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Streikuoja.

Bamberg,

Rumunai paėmę Budapeštą
Daug darbininkų sumušta policijos

Spartakai žudomi Muniche
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Reikalauja 44 .-va 
savaitės.
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Bavarijos spratakų komanduo- 
tojas sušaudytas.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chicago, Illinois 

Teiephone Canal 1500

Chicago, UI., Panedėlis, Gegužės-May 5, 191t
9B

True tranalation filed wilh the nost* masler at Chicago, III. May 5, 1919 
’ us reųuired by Ihe act of Oct. 6,1917

Gary juodašimčiai i už
puolė darbininkus

. jMeiĮęj'-mi1 miMu a___

True Iranslatton filed with the post-nuisler at Chicago, III. May 5, 1919 as rccpiired by the art of Ort. 6, Į9I7

Kviečia Italiją sugrįsti į tarybas

HE LITHUANIAN DAILY NEWS
KnttTMl m MCODd C1«m Matter March 7, 1914, at tha Poat Offlet at Chicago, Ilk, lujgar tha Act of Ma rch B, 1B7B.

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street* Chicago, HpMi| 

Talaphoaa Casal 1IH

Jugo=slavai irgi ren 
giasi karėn

300 valdžios kareivių žuvo arti Municho
ITALIJA KVIEČIAMA 
SUGRĮŽTI J TAIKOS 

TARYBAS.
Ko,B®'

-
fe V. ■ I

Taryba trijų? išsiuntė pakvieti
mų ir Italija sugrosianti. •

True trnnslntion filed wifh the post- 
nuister at Chicago, III. May 5, 1919 
as iriĮuired by the art of Oct. 6,1917
RUMUNAI UŽĖMĖ BUDAPEŠ

TA

BERLINAS, gat. 4. — Tage- 
blalt gavo žinių iš 
kad komanduotojas Bavarijos 
raiK’miosios armijos Eglbofer 
liko sušaudytas vakar ryte, ka
riniam teismbi jį nuteisus ant 
mirtimis. Hoffmanno valdžia, 
kaip savo Tageblatl, paskelbė, 
kad su komunistų vadovais bus 
elgiamųsi taip pat, kajp jie pasi
elgė su jų'suimtais užstovais, 
kuriu 10 liko sušaudyta Luit- c * *
pold gimnazijoj.

Taq> užmuštų dabartiniuose 
mūšiuose valdžios spėkų narių

CHICAGO. — šiomis dieno
mis sustreikavo 200 skudurų 
vežėjų, reikalaudami pakilimo 
algos, 8 vai. darbo dieno/ir pri
pažinimo unijos. Belo ^džionk- 
šapės,” streikui kįlus apleido 1,- 
300 kitų darbininkų.

MONTBEAL. geg. 3.-35,000 
Kanados geležinkelių dirbtuvių 
darbininkų pareikalavo 4 L vai.

ARNAUTOJŲ2 PAŠAUTI . 
STREIKE.

Darbininku kova
Preziden 

premieras Cle
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PARYŽIUS, geg. 4. - 
tas \Vilsonas, 
menceau ir premierasXloydGe
orge, sudarantįs tarybų trijų, 
pasiuntė raštų Italijos valdžiai, 
kviečiantį vėl užimti viela tai
kos konferencijoje.

Tarybos pakvietimas yra to
kio pobūdžio, kad, manoma. Ha 
lija priims jį ir kad laikinai |x r- 
truukti ryšiai premiero Orlando 
ir užrubežinių reikalų ųiinOde
rio Sonnino išvažiavimu iš Pa
ryžiaus, b G s atnaujinti buvimu 
Italijos (kdegatų konferencijoj 
prieš įteikimų sutarties Vokie
tijos delegatams.

t lino sako, kad Rtnnunijos armi
ja užėmusi Budiųieštų.

Talkininkai reikalauja pasida
vimo.

BšRLINAS, geg. 3. — čia pa
tirto, kad sovietų valdžia Buda
pešte turėjo susinėsimus su frtm 
euzų misija Viennojc^ iš kurios 
gavo sųlygas reikalaujančias ka- 
piiluliacijos sovtletų, atidavimo 
visų ginklų ir amunicijos ir kad 
Budapeštas butų užimtas demo
kratines administracijos.

Sovieto pasiuntinis atsake, 
kad jis yra įgaliotos priimtil vi-

■

True Manslation filed v ii n Ihe post- 
iraster at Chicago, III. Maj’ 5. 1919 
us reąiilred by the uct of Oct. (J,1917

JUGO SLAVAI RENGIASI 
KAREN.

siutimas, kad asmeninis saugu-

mynoms butų gvarantuotas, li
ko, atmestas.-
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Siunčia armijų linkui Fiume.

BERN, geg. 3. — Jei Fiume 
klausimas nebus greitai išrištas 
bijomųsi, kad įvyks kraujo pra
liejimas, kadangi serbai ir jugo
slavų kareiviai skaičiuje 300,000 
su ginklais ir amunicija, kurių 
jie atėmė iš Mackenseno armi
jos laike jos pasitraukimo, csų 
rengiasi eiti ant Fiume. Italai 
siunčia į Fiume susdiprinįmus.

True ♦ransinlinn file<1 x*Hh Ihe post- 
irasler at Chicago, III. May 5, 1919 
as reiiiiircd by the act of Oct. 6,1917

Bavarijoje
00 VALDŽIOS KAREIVIŲ 

MIRĖ.*

Spartakai išsprogdino 
traukinį.

VĖL DIDELI STREIKAI 
BUENOS AIRES.

BUENOS AIRES, Argentina, 
geg. 4. — Čia streikuoja visi lai
kraščių darbininkai/ Laikraš
čių atstovai nutarė uždaryti ne- 
aprubežiuotam laikui visus laik
raščius, jei strhikieriai nesugrįš

Jei tas nutarimas išsipildytų, 
užsidarys daug spaustuvių reik- 

I menų firmų. 
t

Daug dirbtuvių ir departa- 
mentinių sankrovų užsidarė ne- *1 t
sutikus išpildysi savo darbinin
kų reikalavimų.

Šiąnakt sustreikavo ikru tanių
jų paveikslų operatoriai 
atrų aktoriai.

South Chicagos valgyklų pa
tarnautojų sReikę du tapo mir
tinai pašauti: policistas John L. 
Kinney, iš South Chicagos sky
riaus ir Asmus Jessen, 9324 Ga
lės Avė., vežeikų, šoferių ir pa
dėjėjų unijos num. 742, reikalų 
vedėjas. Jessen jau mirė va
kar. Abudu pašovė Antho- 
ny Papas, neunijistas patarnau
tojas. Streikininkai laikė su 
sirinkimų užvakar naktį svetai
nėje ties kampu 92 gt. ir Balti-

ir

500 streikuoja.

SUPERIOS, Wis., geg.
Šįryt čia sustreikavo 500 
būda votojų. Reikalauja

1. — 
namų 
pakė-

Gatvekarininkai streikuoja.

WI

True tvanslntton filed wnh the post- 
ivnsler at Cbicagoę III. May 5, 1919 
as reąuired by the art of Oct. 6,1917
ŠAUKIA AUSTRO-VENGRIJA 

f TARYBAS

PABYŽIUS, geg. 3. — Tary
ba trijų nutarė pašaukti Austro- 
Vengrijos taikos plenipotentus 
į susirinkimų pabaigoj gegužės, 
sako Paryžiaus laikraščiai. Au

stro-Vengri jos delegacija lūs 
patalpinta St. Germain.

St. Geniiain yra 7 myh į šiau
rę nuo Versailles ir austrai* tuo 
budu bus apkirti nuo vųkiečių 
Versailles. » j

LONDONAS, geg. 4. — Iš Zu- 
richo pranešama, kad Bavarijos 
spartakų spėkos arti Municho 
išsprogdino traukinį su respu
blikoniškais kareiviais. * 300 la
vonų išimta iš po laužų.

Gusta v Landaucr, švietimo 
ministeris Bavarijos, sovietų 
valdžioje, kuris pabėgo iš Muni
cho, liko pašautas valdžios ka
reivių Bamberge. • ,

NG, W. Va., geg. 1. 
1,060 darbininkų visų gatve- 

karių kampanijų šiame distrik- 
te sustreikavo, reikalaudami 
pakelti algų 33 nuošimčiais. Ele
ktros stotis irgi uždaryta, taip 
kad 10,000 namų neturi šviesos.

Vienadienis streikas

Daug žuvo Muniche. Valdžia 
reikalauja višiško pasidavimo.

BERLINAS, geg. 3. -- Val
džios kareiviai paėmė visų Mu- 
nichų, apart Ganhen kvartalo, 
kur komunistai 
bandymus tarties.

DENVER, Colo., geg. 1. — A- 
pie 6,000 darbininkų Denverio 
geležįnkelių dirbtuvėse šiandie 
paskelbė vienadienį streikų pro
testui prieš valdžios nepildymą 
prižado suteikti visiems ganėti
nai darbo. Po piet susirinkime

ti pripažinimo rusų sovietų val
džios ir paliuosavimo visų poli
tinių kalinių.

Atėjęs jis užsipuolė ant Jesseno, 
kam tas leido neunijistui vežė
jui skrynių vežti nuo stoties. Iš 
to jie susikirto ir Papas, išsi
traukęs revolverį, šovė į jį. Ka
da Jessen parvirto ir policistas 
Kinney, baisau atbėgęs pas juos, 
norėjo' Pąppsą suimtį, tai tas, 
pabėgėjęs loliaus, šovė į poli- 
cistų ir jį taipgi parkirto. Nors 
šoviko jieško, J>et ligšiol dar jo 
niekur nesurado.

3,224 ŽMONĖS NULINČIUOTI 
AMERIKOJE.

Bėgyje 30 metų. — 64 moterįs 
irgi nulinčiuotos.

. NEW YORK. — Negrais be
sirūpinanti draugija paskelbė, 
kad bėgyje 30 metų Amerikoje 
nulinčiuota 3,224 žmonės.

Tame laike, nuo 1889 iki 1919 
metų šiaurinėse valstijose nu
linčiuota 219 žmonės, pietinė
se — 2,834, vakarinėse •—156, 
Alaskoje ir kitose vietose — 15.

Daugiausia liūčių buvo Geor- 
gia valstijoj — 386. Po to se
ka Mississippi į 373. Texas 
nulinčiuota 335 žmonės, Loui- 
siana — 313, Alabama — 276,

. A

Kad kam ko

Arkansas — 211; Tennessee — 
196, Florida 178 ir Kcntucky — 
169.

Tarp nulinČiuotųjų buvo 64 
I moterįs »— 50 negrų ir 14 baltų. 
Ja$ nulinčiuota 14 valstijų, iš 
kūčių 13 yra — pietinės.

Pereitais, 1918 m.,- nulinčiuo- 
la 63 negrai!, kurių tarpe buvo 
5 mloterįs ir 4‘baltieji žmonės. 
Nė viename tų atsitikimų 
eiuotojai nebuvo sugauti ar 
bausti.

Nu linčiavo negrų.

WARRENTON, Ga., geg. 2.— 
Negrų Beny Richards, kuris už
mušė savo pačių ir vėliau pasi
davė policijai, goveda pirmiau 
sušaudė, o phsktii-sudegino.

Bombos! Bombos!

CHICAGO. — Tūli prisiskai
tę ilgų aprašynvų bekraščiuose 
apie “bombas” iš fJew Yorko,

kį nors pnkiukų šaukiasi polici
jos, lęid jį atidarytų. Kiti gi 
krečia ir šposus — paima iškar
pų iš laikraščio menamųjų 
“bombų” lebelį, užlipdo ant ko
kio pakinko ir pasiunčia savo 
draugui. Tas^š gi gavęs tokį 
“baisų” pakiukų, dreba visų na
ktį, o paskui pasišaukia ir poli
cijų. Nors-policija ir tvirtina, 
kad lai yra šposas, bet kaip ke-

jo atidaryti pakinklis.

Mergaitė pasišovė.
t

Al-CHICAGO. — Consetta 
bansa, 627 S. Morgan St. rado 
tėvo revolverį ir bežaizdama 
juo parsišovč petį.

PIENO 16VEŽIOTOJAI 
NEMETA DARBO.

Du tuksiančiai pieno išvežio
tųjų dirba toliau savo darbų po 
nubalsavimui pavesti komitetui 
išreikalauti pakėlimu algų. Da
bar jie gauna $26 į savaitę, no
ri gauti $35. Pieninių Savinin
kai siūlo jiems $30 į savaitę.

Unijos viršininkai sako, kad 
greičiausiai nebus streiko; jie 
tikisi, kad algų klausimas seksis 
sutaikyti ramiu budu.

Suvažinėjo du motor- 
ciklistu.

GARY POLICIJA IR JUODA
ŠIMČIAI IŠARDĖ DARBININ

KŲ SUSIRINKIMĄ.

