelioj, geg. 11 National 

Lietus lijo taip | d irže. Riverside III. Bus suruo- 
programas. Visus 

kviečiame atsilankyti.
— Rengėjai.

LSS. 185 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedelioj, geg.

4 d., 1 vai. po pietų, S. Radžians

Vakar diena su užėjusiu 
tųm sttvylė ir darbininkus, 
dėjusius maršuoti gatvėmis, vis 
viena ar bus lazdų nuo policijos, 
nr ne, ir policijų, kuri pasigami
nusi kulkasvaidžių ir pasivadi
nusi talkon gerų apštį pagelbi- 
niu, nekantriai laukė “strategi
nėse” vietose, kada “raudonie
ji“ pasirodys su savo raudonai
siais vėhikais.
smarkiai, kad apie vaikščiojimų ' Šta puikus 
gatvėmis nebuvo ko nė manyti. 
Bet policijai šitokiu atsidėjimu 

prisirengus prie Chicagos gel- 
tdnlapių išpustos,, “baisios re
voliucijos” tokia išeiga visai 
nepatiko. Jai nesmagu buvo
matyti, kad jos visas tas didelis svet., 3601 Ccdar gat. Visi na- 
prisirengimas eina ant šuns uo- riai atvykite užsimokėti mėne- 
degos ir ji dėjo visas pastangas ainius mokesčius ir uždėtus ex- 
tam, kad parodžius, jog jos tas < t ra ančdėlius. Nepamirškit dra- 
dnrbas nevisai buvo bereikalin-; ugar ir drauges, nes susirinki- 

, gas. Ir jai tas, bent iš dalies, mų nebus hč Bugp. 3 d. Kurie
pavyko. t v | dabar iivuz^iuiukvf

West Side Auditoriume, kur centro sus|>en(luoti. 
prisirinko žinomų daugiau ne
gu jie galėjo svetainėn sutilpti, 
po prakalbų žmonėms svetainę 
beapleidjiant, šitie “tvarkos” 
darytojai pataiko prisikabinti 
prie jų ir kaikiiriuos visgi apku- ( Mildos svet 
lė*, o keletu jų patroiinėmis nu- So. Halsted St. Kas pritariate 
gabeno šaltojon, Maxwell’o sto- šiam kliubui kviečiam ateit il
ties. Jie šitaipoš suareštavo še-' prisirašyt.
šioiiką fcnjontfų, bet iŠ jų tik 
vienų moterį ir šešis vyrus rado 
galimais užrašyti į savo kny- kq vakarėlį geg. 4 d., Liuosyhės. 
gas kaipo netvarkų dariusius/svet 
Tarp šitų buvo:. Mrs. Dominick 
Markovitz, 43 metų; Martin 
BeilUey, 1722 Girard Avė.; Fr.
Vridito, iš Ciceros; A;messio 
Morris, iš E. Chicago; John Kap

t pellitti; John Grietis, 6406 Al-1 gūžės 25 d., M. Meldažio svet. 
bany gt.. Jos Marcelli, 2340 Lea- Kalbės advokatas F. J. Bago- 
yitt g. ir Propin Leončik, Chica- čius.
go. Visus kitus neturėjo kaip
užrašyti.

Darbininkių, nors gatvėmis rengia prakalbas nedėlioj, geg. 
nevaikščiojo, bet mažne visi su^ 4 d., 2 vai. po pietų, K. of P.

neužsimokėsite, busite

Fiu. rašt. P. S. Rindokas
Jauhų Liet. Am. Tautiško 

Kliubo mėnesinis susirinkimas 
bus geg. 4 d.i 1 vai. po pietų, 

aut 2 lubų, 3142

— Valdyba.

LMPS. 29 kp. rcngiaodraugiš-

t., 1822 Wabansia Avė. Pra- *
džia 5 vai. vak. Bus įvairus pro-
gramėlis. Kviečia Komitetas.

L. L. Federacija rengia dide
lį '‘Kardo” vakarų nedelioj, gė

— Komitetas.

Roseland. — LSS. 137 kp.

JJ.iH

Cicero. — Liet. Kooperacijos, 
šėrininku susirinkimas įvyks 
panedėlyj geg. 5 d., 7:30 vai. va-!

So. 50th Avė., Visi šėrininkai 
ir šėrininkės malonėkite atšilau 
kyli, nes bus rinkimas darbinin
kų ant pikniko, kuris atsibus 18 
d. gegužės Szultz darže.

Sekr. A. Pečiukaitis.

TMD. 27-tos kuopos susirin
kimas įvyks nedelioj, geg. 4 d. 
12 valandų dienų, p. V. Pierzinsr 
kio svet, 4600 So. Paulina gat. 
Visi nariai malonėkite susirin
kti paskirtu laiku.

Jonas Vaišvilas, sekr.
-------- -y.

West Pullman. — SLĄ. 55-tos 
kp. susiirih|dnuis bus subatoj, 
geg. 3, .1. ęiruz<lžio svet., 722-^-^ 

1201h Stį Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi nariai prašomi susi
rinkt laiku. , r— Vflldyba.

Roseland. — SLA 139 kp. mė 
neskris susirinkimas įvyks su-

r<4 Socialistų svet., 11100 So. 
Mįchigan Avė. Draugai ir drau
gėj, h įsikinkyki t ei nes turimo

nuli. Už rašt.K. Kalnietis.

SLA. 36 kp. mėnesinis Susi
rinkimas jvvks nedelioj, geg. 4, 
Birutės svet., kampas 33 ir Mor
gan gatvių. Pradžia 1 vai.' po 
pietų. Nariai būtinai atsilanky
kite, nes randasi svarbių rėpia* 
lų iš centro blankus nufcal- 
savimui ir daug kitu reikalų.

— Org. J. Juknis

P. P. D. Unijos mėnesinis su
sirinkimas bus subatoj, geg. 3, 
8 vai. vakare. Aušros svet., 3001

rio Worit įstoti į P. P. D. ir na
riai turit atsilankyti. J. B. sekr.

Liet. Rubsiuvįų Upįjos Sky
rius 209 turės savo susirinkimų 
pėtnyčioj, geg. 2 d., Naujoj salėj 
1564 N. Robey St. Visi nariai 
yra kviečiami atsilankyti.

— Valdyba.

D. Liet. Kuni^aiščio Keistu
čio Paš Kliubas0rengia didelį 
Jšoncertų ir balių nedelioj, geg. 
4, Meldažio svet., 2242 W. 23 
PI. Pradžia 6 vai. vakare. Visus 
kviečiame atsilankyti.

— komitetas.

Susiv. Liet. Soc. Dainininku 
Pirmo Apskričio mišrų chorų

lioj, geg. I, Meldažio svet. Cho
ristai prašomi susirinkt tuoj po 
pietų. — K. Jurjonas.

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

—Valdyba.

CKfesgo
LMPS. 9 ta kuopa rengia pra- ( 

kalbas pėtnyčioj, geg. 2 d., -M ii-, 
dos Avė t. Pakviest! garsus kai-j 
belojai. Bus ir daugiau pamar- 
$nimų. Kviečiame alsilatukyti 
visas moters ir vyrus.

— Komitetas.
V--------- . X

’ West Pullman, BĮ. — \Vest 
Pullmano Lietuviško Pašeljtnio 
Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks pėtnyčioj ( geg., įM, Lie
tuviu Svet., 11946 So. Ha sted 
St. Pradžia 7:30 vai. vakare. Vi
si draugai malonėkite būti pas
kirtu laiku. — Valdyba

* ROSELAND. LMPS. 2Q kp. 
rengia gegužines prakalbai su 
puikiu programų pėtnyčioj. ge
gužės 2, J. Stančiko svet., 205- 
07 . 1151h S.I. Pradžia. 7:30 ■vai. 
vakare. Be prakalbų dar bus <lai 

nų, kurias atliks LMPS 2f kp. 
choras, panelės Bertuliutės ir lt. 
Kviečia visus 'skaitlingai atsir 
lankyti — LMPS 25 kp.