Užpuolė ant susirinkusių žmo
nių, daugelį sumušę ir dau

gelį areštavo.

Apie 40 žmonių areštuota. Jie 
yra kaltinami maiste, kurstyme 
prie riaušių ir kėlimą sumiši
mų, kuriuos ištikrųjų sukėlė ue 
kas kitas kaip policija su mušei
komis.

GARY, Ind. — Vakar vietos 
socialistų organizacijos buvo 
maniusios parengti demonstra
cijų protestui prieš laikymų ka
lėjime Eugene V. Debs, Kate Ri-

kalinių. Tečiaus policija už
draudė kokių nors parodų, tad 
buvo nutarta laikyki du dideliu 
susirinkimu.

Kuomet Gary, Ind. policija ir 
juodašimčiai taip uoliai darba
vosi daužydami galvas darbi
ninkų, jų broliai East Chicago, 
Ind. irgi neatsitiko. Čia irgi bu 
vo paregiu keli susirinkimai, 

bet juos taipgi išvaikė policija, 
kompanijų mušeikos ir juoda
šimčiai. * 1; i

Buvo suorganizuota ir Ham- 
inondo policija ir privatiški 
impanijų mušeikos, ir butųTečiaus ir tas klausiam plie

no-Irusio tarnui — miesto val
džiai nepatiko ir ji ryžosi tuos 
susirinkimus išardyti.

Buvo sumobilizuota visa inie- J*«Wli žmonėms ,galvų.
sto policija, apginkluota ji re
volveriais ir šautuvais, pakvip
ti visi privatiški plieno
mušeikos, kurie vadinasi speci
aliais policistais ir suarganizuo-

butų ten kilę sumišimai ir East 
Ch. policija nebūt spėjus viena 

Bet 
hummondiečiams nepasisekė pa
rodyti savo "“ntifstuno.” Daug 

trusto 'žmonių ir East Chicagoje areš
tuota. Paskelbta kad demonst
racija įvyks gegkužės 11 d. Tai

ta šimtai juodašimčių, kuriuos vadinasi “laisvė žodžio” ir “y- 
ir gi apginkluota revolveriais ir 
-j- nutaria eiti ir išardyti susi
rinkimus.

Vienoj svetainėj, kurioj buvo 
susirinkę daug žmonių ir ra
miai klausėsi prakalbų, susirin- 
kimas liko išardytas atvykusios 
policijos ir mušeikų, 
sirinkusieji nuėjo į 

svetainę, kur buvo 
antras susirinkimas, 
buvo tiek, kad negalėjo sutilpti 
į svetainę ir tūkstančiai pasiliko

palos nepalimamybe/*

APGAVYSTĖS BALSAVI
MUOSE.

moterįs ir 7 vyrai kaltinama.

Tada su- ( 
rumunų 

laikomas 
Publik os

Kovo mėnesio didysai posė- 
dininkų teismas, išduodamas 
pranešimų kriminalio ^ismo 
teisėjui Kavanągh sustatė skun
dus ant dešimties rinkimų teisė
jų ir raštininkų. Didysai posė- 
dininkų teismas taipgi rpkalau-

Kuomet Viduje buvo laiko- ja aštriau veikti prieš kriinina- 
mas susirinkimas, lauke irgi pra 
dėta prakalbos. Kalbėta įvai
riose kalbose, dainuota revoliu- 
ci\ėvS giesmes. 10,000 minia už-

listds.

Užmušė pačių.

KENOSHA, Wi8.l geg. 4. — 
Julius Bogwilo, 46 m. mechani
kas 'šiandie po barnių 4 šūviais, 
matant savo vaikams, nušovė 
savo pačia Marę, nuo kurios bu
vo atsiskiręs keletu mėnesių at
gal. žmoguždys pabėgo.

jos nesuardė policija ir mušei
kos.

Policija nuo pačios pradžios 
susirinkimo visaip bandė silkei ; 
ti sumišimų, bet jai nevyko, 'Va
da ji griebėsi tiesiogines prie
monės — policija ir juodašiin- ( 
čiai užpuolė ant susirinkusiu jų

CHICAGO. — Vakar ties Chi
cago Heighls automobilius su 
4 žmonėmis užvažiavo ant dvie
jų motorciklistų ir sunkiai su
žeidė du vaikinus, kurių vienas 
galbūt mirs. Automobilistai iš
vilko sužeistuosius iš grabės ir 
paliko juos ant kelio. Paskui po- 
policija areštavo graboriaus P. 
Young, 6011 E. Halsted St., sū
nų ir jo draugų. Abu prisipa- 
vė prie kaltės ir išdavė kartu su 
jais buvusias merginas.

Gabeno dinamitų.

BENTON, III. —• čia areštuo
ta Eddie Cutis iš Madison, III., 

i kuris gabenosi 60 lazdušių dina- 
Jis sako,’ kad jį pasam-

greičiausia ir lengviau
siu hudu jtrfgyaite nau
dodamies N a u j i e- 
n ų Reikalavimų Skel
bi m ain. Kas ko reika
laujate, kas kų turite 
kitiems pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaitą Nau 
jienas,"tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
bima Ir tas jūsų pasi- 
skeĮbimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS' 
IM0 South Halsted St. 
Telefonas Canal 1506

ir kuo papuolė ir išvaikė lauke 
stovėjusių minių, o paskui už
puolė ir ant iš salės einančios' 
publikos.

Labai daug žmonių sumušta, mito.
kitiems nuplėšyta raudoni ženk- dęs John Leponis iš St. Louis at- 
lėliai ir drabužiai. Keli sužeistų vežti skrynutę iš West Frank- 
jų guli ligonbučhiose. jfort kasyklos.

darė tankius 
kad įgyjus pa 
Tečiaus pre- 
pakartojo sa-

jų besųlyginio

Valgyklų darbininkių 
streikas.

mieras Hoffmapn 
vo reikalavini 
pasidavimo.

Komunistai smarkiai ginasi, 
bet negali atstovėti prieš vald
žios artilerijų. Skaičius užmuš
tųjų, Įjaip apskaitoma, siekia 
2(1(). Berlino valdžia užreiškė, ' . • <

žeidė. Du iš sužeistųjų galbūt j kad jos kareiviai bus ištraukti 
mirs. žmogžudys nesuimtas, kaip tik bus įvykinta tvarka.

Užmušė2, sužeidė 3. '8 valgyklų So.

JANEVILLE, Wis.
Kagley nušovė savo samdytųjų 
Ed. Marthy arti Monroe ir 
tinai pašovė jo dukterį< Pi 
susirėmime su gaudytojais nu
šovė dar vienų žmogų ir du siN

CHICAGO.
Chicago j e vyrėjai, patarnauto
jos ir kitos darbininkės sustrei
kavo pėtnyčios vakare. Jos rei
kalauja $14 į savaitę ir 8 vai. 
darbo dienos, vieton 10 valan
dų darbo ir $10 savaitėj. Valgy
klų savininkai siūlo 9 vai. dienų 
ir $12. Valgyklos stovi užda
rytos.

v 5S ircyigų i„ m.įiaaesa

%

ORAS.
>

Apsiniaukę šiendie, ryto gie
dra; nedidele permaina tempe
ratūroj.

Saulė teka 5:4^val., leidžia
si 7:53 valandų.

Ryto— I
Lietuvių Socialistų Apšvictos kliubas rengia svarbų rtfe* 
ratų M. Meldažio svetainėj JRJ42 W. 23 Jtt. Raftruos dg. 
P. GRIGAITIS tema: “Istorija SocUlMnio Judėjimo Ru
sijoj” (SocialiŽmas ir bolšėvizipas). Pradžia lygiai kaip 
8 vai. vakare. ■ • . x <

i
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NAUJIENOS
ntc LlTMUANiAN L. Al L V NEWt<

Bublinhcd Daily •zcept Sunday by 
the bithuanian Netere Pufe. C<u Ine.

ninku* neimti šalies, valdymo į darbininkai, rtiusų kareiviui da- Pramonines Komisijos taikymo 
savo rankas.
rasti, mat pas darbininkus jų
mažai ir jos neturi tokios šlykš
čios formos^ kaip pas- kapitalui

Panedėlis, Gegužio
“ V* ,
šiųjų tikrai nežinom, kokiai 
įslllaigMi ’a|rb» fondu| aukojus 
pinigus priduot. Mes nerid- 
nAi, kad musų sunkiai už
dirbti skatikai paphlliį j rankas 
ponui Gabriyi, kun. Olšauskui 
ir jiems panašiems, kad musų 
aukos nebūtų panaudotos pirki
mui žudymo įrankių, kurie guli 
būt bus atkreipti prieš darbinin
kus Lietuvoje. (Taipgi nufturėm 
,su šiuo dalyku kreiptis į “Nau
jienas”, kari jos šį dalyką, pa- 
talpinti^ir duotų mums savo pa- 
tarimą^ [Siųskite Lietuvos Šel
pimo Fondui. Jo iždininko ad^ 
resas yra: K. židlauskas, 226 W. 
Broadbvay, So. Boston, Mass. 
—Red.]

Bcf. darbai sumažėjo. Iš kitui4 
pribuvusiems’ darbas sunku 
gaut; Darbininkam^ algas ma
žina. ; Kapitalistų klapčiukai- 
formanai pradėjo su darbinin- *

ir sovietų valdžia dar nesuspė
jo įeiti visur į' lygią vagą. Ne 
kartą jai teko ir tenka tuijįti su- 
susirėminių su neramiais ele
mentais irioje valdžioje. Pa
isanti ui buvo skelbiama baisių 
pasakų apie žudymą kunigų, a- 
pie išniekinimą baž^čių); bet 
Centralinč Maskvos valdžia kart 
-kurtėmis leido įsakymus vietų 
sovietams, reikalaudama, kad 
jie apsaugotų kunigus (popus) 
ir bažnyčias nuo vandalų. Bu
vo laikas^ kuomet centralinė so
vietų valdžia neturėjo pakanka
mai jiegos idant privertus savo 
įsakymui pildyti, arba nubau- 
dus tuos, kurie nusižengia; bet 
Šiandie ji jau sugeba gerdkai 
kontroliuoti visas vietų valdo
mąsias įstaigas ir darbininkus 
beveik visoj šalyj.

Palengva jt ravėja laukan 
tuos, kurie neklauso. Išpradžių 
ji naudojos tokias avanturis- 
taisf ne> jie palaike valdžią ga
lioje; dar ir dabar ji kartais 
priversta užsimerkti į kuriuos- 
nekuriuos jų išsišokimus; bet 
kaip veik sovietų valdžia suran
da tinkamos progos, tie aršiau-4 
šieji elementai skinami laukan.

Iš savo žaizdą pasimokė

Rusija — revoliucijos supur
tyta, sulaužyta, išdeginta — ima 
atgyti. , Iš tų žaizdų, kurių u 
pati sau pasidarė, ji pasimokė 
daug dalykų. Ji suprato, kad 
žmonės miršta dėl idealų, bet 
gyvena dd duonos. Ji it jos va
dovai paregėjo didžių kkpierci- 
jos darbų viziją ir dabar \nato, 
kad lik didelei ir stipriai pata
pus Rusijai, jie tegali aprūpinti 
milijonus žmonių duona ir 
danga, kurių jiems taip reikia. 
Sovietų vadai sako:

“Tebūnie tik taika, ir visa tai 
mes galėsime greitai turėtu Te
gul duoda mums nors vieną die
ną pagyventi be priešų svetur ir 
namie, kurie stengiasi mus par
blokšti.' Tegul duoda ųiudis 
progos a įsteigti sunaikintą ko
munikaciją, suardytus fabrikus 
ir sugriautą visą ekonominį gy
venimą. Tegul duoda mums 
raimun’o, tegul atidaro mums 
duris užsienin, ir mes turėsime 
visa, ko mums reikia.”

Neužsuka- ydas b«r nieko nedaro, nes jiems 
truksiu noro veikti kokiame vienu daugiau trabsporto pra^ 
nors judėjime. Pereitų metų 

'pabaigoje' maištas iškilo mažne 
visoj kiuiuortiviiėj, bet jis tapo 
numalšintas nusdeidiinais, iš
pildžius visus kareivių reikala
vimus. Dabar jie patįs nežino 
aiškiai, ko jie nori. Man pasako
ja, kad jei vyrai atsisako kiek 
grieščiaus liuobu noru eiti Rusi
jon, tai juos nubaudžia. Musų 
žemia ilsieji ofici'eriai laivyne 
šiaurinėje karės juostoje gauna 
po $67 menesiui ir $M) mėne
siui “upiniam transportui” ir 
daiktams. Stiprus jūreiviai 
gaiuia apie po $55‘ mėnesiui ir 
kitus daiktus kaip pasakyta au- 
gčiau. Aš nežinau, ar skyrimo 
pinigai priklauso prie to, ar jie 
yra atskira mokėstimi. Man 
taipgi pasakojo tas pats žmogusi 
kad franeuzai vietoje vično 
franko siūlo 5 frankus ($1)- 
j dieną savo kareiviams, jei jie 
eina į pietinę Rusiją. Jiems 
nesiseka gautti liuosnorius.