Cicero. — Cicero Lietuvių 
Raudonos Rožės Paš. Kliubo 

mėnesinis susirinkimas įvyks 
pėtnyčioj geg. 2, kaip 8 vai. vak. 
Joe Neffo svetainėj, 1500 So. 
49th Avei, Visi nariai privalo 
atsilankyti, nes bus įlinkimas 
darbininkų koncertui, kuris į- 
vyks geg. 3 d. Taipgi bus rinki
mas darbininkų piknikui, kuris 
įvyks geg. 25 d., —Valdyba.

’ 1 ‘-L». 'LL"1 1

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo dėdės Jono ža

gulio. Paeina iš Kauno gub., ^Vilk
mergės pav., Pirmiau gyveno Kana
doj; jis pats ar kąs žinote malonėki
te pranešti. i
<4 ANT. AMBRAZAS 
830 E. 89th PI. Burnside, 111.

PAJIEŠKAU brolio Petro J. Jan- 
[ kims ko,* paeina iš Kauno gub.l Tel
šių miestelio, gyveno La Porte, Ind. 
Jis pat* tegul atsišaukia, arbą kps 
žinote praneškite jo adreso. !

FRANK JANKAUSKAS;
11438 CatumctH Avė., Chicago, 

----- -A, .... .............. ........ .  ..........  
Pajieškau draugo Kazimiero Ma- 

tijuko, Paeina Kauno gubernijos, 
Zarasą pavieto, (Panenuinų sodžiaus 
pirmiau gyvenot North Chipągoj. 
Meldžiu atsišaukti...................... į • <

D. J’irn^ns
132 Magoun Avė East Chicago, hicl

Town of Lake LSJL. 3 kp. mė
nesinis susirinkimas įvyks su
batoj, geg. 3 d., 8 vai. vakare., 
Settlement svetainėj 4630 Gross 
Avė. Draugai visi privalote at
silankyti nes turime daug svar
bių reikalų aptarti.

— Sekr. P. Urbutis.

Pėtnyčioj, gegužės 2, LSS. 22 
kp. rengia didelį viešų susirinki
mų — prakalbas M. Meldažio 
svetainėj, 2242 W. 23rd PI. Kal
bės adv. K. G ūgis ir I^jDubic- 
kas. Beto, bus dainų: dainuos 
Soc. Vyrų choras. Visi kviečia
mi atsilankyti — Komitetas.

Cicero. — LSS. 138 kp. ųiiš
raus choro repeticija įvyks pėt- 
nyčioj, geg,. 2 d. 7:30 vai. vaka
re, Grigalaičio svet. 4837 W. 14

PA J IEŠKAU, savo dukters Barbo
ros Norvilaitės apįė 14 metų algai 
išvažiavo iš (’hieagos. Paeina iš Kau 
nq gub., Raseinių pav., Kvcdainių 
miestelio. Aš esu senas ir n duriu 

kam savo pinigus palikti. Todėl 
meldžiu atsišaukti.

J. NORVILAS. .
549 W- 14th St.. - Chicagįo, III.

PAJIEŠKAU George JnČIįnsko, 
Kauno gubernijos. Aš gavai 
Tamistos laišką be adreso, 
negaliu Tamstai atsakyti, 
atsišaukti.

August Silver 
VVįnchester, \Vis.

nuo
Todėl 

Meldžiu

PAJIFšKAU Onos Jetykės, Kauno 
gubernijos, Raseinių pavieto, Rainių 
kaimo Aržvolkių parapijos. Maloni 
kitę pati alsišaukti arba kas žino 
pranešti. s '

Antanas Andriulaitis
3321 So Aubui/n Avė Chicago 111

PAJIEŠKAU Fclix Bunevič, turiu 
svarbų reikalą, Meldžiu atsišaukti 
greitai šiuo adresu ypatiškai 8 vai. 
vakare. 3138. So. Halsted St, p per 
laišką J. B. . .. 33 42 So Unioį Avė 
Chicago, III /

■ĮIEŠKO kambarį
REIKALINGAS šviesus kambarys 

North Sidės apielinkėje. Praneškit 
A. Ambrozevičią 1443 N Paulina SI.