M'es pamažu pradedame su
žinoti apie tą susivienijimą, ku
riuo mes esame supinti su Kol- 
čaku. Išpradžių meš “nepripa- 
žinome” jo, paskui pasiuntėme 

| lik įklns ųal, n-ncilvt, katiIJ""' daiktų k žmonės'
kapitalistus atstovaujančioji}susinešimui linijas; <fa- 
spau.la ir agitatoriai sužiniai ir i h»r P- Harmsvvorth, kovo 27 <1.

- - ■ • u I sako, kad “admirolo Koleako ’ 4t< B J/llliII .
ju valdžią, ’ valdžia gauna paramą ir užuo

jautą Jo Didybės valdžios,” 
taigi mes žinome, kur mes sto-

| n. turi darGiininkai tikėli ir netu- vinie, 
ri jais- remtis savo argiimculiio- 
se. '

1739 SO. HALSTED ST^ ^ų klesą — taigi ponai reporte-
CHK'AGO. (LLfNOlS

Telephon* Canal ISO*

Naujienos ėtaa kasdiena,.*išariant 
nedėldieniuc. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Kateteri St., Chicago, 
1U, — Telefonam Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — naėtu:

Metins ....i............. 86.00
Pusei meto \................^.... 3.50

t Trima mėnesiams ...........  1.85
Dviem mėnesiam .................. 1.45
Vienetu menesiui .................. 75

Chicagoje — per nežiot(f?u>:
Viena kopija ...M........ ..02
Savaitei ....................^...... 12
Mėnesiui ..................................... W

Suvienytose Valstijos*, np Chtcagbj, 
pačtn: * '

Metms..................
Pašei metą .....
Trims mėneolams
Dviem mėo estam
Vienam mėnesini

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderių, kartu su užsakymą

; - ..... ... ---------—

15.00
8.00
1.85
1.25
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Tnie iranslatton fi|^d wi;h the post- 
nuistcr at Chicago, III. May 5, I9IJ 
as icąuircd by the aet of Oct. •», 19H 

Ne jiems apie lais
vę ir demokratp- 
bę kalbėt.

Kapitalistų k lesa, 
.savo interesus ir darydama pu

riai leidžiasi išmistioti, prasima
nyt, kad tik labiau pasitarnavus 
savo ponams^ ir įgąsdinus darbi
ninkus darbininkų valdžios gy
vavimu ir. darbininkų partijos 
(socialistų) veikimu. Ar vienų 
kartą jau buvo pranešta i 
Lenino ir Trockio bėgimą 
Rusijos ir bolševizme 
mą? Ar mažai buvo ii 
nešama apie bolševikų 
mus. net pa m mm t, jog jie nu
žudę Gorkį, Brieškovską, Spiri- 
cojiovą ir kilus žymius Rusijos 
veikėjus? Ar vieną sykį jau puo
lė Vengrijos ir Bavarijos so
vietų^ valdžia? Pranešimai apie 
darbininkų valdžios griuvimus, 
žiaurumus, pralaimėjMnus, be
tvarkę jos valdomoj šalyj ir 
panašus dalykai pripildo skiltis 
kapitalistiškų laikraščių ir jų a- 
gilatorku arba jų melams tikin
ti žmones eina į minias ir sklei
džia tuos' pačius melus ir purvi
niams apie darbininkų klesos 
bei darbininkų partijos veiki
mą.

apie
i iš 

griuvi- 
yra pra- 
žiruru-

biuro pranešimą, streikų buvo

monių grupėje. Vienoj laivų 
statymo pramonėj trįg stuaikai 
aų)ėmė 10,250 darbininkų, ačiū 
kam buvo sugaišta 720,950 die
nų. Viso metalų amatuose bū
ro penkiosdešinits šeši streikai

Pcnkiosdešimts septyni striu
kai Ibuvo, transportariąos pra
monių grupoje, prie karių pri- 
skaitoma kliutįs elektrinių karų 
darbininkų, pieno išvežiotojų ir 
šoferių. ,. Kitose pramonėse 
streikų buvo šitiek: Statymo 
amate 29, audimo amate, 28; 
maisto, gėrimų ir tabako, 27; 
drabužių ir galvos pnrėdų, 9; 
viešbučių ir valgyklų, 8; ir šik
šnos bei guminių prekių, 8. Vi
so taryba perleido 265 streikus. 

■________ » , - ----- >. *—
Truc translation flled with the post- 
master at Chicago, Iii. May 5, 1919 
as reąuircd by the act of Oct. G, 1917

Susirūpinimas Rusijos 
Atstatymu.

(Tąsa' ant 3-Čio pusk)

r

kinti kapitalistiškos systemos 
gyvenimą, vartoja įvirinusiis. , , ; tiksliai melifoja apie <lurbinin-priemones ir audus'darbininkų1, . .
. .... . . , 4 x i • > • 1^ judėjimą, apie vjudėjimo Rlahdvnnii. Neleidžia- . „ - '1’ J 'lodei i visokius skelbimu^, jiaeinia Organizuoti uinju, draudžia-' , . . J.... .........pilančius iš burzuazmių sšttinių.nu striukai ir pnivokaturiskais • 
budais suardomi jie. Unijų ir 
streikų vadai, jeigu lik jie nepa
siduoda kapitalistams, apkalti
nami krimjnąjiškumuose, ku- 

i-itivm surengia kapitalisH'Ų nn- 
saimlyti žnionėu, ir baudžiami.

r Darbininkų susirinkimai 
numstracijos išvaikomi net gin
klą vartojant, jei kitaip neįvei
kiama. Darbininkiški laikriš- 
čiai stabdomi, redaktoriai, kal
bėtojai, ąrganizatoriaj kemšami 
į kalėjimus. Už savo sąžininių 
persitikrinimų, išreiškimą, už 

' už nepritarimą vienai ar ki
tai kapitalistų užmačiai ^dar
bininkų klesos žmonės sodinami

'l'urbut jokia žinia paskuti
niu laiku nėra tokia atgaivinga, 

Jeigu mes surandiupe kokias kaip ta, kur skelbia* kad kana- 
las socialistiškani judėjime diečiai traukiasi iš Sibiro ir 
i aplamai <larixhiii>k lakume i Icact A.mcri4oo»- kareiviios *vi'a

i,. (|e- judėjime >r tikrai žinome. jog , punauitojatnoti prieš <turi>itnu-
jos yra, mes turime tiesą jas kus Sibire. Aš pasakiau, kad 
kritikuoti ir taisyti kas negera. Į dienos atsineša su savhb vis di-

Kapitalistai neturi moralės desnę ir didesnę tamsą, šita ^i- 
teisės reikalauti iš darbininkų nia yra išėmimu iš to ir mes 
demokratiškumo ir laisves, nes į Anglijoje turime viltį dėl jos 
jie darbininkams to neduoda. 
Jie j)cgali reikalauti,džcnlclmo- 
niŠKiuno, kuomet palįs žiauriai 
ir žvėriškai elgiasi su darbinin
kų klesti visur kur tik kapitali
stą galė yra sužuvusi.

ir tiktai dėl jos.

SUV. VALSTIJOS. )

Jluttes dar b,iečiai straikuoja 
prieš rinkimus.

Butte, Mont. — šito
vėdus veikia prieš pyogresyvius 
darbinibkij Ui menti* šlykščiau 
siu badu, o policija ir kitos val
džios »pėkbs nestabdo to veiki
mo ir teismai nebaudžia prasi
kaltėlių. Juk šitą faktą, kuris 
taip tankiai jitsikartoja, patvir
tina knoaiškiausiai Gegužinės 
Šverttės upvaikščiojiinas Pary
žiuje. Clevelandc, $ew York?, 
Detroite ir kitur.

Visus viršiiiinėtus4 buržuazi'-

miesto
savo-Tnic trtlnslation filcd wilh tlie post- darbiečiai lik ką turėjo 

iraslcr at Chicago^.,III. May 5, 1919 . ..as rcųuircd by the act of Oct. G, 1917 ( Ds^ą stldlką plies^rillkilHUS,

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.

TU CEVEKYKU ELA1- 
D05! SIMM JAS

Ponai Jonas Hcld ii Salt Latee 
City, vertelga, turi užsirekprdavęs 
visų savo čeverykų. nešiojlrtio lai- 
k^. Jis rašo: „Laike lą ųitnesių 
nuplyšo dveji padai, kuriais nešio
jau po-ta to viso laiko nuošimti” 

šis yra paprastas pinigų taupiai- 
r)ai pagaminti taip, kad atsako pado 
vertę. Gaunama visur kaip na*ji 
batai, taip it* puspadžiai senų batų 
pataisymui. Tuos padus pagamina 
Goodyear. Tire & Rubber Bendro
vė iš Akron, Ohšo, jie taip pa* iš- 
dirbitoėja. i* . kojasparoitaius užkul
nius gvarantuojamus • daug ilgesnį 
išlaikymu negu visokį kiti tižkol- 
niai. , t

Specihle Frazier Hunt koresp.
(Copyright 1919, by the ^rilnine Co./

MASKVA, Bal. 17.
Sovietų valdžia 'dabar labai 

susirupiniks pradėti šalies- atsta
tymo darbą. Iki šio laiko jie 
tiktai griovė, bet šiandie jie no
ri jau statyti. Per-septynioii- 
ką mėnesių Rusija gyveno ide
alais, prižadais ir revoliucine 
muzika, o dabar ji nori visų- 
pirma duonos ir balų.

Sovietų |koinisaras, kalbėda
mas aną vakarį Darbininkų te
atro, pasakė: “Geras dalykas 
duot žmonėms nemokamų ope
rų, bet be to mes dar turime 

jiems danfios ir maisto.”

Ir tuo dabar sovietų valdžia 
labiausia susirupinus. Jie gal
voja, ir labai stipriai galvoja a- 
pie praktinius komercinius rei
kalui. Jie savo rankomis nu
griovė suardė, visą senąją Ru
sijos sočiulę ir ekonominę tvar
ką, ir dabar pamatė visą šalį, 
visą šalies gyvenimą griuvėsiuo
se. Jie stovi tuose griuvėsiuo
se, žvelgia į juos ir mato; kad 
vyriausias dabar jų uždavinys 
tai stalyti išnaujo — statyti iš 
put imi matų nafijut naują trobe
sį.

Kiti dar tebesvajoja.

Yra, žinoma, dar ir tokių, 
kur stovėdami tuose griuvė
siuose, tebekalba karštomis fra
zėmis ir tebesvajoja', kuomet 
kiti nori k negreičiausiai pradė
ti rekonstrukcijos darbą.

Tas pasidalinimus tarp idea
lizmo ir praktiškumo yra aiš
kus ir grieštas, ir abi pusės ren^ 
ku savo spėkas didelei tarpusa
vio kovai, Dagi tose pačiose 
partijose yra pasiskaldymų; 
betgi konstruktyviosios grupės, 
kurios rūpinasi tik, kaip grei
čiau atghiMint^, ^raktiškaįi a<- 
steigti Rusiją, ima viršų.

Didieji revbliuoijos žmonės ir 
bolševikų partija turėjo imt sa
vo sprandų nemenką savo avan- 
turų jungą. Tai buvo jiems dį- 
džiausias trukdymas-, ir dabar 
jiems tenka brangiai užmokėti 
ne tik už savo pačių padarytas 
paklaidas ir neapsigalvojimus, 
bot dar turi panešt alsakomy- 
bės ir už tuos avanturistus ir 

II ( 

dės perą Uis, kurie Rusijos revo- 
li liti joj rado sau gero lauko pa- 
siiMėšti.

Paimkite by kiną šiandie so- 
sovietų laibraštį, ir jus ra
site sąrašą žmonių, kurie tapo 
nubausti, sušaudyti. Penkios- 
dešimt nuošimčių jų lai sovietų 

•— plėšikai, pinigų,
klastuotojai, vagįs, žmogžudės 
— ir kaip tik atsakomoji sovie
tų valdžia juos sugauna, jie Ir
mai ir be jokio pasigailėjimo 
baudžiami.

Toje minčių kovoj, centrali- 
xnė sovietų valdžia vis labiau 
ima viršų. Pirmutiiiioji grupė 
laimi, o patįs tie Svajotojai ir 
neatsakomieji avanturistai kri- 
..l i laukan. Visoj centralinėj 
IJųsij^j dabar apsireiškia visuo
tino nusileidimo, laikymus dva
sia. s

'Santykiai su pasauliu.