VAIKINAS pajieško kambario pas 
lietuvius. Geistina, kad butų 'ėfektro 
šviesa ir 18 gatves apielinkėje 
neškite laišku.

ANTON ROGĖMS 
1739 So Halsted St ‘ Cl

—........B=Hrase=-=aeer””

Pra

nago

iuSIŪLYMAI KAMBA
PASIRENDAVOJO puikus 2 kam

bariai dėl pavienio arba dvejų vaiki
nų arba merginų, labai puikioj vie
toj, prie pat Washlngton Parkų. 
Garu šyįdomi, maudynės ir elektros 
šviesa ir visi pa iyi n kilnia i. Kas my
li švarų gyvenimą malonėkite atsi
šaukti 416 E. 50th Place, Chicago 

Phone Drexel 3370
Klauskit janitoriaUs John Petrauskas

ATIDUODAMA refldoa kambarys 
vienam arba dviem Vaikinam. Maty
ki t nuo 6 iki 8 Vai. vakare, 1724 Ru- 
ble St. Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

, REIKIA OARHININKI,

; PADIDINK algą:
| REIKALINGA keletas vyrų, ku- 
' rte yra apsipažinę su Žmonėmis ir 
turi daug pažįstamų, visi galės pa
dvigubint savo algą nepertraukus 
savy dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY LAND & INVEST. CO. 
3301 So. Halsted Si., Chicago, III.

REIKALING/K langų plovėjų. At
sišaukite 62 W. VVasliington St., 
Room 2. Chicago, III

REIKALINGA gera virėja i resto
raną, gerai virėjai gera mokestis. 
Atsišaukite greitai.
10822 Miehigan Avenue, Roseland

REIKALINGAS bučerls. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai ir angliš
kai. Pastovus darbas, gera mokestis. 
Atsišaukite hiojaus

ALBINAS MARTINAV1CH 
201'4 -137 Str. Indiana Haihor. Ind.

REIKALINGA kriaučių prie mo
teriško kostumeriško darbo. Mokes
tis lino «25 iki -tt3O i saviiilę. Alsi- 
šnukite greit.
3145 So. Wells st,, 1 blokas j vaka
rus nuo XVentwonh Avė., Tel. Yards 
2263.

REIKALINGA švari ir ištikima po 
rn pas mane gyventi. Duosiu 3 kam
barius už pagaminimą man valgio 
ir švariai už’aikymo mano kamba
rių. Atsišaukite nuo 5 vai. ryto iki 
9 vai. vak.

J,. SKIPETIS;
3314/ Mossprat/St., ('hieago.

................ m a, ..... ...............-..—-.............

VYRAS j’cikalingns dirbti pirtyje 
1115 So. Paulina St., Douglas Baths

REIKIA n Meru Ir fuerginų prie 
lengvo daibo j dirbtuvę) gera užmo
kestis, ,
Rathborne Huir and Ridgwav Co. 
1418 XV 22 St v Chicago, III.

- __
REIKIA motorą ir merginų prie 

lengvo darbo i dirbtuvę gera užmo
kestis.

Rathborne Hair and Ridgvvay Co 
2279 So Union Avenue Chicago. 
v T -* y

RFIKIA patyrusios moteries rinkt 
skudurus, pastovus darbas gera už
mokestis. /

DRY and CO. ’ 
165-167 N. Green St., Chicago.
"REIKALINGA 2 vvrai ant bordo, 

arba dvi merginos. Užsilaiko ruimas 
Ir front ruimis tuščias. Yra telefonas 
L K. ’ 703 XV. 21st Place

RFIKIA žmogaus, nuo 30 iki 45 
metu amžiaus turi būt nevedės kad 
galėtų važinėti vieno ark Jin vežimu, 
biri »’-vn diirh*' atlikti gerai; .mokes
tis $25 į ^ayaitę.