Kaip lasai dalykas apsireiš- 
kjri sovietų, Rusijos santykiuos 
su visu kitu pasauliu parodo at- 
sitikimu.s . su Amerikos vice- 

konsiHu Kalamatiano, kurs yra 
pasmerktas- mirčiai už šnipavi- 
mą ir kontr-revoJiucinius dar
bus. Kiek mėnesių rftgal, kad 
revoliucijai visu smarkumu 
liepsnojant ;Kąfawtiano buvo 

’įiasmcrktas nužudymui, Rusija 
prisižadėjo paleisti jį tąja sąly
ga, jeigu Amerika paliuosuos 
Debsą ir Hayvvoodą1, kurie bu
vo po areštu. Tuomet bolševi
kai svajojo apie visapasaulinę

*

KORESPONDENCIJOS
liELOlT, WIS

į i i j- ,; V/

Vietoji lidliuviai kaip ir kito
se kolonijose, subruzdo darbuo
tis, kad sušelpus musų brolius 
ir sesutes nukentėjusdus dėl ka
rės Lietuvoje ir kad išgavus 
Lietuvai laisvę ir neprigulmybę. 
Ačiu pasidarbavimui J. A. Nak- 
rošio, Kaspcro Janulio, R. Liub- 
kevičiaus, B. Pankauskio, J. Pe- 
trauskio ir J. Križanauskio tapo 
paraginti vietos lietuviai susi
rinkti į svetainę, iiedčlioj, 6 d. 
balandžio. Susirinko neperdau- 

giausia. Susirinkimo vedčju 
•lupo.išrinktas J. A. Nakrošis. 
Jis tuoj perskaitė atsišaukimą 
Amerikos Lietuvių centrališko 
fondo (?) ir paaiškino svarbu- 
iil%^d|i»lį'badaujančaira. Kada 
prasidėjo rinkimas aukų daugu
mas tečiaus prasišalino iš sve
taines. Liko tilk keliolika ypatų, 
kurie suaukojo apie 200 dolerių. 
Pav., Nakrosis ir jo moteris pa- 
aukojo po 50 dolerių, Kasperas 
Janulis 25 dolerius. V.Kiti po 15, 
po 10, po 5, po 3 ir 2 dolerius.

Belo, nukirta sutveri kuopą, 
kurion nariai mokėtų mėnesines 
duokles sušelpim-tuf nukentėju
sių Lietuvoje. Taipgi išrinktas 
komitetas, kuris turės p<‘mt per 
lietuvių apgyventas 
parinks aukų.

čia yra dik dvi 
draugijos: Lietuvių
Kliubas ir Dr-sjė švento Antano 
Balandžio 13 dieną kliubiečiai 
laikė mėnesinį susir|n!kimą. 
Tari) kita nutarė jiaaukol iš 
Kliubo kasos 150 dolerių šelpi
mui badaujančių. Manome ir 
tikimės, jog ir antaniečiai neat
sisakys. Nė vienas iš aukavu-

Kazimieras Gdgis
Veda vigokitts'reikaltis, kaipkfindnMiikaoet 

taip ir civiliškuos* feiMuttn*e. Daro 
visokius dokutntntas ir popteras.

amų Ofisas s
. HM *. H.

Ant trečių lubų
T«l. DroVer IBIO

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

Ofiraft: 
lft *. tartom tt 
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Milda Teatras
VODEVILIUS Ife PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
l^nedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas lite 
Prie šių kainų prfekaitoma Ir 
. 1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir M-m GATVfiS r

ja apie Amerikos lokomotyvas, 
‘kurie galėtų vežioti traukinius 
naujais Rusijos geležinkeliais ir 
Amerikoj dirbdintais plieno bė
giais. Jie dabar apsiima pa
leisti Kalamatianą, jeigu tik A- 
merikos valdžia leistų esan-

W. F. Dumi buvo jų pastatytas 
kandidatu Imt majoro. Prieš 
jį ėjo žmogus visicins žinomas, 
kaipo AnacondOs Kasyklų kom 
įianijos įrankis, pastatytas ant 
dėmokratų tikdeto.

Dėlei tų legalių techniškumų 
Dumi buvo atmestas kandidatų 
rinkimuose. Jis varėsi, kad 
jam butų leista kandidatuoti, 

atrodo vis tamsiau ir (bet tas nieko, jam negelbėjo. Pa- 
Paskalas eina, kad skui jis bandė kandidatuoti no

tas

(Žinios International Labor 
NeW8- Service)

ANGLIJA.
Anglijos ir Rusijos Klausimas 

Lolidonas, bal. 7 dieną. — 
f Dalykai^ 

JOS Vt JKUUUS KapilUllSUSKIC litlK- . .„.„„Į,.,, Į Vii 111 SI d 11,

(ntyik, korespondentai *•»»»•»«>; |>creilos sllv.,itSs ketvirtadienis 
geruoju žvilgsni.., darb.n.nkus . ,s |!inlsi.|usia (Hcna p„ry. 
ir jų organizacijas ir veikėjus ap|žillj(, -HJ nlrtų valdJį|a

parodo Baltąjį jiopierį bolševi-• kaltindami. Kapitalistiški 
rūsčiai nesibiauri šitokiais 
sitikintiis, o drabsto purvais 
kiekvieną darbininkų judėjimą, 
organizaciją, kiekvieną darbi
ninkų veikėją. Melo, mirvi-nimo 
niekad nepasigailima, kad tik t 
labiau diskreditavus darbiniu-

šia s prie mones kas vartotų buiv 
žuaF.ijos reikalų gynimui, tai va- 
dftiama patriotizmu, neišvengti- 
nu apsireiškimu.

šitokią tai “demokpatiiją" ir 
“laisvę” darbininkai turi visose 
kapitalistinėse šiflyse. <

Bell1 skni/tylĄjai jau žino, kaip! 
daug, ašarų, kaip dtgig kritikų, 
kiek dpug paMĮjiiktiiiihiokapi
talistų laikraščiai ?r kitokios į- 
staigos išlieja, kuomet darbinin-- 
kai vienoj ar kitoj šalyj paėmė 
tvariuos reikalus į saw rankas. 
l>jvių‘-.‘(\ji kapiHa lįstų reporte
rių knisasi, jl’ško. ar tik nebu-s 
galima surasti kokia yra ir 
radę paleidžia plačią bur-

stabas ir

Paskalas eina, kad skui jis bandė kandidatuoti 
priklausomuoju tikielu, bet 
jam taipgi buvo užginta1. 

' Specialėj septiiiikidienio lai
doj nepriklausomo darbininkų 
laikraščio “Daily Rrtltetin” 

ateina žinia, kad mušu jiegos Dumi atsiliepė į darbininkus, 
yra dideliame pavojuje šiauri- prašydamas jų, kad jie sušilai^ 
neje Rusijoje; šita žjnia yra vi-'kylu nuo babavimo. Pasekmė 
sai priešinga kiliems praneši- to buvo tokia, kad4 junkerių kan- 
mains, kurio buvo taip pa ten- didatas buvo sumuštas ir ma
tuoti, kati visuomenė negalėjo joru Hivo išrinktas republiko- 
pakęsti jų ilgiau. Mums pa nas W. T. Stodden. Vario kom- 
sakojo, kad negalima ištraukti panijos kandidatas^ ėjusis prieš 
musų kareivių iki nepaleis le
das Ledinėse jurose, beik dabar 
karei vijos-galt erti pagelbėti ten-. 
Kiek laikoiAtgal Clnirchill pa
suke, kad Uąreivijos negali pasi
traukti iš- Kaikurių jų užimamų 
pozicijų dėlei klimatinių sąly
gų, bet jos Įjasitraukė. Musų

1 miškų darbininkus, VVilliam 
Gnttis, tapo sumuštas Dmnio 
pasekėjų ir Buttes nauju ma»-

konas.
Republikonai tiek pat nuste

bę dėl savo laimėjimo, kiek 
junkeriai dėl savo pralaimėji
mo, organizuotieji gi darbinin
kui tvirtina, kad Duim yra lai-

Straikai ištinka metalo amatą 
Albany, N. Y., bal. 21 dieną.

— Metalo amalai daugiau sugai
šino laiko streikais negu kokia 
kita pramonė,New Yorko valsli- 

x< .....  t___ ______ ____ ____ ___ _____  _____ joj, metais pasibaigusiais birže*?
ną pliaukšti, kritikueti, kad tik nieko daryti,* kol tas kabo1 lio 30 dieną, 1918 ni., nors, pa- 
kaip įttaiims kitą šalių itarbi- virtum Europos gaivų. M«Sų gal paskelbtą šiandien-Valstijos

Rusijos,” bet labai gali būti, kad 
k»lų dalykų spaudimas neleis 
visuomenei pamatyti, kas yra 
dpromą karės tęsimui. »(

'tikroji kliūtis yra vilkinime 
taikos darymo. Niekas nenori

'veikėjai”

Apsauga bažnyčiai.

Rusija4 yra didelė; plati šalis,

ir jo gelžkelio ekspertams su
grįžti Rusijon, idant jie galėtų 
padėti veikti Rusijos atstatymo 
darbe.

Nori Amerikos pagalbos t

Astuoni mėnesiai atgal sovie-

radikalio judėjimo Amerikoj. 
Šiandie ji galvoja vyriausiai a- 
pic gavimą ekonominės pagal
bos iš Amerikos. Sovietų val
džia nori mielai priiibli kiekvie
ną, kas tik galėtų padėti jai-a 
gaivinti suvargusią šalį. Ji stę 
giasi gauti pripažinimo kaip na
mie, taip ir užsienyj. Ji dabar 
laiko ištiesus rankas \talen tin
giems ir nusimanantiems žmo- 
rčmsį vyrams ir moterims, iš 
■sunaikintųjų buržuazijos klesų, 
•nes supranta, kad tik atsiekus 
■taikos ir užmezgus komercijos 
ryšius ji tegali Rusiją atstatyti. 
jJi geidžia turėt Amerikos inži
nierių ir agrikultūros eksĮjertų, 
Žmonių, kurie galėtų atidaryti 
upes ir statyti geležinkelius. Ji 
kail>a apie dideles koncesijas 
svetimiems kapitalistams. Ji 
ma-to,' kad Rusija, jeigu ji nori 
gyventi, turi veikti kartu su pa
sauliu. Nuo pat revoliucijos 
pradžios ji tik dabar ėmė pirmą 
<artą< ir stipriai, galvoti apie pa- 
tapimą. didžios valstybėm nuo
savose ribose. Ji nori veikti 
idant galėjus Ipačiai yuit savo1 
kojų tvirtai atsistoti.

lietuviškos

DARBININKAI skaitykite

“DARBA”
Lietuvių kriaučių unljistų 

laikraštį;
Darbas yra vienutlnta luik>- 

raštis pašvęstas išskjrtinai or
ganizuotų darbininką reikta, 
lams; Eina kas savartė.

Darbo predumeiatai 81.00 
metams; 50c pusei metą.

“DARBAS”
Adresas:

2343 S. Kedzie av., ChicagOy 19.

<**•*«.

Dr. A, Montvid
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

25 E. WaHhi»glon St., MarshalI Ficld Arinei, 18 flidiras, Suite 1827 
Phvne Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryte

1739 So. Halstcd St. P hebe Čanat 4626
Valandos: G iki 8 vakare

Rezidencijos telefonas West 6126

TIK KĄ ISBJO IŠSPAUDOS

Naujos Stasio Šimkaus Dainos

2)
3)
I)

60c. 
60c 
50c. 
50c.

VIENAM BALSUI PRIE PIANO
Sunku man gyventi (augštam balsui) .......................... .
Miegok, mano kūdikėli (žemesniam balsui) ..................
Ne dėl tavęs aš, merilele (vidutiniam balsui) .............į......
Era mano brangi (Bass) .................. . ................................
a) Vai putė, putė b) Vai varge, varge ę) Pamylėjau vakar

(vidutiniam balsui) ................................................. ...( 75e»
Vsisos nepersunkios skumbi-nti ir dainuoti.

Beikalaukite: St. ŠIMKUS, 3249 So. Morbgan St., Chicago, Ii].
Ten pat kreipkitės norintis išmokti dainų arba piano skambinti.

Daininkai, norintis pritaikyti kokių rtors dataų sukyge savo 
balso, ty. pakelti jų aukštyn, arba liuteUli žotnyi^ iidj ^g* tenaj 
kreipkitės.
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kais elgtis žiauriai. O maistas 
ir kitokios reiktnenįs baisiai pa
braižo. Kilioms jau galas su 
gato nrhesueiua. žmoncliui ai
manuoja* . Daugumas dirbtuvių 
tik 8 vaUhudas į dieną tedirba.

— I. K* B.

GRAND RAPIDS, MICH.

Darbininkų judėjimą#.