Turi miegoti ten pat 
Chlcnąo )Yrec|ring and 
Maciūne Company, 

3086 Archer Avė netoli Ashland Avė.
> > Chicago.

REIKALINGA teiherių plombavi
mui ir šildymui vvarehuose. Pasto
vus darbas. 35c Į valandą. Ateikite 

gatavai j darbą. Pamatykite Mr. 
Bracken. 217 N. Jefferson St, Chica

PIRMAS OPERATORIUS

REIKALINGA MERGINA KURI 
IMT ATSAKOMYBE VISO SIUVA
MO MASINA DARBO ANT SPECIA
LIAI UŽSAKYTU KELNIŲ. TOKI 
KURI SUPRANTA IR GAJJ ATLIK
TI VISA DARBA PRIE KELNIŲ. 
GAT INT! MOKYTI KITUS. PASTO
VUS DARBAS VISA APSKRITA ME
TA. PAŽYMĖKITE AM«I, PRITYRI
MĄ IB REIKALAUJAMA MOKESTI. 
VISI ATSILIEPIMAI BUS UŽLAIKO 
MI SLAPTOJE. RAŠYKITE LAIŠ
KĄ 1 NAUJIENŲ OFISĄ PAŽYMĖ
DAMI ANT LAIŠKO No. 14.
1739 So. Halsted St., Chicago

REIKALINGA mergina dėl namų 
darbo, turi būti apsipažinusi su tuo 
darbu. Mokestis gera darbas pasto
vus. Atsišaukite 4632 S Ashland avė

REIKALINGA vaikas į nptieką; 
Turi turėti paliudijimą iš viešosios 
mokvklns. Geistina kad turėtų paliu
dijimą iš aukštosios mokvklos.

PURITY DRUG STORE 
4917 \\’esi l ltli St., Ci( ero.

Bl’IKAI INGA VYRU operuotojų 
prie moteriškų suknią ir siutu; mo- 
k.ąua taigščiausia mokestis; 14 va
landos ir bonus nlan,

L HUGO DU BROCK £ co 
210 XV Monroe St Chicago

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai .veži

mas, “bogė”, “brička* 3 setai pakin
kių extra vienlenai ir tt. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Halsted 
St. Chicago. III.

PARSIDUODA bučernės setas: 1 
Ice box 8x10, 1 blockas, 1 pjūklas 
1 cleveris. 1 meat raek ir 1 compu. 
ting scate. Viskas už $130.00 vertas 
$200.00
4053 -So. Maplewood Avė., Chicago 

Phone McKinley 5559

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

PARDAVIMUI

Pėtnyčia, Gegužės 2, 1919

, E X T R A
EKTRA BARGENAS.

Parsiduoda nedrinis vaikų veži
mėlis (Baby Carriage) beveik nau
jas. Tik už pusę kainos. Pirksi ne 
pirksi, ateik U* pamatysi jeigu tau 
Ii ikalingas?

I*. Kaminskas 
4909 XV 12.th St. Cicero, 

( 2-”'“. nugšlas iš užpakalio) 
PARSIDUODA kriaučių šapa

isais įtaisymais. Biznis išdirbtas 
per šešis metus priežastis pardavimo 
išvažiuoju i kilą miestą. Atsišailkit 
greitai.

Toni Statkus, 
1126 X\’asbington St Gary, Ind

m
su

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontruktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu Išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Cbl- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarnntiją. Kam tokis Žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITRUANIAN RED 
ROOFING CO>

and Shet'i Metai Worka 
2106 W, 24th bt Tel Canal 4802

PARDAVIMUI razinkų uogos debda- 
rymo vyno. Galima gauti kiek nori
ma. Sudėta po 25 svarus į dėžutes 

Covne Bros.,
119 W. South Water St., Chicago,III

ANT pardavimo patogi kriauOų 
šapa darau dideli apyvartą per ilgus 
metus išdirbta. Maža renda, darbo 
užtektinai Kvarbavimo ir taisymo. 
Parduosiu pigiai atsišaukite laišku 
arba Į Naujienų ofisą pažymėdami

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA naUjas,6 kambarių 

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

J. tamošaiTskis
Chicago, III10512 So. May Street,

EXTRA BARGENAS
TURIU PAIiDl’OTI bučernę ir 

grosernę ir namą ir du automobiliu 
vienas Fordas (rokas antras 5 pasa- 
žierių geram padėjime. Kas nori gan 
ti pirkti ir po vieną. Bizni ar namą 
arba automobilius.
2462 XV 46 Plucc Chicago

PARSIDUODA BUCERNC: ir gro«L 
šerne. Jeigu kas norėtų tai ir su vi
su ramu galima parudnti

716 XV 31 St
____ ____________ 111 L™

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

$200 dubultų sprtągsų Phonogra- 
fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dci-‘ 
mantine adata. TalP<l vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas, mie 
gamojo 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 šTmenesi"
Už $55 nupirksi puikų tikros .ska

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti .daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME Už DYKA. Priimsime 
Libertv Bonds.