Kaip ir kituose miestuose, pas 
mus darbininkai j ūda-kruta. 
Tih visa bėda, kad didžiuma'

darbininkų- neorganizuoti, to- lių, jų tarpe du ‘^etuviai kala
dei jų kova yra nelengva. Be- likai’”, 
je, vienoj automobilių dirbtu
vej darbininkams bmo pavykę Tik kad jų yra labai maža, to- 
siuMorgunizuoli ; vadinamą U- 
nited Auto, Air cruft and Ve- 

■hicle Worker»- uniją. Bet |>o- 
nams samdytojams ji pasidarė 
kaulu gerklėje ir jie užsimanė 
sutriuškinti ją. Vienų grnžifį 
dieną kompanija užreiškė, jogei 
ji nieko bendra nenorinti turė
ti. Balandžio 16 dieną darbi
ninkai buvo priversti mesti 
darbą, kad streiku palenkus 
savo atkakliuosius į “darbda
vius”. Tiesa, kelintas tamsunė-

pasiliko (urbtų. Vadi
nasi, jie eina streiklaužiautų. Svarbios Malta Karefrfo Ofiso Tel. Yards 2544

Residen. Tel. Boulevard 5602

DEVYNI ŽMONĖS Iš DEŠIMTIES TURT RUOŠTI 
PILVE IR NEVIRŠKINIMĄ.

dtd kompanija ničko nepelnys: 
gulų-gale dhrbininkai ją privers 
išpildyt jų reikalavimus. O tar
pe tų reikalavimų yra vienas 
punktas, |k u ris skamba maž
daug taip: visi stredklaužos tu
ri būt išvyti iš dirbtuvės... Ta
tai tie du “broliai katalikai“ te- 
gul apsižiūri, kad paskui (kada 
darbininkai laimės streiką) 
jiems neprisieitų gailėtis savo 
neišmintingo žygio.

Lietuvių darbininkų judėji
mas taipgi sparčiai žengia pir
myn. Judėjimui vadovauja 
vielinė LSSk kuopa. Ji kone kas 
vakaras turi įvairių naudingų 
pramogų. Bravo kuopie&ai 1

Rengia P. P. D. 604 lokalas

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd' PI. 

Atsibus Seredoje, Gegužio (May) 7-di 1919

ifohnW.Sarpalius,M.D.
GYDYTOJAS I« CHIRURGAS

Iii .1... i į J I.il I II III?..*

7 :30 vai.- vakare.
ii n 11........................................  »*

Inžanga 10 centų.
-——.—..... ....

Kalbos A. Audrius buvęs “Darbininkų Balso” redak
torius, ką tik dabar pargrįžęs iš Europos nuo karės Į$u- 
ko, labai daug patyręs apie Franci jos, Rusijos, Lietuvos, 
ir kitu šalių žmonių gyvenimų. Taipgi kalbės K. J. Gele
žėlė.

Šiose prakalbose išgirsite daug įdomių ir žingeidžių 
dalykų, kurie yra tikrai patilti ir akimis matyti.

? Užprašo KOMITETAS.
i

Rugstis pilve, kuri suragina jūsų maistą turi būti pada
ryta bejiege Laxcarinn kad pašalinus nevirškinimu

j *............... ■

ir

Ofiso vai a n d o s 
10c30 ryta iki 12 dienų;

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

Nedaliomis ncpriinama

3252\So. Halsted St., Chicago, III

=a

i

Sergėkite savo akis

Neužsitikfikit savo ilgėjimo pir
majam by kokiam uepritynuįam 
aptlekoriui, auksoriui Ar keliau
jančiam pardavėjui, nea jie su* 
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Ai turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akas ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai;

Jei Jums altiniai nebus reika-

“Nors daug yra pilvo keblumų”, sako gydytojas, kuris specialiai 
studijavo vidurių ligas, “aš manau, kml pilnai devynios dešimt nuošim
čių tų keblumų paeina nuo per didelio susirinkimo pilve hydrolorinčs 
migšties, ko pasekmėj būna rūgimas, guzas (r sutrukdytas virškinimas.“

Skilvis reikalauja Jam tikro daugumo rūgšties tinkamam virškini, 
niui, bet daugelis žmonių turi nenatūrali palinkimų užlaikyti daugiau 
rūgšties, negu skilvis reikalauju. Tns rūgšties perviršis ir padaro visus 
keblumus. t„ A

Jų skilviai beveik nuolatos būna stovyje ruginio, kas labai erzin 
ir uždega skilvio plevek ir daro tai, kad ką tik jie valgo, viskas nepa
tinka ir virsta guzu. Nestebėtina kad mes turime tiek daug vidurių, ne
virškinimo Ti* užkiatėjimo

“Pilvo rūgštis” turi boti sutpiikinta ar padaryta kasdiv kokius nors 
Itaprastu nekensmiugu prie- ruįgštinlų vaistu1, kaip laxarnn plyteles, 
kurios vieton [^įprasto \-irškiuimo rūgštinio maisto, kup tą daro dauge- 
Ihr pepsinų ir virškinamųjų rūgščių, kontr-atukuoju ai pemaino rūgš
tis palengvina ir gydo skaudantį užsidegusį pilvą ir. padaro nornMlį 
sveikų yirškinhną be jokio1 skitūsmo ar kokio keblumo^

—* Laxcariir nėra viską gydančiu vaistu ir jis neiŠgydis včžio ar ko
kia organinę ligą, bet dėl nevirškinimo, nėrviškjųmo, rūgšties ar gazo 
pilve, širdies drebėjimo, pagimdyto prksipifdyipu vi/lurių guzu, nėra 
nieko geresnio, kuris pagydytų šiuos keblumus, kaip luKcavinAs; 1aixcu- 
riilas' veikia greitai ir be užkenkime visuose pilvo keblumtiO&e. -**Lax- 
carin Products Co„ Depl. L. 2, PittsbUrgh, Pa

CHICAGOS 
:: ŽINIOS ::

H nff man Mokykla
Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į gali- 

inąĮ trumpą laiką. Mes^taipgi .prirengsime jus į kolegiją ir uni- 
, versitetą- Ateikite ir pasikalbėkite su ihiišų lietuviais mokiniais, 

kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimą. 
Musų mokytojai'draugiški, pažangus ir prityrę. i .

1537 North Robey Street, Arti Milwaukce Avenue

300,000 VAIKŲ PARDAVINĖS 
PERGALĖS BONDUS*

Ž vaikaičiai ir kiti vaikai vaikš
čios po namus siūlydami 

bondus.
Trįs šimtai tūkstančių moky

klų vaikų, įskaitant 8,0000 ž vai
kaičių (boy scouts) bus panau
doti pardavinėjimui pergalės 
paskolos popierių. Jie eis į kiek 
vieuus namus Chicagojo ir siū
lius popierius.

Tai bus didžiausias ir pasku
tinis atsiliepimas į Chicagiečius 
asmeniniai klabinant juos pir- 
di Chicagai paskitos paskolos 
dalies išnešančios $189,000,000. 
šeštadk nyj Chicago buvo atsili- 
cusi sau pripuolamoj dalyj $40,- 

OOOiOOO.
Mokyklos vaikų atakavimas 

irasidės didžiulė paroda šitą 
,iDJradienį, kur 5;000 21 vardos 
vaikų maršuos Lincolno parkan 
r ten bus duotas patriotingas 
programas.

^iiiiininiiiiiiuiiniHiiiiii^
Važiuoju Lietuvon.

Gavęs S. V. valdžios leidimą,* manau, tuojaus išva
žiuoti Lietuvon. Mano kelionės tikslu yra apvažiuoti visą 
Lietuvą, kraštas nuo krašto, kad patirti musų brolių var
gus ir aplankyti baidos karės nuteriotas vietas.

Kas iš Amerikos Lietuvių norit, kad aplankyčiau 
*Jusų gimines Lietuvoj ir grįždamas atgal parvešeiau 
Jums laiškus nuo jų ir žodžiu papasakočiau apie jų pa
dėjimą, tai tuojaus rašykite mano broliui šiuo adresu:

J. Neviackas, 249 Millbury SL, Worcester, Mass. 
Jis suteiks jums visas informacijas.

Su pagarba Antanas K. Neviackas*
i5ii<fiiiiiiiiiiiffiiiiiiiijiiiiiiiiiiH«iiiiiiiR|ii!iiiiiiiitHiii»iimiiiiiiiii^ .. . ........... .

STAR &GARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET

O h I r I Kaadleu du zyk 2:15-8:1811 Wl F t Kainoa Jl5c. iki 75c..

Moteris ir merginos gali lankytis kasdieną.

DR. DONOHOE, Specialistas

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

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

POLICIJA PO ŠŪVIŲ SUĖMĖ 
DU NEGRUKU PAŠEMENYSJE.

TrįB- negrpi plėšikai apvogė

M
^4 
h*

r

t

Mes perkamo Liberty Honda 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i' 
Atdara kasf^cn nuo 9—6 
Ufarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

J. G. SACKHKIM & CO.
1335 Mll.WAUKEK AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sts.

M M -

Vėliausios Europiejiškos ir kitos 
. metodos.

Jei jus turite kokią vidurių ligą, kepenų, 
kraujo arba žarnų; spuogusu»nt skuroą. se
nas žaizdas, nustojimą STIPRUMO arba a- 
petito, kokį gėlimą arba skaudėjimą7 arba 
kokią užsisenėjusią ligą> kurios jums neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

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

36 Wset Randolph St, kampas Dearborn. 
Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėho- 

mis 10 ryto iki 1 vai. dieną.ryto iki 1 vai. dieną.

Svarbi pastaba
DAKTARAS W. M. LAWH()N

ĮŽYMUS SPECIALISTAS
Dabar yra apsigyvenęs savo naujame ofise

35 S; Dearborn St. (Kampab Monroe) Kambarys 307
Aš esmi speciali- 

tas visų ligų
Akrų, Amų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumaą, Kurtumas, Kataras ir Džiova

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

Malio užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymus mano gabumo.

AŠ atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydynui.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M, LAWH8fc M.. D.
35So. Dearborn St. n“u

ziz M X VALANDOS 9 iki 8 L.fllc£lGF(J
(Kampas Monroe) . Nedaliomis 10 iki 1.

čią Pet. A.’ JohnBonui, 5457-9 
Wenhvorth Avė,, paimdami 600 
dol. iš kasos ir $50 iš rcgisterio. 
Policijaįtarė tame darbe du bro
liu negruku Clarcnce Levi 14 
metų ir Lillard Levi 17 melų. 
Keli policislai nuėjo į jų namus 
jų j ieškoti, bet ten rado tik vie
ną motiną, kuri pasakė, kad jos 
klausiamų vaikų nėra namie. 
Bet detektyvas nugirdo triukš
mą namuose ir be j ieškodamas 
rado kur užlipti pastogėn. Jam 
pasilypėjus, balsas susiriko ant 
jo, kad jis neštųsi iš ten laukan. 
Detektyvas vfenok nepaklausė 
ir prasidėjo besišaudymas iš a- 
biejų pusių. Ant galo pasislėpis 
pasidavė. Tai buvo vyresnysis 
j ieškomų vyrukų. Po jo atrado 
ir jaunesnįjį ten pat. Suėmę 
juossir apjieškoję pašelmenių ra 
do: du patrondiržius su užtaisy
tais patronais, tritf^ šoblcs, tris 
kardus, durtuvą^ karabiną, au
tomatinį šautuvą, tris peilius, 
du tvoskiamus žiburius, dvi dė- 
žr patronų ir 100 palaidų kul
kų, pundą raktų ir šaudomus 
tikslus.

Suimtuosius vaikinui pažino, 
kad jie minėtą sankrovą apvo
gę

I

■H.

■m

PIRMA NĘGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant'<Durą, Lentų, Rimų Ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui šlubų iividaus, po $1.40 ui-gal.
CAftR BROS. WRECKING G0.

EXTRA
Pirmutinė. Lietuviška Gydyk

la Chicagoje
Naujausios sistemos

Gydoma visokios ligos:
Galvos, Akių, Ausų, Reumatiz
mo, Paralyžiaus, Nerviškumo.

EGZAMINAVIMAS DYKAI 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 va
kare. Nekėliomis nuo 9 iki 4 
po pietų.'

DR. YUSZKIEWICZ 
1407 Milwaukee Avė., Chicago

Phone Humboldt 457

jums altiniai nebūt reika- 
mei tai jums p 
JOHNSMKT.

AKIŲ 8PĖCIAL 
1891 So. Ashland Av

Kampas 18-tbr | 
B-ėiot lubos, viri Plat 

Tėmykite i mano 
Valandos nuo 9-tot 
8 vai. vakaro. _NedAliola nuo 8 
▼ai ryto iki 12 valandai dieną.

Ckieaga.

| Dr. A. R. Bi«m8nthai |

a doma at-

nedėldšen. nuo 10 iki 11 dieną.
4649 S. Ashland1 ■ v. kamp. 47 

Telephone Yards 4317J 
Boulevard 6487.

Drkal
Ar Jus turite nesveikas a- 
kis, arba galvos sopėjimą?

Jeigu taip a- 
teikite pas Dr.