WES1TRS STORAGE CO.
2810 XV. Harrisori st. % 

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- 
lioinis' nuo 10 iki 4 vai.

PARDAVIMUI trįs geri pečiai, 
šildomas kukninis (geso ir malko
mis purenamas) ir gesinis. Turi Imi 
greitai parduoti. 1012 So. MainS t, 
Rockford, III,

Parsiduoda geri rakau (ai iiT 
bai pigiai; Kreipkitės vakarais 

K BALTAS J
3044 S. Union Avė Ist 1'1 front

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 2 akrų 

trąšios vaisingos žemės ant South 
Side daržų. Renda labai pigi. Klaus
kite Mr. Smith. Room 206, 219 So. 
Dearborn st., (Chicago'.

NAMAI-žEMe
PARDAVIMUI naujas mūrinis na

mas, du metu kaip statytas, 4 fami- 
lijoms po 4 kambarius, su maudy- 
nėrpis, nuo fronto sankrova bučer- 
nei ir grosernei. Neša 12 proc. 
vininkas gyvena (ame pačiame 
me nuo užpakalio žemai.

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

Sa- 
na-

FARMOS
80 akerių 12 akerių Ui 

likusi ganykla su mišku, 
ru

nunoi, o 
^hiba 4 

imu, harne 14x20 gerian)Mujdėii- 
lj uk f;2 00(i įmokėti 500 dol, o li

kusius ant 10 metų
40 akerių 3 akeriai dirbamos, o 

likusi ganykla su mišku. 
15x156 viena klirvė, 2 kiaulės, 
vištų (ik $800 įmokėti, $300, o liku
sius po šimtą į metus.

80 akerių, 10 akerių dirbamos su 
naujais budinkais sy 5 ruimais, bar- 
nė 20x75 ir vištihinkas 20x20 tik 
$3.800, įmokėti $1,000 o likusi ils po 
.$200 i metus

C Godleski Room 908
122 So Micbigah Avenue

PARDAVIMUI bargenas kampinė 
muro sankrova, apatnamis ir 6 kam
bariai namcliš — 3701 Emęrald Avė, 
Priimsiu maža cash įmokėjimą ir 
likusius mortgąge po 5 nuoš, 

E O Keiliy, savininkas
308 West Van Buren st e Chicago

Šluba
12

Chicago

FARMOS!
Parsiduoda ir pirmų rankų, ty. 

pačių savininkų, parsiduoda ant 
lengvu išmokėjimų. Vieta didžiausioj 
lietuvių 'farmerių kolonijoj Michi 
gan valstijoj. Fannų galima pirkt 
kokių kas nori — didelių ar ma
žesnių, su trobom**, sodais, užsėtais 
hųikais arba viena žemę, vienatinis 
darbininkų išganimass iš sunkaus 
padėjimo, tai nusipirkimas farniųs. 

‘Platesnių žinių kreipkitės žemiau pa 
duotu antrašu. įdedant 3c krasos 
ženklelį atsakymui. *

TONY ZABELAA
BOK 1, Lake Co., Peaųock, Mieli.