A. M. \SMAR- 
GON, Optome- 
tristą, kuris 
per daug metų 
buvo L. Klein

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

ckwell 6112.

: Dr. G. F. Yates 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS' 
Praneša apie atidarymą savo 

naujo ofiso prie
^-4722 So. Ashland, Avė.

C1I1CAG(4, ILL. x
Tel. Wentworth 124^g

DR. M. HERZMAN Į
1$ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomu per 1* mo 
tų kaipo patyręs gydytoju, chirurgu 
Ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligų. vy> 
kų. pad^F

l

tų, moterų ir vaikų, pa^al naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie* >
taisus. ' 5 t

Ofisą* ir I^abaratorija: 102t Vt. lėtb* 
St. netoli Fiak St.,. I

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir
6—8 vakarai*. Telephone Canal 311®.
GYVENIMAS! 8412 S. Haluted Street

VALANDOS: ryto, tiktai.

Tclcplione Yards 5032

3109 S; Morgan si. Chicago 
I 

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5. iki «' vakare

Mes dabar gatavi esame 
parūpinti pirklyba iš musų 
naujos, moderniškos ir sani
tariškos pieninės. Su musų 
tirštu, riebiu y

Rūgščios Smetonos 
Produktai

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

kasdien švieži. Ateikite arba tc- 
lefonuokile.

Latvndale 255.
GUD FUD DAIRY PRODUCT 

COąr
2721 W. 12th St., * ChičagoA

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Avė.
Vai. 9—^11 a* m. 5—6 p* m. ' 
Nedaliomis JlP—12 a. m.

Phone Drover 7042 
Cicero office 

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

Phone > Cicero 39 
Rezidencija 3336 W. 6Gth SL 

Phone Prospect 8585
..........j i u u imi------------------- --------------------

. fl I ■ I .1 1 , n. ...» I........... ... w l < , . .1  ......................— -

PRANE ŠIMAS 
Malevoju, popieruoju, greinuoju 

ir taisau rakandus, pališiųoju pia
nus ir kitus daiktus. Darbas atsakau 
tis. Kam' reikalinga atsišaukite į

J. I^KOšEVIČ, 
3302 So. Halsted St., Chicago.

. f ■ ' ■ ‘ i « ............  .■ r .. i ,

ErM W. Job tvirtina, buk šita 
Chicagos daįlis atsižymi dide
liais delnapinigiiis ir patarnau
tojai padarą pinigų ten daugiau 
negu kur kitur.

Matyt tas poUas apie tų dar
bininkų įplaukai žino geriau 

Valgyklų komlsiniultas negu jie patįs.

VALGYKLŲ PATARNAUTO
JAI STREIKUOJA.

South Chicagos valgyklų pa
tarnautojai streikuoja reikalau
dami 8 valandų, darbo dienos į v 
laiko ir pusės už viršlaikį. Strei
kuoja dauguu kaip 100 patar
nautojų dvylikoje valgyklų^ 
Merginos gauna nuo $10 iki $12 
į savaitę, o vyrai nuo $12 iki 
$17.

Telephone Boulevard 2160
i DR. A. J. KARALIUS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakare
33Q3 S Morgan 8tT Chicago, III

<

Liberty Bondsųs 
dali išmokstą, bondinflK ir wai 
savinas stamps nuperką -už casb 
Erne! and Co.» 740 W. Madison «t., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famouf 
Clothing Store, atdara vakarais ik 
8 vai. Nedėlioinis nuo 10 iklxl.

Dr. D .j J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas IrAKIU

EMPERTAS
Kreivos Akys 
Atitaisomos

vienu atsilankymu. Bė chlorofor- 
mos. Virš 800 išgydytų ant rekordo.

Ateikite ir ypatiškai persitikrinki
te baigusį mokslą ir registruotą gy
dytojo Chicago, specialiai studijavu
sio galvos ligas. Specialiai gydpjne.
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR

GERKLĖS LIGAS.
Pasitarimai dykai.

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

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

Valandost 9—7. NedeliomU 10—12.

Avė., Rošeland, IU.
Telefonas tas pats rezidi 

ir ofisui:* Pullman > 
Vai.: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

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

. AUSYS 
..AUSYS 
, AUSYS 
. AUSYS 
..NOSIS 
. NOSIS 
. NOSIS 
. NOSIS 
GERKLE 
GERKLE 
GERKLE 
GERKLE

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6391 

Vakarais
1911 W. 22 nd Street 

Telephone Central 6990

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

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

y{.nr, -xiu:xrf? rž?r fssfc ■ i1 m iip -53;
SVEIKATA

arba tiesus ir trumpas
, kelias j sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslu apie žmoghus kūno 
sudėjimą. Aprašoma Įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių; ligų. Tokios knygos lietu- 

i vni kalboj dar nebuvo. /Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap- 
darnose kaštuoja tik' $2.00 su 
pfisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metid 
Gyvenimas ic Ofisas 

1149 S. Morgan St., karti 81 aL 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligą 
, OFISO VALANDOS:

Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
^Įpietų ir nuo 6—8 vakare, Ne

daliomis nuo 9—2 popiet
Telephone Yards 687

I

1739 S. Balsi sL, Chkago, 111.

Vyriškų Drapanų Baigimai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai. verti nuo 
i $30 iki $50 dabar parsiduoda po 

$15JĮi.35 siutai' ir overkotai, nuo 
$$1Xir 25 dolerius
''Nauji, daryti .gatavi nuo $15 iki 

$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių,

: Pi Inas p^sil inkimas kailiu pamuš
tų ovet’kotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85 dabar 

«5 ir augščiau. Kelnės nuo $1,50 i- 
i $4,50. Vaikinams siutai nuo $3,00 

iki 7 dolerių
' Atdara kasdien, nedaliomis ir va

karais
J| S. GORDON
r 1415 So Halsted St

Telephone Yards 1834.
D r. P.G. Wiegner I 
Priimimo valandos nuo 8 iki 11 I 
jš ryto ir nuo 7 iki 9 vaL vak> I 
8325 So. Halsted SU Chicago. Į

JU

Dr. Leo Awotin 
Gydytojas, Chirurge*, Akaierto 
ino So. Saistei St, Chfeaga, 
Kalba lietuviškai. latvilkal ta 

' ‘ rusiškai.
(Valandos: 10-12 rytąt M n» 

kare. TeL Canal 4387.

■ ■■■■■■................................ •
Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIchnlewlcz
Baicusi Akušerijos ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pcnusylvanijos 
ospitalčse ir Pasek
mingai patarnauju 

prie gimdymo. Duodu 
rodą visokiose ligtme 

oterims ir mergi. 
oms.

3113 So Hahtcd Str 
(Aut antrų‘lubų) 

Ghiųago
Nuo 6 iki 8 ryte ir 7 iki vėlo vak 
BMHaBHiiaHiaiBHiaiMa^BIHBaaaBail^^raBBBaMiaaaN^Chicago, IliVi
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Lietuviiį Rateliuose.
BRIDGEPORT

Draugijų Konferencija
Balandžio. 28 ilieną, (AVood1- 

mapo svetainėj Įvyko Bridge- 
porto apielinkės draugijų kon
ferencija. Vyriausias susirin
kimo tikslas buvo pasitarti kas 
dėl statymo lietuviško® svetai
nės. Delegatų buvo kone iš 
kiekvienos draugijos.

Pirmiausia pasirodęs ant sta
lo klausimas buvo toks: kiek pi
nigų bus galima surinkti, kad 
pasistačius deramą svetainę? 
Pasirodo', kad randasi keletas 
draugijų, kurios duoda po visą 
tūkstantinę. Kitos tiek daug 
nepajiegia. Vis dėlto ir jos pri
sižadėjo remti “tą darbą” sulig 
savo išgalės. Girdi, jeigu mes ne 
galėsime susilyginti su anomis 
savo iždais, tai valysime agita
ciją tarp narių ir būtinai steng
simės susilyginti. Aplamąi, de
legatų ūpas buvo geras.

Bet neapsieita ir be susikirti
mų—kadir labai juokingų. Pav. 
p. Martinkus duo0a įnešimą— 
užmanymą, kad konferencija 
atmestų (taigi nepriimtų į savo 
tarpą) didžiumą vietos draugi
jų: Jaunų, LiįtuMių Amerikoj 
Tautišką Kliubą.. “Atmesti” 
reikia todėl, kad S. Meškauskas 
kada tai nederamai prasitaręs 
prieš p. Butkų. Delegatai te- 
čiaus sumanymą atmetė. Mat 
paaiškėjo, kad tiek p. Meškau
skas, tiek p. Butkus—abudu ne 
be grieko..

Vėliau’ pakelta klausimas kas 
dėl renghimo “seimo” birželio 
8. Suprantama, seime dalyva
us tik tos draugijos, kurios jam 
pilnai pritaria. O kiek jų ajsi- 
ras, sunku pasakyt. Viena, pa
tįs klerikalai tam “seiihui” ne
pritaria, antra, pažangiosios 
draugijos taipjau nenor dėties 
į daiktą su laisvamaniškaisiais 
tautininkų poterninkais..

Kas dar keista. Artimiausie- 
. ji “seimo” sumanytojams žmo

nės jau pradeda kalbėti apie pa
sirinkimą — kuriuos jsileist į

i “seimą”, o kuriuos — ne .. Tai 
paaiškinti teikėsi pats pirmini
nkas. Girdi, kuopų mes ne
kviečiame. Mat, jos susideda
nčios “tik iš kelių narių”. Esą, 
jeigu visos draugijos ir kuopos 
pradės siųsti savo delegatus, tai, 
vyruti, hikaul I Jie viską gali 
išardyti.. Nesvietiška baimė!

Bet kad bus seimas, tai be ap- 
vaikščiojiino apsieiti — negali
ma. Taigi tarta pasirodyti ne 
by kaip — su dideliu, dideliu be
lui” iš dvidešimts penkių muzi
kantų”.. Ir lietuviškas vėliavas 
reikėsią nešti. Bet ir vėl nau
ja bėda: lietuviai dar neturi ‘^ti
kros vėliavos”, ginčytasi ylių 
ilgai ir prie nieko neprieita. 
Vieni tvirtina, kad “tikroji vė- 
liava”turihti būt “su tokiomis ir 
tokiomis družėmis”, o kiti — su 
kitokiomis. Pagalios padaryta 
kompromisas: pirmininkas ap
reiškia, kad galėsime eiti su to
kiomis vėliavomis, kokių turi
me, o kad svetimtaučiai klaus 
kodėl jos taip skirtingų dryžių 
bei spalvos — pasakysime jiems 
kad tos vėliavos reiškia atskirus 
Lietuvos steitus, kaip kad jų 
llljnojų, Indianą, iWisconsiną 
ir kitus.

Vi$ dėlto, galutinas vėliavos 
tikrumo klausimas liko neišriš
tas. Tai turėsią būt padaryta 
sekamose konferencijose. Taip 
jau netikrumas liko ir kas dėl 
rengiamosios parodos: mat, są
ryšio komisija, nusimanydama, 
kad nevisus draugijos pritars sei 
mui ir apvaikščiojiniui, nesuti
ko “varyti darbą pirmyn”. Ai
šku, jie bijosi to, kad nepasista- 
čius save pajuokai. Tatai pri
siėjo rinkli s|X‘cialę x komisiją. 
Į\r jai geriau seksis — tai dar 
pamatysime.

Žingeidžios
Prakalbos

. Rengia PPD. J. Bnfl/kevich 
svetainėje, 8134 Vincennes Avė., 
Chicagoje, gegužės 6 dieną, 
utarninke 7:30 valandą vaka
re. Inžanga 10 centų. Kalbės A.

Audrius buvęs “Darbininkų 
Balso” redaktorius, ką tįJZ Su
grįžęs iš Europos, buvęs karės 
frontuose ir daug patyręi iš Eu
ropos žmonių gyvenimo. Taipgi 
kalbės K. J. Geležėlė ir kiti. 
Kiekvienam bus įdomu išgirsti 
daug svarinu dalykų.

Kviečia KOMITETAS.

sirinkimą. Tvarka buvo tikrai 
stebėtina. Pirmininkas, pav. 
stovi už stalo ne kaipo tvaVkos 
prižiūrėtojas, bet “labai man- 
dri ypata”, pajiegidįdsakyti ko
ne j kiekvieną klausimą, o jei 
yra reikalo — išsirenka, sau ko
misiją. Balsavimas — nereika
lingas padaras. Gi jeigu kuris 
nori ką nors pasakyti, tai po tris 
keturis kartus privalo atsistoti, 
kol gauna progos. Didžiuma 
betgi negauna nė to, ir ji daro 
rodą sėdėdama: tik ūžia, tik kuž 
dasi. Žiūrint iš šalies išrodo 
labai keista ir kartu pradedi te
bėjote kažin ar tie elementai, 
kurie ten turi tiek daug galės, 
atsako tokiam svarbiam užda
viniui, kaip statymas svetaines?

—Gvaizdikas

WEST SIDE.

Svarbios Prakalbos
Bengia P. P. D. Malinauskio 

svetainėje, 1900 Halsted str. ge
gužės 6 dieną, 1919 Utarninke 
7:30 valandą vakare. Inžanga 
10 sentų. Kalbės A. Audrius, 
buvęs “Darbiųinkų Balso” re
daktorius, ką tik dabar parva
žiavęs iš Europos, buvęs karės 
fronto dalįsc — mūšiuose ir 
šiaip daug patyręs iš Europos 
žmonių gyvenimo. Taipgi kal
bia ir K. J. Geležėlė. Kiekvie
nam bus įdomu išgirsti daug 
svarbių dalykų.

Užprašo Komitetas.

Cfileigo 8T---- ----------------
ahsmas ir bolševizmas). Refe- atsirado, tyrinėtojai patįs nega
nios buvęs Naujienų redakto
rius, dg. P. Grigaitis, 
si, kur interesuojasi, 
susipažinti su istorija 
clalistįnio judėjimo ir 
gyti aiškią nuomonę 
kiančius tame judėjime.frakci
jas, tegul nepatingi atsilankyti 
nurodyton vieton. Ypač turėtų 
nepatingėti palįs draugai sąjun- 
giečiai, kurie dėlei tūlų “rusiš
kojo socializmo” klausimų daž
nai nepaskupi pasidalint vienu- 
kitu vtin stipriu žodeliu....

—Rep.

Tatai/ vi- 
kų^nori 
Rusų su
kartu įsi- 
apie vei-

MIESTAS PRIIMS KARIUO
MENĖS IR LAIVYNO

PRIEMONES. *
Kareiviai ir jūreiviai kalbės 
apie švarumą iš sakyklų.

Chicago miestas priims ka
riuomenės ir laivyno sveikatos 
ir sanitarumo priemones. Atei
nančią savaitę kareiviai ir jūrei
viai kalbės įvairiose bažnyčiose 
iš sakyklų apie tai, kaip kariuo
menėje ir lavyne mokinama bu-

Kareiviaims ir jūreiviams 
mokyti žmones šitų dalykų pa
dės pamokslininkai ir šiaip kal
bėtojai, o policijos skyrius bus 
pašauktas žiūrėti, kad sveikatos 
dėsniai ir taisyklės butų pildo
ma. Sveikatos komijsininkas* 
John Dilį Robertson sako, kad 
bus panaudojamos aštrios prie
monės ir prasižengėliai busią 
net areštuojami ir statomi tie
som

Šitą pasakė sveikatos komisi- 
ninkas 
pirmu

po jo pasimatymui su 
policijos viršininko pa- 
Jolin Alcock, aki? Matt 
kuris yra sveikatos ko- 
tarybos pirmininku ir

Franz, 
miteto 
ęhas. R. Francis, viešųjų darbų 
komisininku.

“Valymrf” savaitė prasidės 
gegužės 11) d. ir baigsis geg. 17 
d. Dpos pamokinimus karei
viai. Kur kareivių nebus, ten 
pamokslininkai tą atliks. Pas- 
kun prasidės valymas ponamių, 
kiemų, užpakalinių gatvelių ir 
kitų vietų, kurias valis savinin
kai ir piliečiai.

Policija eis per namus ir vi
siems aiškins sveikatos'dėsnius. 
Kiekvieni aplankyti namai bus 
pažymėti ir kur nebus prisilai
koma įstatymų, ten bus skiria
ma bausmės. Komisininkas 
Francis pažadėjo duoti vežimus 
išvežimui šlamštu.

SCOTT NEARING 
CHICAGOJ.

didelis susirinkimas

Chicagon atsilankė žinomas . r 
socialistų veikėjas pro f. /Scott 
Nearing. Ryto, gegužės 6, ren
giamas
Ashland Boulevard Auditorijoj, 
kampas Ashland Blvd. ir Vau 
Bureii gat., kuriame prof. Nea
ring kalbės tema “Taikos dery
bos.” Susirinkimą rengia Wor- 
kers Institute. Įžangos bus ima
ma 25 centai.

Svarbus referatas. f
Kas dabar nekalba apie soci

alizmą? Apie jį kalba visi: se
ni ir jauni, neišmanantįs apie 
jį ir neturintĮs jokio nusimany
mo. Dar daugiau: apie socia
lizmą šiandie kalba netik jo pa- 
sekėjai-socialistai, o ir aršiau
sieji to mokslo neprieteliai, iš 
buržuazijos liogerio. Ypačiai 
daug kalbama apie vadinamą 
“rusiškąjį socializmą, būtent: tą 
buvusią Rusų socialdemokrati
jos frakciją; kuri yra žinoma 
kaipo bolševikai.

Bet nepažįstantis Rusų social
demokratijos istorijos, o tik 
frakcijų vardais besivadujan- 
tįs, žmonės, dažnai susidaro sau 
ypatingą “pasauliožvalgą” sulig 
tuo ėr kitu “rusiškojo socializ
mo” klausimu. Tai yra bloga. 
Reiikaljnga/tą, blogą pašjtilfmti. 
Ir juo greičiau, tuo geriau.

Tai žada atlikti Lietuvių So
cialistų Apšvietos kliubas, Utar- 
ninko vakarę Meldažio svetainėj 
jisai rengia labai svarbų refera
tą tema “Istorija socialistinio j Seniukas rasta augščiau nabaš- 
judėjimo Rusijoj” (kitaip: Soči- ninkės kapo žemėse. Iš kur jis

DIDYSAI FEDERALIS POSĖ- 
DIN1NKŲ TEISMAS SUSTATĖ 

22 SKUNDU.
Užvakar federalio teisėjo G. 

A. Carpenter atleistas didysis fe 
deralis posėdininkų teismas per 
didesnę balandžio mėnesio da
lį sustatė 22 skundu; trįs iš su
statytųjų skundų tapo sulaikyti, 
likusieji 19 skundų yra už ma
žesniu*; išvogimus siuntinių, vo
gimą iš karų ir perdirbinėjimą 
valdžios užmokestinių čekių.

Del Nuodų Kape Daris Naują 
Tyrinėjimą.

Del atradimo gerokos apšties 
‘aršeniko (žiurkžolių) žemėje 
to paties gilumo kur buvo kar
stas Nelliefėįs Cour^ney, kuHią 
jos vyras Thomas Courtncy buk 
nunuodijęs 1911 m., vakar koro
nerius Hoffman užvedė naują 
tyrinėjimą moters mirties. Ar-

li pasakyti. Spėja, vienok, kąd 
gal iš kitos vietos su vandeniu 
jis buvo ten suneštas.

Kaltininianiš vyras sako, kad 
jo pati nemirė staiga, nes išsir- 
go nuo gegužės mėnesio iki gru- 
odžioi mėnesio.

Bet koronieriaus chemikas, 
Dr. W. D. McNally radęs nabaš- 
ninkės skilvyj ir kitose gyvastį- 
ni uose organuose tiek aršeniko, 
kad jo užtektų keliems žmonė
ms užmušti. v

J IEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario dėl vieno 

vaikino prie senų žmonių ir mažos 
Šeimynos, kad butų ant 2 hlbą iš 
priešakio.

Ant. Snatiris,
2462 V7 46 I»1

PARDAVIMUI

Panedėlis, Gegužio 5, 1919
■JT J.1!,.!...

E X T R A

icaijo. m
.1LU..L..1.-“J.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

EXTRA BARGENAS
TURI U. PAR DUOTI bučernę ir 

grosernę ir namą ir du automobiliu 
vienus lordas trukus antras 5 pasu- 
žierių geram padėjime. Kus nori gnu 
te pirkti ir po vieni). Bizni ur namą arba automobilius. . ’
2462 W 46 Piure ‘ 'Chicago

PASJRENDAVOJO puikus 2 kam- 
bimiai dėl pavienio atoa dvejų vaiki
nų arba merginų, labai puikioj vie
loj, prie pat VVashington Parkų. 
Guru šyįdomi, maudynės ir elektros 
šviesa ir visi parankamai. Kas my
li švarų gyvenimą malonėkite atsi-j 
šaukti 416 E. 50th Piure, Cbicųgo 

Phone Dresel 3376
Klauskit janiloriaus John Petrauskas

PARSIDUODA BUČERNĖ Ir gro- 
serne. Jeigu kas norėtų tai ir su vi
su ramu galima parudoti

J. G.
716 \V. 31 St Chle.igo

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu ruin paipas, dirbu bla
kinius kaminus, dedu blekities lubas 
— vienu Žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus. >

Darbus užiniu visose dalyse Chl« / 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokia žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOFING ęO, 

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

ATYDA LIETUVIAMS
Atidariau naują krautuvę, 

paranki dėl yisų praeinamų ir 
vietinių gyventojų. Užlaikau 
cigarų ir cigaretų, Ice cream ir 
visokių saldžių gėrimų. Taipgi 
ir drapanų, Marškinių, Kaklarai 
ščių ir taipgi over-alls. Mano 
krautuvė atdara nuo anksti ryto 
ik! Vėlai vakare. Užkviečiu vi
sus atsilankyti, patarnausiu ko 
geriausia.

A. RUTKAUSKAS, 
1747 So. Halsted Street, Chicago

Pranešimai
LLF. 12 kj>. susirinkimas įvyks u- 

tarninke, geg. 6 d, 8 vai. vak. 3356 
So'Halsted SI. Visi nariai kviečiami 
atsilankyti, nies yra daug svarbių 
reikalų apsvarstymui. — Valdyba

“Birutės’ choro extra repeticija 
įvyks geg 5 d. Visi dainininkai bei 

dainininkės malonėkite susirinkti 
kaip 7 vai. vakare. —■ Sekretorė.

PPD Unia rengia prakalbas, Ma
linausko svet, 1906 So. Ilįpsted St. u- 
tarninke geg. 6 d., 7:30 vai. vakare, 
Kalbės A. Audrius, ir K. Geležėlė.

— Komitetas

Cicero. — Liet Janitorių Vyrų ir 
Moterų Paš. Kliuhas rengia pramo-

ATIDUODAMA rendon kambarys 
vienam arba dviem vaikinam. Maty- 
kit nuo 6 iki 8 vai. vakar e, 1724 Ru- 
ble St. Chicago. ’

IŠSIRENDAVOJA švarus kamba
riai dėl mažos šeimynos. Kam yra 
reikalinga atsišaukite sekančiu ant
rašu: 1109 Madison St, Gary, Ind.

REIKIA DARBININKŲ

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

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

REIKALINGAS bučeris. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai ir angliš
kai. Pastovus darbas, gera lųokestis. 
Atsišaukite tuojaus

A LBIN AS MA RTIN A VICH 
201’4 *137 Str. .Indiana Harbor, Ind.

REIKIA n oterų ir mergini) prie 
lengvo daibo i dirbtuve gera užmo
kestis.
Ralhborne Hair and Ridgwnv Co. 
1418 W 2t2 St Chicago, III.

REIKIA moterų ir merginų prie 
lengvo darbo j dirbtuvę gera užmo
kestis.

Ralhborne Ilair and Ridgvvay Co 
2279 So Union Avenue Chieago.

gų vakari} siibatoj, geg. 1’7, Laiiter, Į šiuose na 
bari) svet. ‘1819 \V. 121h SI. Pradžia Lūžti krinta 
o. 1 1. t r ♦ i 1! . . ! .. .6:30 vai vak, Vietos draugijų ir pa
vienių prašome paremti rengiamų 
vakarų. — Rengėjai.

REIKALINGA moteris ar mergi
na nuo 35 lig 45 metų amžiaus prie 
trumų darbo už šeimininkę švnrlau- 

namuose. Vieta ir mokestis 
i ant visados dėl blaivios 

moters. Atsišaukite 
5 arba y pa tiška i 132 

, Westville, III.

įlr išmiuAingos 
laišku, /lox 14 
West St. ' ■

LSS. 4 kp. MisrauH Choro ^pe
ticija bus utarninke 6 geg. kaip 7:30 
vai. vakare Mark White Sųuare di
džiojoj svet. prie 29-tos ir II dsfed 
galvių. Visi dainininkai malonėkite 
Indi laiku. — Komitetas

Brighton I’ark. — LSS. 171 kp. mė
nesinis susirinkmas bus seredoj 

geg. 7 kaip 7:30 vai. vakare. T Maže- 
nio svet. 3831 So. Kodzle Avė. Yra 
daug svarbių reikalų, draugūs ir 
draugai bukit visi laiku

— Org. J, Baltuškifl.

PPD. Unija rengia prakalbas M. 
Meldažio svet. 2242 W. 23rd PI. gegu
žio 7 d, kaip 7:30 vai. vakare. Kal
bės A. Audrius ir K Geležėlė Pla
čiau žiūrėkite apgarsinime.