------------------------- i—b——j---------------- -—
FARMOS PARSIDUODA

-----
Aplinkle miesto Scottville, Michi- 

gan kur yra Didžiausia Lietuvių 
Fermerių Kolonija Amerikoje, kurių 
męs apgyvendinppie su 438 Lictuvias 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ka, kuri turi Kunigą ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kolonijoje suvrnėn iš AngHkų jų ge
ras Formas kad Apgyvendimus jas 
lietuvals ūkininkais. Turime ant 
parbdavimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais < 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, Ujces gyvu
lius ir padarinęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kolonijos 
tai daro išpavidi), nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepirkai, atvažiuokite tuo- 
jaus pas mus rttes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
bus linksma gyventi imt gražių gerų 
ūkių kur laukai ligųs su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
jievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga
li ievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18<Akeri. Kurie 
perka pas mus uke$ gvlžkelio kaštus 
sughžiname, dua.dąmie dovanų $25. 
dorelius kožnam už, kožn£ prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūke. Norinti 
platesnibs žinios prįsiųskite už 6c. 
slamptf gausite ūkių Kataloga ir 
žcmlapt Kolonijas Adresas.

A. Kiedis Co.
’t Pcoples State Bank Building.

Scottville, Mich. •

PARDAVIMUI gera farjha 70 ak
rą arba galima mainyti į namą. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauia kuliama 
mašina. I abai graži viela priein
anti prie kelio. A-tl prie miesto — 
2 mvJjos. Galite atvažiuoti vaka
rais niiii Ii iki 10 vai.

P. Riš KU8, 
2837 So. Etnerald Are., 1-mos lubos 

iš priekio
■■ ■■ ■ y ■ n— 'iiy « » i . .7^ . i■ ■ i ■ ' i

DIDELIS BARGENAS
Pigiai parsiduoda farma, neišdi

rbtos 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 nutvėrę, 7 susiedai 
lietuviai. Lake County. Man butų 
linksma, kad tą rietą nupirktu lie
tuvis. Norėdami platesnių žinių, 
rašykite šiuo adresu: Norėdami 
atvažiuoti parašykite laišką, o mes 
pasitiksime ant stoties.

D. JUDIS 
Irons, Miehigan

■ . - i 1

R. 1

PAI t DAVIMUI 4 kambarių našle
lis su maudyne ir gesu. Labai pigi;*! 
su dviem lotais, prįskiiitant didelį 
vištų kiemą..
6828 So Oakley Avenue Chicago, UI

4

PARDAVIMUI namas.ir lotas, tu
ri 4 fialos. Neša $40 į mėnesį. Vis
kas gerame stovyje. Atsišaukite ir 
pamatykite šį bargeną. Kaina $3500 
ant išmokėjimo jeigu jus norite, 
1032 So. Union Avc.-2.ras fi front.

MOKYK!X)S

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus Žinovu j trumpų 
laiką.

Mes turim* didžiausius ir otriau
sius kirpimo-ttesigning ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus moKysitfe 

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą biįp stallės arba dydžio, iŠ bl- 
le iii adų knygos.
MASTER DE8IGNING 8CHOOL 

j, J. F. Kasntekn PerdMinte
FRANK LUKMLNAS, 190 N. STATE STREET, CHtCAGO. 

2957 W 39th Brighton Purk ('rieago Kampas Lake St. ant 4 lubų

REIKIA jauno vyra; kalbančio

ie-sipratusieji susilaikč nuo dar- svet., 11037 Michigąn Avė. Tarp St. Malonėkote susirinkti j 
...............  • ............ ....................................................---j 8Ubatoj turjSsime ną ir 4 iki 8 vai. vakare, į

Orir A M PEOPLES DRįUG StORE
UI Į,. A. M. 161G Wesl 47th st Chicago

bo ir praleido laikų prakalbo- kita dainuos LMD. Aido Choras tu laiku, nes 
sc svetainėse. Lietuviai sočia- Nepamirškit!. ‘ —Komitetas, dainuoti z

KATRA DTD-LIS BARGENAS
Iš priežasties ligos turiu parduoti

bučerne ir groserne taipgi ir namą;1 Vėliausios, mados Vertas $6000,’Nu- 
y\tsišaukite laišku į Naujienų ofisą, pirksi už $4600. Matykite .savininką 
pažymėdami Np 15, 1739 S Halsted 
St Chicago a

BARGENAS. Naujas mūrinis na
mas, 2 pagyvenimų, 7 metai statytas

1MPERFECT IN ORIGINAL