Rengimo Komitetas.
----- .. . g

STREIKAI
VEŽIMŲ ir AUTOMOBILIŲ dir

bėjai streikuoja Maremont Mfg. Co., 
916 So. Wabash Avė. United Auto, 
Aircraft and Vehicle VVorkers U- 
nion Local 174 of Chicago.■....... . , ......... , Ą ..... ..... .. .

AUTOMOBILIU dirbėjai streikuo
ja Detroit, Michigan. Pasisergėki!. 
United Aulo. Aircraft and Vehicle 
Workers of America.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo dėdės Jono ža

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

’ ANT. A'MBRAZAS
830 E. 89th PI. > Burnside, UI.

PAJIEŠKAU savo dukters Barbo
ros NorvilaitČs apje 14 metų atgal 
išvažiavo iš Chicagos. Paeina iš Kau 
lio gub., Raseinių pav., Kvedainių 
miestelio. Aš esu senas ir neturiu 

kam savo pinigus palikti. Todėl 
meldžiu atsišaukti.

J. NORVILAS. .
549 W. 14th St., Chici^o, 111.

PAJiEAKAU draugų i<’ pažįstamų. 
Aš esu Sihyis postą, Girininkų sodos, 
Kas mane pažįsta mc'.du'ui atsišauk-

ANTON VVJEDMONT, 
Goigou, Ga.

PA.IIEŠKAU savo brolio Stanislo
vo Kazlausko, Kauno gub., Baseinų 
pav., Pašilės parap., Karlieno mie
stelio, Kražių valsč. Jis pats tegul 
atsišaukia arba kas žinote praneški- 
ke man jo adresą.

John Kazlauskas, 
P.O. Wlnchester, Wis

PAJIEškAU Juozo PetrAusko; 19- 
17 metuos gyveno Detroit, Mich. Tu
riu svarbų reikalą; jei kas žinote ar 
ba jis pats meldžiu ateišaukti.

Z LITVINAS
819 Albert St., Kenosha, Wis. \

' !!■..... ---------------------- ■=!»?

JIEŠKO KAMBARIŲ

PARSIDUODA bučernė ir grosernė. 
Biznis išdirbtas gerai per daug me
tų. Turgavojam po $106 į dienų, cash 
Nepraleiskite šios progos biznieriai.

Priežastis pardavimo, savininkas 
išvažiuoja ant fanuos,.

G. ARMĖNAS 
3435 Wallace St, Chicago

■■j"1”

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

, $200 dubintų springsų Phonogra- 
fas, grajina visokius, rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dei
mantine adata. Ta’P8* vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

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

bargenų.
Rezidencija' 1922 So. Kedzie Avė.

TIKTAI ši MĖNESI
Už $55 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 

kSIUNčlAME UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.

VVESTERS STORAGE CO. 
2810 W. Ilarrison st. 

Atdara nuo 9 ryto .iki 9 vak. Neda
liomis nuo 10 iki 4 vai.

NAMAI-žEMĖ
PARSIDUODA

PARSIDUODA nnt Union Avj\ 
hnurinis namus, 5 paąyvenimai po 5 
ir 4 kambarius kaina S6000. Hondos 
'atneša $768,

Murin’*' namas ant Emer iki Avė. 
tarp 3(» i' : 1-mos ;4atvii), 2 pasyve-. 
niniŲ po 6 kambarius, maudynės if 
karštas vanduo. Kaina $4806.

I'mk. s i'*urinis i p» ias <!'•• biznio, 
prie s <11 Sv. Jiirg’o L.i/ip «*-•• s.*.šis 
namas turi but parduotas į trumpą 
laika; Rendos neša $924, Kaina 
$750(f.

Mūrinis namas ant Lowe Avė. 
ant 3 lubų, 6 pagyvenimą po 4 kam
barius, 7 pėdu beismentas, Rendos 
atneša $864; Kaina $7200.

Puikus mūrinis namas ant Wall- 
acc gatvės ant 2 lubų 4 pagyvenimą 
po 4 kambarius, viskas gražiausiame 
padėjime. Kaina tiktai $5300.

Medinis namas ant Emerald Avė. 
2 kibu 2 pagyvenimu po 4 kamba
rius. Rendos neša $324. Kaina $2500

Puikus mūrinis namus ant 34.tos( 
ir Emerald Avė. 6 pagyvenimų, 2 
po 4 kambarius ir 4 po 5 kambarius. 
Rendos atneša $525; Kūną $4400.

Naujas mūrinis namas ant Auburn 
Avė. ant 3 lubų 3 pagyvenimų po 5 
kambarius, maudynės gezas ir kili 
intaisymai. Kaina $5800.

Medinis namas ant Ūme St. 18 
kanibalų, telefonas ir visi geri pa- 
taissmai. Rendos atneša $(>00; Kai
na $3600
First National Realty & Const Co., 
8=16 W. 33rd St., Chicago, III

. Tel. Boulevard 2437.

ROCKFORDIEČI? DOMAI
PARSIDUODA visai naujas gruma 

fonas, su 40 rekordų. Brunsvvick iš. 
dirbystės, 49 eolių augščio ir 23 co
lių pločio. Rengiuos apleisti šj mieš
ti). Todėl kss norėtų įsigyti savo na
muos gražų, ir naujos mados grama- 
foną, tuojaus atsišaukite Vakarais/ 
nuo 7 iki 9 vai. ant trevių lubų šiuo 
antrašu: 206 So. 41h St., Rockford, 
UI,

P/ ĮDAVIMUI pigi..* lot it 25X125 
pėdų ant Leavilt SI . prieš 22-rą PI.

R C KRA, C
6326 N. Ilermitage Avė. Chicago

REIKALINGAS senas žfnogus pri
daboti namą ir farmą. Bus aprū
pintas maistu ir drapanomis. Atsi
šaukite adresu,

358 Kensington Avenue.

RANDAI

PARDAVIMUI gera farma 70 ak
rų arba galima mainyti i namą. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži vieta priein
anti prie kelio, arti prie miesto — 
2 mylios. Galite atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki 10 vnL

P. RIS KUS, 
2837 So. Emerald Avė., 1-mos lubos 

iš priekio

BEIKIA merginų prie Šilkų siuvi
mo ir prie' k'olltų finišerkų, taipgi 
opereilorių ant visokio darbo.

S. BARTKUS 
1945 \Vabansia Avė, Chicago

SIUVĖJAI
REIKALINGI siuvėjai ir offprese- 

riai važiuoti i užmjesti. Pastovus da
rbas ir gera mokestis: Už kelionę 
užmokama. Atsišaukite i Paul Pilkis, 
729 W, 181h St, Tarp 6 ir 9 vai. vak,

REIKIA tvirtų vaikų virš 16 metų; 
Proga ant ateities. Gera mokestis 
ant pradžios; Superintendent.

THE I.OE\VENTI1AL CO. 
15H So. Sangamon SI, Chicago

įceleRnREIKALINGA šlnnenų 
burnelių ir leiberių dirbti į senų) 
iron yardą. Tel. I.iiwndnl< 

RELIANCE IRON & STEEL CO.
2141 So. Sawyer Avenue, Chicago

5566

REIKALINGA langų plovėjų. 
CHICAGO WIND()W CLEA^LNG ŲZ. 
62 V»’ \Vashington Si Ruoni 2 Chgo

“NI-AR BEER” pardavėjas
Didelis išdirbėjus augštai paten

kinančio ”(NEAR BEER” reikalau
ja lietuvio pardavėjo, kuris yra da
bar, arba buvo pardavėju alaus ar
ba likierių tarpe savo krašto žmonių 
šiaine*mieste. Jis turi būt gerai ap
sipažinęs su saliuno reikalais tarpe 
savo Žmonių, ši yra puiki proga žmo 
gui galinčiam parduoti daug to ta. 
voro. Aprašykite praeitą patyrimą 
ir sąryšius, taipgi uždirbamą mokes
ti ir kokios norėsite. Rašykite laiš
kus i Naujienų ofisą pažymėdami 
ant laiško No. 15. 173?) So. Halsted 
St Chicago, III

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai ,veži-> 

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

PARDAVIMUI, iš priežasties mir
ties šeimynoj, pirmos klesos bučernė 
Parduoda už cash. Didelė biznis, 
tinkanti lietuviui bučeriui. Atsi
šaukite į
2609 So. rfalsted Stret, Chicago

EATRA DID-LIS BARGENAS
IŠ priežasties ligos turiu parduoti 

bučernę ir grosernę taipgi ir namą; 
Atsišaukite laišku į Naujienų ofisą, 
pažymėdami No 15, 1739 S Halsted 
St Chicago

PARSIDUODA kriaučių šapą su 
visais įtaisymais. Biznis išdirbtas 
per šešis metus priežastis pardavimo 
išvažiuoju į kitą miestą. Atsišaukit 
greitai.

Tom Statkus, 
1126 Washington St Gary, Ind

VAIKINAS pajicško kambario pas < ~ • i •
lietuvius, (ieistina, kad butu elektro PARDAVIMUI razi'nkų uogos dėl da-
šviesa ir 18 gatves apiclinkeje. Pra
neškite laišku.

ANTON ROGEIJS
1739 So Halsted St Chicago

rymo vyno. Galima gauti kiek nori
ma. Sudėta po 25 svarus i dėžutes 

Coyne Bros.,
11,9 W. South Water SU Chicago,III

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

NAMAI-žEMĖ

PAjhDAVIMUI naujas mūrinis na. 
mas.^lu metu kaip statytas,*4 fami- 
lijonVs/po 4 kambarius, su mautly- 
nčmis, nuo fronto sankrova bučer- 
nei ir grosernei. Neša 12 proc. Sa
vininkas gyvena tame pačiame na
me nuo užpakalio žemai.

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

BARGENAS. Naujas mūrinis na
mas, 2 pagyvenimų, 7 metai statytas 
Vėliausios mados Vertas $6000, Nu
pirksi už $4600. Matykite savininką, 

KRANK LUKMINAS,
2957 W 39th Brighton Purk Ciicago

PARSIDUODA naujas 6 kambarių 
namas su puse akro geros žemės. 
Galima laikyti karvę, vištas ir au
ginti daržoves. Visi patogumai, van
duo, gražioje vietoje, arti gatvekarių, 
Kaina $2,800.

J. TAMOŠAUSKIS 
10512 So. May Street, Chicago, 111

(Kerai ganiusi
PARSIDUODA 2 mūriniai namai. 

1 —3 pagyvenimų po 6 ir 7 kamba
rius, antras 2 pagyvenimų po 4 ka
mbarius anf to paties loto. Viskas 
po naujai madai sutaisyta ant biz
niavus gatvės. Randasi ant North 
Avė., palei Milwaukee Avė* ir Ro^- 
bey St. Mainau jeigu kas turite ge
rą praperte Gary. Ind. Raudos tas 
namas atneša $887 ant metų, Kai
na $9,806. Agentai neatsišaukite, at
sišaukite lik savininkai, ląišku arba 
vpatiškai ant pirmų lubų užpaka
lyj

JOSEPII J. STRAVINSKAS 
3150 Emerald Avė, Chicago

PARDAVIMUI namas ir lotas, tu
ri 1 f hitus. Neša $40 j mėnesi. Vis
kas gerame stovyje. Atsišaukite ir 
pamatykite šį bargeną. Kaina $3500 
ant išmokėjimo jeigu jus norite! 
1932 So. Union Avė. 2_ras fl fropt.

UKES.
Lietuviai Įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę Wisconsine, ir aš esu .labai 
užganėdintas. Dtfųg Jutų lietuvių 
pirko ir yra patenJcmn. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor, Lincoln ir Langdale pa
vietuose, Wisconsin. ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
apt ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite į mane bile kokią die
na po šešių vai. vak.

Anton Paulick,
807 Lincoln ♦Avė., Rockford, 111.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mu 
linis namas po 5 ir po 4 kambarius 
imnas randasi labui gražioj vietoj, •netoli nuo *—*— - -
dos neša 
da už 35 šimtus dolerių, reikia įmo
kėti penki šimtai dol., kilus ant len
gvų Išmokėjimų. Atsišaukite pas: 
Z C St ironiški •<

3346 So Halsted St.; Chicago, 111

* Jurgio bažnyčios, ren. 
00 Į mėnesi. Parsiduo-

MOKYK1X)S

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė

Aušros Mokykla.
šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu į savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas J. T. Vitkus, kuris 
per kelis metus mokytojavo Valpa- 
raizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 

i visi tuojaus. Kituose skyriuose mo- 
kynama po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA ‘
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewritin'g, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomuos, pilietystes, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7J30 iki 9:30 
3106 So. Halsted SL. Chicago. III. 
-----------------—-- ----—---------------------

Mokykla Kirpimo ir Dedgning 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų.

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

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

Elektra varomos mašinos musą 
siuvinio skyriuose.

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

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

J. F. Kasnicka Perdėtinia 
196 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų




