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Visa Vokietija Protestuoja
■

i»h>i*ii«h I. jiĮjĮijiĮ^g aa.11.1.JLi.yhj.™.į4"*'.1

Talkininkai atsisako švelninti 
taikos sąlygas

Liūdėjimo savaitė Vokietijoj
Anglijos darbininkai smerkia taikos sąly 

gas. Uždraudžia Austrijai vienyties 
su Vokietija

VISA VOKIETIJA PROTES
TUOJA PRIEŠ TAIKOS

Visos partijos, visos orgnnlzaci- 
cijos, visi žmonės prieš impe
rialistines pavergimo sąlygas.

BERLINAS, geg. 10. — Pro
testai. kurie ateidavo iš įvairių 
Vokietijos vietų apie taikos są
lygas, kokios buvo pranešta 
pirm paskelbimo oficialių sąly- 
kij. yra nieku palyginus svi bn- 

rmTais - - piktais, kuršiais su 
apsivilimu tone, — kurie ap
ima visą Vokietiją kada tapo į- 
teikta sutartis.

Valstijos, municipalitetai, dis- 
triktai, įvairios rųšies organiza
cijos, biznierių vyrų ir moterų 

savo kalbėtojus, lenktiniuojasi 
vienas su kitu suradime žodžių, 
kuriais išreikšti paniekinimą ir 
pasmerkimą dokumentui.

Visos partijos susivieniję.
Galbūt pirmą sykį Vokietijos 

jos yra susivieniję nuomonėj, 
kiekviena jų smerkdama sąly
gas, po kuriomis Vokietija rei
kalaujama pasirašyti, kadangi 
neišrodo, jog nepriklausomųjų 
socialistų partija sutiktų su savo 
organu Die Freiheit kuris rašė, 
kad Vokietija turi pasirašyti 
taiką įteiktomis sąlygomis.

Laikraščiai tiesiog užversti 
protestais, taip kad tik dalį jų 
gali išspausdinti Tageblatt ragin 
juos tai daryti, kuris sako, kad 
priešinga sutarčiai užimta kitų 
šailų socialistų pozicija nepagel
bės, kadangi socialistai jų šalyse' 
yra možumoj ir vokiečiai patįs 
ti%i protestuoti.

Valdžia taipgi yra užversta 
telegarainomis, į kurias nebega
li nė atsakyti kitaip kaip per vie
šus paskelbimus dėkingumo.'

Didžiausia svarba pabrėžia
ma, kad projektuojamoji taika 
neuž veria visų elementų teisin
gumo ir jokiu budu nesutinka 
su prezidento keturiolika punk
tų, kuomet jMisipktinimas išreiš
kiamas sąlygomis apibudina- 
momis kaipo nepakenčiamomis 
ir lemiančiomis vergiją Vokieti
jos žonėms. Niekurie iš protes
tuotojų užreiškia, kad jie yra la
bai sujudinti ir įžeisti sutarties 
parėdymais, kuomet kiti išreiš- 

vadina “brutalei spėkos taikai. 
Išsireiškimas ‘mirties verdiktas 
yra tankiai vartojamas.

ORAS.
Giedra ir biskį šilčiau šiandič 

ir ryto.
Saulė teka 5:32 vai., leidžia

si 8:00 valandą.

Ti iip translation filed with the post- 
ivastcr at Chicago, III. May 12, 1919 
as recjuired by the act of Oct. 6.1917

ITALIJOS DARBININKAI
SMERKIA TAIKOS

Sako, jos parodo, kad kapitalis
tinis imperializmas viešpatauja.

LONDONAS, geg. 10. — Pil
domasis komitetas Darbo parti
jos kuri yra išreiškėja politinių 
idėjų Anglijos organizuotų dar
bininkų išleido sintickiij kritikų 

sutraukos Paryžiaus taikos su- v

tarties su Vokietija ir atsisakė 
priimti “atsakomybę už peržen
gimą paliestųjų susitarkime pri
ncipų.”

Tas žingsnis yra reikšmingas 
delei opozicijos, kurią dabarti
nė ar kita ateities nedarbininkiš
ka valdžia turės susitikti iš Dar
bo partijos pusės kada taikos 
sąlygos pavirs naminės politi-

• Manifestas.

“Nacionalis ckzekiutivas Dar 
b<> partijos skaito, kad išleisto
ji sutrauka taikos sutarties tū
luose svarbiuose dalykuose yra 
priešinga prez. Wilson dekleraci 
jomis talkininkų konferencijoj 
ir Berno konferencijoje netobu
la pasaulinės taikos žvilgsniu ir 
parodo ženklus kompromiso po 
įtekme kapitalistinio imperiali
zmo, kuris vis dar valdo Euro
pos valstybes,” sako mjartifes*

Pranešimai tada patvirtina, 
kad užganėdinanti taika gali bū
ti įgyta tik po įtekme darbinin
kų klesos judėjimo, susiorgani
zavusio į internacionalą.” Jis 
sako, kad teritorialės ir ekono- 

ties karių ir uždės ant talkinin- 

tus, kad privertus tas sąlygas 
pildyti. Taipgi protestuojama 

prieš tai, kad nėra j>arėdimo a- 

talkininkų šalyse.

Bara Wil8oną.
Žymiausias organas radikaliu 

Anglijos darbininkų ir taip va
dinamų intelektualių radikalų, 
Daily Herald po sudraskimo su
tarties į šmotus kaipo neteisin
gą, nedemokratinę ir gimdan
čią ateities karę, sekamai sako 
apie prezidentą Wilsoną:

“Prezidentas Wilsonas tapo 
sumuštas. Jis pradėjo paskel

Talkininkai ir susivienijusios 
valstybes į šį laišką sekamai at
sakė:

“Talkininkų ir susivienijusių 
valstybių atstovai gavo Vokieti
jos plenipotentų užmetimų pra
nešimą apie projektuojamas tai
kos sąlygas.

“Atsakyme mes norime pri
minti Vokietijos delegacijai, 
kad jie formulavo sutarties sąly- 

bimu augštų idealų. Jis privers gas su nuolatine mintim apie 
tė kitas valstybes viešai priimti ( principus, kuriais paliauba ir ta- 
tuos idealus. Bet slaptoje jie rybos apie taiką buvo pasiūlytos, 
sumušė jį . <"

i biuse dalykuose įir delei ąpm ją ic'iaę nimuco n* ▼ o ‘■u.v
smulkmenos visai nuklydo. Mm sąlygas taip kaip parašytos. Jie gtiįšti į BcVlipą ir U tol

t.^i- -rr-r* , 
PARYŽH^, t** — Vokie-

Jis nusileido svar-'ji© negali pripažinti svarstymo tijos taikos detegai^j* 
to apie jų teisę, spirtiės už taikos ai ryte apleisti ir sįįT

BF^UNĄS, geg. 9. -- Dau
giau 1JJ00 žmonių liko areštuo
ti jfartuirg? ir yra kaltinami 
Vdfaoe iMMušiu. nešimuose ir ar 

sudėjome savo viltį į preziden- gali svarstyti tik tokius prakti- jie praneš taikai k^afiaėmeijai, dįgift viešąją ramuma, sąryšy j

tų Wilsoną, Mes tikėjom jam. 
Mes neteisiame jo. Mes nežino
me kokių priežasčių jis turėjo 
atsižudėjimuli “atvarai padary
tų atvirų, sutarčių” ant nedoros 
Paryžiaus slaptybės. Bet ką mes 
žinome, tai tas, kad nuo vadan- 
dos kada jis atsižadėjo šio, pir
mo iš savo keturiolikos punktų, 
jis praktiškai atsižadėjo visų!”

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, III. May 12, 1919 
as rcųuired by the aet of Oct. <>, 1917

Taikos Kongrese
TALKININKAI ATSISAKO 

SUŠVELNINTI TAIKOS 
SĄLYGAS.

PARYŽIUS, geg. 10. — Vokie
čių delegacija talkininkams ir 
susivienijusioms valstybėms iš
siuntinėtuose laiškuose užreiš
kia, kad svarbiuose punktuose 
sutartieji tarp kariaujančiųjų 
taikos pamatai liko apleisti.

Vokiečiai pasiuntė du laišku 
Vienas sako, kad sutartis 
dži a “kariaujančiųjų sutartus 
taikos pamatus.’’ 'Talkininkų! 
atsakymas sako, kad jie” nuola
tos mastė apie principus, kuriais 
baubu buvo pasiūlyta” ir reika
lauja priėmimo taikos “tikrai

Kitas laiškas kalba apie tau
tos lygą. Talkininkų atsaky
mas sako, kad vokiečių nusis
kundimas yra be pamato.

Pirmas vokiečių atsišau
kimas.

Pirmas laiškas nuo vokiečių kietjija paliečiama, tc|lkiinin'kai 
sako: ‘ yra nueisprendę tvirtai priešin-

“Vokietijos taikos delegacija tįes vokiečių protestams ir ma- 
užbaigė pirmą peržiūrėjimą jai' nevranis.
įteiktų taikos sąlygų. Jai pi*i-Į Petit Parisien paseka francu- 
siėjo suprasti, kad svarbiuose Zy tarpininkystės oficierių pulk, 
punktuose sutarti kariaujančių- Henry kaipo ypač užginčijantį 
jų pamatai teisingos laikos ta- .gaudantis, kad buk .Vokfetijos 
po apleisti. 1 delegacija grįš į Vokietiją. Jis

“Jei nebuvo prisirengę, kad tečiaus sako, kad galbūt grafas 
aiškiai duoti prižadai Vokietijos , vonBrockdorff-Ranzau, delega- 
žmonėms ir visai žmonijai, bus 
tuo budu padaryti apgavingais.

“Taikos projektas užveria rei
kalavimus, kurių jokia šalis ne
gali pakęsti. Daugiau to, musų 
ekspertai 'tskitoto, kad daugelis 
jų negali būti išpildyti.

“Vokietijos taikos delegacija
prirodys šiuos pranešimus smili- (Vokietijos sutarties, kuri dar Hė- 
kmeniškai ir nuolatos persiųs ra paskelbta, užveria parėdymą, 

kad vokiečių Austrijos atsiskiri- 
mas nuo Vokietijos turi būti 
“nepervedamas,” jei bent butų 
užgirtas tautų lygos. Pavarto
jamas žod\o */nepervedamas” 
yra tikslu išrišti klausimą ne
lik ant dabar, bet ilgam laikui.

Austrijos taikos delegatai iš
važiuos iA Vienuos' panedėlyj.

sako:

.talkininkams ii* susivienyju- 
sionis valstybėms savo pastebė
jimus ir savo medegą.

“Brockdorff-Ranzau”

Talkininkai niekame 
nenusileidžia.

skus sumanymus, kokius Vokie
tijos plenipotentai turės pada
vimui.”

VOKIEČIAI PASIUNTĖ DAR 
DVI NOTAS.

PARYŽIUS, geg. 11. — Vokie
tijos taikos delegacijos galva gra 
fas von Broekdorff,Hanza u pa
siuntė dar dvi notas premierui 
Clemenceau, kaipo prezidentui 
taikos konferencijos. Notos ku
rios buvo pasiųstos subatoj, pa
liečia karės belaisvius ir darbo 
įstatymdavystę.

Atsakymai, kuriuos taryba 
keturių pasiuntė į subatoj pas
kelbtas primesnes notas, buvo 
parašiti, pasak 'Temps, asmeni
niu ir apač dideliu prezidento 
VVilsono bendradarbiavimu.

Vokiečių korespondentams grą
žinama pašalini m u* '

Šiandie išleista ofirialė nota 
sako, kad vokiečių koresponden 
tas pasiuntė į Neues Wiener 
Tagblatt žinią, jog viešbutis Vei> 

bančių už viešbučio tarnus ir 
kad mikrafonai yra įvesti kam
bariuose.

Nota vadina tą žinią kaipo 
biauvų ir šmeižiantį prasimany
mą ir sako, kad jei tas pasikar
tos, Franci jos valdžia gali rasti 
reikalingu pašalinti vokiečių 
korspondentus.

Laikysis tvirtai.

Figaro užreiškia, kad kaUink 
taikos situacijos, ant kiek Vo- 

yra nusisprendę tvirtai priešin-

cijos viršininkas, ir važiuos į 
Weimar konferencijai su vald
žia. t

Uždraudžia Auatrijoa uniją »w 
su Vokietija.

PARYŽIUS, geg. 10. -4 Dalis

I True translation filed with the post-' 
mastei* at Chicago, UI. May 12, 1919 
as reauired by the aet of Oct. 4,1'917reąuired by the aet of Oct. 4,1917

VOKIEČIŲ DELEGATAI 
GALBŪT APLEISIĄ 

PARYŽIŲ.

Plenuojf gyjrĮžti į Rerliaą, rakė 
vienas vaidilą inkąs.

'kad jie negali pasirašyti po su
tartim.

Aš gavau tų i nformaciją iš 
pirmųjų rankų nuo tūlo nario 
Vokietijos delegacijos, kuris pa
sakė, kad grafas von Brockdorff 
- Ranzau jau paliepė visam de
legacijos personalai supakuoti 
savo skrynias ir būti pasirengu
siems išvažiuoti bėgyje 18 va
landų.

Vokietijos plenipotentai ran
da taikos sąlygas “pasibaisėti
nomis ir visiškai nepaisančio
mis Wilsono keturiolikos punk
tų ir jie randa tiek daug daly
kų sutartyj, kurios jie norėtų 
permainyti, kad jie svarsto ar 
nebūtų geriau visai atmetus do
kumentą ir davus suprasti tai
kos konferencijai, kad ji turi 
parašyti visai naują dikumentą, 
jeigu ji tikisi, kad jis bus pri
imtinas Vokietijai.

Nuo pradžios sutarties vokie 
čiai randa sąlygas, po kuriomis 
jie negali pasirašyti, kadangi 
Vokietijos žmonės niekad jų ne 
priims ir atmes atstovus bile vai

Trur translation filed w»th tbe pnst- 
master ai Chicago, III. May 12, 1919 
as required by the ari of Oct. 6.1917

RUSAI PROTESTUOJA PRIEŠ 
FIN LANDI JOS NEPRIKLAU

SOMYBĖS PRIPAŽINIMĄ.

PARYŽIUS, geg. 11. — Rusi
jos komisija Paryžiuje, kurios 
pirmininku yar princas Lvov, 
užprotestavo talkininkų valsty
bėms prieš besąlyginį pripažini
mą Finfandijos neprigulmybės, 
tuo pamatu, kad Rusijos sutiki
mas turi būti gautas pirm negu 
Finlandija galės būti legaliai at
skirta nuo Rusijos imperijos.

Tr»ie iran.sla»ion fileįi w»'h the pn*d- 
master ui Chicago, |ll. May 12, 1919 
Mt> re<|uired by the aj t of Oct. •». 1917

Vokietijoje
VOKIETIJOS VALDŽIA 
SKELBIA LIŪDĖJIMO 

SAVAITĘ.

BERLINAS, geg. 9. — Impe- 
rialės ministerijos prezidentas 
pasiuntė sekamą telegramą lai- 
sviųjų valstijų valdžioms:

“Dideliame varge ir prispausti 
rūpesčių (Vokietijos žmonės per 
ištisus paliaubos mėnesius laukė 
taikos sąlygų. Jų paseklbimas 
suteikė karščiausį apsivylimą ir 
neapsakomą liūdesį visiems žino 
nėms. Viešas išreiškimas turi 
būti duotas tiems jausmams vi
sų vokiečių.

“Imperinio valdžia prašo, kad 
laisvas valstijas suspenduoti 
vienai savaitei viešus pasilink
sminimus ir leistų teatrams tik 
tokius perstatymus, ik utie Nu
tinka su rimtumų šių liūdnų 
dienų.”

1,49# ŽMONIŲ AREŠTUOTA 
HAMBURGE.

su nesenai įvykusiais čia sumi
šimais.

Bavarijos valdžia pasiūlė 10,- 
000 markių a t I y g o n i- 
m o u ž suėmimą b u v il
sios komunistų valdžios vadovo 
Dr. Levien ir komunistų laikra
ščio Raudonoji Vėliava redakto
riaus Levine.

Biržos Bremene, Hanover ir 
Frankforle, taip jau Hamburge 
ir Berline, laikinai sustabdė ope
racijas iš priežasties įtempimo 
politinėj situacijoj.

Temo ’ri.nslatlon filed \vith the pnst 
mąstei* at ( hieago, III. May 12, 1919 
as rcųuiied by the acl of Oct. 6, 1917

HOLANDIJA IšDUOSIANTI 
KAIZERĮ.

LONDONAS^ beb. 11. — The 
National Nevvs gavo žinią, iš 
Haagos, kad Holandijos valdžia 
h u tarė išduoti buvusį kaizerį tai 
kininkams ir susivienijusioms 
valstybėms.

True Tanslafion filed v i»n Ihe post- 
s,t <Kic-aH<>. III. Nfu.v 12. 1910 

as i'e«.|uire<! by tbe acl of Oct. <>. 1917

Foch grįsta į frontą.

LONDONAS, geg. Įl. — Pa
sak Reuterio žinios iš Paryžiaus, 
maršalas Foch ryto grįšią j fro
ntą.

PERGALĖS PASKOLA 
PERVIRŠYTA.

Tečiaus mažiau žmonių 
ją užsirašė.

I

WASHINGTON, geg. 11. - 
Vakar užsibaigė įlenktosios Per
galės Laisvės paskolos kampani
ja su dideliu perviršiu. Ners 
reikalaujamioji surinkimui su
ma buvo $4,500,000,0000, te
čiaus manoma yra, kad surink
ta apie $6,000,000,000. Oficia- 
lės apyskaitos dar nėra ir nebus 
per porą savaičių.

Chicagos miestas, kuris buvo 
atsilikęs paskaloj užbaigė savo 
kampaniją su $51,(MM),000 pt r- 
viršiaus.

Skaičius žmonių pirkusių bon 
dsus šios 5-tos paskalos yra ma
žesnis. šios ^paskalos bondsų 
pirko 15 milijonų, kuomet 4-tos 
paskalos bondsų pirkosi 21,000,- 
000; trečiosios — 17,000,000; 
antrosios —’ 9,400,0000, o pir
mosios — 4,000,000.

GEVALT BOMBOS!

CHICAGO. — Vėl bombinis 
šuo kalbis! — sušuko geltonoji 
spauda, jieškanli sensacijų, kada 
vakar areštuota keturi italai, ku
riu ai* pora jų yra nuteisti 25 

1 metų kalėjimai! sąryšyj su bom- 
' ba Mihvaukee bažnytinėj karėj. 
Jie padavė apeliaciją, bet dabar 
jie liko areštuoti deportavimui. 
Pas juos nieko nerasta. Tečiau 
geltonoji spauda t no j a sušuko: 
“Gevant!” girdi, socialistai ir ra
dikalai rengiasi prardėti terrorą 
liej)os 4 d. Kodėl gi liepos 4 d.? 
O gi todėl, kad tą dieną manoma 
paskelbti generalį streiką už Mo- 
oney ir kitų politinių kalinių 
palmosavinią. Tad jau vėl gąs
dinama bombomis, kad atgrąsi- 

’ nūs darbininkus nuo (prireikė.

True trnnslation filed witb the post- 
master at Chicago, III. May 12, 1919 
as requlred by Ihe acl of Oct. tJ, 1917

Rumunų 
veržimąsi

I sustabdytas
TALKININKAI &JLAIKĖ 
RUMUNŲ BESIVERŽIMĄ

VENGRIJON.

Suv. Valstijos ir Anglija sustab
dė veržimąsi ant Budapešto.

GENEVA. geg. 10. — Rumu
nijos besi veržimas IJnkt.Į Bu
dapešto tapo sulaikytas paliepi
mais talkininkų ir susivieniju
sių valstybių atstovų, pasak ru
munų biuro Berne. Biuras iš
siuntinėjo sekamą pranešimą:

“Amerikos ir Anglijos vald
žios per savo adstovybės misijas 
Viennoje, sustabdė Rumunijos 
arinijij Besi verži ihq ant Rudu- 
pešlo. Priežaslįs nežinomos, 

bet galbūt jos yra poliline^nis.”

Rumunai sumuoti.

LONDOIAS, g<^. 10. — Ven
grijos karės ofisas praneša apie 
atmušimą runiuDų arti Szkoluik 
ant Theiss upės, sako Vieonos 
žinios. Rumunai buvę pHvers- 
sti pasitraukti.

ATSKRIDO Į NEWFUND- 
LANDĄ. >

TREPASSEY, N. F., geg. 10. 
- - Du Amerikos hydroplanai — 
NC-1 ir NC-3 padavė antrą 
šuolį kelionėj per Atlantinką. 
šiandie jie atskrido iš Halifas į 
Trepassey ant Newfoundland 
salos. Jie šį sykį perskrido 460 
mylių į 6 vai. 54 inin., arba vi
dutiniškai po 74 mylias į va
landą.

Iš čia jie už poros dienų iš
skris ant Azores salų, 1600 my
lių atstume, o iš ten į Portuga
liją ir gabaus į Angliją.

JUODAŠIMČIAI ORGANI
ZUOJASI.

TOLEDO, O., geg. 11. — Įvai
raus plauko “patriotai” — biz
nieriai profesionalai ir tamses
nieji darbininkai, kurie užsiė
mė pardavinėjimu pergalės bon
dsų, ryto bus prisaikinti specia
liais policiniais, saugoti dirbtu
ves, kurios paskelbė lokautą 
prie savo darbininkus. Ryto 
vakare bus masinis susirinki
mas, j kurį bus bleisti lik bond
sų pardavinėtojai ir jie tada bus 
prisaikinti mušeikomis.

3000 VYRŲ GAUS DARBO 
PRIE UNION STOTIES.

* Vakar viešųjų darbų komisi- 
nink« F«aUdį^
viršiidukų bųva

kad Ij&tiu 36 diemi
bus priimta Hįą
hiąinto !**• Uojoa ata-tiaa stąfcy- 
mo.
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CRN’ACO. ILLINOIS
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Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
uedėklienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai 
Chicago je — pačtu: 

Metrus ........ ....... ..
Puaei meto ...........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam

Chlcagoje 
Viena kov 
Savaitei . 
Mėnesiui .

Suvienytose Valstijose, ne ChipagoJ, 
pačtu:

Metms....................................... .1500
Pusei meto ................................ 3.00
Trims mėnesiams ................... 1.65
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Pinigus reikia siųst Paėto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
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Bėgt iš SLA. 
ar stovėt jame.

jo 
to-

(4>ndition du feŲah egyptien,”, domi ne lik darbininkams, bet 
1909 m. apskaitė, kad trįs ket- ir augštesnęms klesoms, pas ku- 
virtadaliai fellųhų vaikų ifynirš- j pas ngra tokio nežinojimo, ko
tą labai jauni. Pastaraisiais > kis yra raudamas nuo Bio Gran
ule JpiM)a p jas botagas, kprį vi- 
suomgf.ptųineša angjų 
ja, taipgi baisiai plaka fellahų. 
Ta» yra girtuoklystė. Pastarai
siais metais dėlei angly įtekmės

t UEIcago, llh________

Neramumas tarp lankų dar- 
biįVinkų |ina Uoliau. Dąda r ti
nę mokestis yra tjk $7.50, o jie 
reikalauja pakėlimo $5.00 visur, 
laą gi nepakels jų algos iki plgps

Pragyveniipo brangis yra 
baisiai pakilęs, ypatingai dėl 
Suvienytų Valstijų draudimo

Panedėlis, Gegužes
SS??!!'

12, 1919

Šienam mėnesiui ............. ..
regoje — per neAiotojust

Viena kopija ........................
k

. 16.00 

.. 3.50 
.. 1.85 
.. 1.45

75

.03 
12 
10

1.25

dė davė Naujienose gerų m’guj- 
mentų, kodėl socialistini neturėt 
tų apleisti Susiv. F

Yra argumentų ir iš kitos pu-, 
sės, kuri mato reikalų socialis-, 
tams arba visai apleisti SLĄ. 
arba vesti jame atvirų soci|aiis4ik 
škų propagandų ir neit į jokius 
nusileidimus su tautininkais. 
Sumuojant argumentu^ u£ sto
vėjimų SLA. ir spietimus! į jį

1. Socialistai ir pinigais ir 
(kirbu yra daug prisidėję prie 
SLA. išauginimo į dabartini jo 
stovį, todėl bėgt iš jo paliekant 
vistų tautinįukams butų dary
mas sau skriaudos, o tautipiu- 
kanis butų tik džiaugsmo.

2. Organizacija, kuri moka 
pomirtinę ir pašalpų ligoj turi 
jKimatų gyvuof šioj l^pjtąlisli- 
nėj systčihoj, lodei materialis 
reikalas vistick trauks darbiniu 
kus į jų, nes jis traukia net į 
“iusurance” kompanijas, kurio
se daugiau keblumų ir mažiau 
pašalpos gauna musų žmonės.

3. Buvimas. SLA. ir susispieti- 
mas didelio skaitliaus socialistų, 
jeigu jie pasirodys veikliais, iš-

tuukiai.
4. Geriausiam atsitikime 

jeigu populistai’ Susispiestų 
'SLA. ir išdėtų daug * jiegų 
jiems gali pa vykti išvyti iš 
taitlininkų. pplįtikų. Bet kas
liau? Juk socialistai nevartos nė 
SLA. turto, nė jiegų savo tiks- 
ląmH Tuo’mat organizacija 
bus beparlijinė. Bet kas užtik
rins^ kad tauliųinKai vėl jų ne- 
pasigiiebs kada savo politikai, 
kaip tik soęiųlislai kiek men
kiau ims veikti?

Galima butų (luoii ir dau
giau argumentų ir iš vienos ir 
iš. aptros puęęs, bet užteks. Kaip 
matote, viena ir antra pusė 
turi daug teisybės, 
dėt ne * viena
tmi būti pasmerk!.i 
mas turi 
rimtai.
svarbiausiai tame, kad pusė, ku
ri kviečia mesti SU V.,-neturi nie

To
lų pusių ne*- 

ir k lauš i- 
bųti diskusupjamas
Blogumas matomas

tas blogumas mažu' gTlėtų bū
ti pašalintas kokiu nors bildu. 

, .i. .' Jeigu jis negali būti prašalin- 
i tas. tuomet socialistai turės pa- 

kti SLA., ncą.tai y<*.i materi.a- 
interoso klausima;. Tno- 

j.*< t lik patįs agitatoriui už iš
stojimų ir artimi jieys drau
gai mes SLA. Bet pilama, negu 
bus daromas vienokis ar klio
kis žingsnis, reikia klausimą i.š- 
diskusuoti pilnai, nesikarščiuo- 
jant ir duodant pienus —, suma
nymus.

'Jpue trunslation filcil with Ihc post- 
inaster at Chicago, III. May 12, 1919 
as i'cquircd by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios International Labo r 
N«w» Service)

AIGIPTAS.
Padėjimas laukų darbininkų.

New York. •— Žinios, kurios 
per kelias dienas skelbė apie re
voliucijų Aigipte, visai nutilo;
taigi mes tuomi labiau pasidali- paleisti kariuomenę, suteikti lai

*’•**•'• - - - - - - . . - o J C ----- - į/4 K, pVUO’i IŽO l j ■■ * r ••

ir padrąsinimo fellahas, blalį- laukia buvusiojo padėjimo. Bet 
viansias iš visų darbininkų, pra-1 kadangi Amerikos Valstydės 
dėjo gerti alkoholį, dirbamų I Skyrius neduoda didelės vilties
mažose Aigipto spiritinėse ir tai 
dar baisiui sugadintų, kad butų 
įperkamas fellaho mažam už
darbiui. Alkoholis, apveikęs 
miestų gyventojus, kur jį dabar 
vartoja ne tik kavinėse ir smu
klėse, bet ir valgomų daiktų sau 
krovose, jis dabar sparčiai užka 
riauja Aigipto kaimo gyvento
jus. Ir kas aršiausia, nors mes 
nesutinkame su musų aigipti- 
niais draugais dar labiaus besi
stebinčiais, kad nėra tikro žu- 
žiurėjimo alkoholio pardavinė
jimui ir nęra lU’ideramo ar šir
dingo pasipriešinimo platini- 
muisi šito maro iš pusės val
džios globojančios šalį, kur vy
riausias tikėjimas 94 nuošimčių 
gyventojų draudžia ya r toj imą 
alkoholio.

Meksikai, tai pinigų galima pa
siskolinti tik ant judamų daik
tų mėnesiniais palubiais po 5 
Pasaulio Darbininkų Judėjimas, 
n uos. kursuojamų pinigų labai 
mažai tėra.

f ANGLIJA.

Moterįs reikalauja blokados 
prašalinimo.

Londonas, bal: 28 d. — Dide-

ALIJA.

kurių nepri-
grumoja

Lazzari pasiūlo rezoliucijų.
' » *

Italijos Socialistų Partija pri
ėmė šitokių rezoliucijų Lazza
ri’o:

Partija protestuoja prieš už
grobimus ar sumanymus užgro
bti ir reikalauja visiems žmo
nėms teisės laisvai nuspręsti pa
jotiems apie savo likimų, ypa
tingai Dalmatijos ir Mažosios 
Azijos žmonėms,
dausomybei dabar 
Italijos imperializmo pavojus.

Ji tvirtina, kad karė kiekvie
noj šalyj labai pakenkė revoliu
ciniam padėjimui, kuriuo pro
letariatas pasiinaudodamas ga- 
ėtų sulaužyti kapitalizmų ir įs

teigti socializmų.
Jį patvirtina pirmesnįjį nuta

rimų naudai visuotinojo strei
ko, kuris leistų Italijos žmo
nėms įgyti galybę ir priversti

falgaro plečiuje pereitų septinta- 
dienį, reikalaujanti prašalinimo 
blokados ir greito aprūpini
mo maistu bado ištiktų Europos 
kraštų, nerado jokio pasiprieši
nimo ir dramatingai pasibaigė 
didele procesija tūkstančių niaC- 
šuojančiųjų Whinetalle į Dow- 
ningo gatvę, kur pirmininko ir 
kalbėtojų buvo sutarta suseiti 
ant rytojaus su jBonaru Law. 
Tai buvo su j ūpinga valanda, 
kuomet mažas moterų- būrelis 
atsiskyrė nuo didžiojo" 
procesijos ir nuėjo į oficialį val
džios bustų, o didžiulė minia pa
siliko gatvės gale, nusidriekda
ma toli Whitehalle, ir giedojo 
“Red Flag”, “International” ir 
kitas žmopių dainas.

Darbininkai taipgi sukruto 
dėl taptų Lygos. Pereitų savaitę 
bendroje šųlies konferencijoje 
pasiūlyta svarbus pataisymai 
parašytam pienui; jie apįina už- 
lępkamų darbiu, atstovavimų 
lygos vadyboje, priverstinio ka- 
reiviavįpio panaikinimų, tarp
tautinės pramonės tarybos įstei 
girnų, nevaržomų prisidėjimų 
prie lygos ir pirklybinį kaiminių.

kitų amatų. Jų,streikas paliestų 
maistų parupinimą mažne taip 
urnai, kaip ir pagrūmotasis ke
pėjų straikas, kurie dabar agi
tuoja prieš laukiamų prasidėji
mų naktinio darbo, kada įsakas

draudžiųs pardavinėti šviežių 
duonų bus panaikintas. Nesi
tenkinimas tarpe bedarbių njo- 
terų taipgi didelis. Didžiųiųa 
jų greičiau suliktų imti algų 
kaip nedarbo pašelpų; bet jos 
Jcas sykis vis didesniais skaili- 
ais atsisako imti darbų siūlomų 
maža užmokestimi ir daugelyje 
atsitikimų paliovimas (nedarbo 
pašelpos mokėjimo visai nepa
gerina padėjimo.

PINIGU TAUP1N-
TOJAS VISIEM

I Šie drūti padai sumažins
tavo išlaidas.

A. Upitis.

Slogutis
............. '—

(Tąsa.)

Liepis užmiršta nusiimt, k.e^ 
purę, užmiršta dargi pasveikint 
ponų. Mejeras. tyčiojasi: droš 
via i nusiima žalsvų skrybėlę ir 
.sako gerų rylų. Liepis tyli. Pri^ 
spaudęs lupas prie sukąstų dan
tų jis stveriasi virvės. Po už
tempto ant kaktos šliko ugnįn-

žia tokiuo pc’rv'ažįip'įnko «neaįl- 
sargumu ir nemandagumu. Se
kamo] akymirkoj jis užmiršta 
paniurusį pervažininkų. Deši
nėj rankoj pavadis, kaire palai
kydamas šautuvų — jis išdid
žiai sėdi balne. Bet galva nuo
lat kreipiasi į pervažininko pir
kelę, pakalnėlėj. Siauros rus
vos ; kįs nesuvaldomai juokiasi, 
už standžių pražilusių ūsų ma
tosi pageltę dantįs, o veide žaid
žia begalinis krykštavimas. Už 
tų krykštavimų tečiaus šliaužio
ja kas tokia glitaus, slėpininga, 
klastinga ir nešvaraus... Liepis 
instinktiviai pažvelgia į Mejcrų 
—pervažas viduryj upės, veik 
visiškai sustoja, virvė vos-vos 
beslenka girgždančiu rastu, o 
pervažininkas keistai trina ran
kas, tarsi jos butų nutirpusios. 
Mejeras tuoj pastebi tuos ypa
tingus pervažininko judėjimus, 
pasišlieja tiesiau savo balne ir 
pasitaiso nusvirusį šautuvų. Pa-

Čioti užjidarę blakstiėnos, po to 
sujuda rupka ir pagalios visas 
kūnas pradeda virpėti. Žaibo 
greitumu jis pųkėba rųųkų ir 
numeta pinigų, tpjp lyg Kad* jis 
butų ne šaltas, paprastas meta
lo šmotas, o deganti anglis. Žal
svasis upės vanduo truputukų 
pljiųikštęlju,, privsikiria ir sida
brinė ripka siūbuodama pova
liai nusidriekia ant dugno. Lie
pis jjastveria už virvės ir trųn- 
kia. Yiųiipjs prikalinėtos kurį 
kos nuolat smenga į išplušentaš 
grindis. Virvę jiisiail Jn^eidžia 
tik tuomet, kada keliai atsire 
mia, į tvarklius. Po to sugrįžta 
į antrų galų, pastveria virvę ir 
vėla, .traukia, traukia... Du ap
dulkėję prjbuišai nuo antro kra
što moja jam rankomis ir garį

„Prie darbo cemanto arba kitose 
tam panašiose dirbtuvėse, ten kur 
labai greit nuplyšta padai, reko
menduoju Neolin padui. Jie ste
bėtinai ilgai išlaikys. Prie darbo 
karštų plytų skyriuje, laike kuomet 
dveji papra4ti čeverykų padai nu
plyšta, tai mago Nęolįn padai at
rodo taip kaip ir nauji.” T^ip ra
šo p-nas A. F. Mfllėr, Penmnlar 
Portland Cemento Bendrovės už- 
veizjėtojas iš Juckson, Mieli.

'Tai stebėtinas tų Neolin padų 
gerumas ir drūtumas. Tie padai 
pagaminti mokslišku budu ir yra 
labai smagus ir> uepenmrkstanti. 
Nauji čevtrygai su šiais padais 
gaunami kaip vyrams, motetais 
tąip ir vaikams. Kiekvienas šiau- 
čius gali pataisyti ^jnplyšusius pa
dus prikaldamas naujus Neolin 
puipadžias Nešiok tik juos, o to
kiu budu sumažinsi išlaidas.

Neolin padus išdirbinėja The 
Goodyear Tire & Rubber Bendrovė 
iš Akro n, Olūo, jie ten pat padir
ba ir kojasparmnius užkulnius 
gvapntuojajp^s dapg Ilgesnį peŠio- 
jitną negu visokį kiti užkulniai. 
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pašalpine organizacija.
I. Esant SLA. socialistai turi 

gatavų kūnų, kur jie gali sklei
sti savo agitacijų, taip sakant, 

^pasiekt minias.
Tai svarbieji motivai už buvi

mą SLA.v

Už pasišalinimų iš jo stovi se
kanti punktai:

ninku politikai, 
viršininkai yra

įraukiu tauti
nes veik visi jo 
tautininkai ir 

jie savo posėdžiuose ir atskirai, 
pasinaudod.imj savo pozicija,

nsime ištrauka iš laikraščio 
“Voice of Labor” už bal. 5 d., 
einančio iš Dublino, Airijoje:

A'idipto laukų -darbininkas, 
arba fcliah yra didžiausiu ir 
svarbiausiu šalies turtu. Po An
glijos protektoratu, taip kaip ir 
po Anglijos okupavimo valdžia, 
jo padėjiinas yra aršesniu negu 
laukų darbininko padėjimas ko
kioj kitoj civilizuotoj šalyj ir 
tikrai aršesnis negu patlejimaš' 
prasčiausio darbininko toliau
siai atsilikusioj šalyj. Nuo sau
lės užtekėjimo iki saulės nusi
leidimo jis dįrba ant lauko po 
kepinančiais saulės spinduliais. 
Jis pertraukui savo nuolatinį 
darbų tik trumpam laikui, kad 
užkrpinčius kiek kvietinės ar 
kukuru^įnės duonos su žaliso- 
mis ir kada ne kada su šmote- 
liu sūrio. Jo vieninteliu apdan-

svę ir ištraukti kariuomenę iš 
Rpsijos.

MEKSIKA.

lislų lygos”, pasakė vienas kal- 
bėjojas.

Pramonė ir pramoninė 
konferencija.

Protingi žmonės matoma ma
no, kad pereitos savaitės išdali
jo susirinkusios pramoninės 
konferencijos priėmimas sulyg
tojo pranešimo, paduoto jos ko- 
piilelo, apskritai buvo išmintin
gu darbu. Pranešipias nepada
ro nieko tokio, kas sakytų, kad 
darbininkų reikalavimai yra pil
ni; neigi konferencija, kurioje

ninku idealus. SLA. organas li
ko aiškiu ir atkakliu tautininkų 
politikos skelbėju ir ginėju. To
dėl remti socialistams šitokių 
organizacijų yra nusidėjimas 
prieš idealų ir sllipriiiimas prie
šo |X>zicijos, urs jos organai ir 
prieš socialistus veria kovų. G c- 

• • • riau išsižadėti įdėtojo turto ir 
darbo, negu ilgiau jų vis da rem
ti neturint užtikrinimo, kad vė
liau ar anksčiau neprisieis jų 
apleisti dėl tautininkų politikos?"

2. Socialistai, dirbdami |Mišal- 
pinė-se organizacijose, išeikvoja 
d mg jiegų, kuomet tos jiegos 
turėtų lUiti sunaudotos socialis
tinio judėjimu) slipfinįmui.

3. Socialistai, bejieškodami 
organizuotos minios, į. kurių % 
gulėtu kalbėti, tunkiaį-patįs, nu- 
tnUJa nuo savo id.ėjų,. kaip im.da- 
rė. Zivatkauskas, Bačkuu>kas ir Ligų ir epidemijų, 
didelis sJsuitJjus. kitų,buvusių ir vaikų marumas pasiekia pasi- 
da esančių socialistų, ji/*s. pa- J>aisėtinų laipsnį, 
šdlpinės organizacijos biznis y- zų rųštiiųnki 
ra tokis, kur prisieina daugiau- savo rašinyj

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
b^nedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas lOe 
Prie šių kainų priskaito m a ir 

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

ūsų, o akįs lieka yt ramesnės, 
grasinančios...

Pervažas atsiremia' į užva- 
žiuomųjj tiltų,- Mejeras pasisve- 
ria arkliui ant kaklo ir pakelia, 
skiTsniedj. Kažką įbruka Lie
piu ranlyon ir skubiai nujoja. 
Liępis, kūmulis sugniaužęs, pa-u 
‘lydi jį akimis. Jam rodosi, kad; 
reikėtų pasivyt porų, sujaikyl;

Liberty Bondsus 
dal| Išmokėtų, boncku* ir wai 
savings stamps nuperka ui casb 
Ėmei and Co., 740 W. Madison sU 
kampas st., kampas Halsted m. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famoui 
Clothing Store, aįdara, vakarais ik 
I yaL Npdėliomia guo 10 iki 1.

Straikų pilna.

New York. — Straikai Meksi
koje labai madoje, kaip pasako
je vienas įžymus pirmeivis šila
ine mieste, kuris tik-kų sugrįžo 
iš* Meksikos. Visur girdėt tas 
pats šauksmas — didesnės al
gos, trumpesnių valandų. •Dar
bdavių klesa taip išsigandus, 
kad didieji kapitalistų laikraš
čiai spausdina eilę tam tikrų pa
sakų,, idant priparodžius, kad 
tai bolševikų kaltė, jog ten yra 
darbininkų neramunųvs.

Kaipo pavyzdį to, kai|> toli ši
ta straiko karštinė yra nuėjusi, 
galipia nurodyti dalykas su na
mų tarnaitėms. Vienų gražių 

j dienų merginos ir tarnaitės nu- darymui sutarčių su darbdaviais 
sprendė, kad jos dirba perilgas, nętjiri reikšmės, jei darbinįnkai 

va- ( neparodis, kad jie mano nusi
kratyti kapitalistinės tvarkos. 
Taip dalykams stovint, tarptau
tinės konferencijos oasięj<ta is 
nusileidimas tarp darbininkų ir 

yra priimtinas ir 
taipgi priim'llinu yra ^iulomo- 
s i o s nacionalės pramoninės 
tarybos paskyrimas, kuri bus 
renkama kas nv;tps ir susidės

mas (kasykh|, 'geležinkelių »ir 
transporto darbininkai) atsto
vauja visų darbo laukų. Bet 
pranešimas, kaip tų.nurudo ga
bus darbo aiškintojas, G. 1). H. 
Coli*, nors maža tereiškia didė- 
sėms amatinėms unijoms, daug 
reiškia mažai suorganizuotiems 
ir prispaustiems amalams, kuo
met, pasakojo, pasipriešinimas

kų nors tokia, kas išsklaidytų tų. 
drumzlinų minčių, j jųusipų ir. 
atjautų verpetų, kuriaipc kįla ir. 
skęsta jo siela, yt skiedra tamsio 
je bedug/iėje. Visi sųnariai, yo-, 
i^ps, šviųu pripildyti — kojai

Dr. A. Montvid
CHICAGO j

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 ET YVashington St., Marshall Ėięld Anncx, 18 flioras, Saite 1827

■ Fhppęt Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryta

1739 So. Halsted St. ' Phone Canal J6J6 
i Vąluudos: G, iki 8 vakare

Rezidencijos telefonas West 6126
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trumpi vatiniai marškiniai. Jo
butu, yra biųuri primityviausio Jvalųjįdas ir kad jų darbo, 
budo šėtra, apie trijų ar keturių * landos nėra sutvarkytos kaip 
ketvirluolų jardų, be jokios at- [ reikiant. Taigi jos sustraikavo.> u iiun^ juiviip i/v ar - rimuliu .

varos, išskiriant duris, ir su vie-Jjos pareikalavo kad butų dirba
ma septynios valandos — be pe
rtraukos, o ue permainomis, dėl darbdavių 
kurių joms reikėtų anksti keltis1 
ir vėlai gulti. Ir jos laimėjo.

Kuomet Amerjkųje mokyto
jai dažuiausiai būva neorgani-* 
žuoli, lai Meksikos mokytojai iš 200 at lovų nuo kiekvienos 
visi priklauso prie unijos, šita 1 pusės su darbo minislerįu kai- 
unija nesenai susivienijo su Me-1 po pirasčdžiu. Suprantama, 
xico City ceulrale federuota pasiutimai pranešimo, kuriam 
unija, ir yra manoma, kad def valdžia žada suteikti “greitų ir 
šito susijungimo visa šalies švie
timo sistema žymiai pagerės.

Meksiku yra rojum Jiems, ku- kurie dar,nėra gavę nei 48 val- 
rie tiki žodžio alisve ir spau-1 andų savaitės ar m iiimalės mo
dos lasve. Jokios cenzūros ar kesties, nei apdraudos nuo ne-* 
idėjų draudimt) nėra.Kiekvienus darbo. Išlygos prieš vaikų dar-j 
guli spausti ką tik jis nori. To- bų taipgi yni dideliu žingsnhi 

“Enquete sur la dėl socializmo principai yra ži- priekin.

jnet jo, dieninė užmokestis neiš
neša (langiaus kaįp 8 ar 10 pe
nų. lokio daikto kaip miųima- 
lė teisėta alga fellahui, žinoma, 
nėra.

FcJJahui nėra apdraudos, ne
laimės ar pagalbos įstatymų ir 
jis neturi jokio saugumo nuo 
skandalingiausio išnaudojimo. 
Neįurėdaųias butipiausįų, daly
kų, įgyjimui higieninių sąlygų, 
jis yra auka visokių epideminių.

Jo . klesos

(dideles svarbos tiems amatams

Šilai f rą neti

lentų....

Vanduo povėliai įraukia perr‘ 
važų nuo krašto į vidurį upės/ 
Liepis' ir mato ir nemato tam-’ 
šiųjų plaišų, kuri tolydžio didėt-' 
ja tarpe pervažo ir užvažuoja- 
mojo tilto. Mejeras jau dingo' 
už krūmais apaugusio kalnelio. 
Palšuoju keliu artinasi du apdųl! 
k ėję žmonės, moja į pervažinin- 
kų, bet Liepis jais tiek įdomau
ja, kaip balsvaisiais elksniais, 
kur auga upės pakraščiu. Jis 
leidžia pervažai slinkti į vidurį 
upės.

Povėliai, nesužiniai jis ųljdar

išplėtęs akis stebeilijusi: pusnį-' 
blis! Toks nau j įdėlis, švarus, 
jis blyškiai žėri ryto saulės spin
duliuose. Liepis povaliai užsi
merkia ir junta, kad delnas pra
deda svilti. Urnai pradeda truki

KazimierasGugis

Veda visokius reikalus, kaip kriniinaliikuose 
taip ir ęivUiikause teisnuipse,. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų O finas:
U23 I- Halsted St. .42? N. D»«rborn St 

Ant trečių lubų 1111-13 Unity gldg.

Miesto Ofisas:

lta. Drovsr 1310 M Central T41JI

Apšvietus Skyrius
Vadovėlis Esperanto Kalbos, apdaryta. Kaina 
Kišeninis Žodynėlis, 231 pusi, apdaryta. Kaina 75c. 
Kaip išmokti Gražiai Rašyti. Kaina 25c.
AęjtHi.etįka, j)aranl>iausia knyga išmokti rokundų. Kaina 

,50 centų.
Daktaras Kišeniuje, 107 pusi, apdaryta. Kaina 75c

• Naujos Lietuviškoj Dainos, su gaidomis. Tęlpa 31 dainelės. 
Kaina 50 čėplų.

Kokius Dievus Žmpnės Garbino Senovėje, apdaryta $1.25. 
Franci jos Revoliucija. Kaina 40c.

■ Istorija Europos Kariaujančių Šalių, su daugybe paveikslų, 
apdaryki. Kaina $2.00.

Inkvizicija arba Atpirkimaą žmonių nuo šėtono. Kaina 
$1.25.

Iš ko Kįlo Melai ir Skriaudos Žjnonijoj. Kaįna 75c.
Hųpkvedis Angliškas; Kalbos, apdaryta. Kaina $2.25. v
Sveikata, apdai’yta. .Kaina $2.00. • „
Tikėjimų Istorija, a|)daryta. Kaina $7.00.
Žodynas, apdalyta. Kaina $5.00.
Spalvuotas Lietuvos Žamlapis. Kaina $1.00.

Knygas pusiunčiame visur ir greitai. Kiekvienam parei
kalavus pasiunčiame savo naujų katalogų.

J. F. BL'DRIK
• Sputh,HąJ$ted Street, CHICAGO, ĮLL.

k
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DAKTARAI yra jau se
nai datyrę, kad gera muzi
ka priduoda žmogui sveį- 
katą ir todėl pataria kiek- 
viepam norinčiam būti 
sveiku klausyti geros mu
zikos.

Gerinusiai yra girdėti visokių męliodijų, 
grąfonolos C2, kuri išduoda ai^kų, užžavėjantį 
C2, toki kaįĮ) ant šio pavęiksUIJo, kainuoja tiktai 
6 dubeltavus rekordus ir 500 atkilų.

Kitų gramofonų kainos yra nuo 410.00 iki
Užlaikome didžiausių gramofonų ir rekordų krautuvę Chica- 

goje. todėl ATEIKITE arba RAgIKITE.
Kiekvienam pareikalavus katęlipgus pasiunčiamo veltui.
Priimam LIBERTY ROND’SUS už, pilnų prekę,

Nauji
E 4180

šokių ant ‘ 
Gpafonoln ( 
Pridedąm

Lietuviški Gražiausi Rekordai
Medžiotojai, 2 dalįs, Dialogas, atliko Pleniųnas ir 

Lųanakojis.
Referatas apie Nosis ių Jaunystės atsiminimas. Monologai
Gerkite Šaltyčiai ir Oi kas Sodai do Sodeliai, šimk.ius 

choras.
Alvito Ežero Bangos, polka Maiųrka. Vilniaus Orkestrą. 

Pilviškių Valsas, Kiųiuo kupelija.
Eisiu Mamai Pasaldysiu ir-Bernužėli Ncsvoljok 

M. Petrauskas.
Jau kad Aš Augau pa» Motjpėic ir Šių Nedėlėlių 

M. Pct auskas. i
Esu Garsingas Vyras ir Kur Vėjai Pučia.

Indalnavo Ant. Kvfderas.
Tamsioji Naktis, Va lėps ir Vilniaus Polka.
Ant Kulno Karklai Siūbavo ir šių Naktelę per Naktelę 

Miego Nemiegojau, Įdainavo M. Petrauskas.
Vai kad Aš Išjojau ir Atėjo žiemelė, įdain. M. Petrauskas 
Sveika Marija ir Avė Marija,, įdainavo Karuzutė.
Ant Tėvelio Dvaro ir Ncsigraudink Mergužėlę, įdainavo 

Šimkaus choras, .
Bijūnėli Gražus Bijūnėli Žalias, Važiavau Dienų, įdainavo 

Šimkaus thoras.
Suktinis ir Valia Valuže, įdainavo M. Petrauskas.
Prirodino. Seni Žmonės Man Jaunų Mergelę ir Kur 

šaltinėlis, įdainavo^ M. Petrauskas.
Naujoji Gadynė ir Dainius, įdainavo M. Petrauskas. 
Miškas Ūžia ir Sudiev Lietuva, įdainavo Karuzutė. 
Ant Šešupės Kranto. Polka ir Lelijos Žiedas. Valcas. 
Ilgu, Ilgu Man ant Svieto, įdainyvo M. Petrauskas in Mano

Skarbas. Valcas. f
šienpiutė, Polka Mazurka ir Kur Upelis Teka, Polka. 
Nimjas Rusijos Himnas, Choras.
Kadrilius, ant abiejų pusiu, Rusų Renas, 
(mHųpas ant armonikos. \
Rusijos Liuosybės Maršas jr kitos melodijos, Orkestrą.
La Marselcte ir Bože jCaria Chrani, Militarė Orkestrą. | 

Jūreiviu Maršas ir Sknijoiojų Maršas.
PASARGA: Į kitus miestus ipaziau nesiusime kaip 6 rekordus 

Už prisiuntimų tavorų mes iižmokmii 
JUOZAPAS F. BUDRIK.

3343 So. Halsted St., Chicago, III.
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KORESPONDENCIJOS
INĄKO^tS, JLL.

Del juodašimčių veikimo.

MILIŪNAI SLOGOS BAKTERIJŲ SKRAIDO ORE

Oras yra perpildytas ligos bakterijomis.

palęįdžja milijonus ma

3797

3798

3799
3810

3841
3842
3905

3906

3348
3349

3350
3625
3626
3623

Tas

3624 
3940 
3998 
1700
4165 
1733 
2695

Naujienų nr. 107 buvo iš
spausdinta žinute apie vietos 
juodašimčių žygius. Jos rašyto
jas tečiaus vienuri-kitur apsi
lenkė su ^teisybe. Dalykai susi)- 
dėjo taip:

Tiesa, kad pirmų plienu gegur 
žės čia buvo prųka|bos, ^urengį- 
tos tikslu užprotestuoti prieš 
laikinių kalėjimuose musų drati 
gų — politinių prasižengėlių. 
Bpt tos prakalbos užsibaigė ra
miai. Tik naktį, susitarusi gau
ja mušeikų, užpuolė Įtibinskio, 
prakalbų vedėjo, butų ir parbi- 
kalavo, kad jisai apleistų mies
tų. Vėliau jie įsilaužė d. J. Wy- 
ko) buliau ir nemažai išgąsdino 
moterį ir kūdikius. Jam taipjau 
b,ivo įsakyta apleisti nijcslų. 
Bet pas B. Onttr [?J mušeikos 
nieko nelaimėjo, nes šis juos pa
sitiko revolverio šūviais, taip 
kad jie kuoveikiaŲšia turėjo 

.misuiešdint savais keliais.
Nedėlioj, taigi gegužės 4, bu

vo sušaukta kiltas susirinkimas, 
kad pasitarus kų daryti idant 
apsigynus nuo sužvėrėjusių pa
daužų. Žmonių susirinko ytin 
daug. Beį čia tųpo,pranešta, kad 
mušeikos skubiai organizuoja
si tikslu užpulti susirinkimų ii’ 
ijpręngt muštynių. Susirinku
sieji apsižiūrėjo ir, nutarę pa
siųst penkis vyrus pas majorų 
pareikalauti suvaldyti padaužas, 
tuoj išsiskirstė. . Kol kas ^ua- 
reštuotų dar nėra.

—Nokomietis.

AKRON, OH1O.

Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į gali
mai trumpų laikų. Mes taipgi prirengsime jus ^ kolegijų ir uni
versitetų. Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimų. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 North Robey Street, Arti Milwaukee Avenue

šis ir tas.

.Kiekvienas turintis slogų fynpgus
žų ligos bakterijų su kiekvienu, atsikosėjimu ar čiaudėjimu, taip 
įųd kada matote gatvekaryj, ant gatvės ar bile viešoj vietoj tu
rintį tų Jigų žmogų atsikrankščianl, kosint ar čiaudint, kiekvie
na^ esantis netoli jo yra pastatytas pavojui) užsikrėtimo ta liga.

4ųs karini su kitais dųitg kartų dienoj būnate pavojuje už
sikrėsi i slogos bakterijomis., Bakterijos didinas milionaiš ir o- 
rųs, kuriilo jus kvėpuojate yra net tirštas nuo mažyčių ligos 
velnįųkščių, kurie pridaro liek kentėjimo.

N ękuric žjponės įstengia priešintis ligai, kuomet kiti gre-i- 
taLpU8į<hioda ir atsiduria jos nemielaširdinguose naguose. Kada 
kiekvienas yra lygiai pavojuje, svarbiausiu dalyku tada būna už
laikyti kimų ųpt tiek tvirtu ir sveiku, kad bakterijos negalėtų 
rasti jalne prieglaudos. Jus tada gulėsite nepasiduoti bakteri
joms ir sunaikinti jų pastangas.

Sloga yra viena iš atkakliausių ligų ir daugiausia būna šaltame, 
drėgname ir nesmagiame ore. Tečiaus nereikia skųilyli jų neišgydoma, 
nors yra tūkstančiai jąja sergančiųjų, kurie, beabejonės, yra pasirengę 
manyti delei savo patyrimo, kad jos išgydimas yra negalimas.

Bet kaip ir kituose užsikrėtimuose, visa bėda yra, kad sloga yra vi
sai nesuprasta ir todėl klaidingai gydoma. Kadangi tie maži bakterijų 
velniūkščiai užpuola švelnutes nosies ir gerklės olėvelcs, uždarydamos 
praėjimą orui ir erzindamos jautrias nosies gerklės plėveles, dauguma 
daro klaidų gydydami vien ligos simptomus ir nežiūrėdami į jos prie
žastį.

tJųs galite vartoti, purkštuvus, šmirškimų, plovimų, tepimą ir kitus 
dųlykus gųljonais ir daugiausia kų jus galite tikėties iš tokio gydymo, 
tai tik laikino palengvinimo. Bet ko jus norite, tai pastovaus progreso 
linkui nuolatinio atsikratymo nuo ligos ,ir to jus negalite tikėties, kol 
jus nepavartosite gydymo, kuris pasiekia tiesiog ligos priešastis.

Jus turite suprasti, kad sloga yra daugiau negu dalies, erzinimas, ku
ris užkemša jūsų nosį, kutena jums gerklę ir privelia jūsų kvėpavimo 
ai>arątus. Vien tik išvalymas jų stipriais skistimais ar kitokiu panašiu 
gydymu nė kiek nepaliečia tikrosios priežasties ligos.

Jūsų kraujas yra prisigėręs slogos bakterijų ir jos tęs tas savo er
zinančias atakas kol tik jos bus kraujuje.

Todėl vienatiniu išmintingu gydymu yra tokis, kuris išvys ligos 
bakterijas iš kraujo.

Štai| kodėl labiausiai užganėdinančiu apsaugotoji! nuo slogos yra 
senas, patikimas ir gerai žinomas Laxcarino kraujo valytojas. Laxcari- 
nas buvo pasekmingai vartojamas, kadangi tai yra vienatinis vaisias, 
kuris atakuoja ligos šaltinį pilnai išvalydamas kraujų ir panaikindamas 
jame visus ligos bakterijų pėdsakus.

Jeigu jus norite vaisto, kuris eina tiesiai į ligos lizdą, pradėk indi 
LaxcarUių, šiandien ir išmeskite jūsų šmirškiues ir kitus lokalius gydy
mus, kurie stačiai'negali pasiekti jūsų slogos. Jus busite užganėdinti iš
mėginę tų vaistų ir greitai busite kelyje į pilną pasveikimų.

Laxcąrin neparsiduoda aplickose. Pradėkite jį vartoti šiandie. Jeigu 
jus kankino vidyrių užkietėjimas, žarnų neveiklumas per gana ilgų lai
kų, geriau įsigy 
penkis dolerius, arba užsisakykite dėžutę išbandymui už vienų dolerį. 
Parduodama vien Ląxcarin Products Co., Dept. L-2, l*ittsburgh, Pa.

ną gydymą iš šešių dėžučių, kurios kainuoja lik

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

Y MMS 
CASH

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

socialistai ir unijos surengė di
delę demonstracijų. Tų dienų 
tūkstančiai darbininkų nedirbo 
ir vakare, apie pusę po šeštos, 
ūidvliausia minia patraukė mie- 
s|o gatvinis daii)podami dar
bininkiškas dainas ir pritariami 
dviejų labai griausmingų bęnų. 
Demonstracija buvo labai pavy
zdinga ir kad tvarkos dalboltojai 
nebandė sukelti betvarkės, tų!i 
visa užsibaigė labai gražiai. Bu
vo penki kalbėtojai, kurie aiški
no darbinipkams reikšmę tarp
tautinės šventes ir ragino juos 
spies ties po socialistų partijos 
vėliava. Tarp kalbėtojų buvo 
vįeųasi kareivis. Jo pasirody
mas vietos buržujus įpykino iki 
pabludimui: ir dabar jie tebe- 
aimanuoja. ,

Vietos klerikalai juo tolyn, 
luo^ labiau “pasižyųii” nųikįni-'

DR. DONOHOE, Specialistas
Vėliausios Europiejiškos ir kitos 

metodos.
Jei jus turite kokių vidurių ligų, kepenų, 

kraujo arba žarnų; spuogus ant skuros. se
nas žaizdas, nustojimą STIPRUMO arba a- 
petito, kokį gėlimų arba skaudėjimų arba 
kokių užsisenėjusių ligų, kurios jums neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

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

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

mis 10 ryto iki 1 vai. dienų.

’T
MADISON PRIE HALSTED STREET

—. burLjEzsque: — z

20th CENTURY MAI0S
I Moteris ir merginos gali lankytis kasdieną. \

Dr. FRENCH

Svarbi Pastaba
' Į

DAKTARAS W. M. LAVVHON
ĮŽYMUS SPBCIALISTAS

Dabar yra apsigyvenęs savu naujame ofise
35 S. Dearborn St. (Kampai Monroe) Kambarys 307

Aš esmi speciali- d 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosie?, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytų ligouių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWH0N, M. D.
35 So. Dearborn St.’ “Į-. „ r t,j „ „ „nZIZ __ VALANDOS 9 iki 8 I .M gpjl<fil

(Kampan Monroe) . Nedaliomis 10 iki 1. VlllVOJį

1
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kiųu” jį juos taip, kad ir sų 
“dėdėms” tenka pasimatyti...'

Pasjnus su; darbais dar vhhiH 
tintai. Iš kitur atvažiavę dar ga
li “pasigaut” dalbą.

Bet kaip ilgai šitaįp bus, sun
ku pasakylii.

. — KartayęnišLis.

TĘRRE HAUTE, 1ND.

Room 1210 Republic Bldg.
209 So- State Street Chicago. 
Vai: 1 iki 3 po pietų, ir pagal sii- 

tarttas.
Phone Harrison 7536

VENERIŠKŲ LIGŲ) 
SPECIALISTAS

South Side ofisas
1616 West 47th St., Chicago.

( Aptįekoje)
Vai.: 4 po pietų iki 8 vai. vakare.

Phone Boulevard 311.

Didelės iškilmės dK V. Debsui.

vo surengta didelių iškilmių. Mi
nios darbįnjnkų maršavo mie
sto gatvėmis luo išreikšdami 
savo užuojautos įkalintam soči? 
ųlistinio judpjiinio veteranui, se
neliui Eugenijui Debsui. ,Tai 
buvo ‘‘Ddbso diena”, kaip dabar 
daugelis, jų vadįpa. , Ir jos ne- 
svieliškiti išsigando netik vietps 
valdančioji klcsa, o ir tūla dalis 
panų darbiRiukų. daugiausia 
čiagimių. Daugelis jų tų dienų 
apleido miestelį. Esu, kažin kas
gali atsilikti..., Bet nieko tokia k,ai norėjo čia sušaukti neva 
baisaus neatsitiko. rJjk suvažia- viešų susirinkimų, kad pasita-

kų, kad išreiškus savo užuojau
tos pasmerk tupi darbininkų va
dui ir jo šeimynai ir pademons
travę ramiai išsiskirstė. Dauge
lis moterų-demonstrantų buvo 
apsirengusios raudonais rūbais, 
bet policija jų nekliudė. Ties įtei
sino rūmais ,buvo triukšmingų 
prakalbų: kalbėjo penki kalbė- 
tojai-anglai. Visi, net ir tvar
kosi dabotojai, kurių ten knibž
dėti knibždėjo, klausėsi laibai a- 
tulžiai. Aukų dg. Dėbso bylos 
vedinio reikalams surinkta šeši 
šimtai dolerių.

I f
Beje, vietos lietuviai socialis- 

laijdg. Dėbso molerei įteikė gy- 
ivų gęlių pilkėtų su, tam tikru 
parašu, kurį ji laikė rankose 
laike, įįada demonstrantai ėjo 
pro jos nalmelį.

Andais klerikalai ir tautiniu-

rus kas dėl to miliono parašų, į 
bet nieks neišėjo. Vadinasi, ' 
žmonės jau supranta tikrųjų' 
reikšmę Uo klerikališko-tauti- 
ninkiško biznio. Beje, čia rei-

rinkėjai čia atsiekė visiško fias
ko. Net susikivirčijo palįs tarp

Darbai anglies kasyklose visai 
sumažėjo. Bedirbame lik 
vienų-dvi dieni j savaitę.

• — Kalnakasis.

po!

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

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

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė alata veltui. 
Mes taipgi turime ke- 
Jctz augštos klcsos 

phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytų kainų 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietų.
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotų 10 metų 
ir vartotų tik 8 savai- 

parduosime už $325.

| Sergėkite savo akis

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam b y kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Ai turiu 15 metu patyrimą ir 
!|aliu iitirt jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at- 

. teku belaukiant, užtikrintai
Jei jums akiniai nebus reika- 

11 ngi, mes tai (jums pasakysima.
JOHN SMETANA

AKIU SPECIALISTAS 
1891 So. Ashland Avė., Chkaga,

Kampas 18-tos gatvės 
*-čios lubos, viri Piati’o aptiakoa 

Tėmykite į mano paraią 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto Dd 
8 vai vakaro. Nedėliojo ase D 
vai ryto iki 12 valandai dieną.

tęs, kuri mes
JEI GYVENATE UžMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAMU Už DYKA.
VVESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

EXPERTAS
Kreivos Akys 
Atitaisomos 

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

Ateikite ir ypatiškai persitikrinki
te baigusį mokslų ir registruotų gy
dytojo Chicago, specialiai studijavu
sio galvos ligas. Specialiai gydome.

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

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

. AUSYS 
..AUSYS 
. AUSYS 
. AUSYS 
. NOSIS 
. NOSIS 
. NOSIS 
. NOSIS 
GERKLĖ 
GERKLĖ 
GERKLĖ 
GERKLĖ

A- '

r..J

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

DR. f: o. CARTER, 
120 So. State Street

Valandos: 9—7. Nedėliomis 10—12.

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

SI 4* S. Morgan St., kerti JI si. 
Chicago, III;

SPECIALISTAS 
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Lign 
OFISO VALANDOS:

Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir' nuo 6—8 Vakare, Ne- 

dėliomis nuo 9—2 popiet
Telephone Yartb 617

Ar J ųs turite nesveikas a- 
kis, arba galvos sopėjimų?

Jeigu taip a- 
teikite pas Dr.

Ą. M. SMAR- 
GON, Optome- 
t ristų, kuris 
per daug mętų 
buvo L. Klein

Dept. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1401 So. Halsted St., 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su didžiausiai galimu atsar
gumu ir mažiausiu Įkyrumu. 0- 
fiso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
6:30 po pietų. Pelu, ir Nedėk nuo 
9 ryto iki 12:30 dienų. Subat. nuo 
12:30 dieną iki 9 vai. vak. Res. o- 
fisas prie 3341 W. 161h St. dėl va
karų ir nedėl. pagal sutartį. Tol. 
Didysis ofisas Canal 222. Res. 

ckwell 6112.

Dr. G. F. Yates 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Praneša apie atidąrymų savo 

naujo ofiso prie

—4722 So. Ashland Avė.
CHICAGO, ILL.

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvis

Gydytojai h* Chirurgu
1757 W. 47 St. Chicago, III, 

Ofiso Tel. Boulevard 161 
Rez Tel Seeley 420

ST. CHARLES, ILL.

Streikas.
Gegužės 6 dienų čia metė dar

bų F!ixluriiig (?) kom'panijos 
darbininkai, viso 150 vyry. Vi
si tuoj įstojo unijon ir nutarė 
nesugrįžti darban tol, kol kom
panija neišpildys visus darbi
ninkų reikalavimus. Yra vilties,!iki. <1()lc' *ų 
kad slireikas bus laimėtas.

-• Streikininkas.

i Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, verti nuo 
$30 iki $50 dabar parsiduoda po 
$15 $35 siutai ir overkotai, nuo 
$$15 ir 25 dolerius

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 šildai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių,

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overgotų.

Visai mažai vartoti .siutai ir over 
kolai, vertės nuo $25 iki $85 dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 i-

I ki $4,50. Vaikinams siutai nuo $3,00 
’j

Atdara kasdien, nedėliomis ir va
karais

S. GORDON 110,1
1415 So Halsted St Chicago, 111

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egsamiauoja Dykai

nyksta regėjimą.
Mes vartojam 

pagerintą Oph- 
thahnometer. Y- 
patin^a doma at
kreipiama 1 vaikus. Vai.: nuo 9 ryto iki i vak. 

nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 si 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR M. HERZMAN i
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipc patyręs gydytojus, chirurgą* 
ir akušeris. I

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X Hay ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tb 
fit. netoli Fisk St.

VA.’jANDOS: Nuo 1<H-12 pietų, ir 
6-.fi vakarais. Telephcne Canal 3110. j 
GYVENIMAS: 5:412 S. Hahted Street •

VALANDOS: 8- t ;i», tiktai j

dTT^TbagocTu?
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: Pullman >42.
Vai.: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4
6 iki 9 vakare.

p. .ii■ ■■ —r i—»—■■■!'—i*-- - -

Telephone k’u df '.032

Dr. U, Stupnicki
31uy S. Morgan si . Chicago

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

.. .  v ,(Mr~. .į___

v akai e
B ■<

■* T '~' .......... ■'■iilllTir .

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 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 dieną

Telephone Yard* 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo vaiandoa ano 8 iki 12

Iš ryto ir nuo 7 iki D vaL vak. 
1325 So. Halsted St. Chicago.



NAUJIENOS, CKleifO,

!' Chicago ir Apielinke

Lietuvių Rateliuose.
bridgeport
Dvejos prakalbos.

Ketvergo- vakare, gegužės 8, 
Lietuvos Dukterų Draugija su
rengė prakalbas. Žmonių buvo 
artipilnė Mildos svetainė. Kal
bėjo dg. P. Dubickas apie pa
vergimų moterų (h-asifjkais ir 
svietiškais naudotojais ir, apla
mai, kuriuos niek tiri uos eina
mosios valandos klausimus. 
Kalbėjo gerai. Beje, pirm ne
gu dg. Dubickas pradėjo kalbėti 
vaikų draugijėlės, “Altvities Žie
do” choras, vadovaujamas 
p-lės Staniuliutės, puikiai pa
dainavo kelintų dainelių. Vėliau 
p-Je čeplinskaitė ylių gerai at
liko porų deklamacijų ir p-lė 
SidLškiutė padainavo solo.

Turiu pastebėti, kad Dukte
rų Draugija tai bene pirma ir 
vienintelė moterų pašelpine 
draugija, kuri taip uoliai dar
buojasi apšvidl'imui savo atsili
kusių sesučių ir. gali būt. bro
lių. Pav., gegužės 3 ji , buvo 
parengusi šaunų pramogų vaka
rų. kuris davė nemažai gryno 
pelno. Dabar ve surengė pra
kalbas, o ateityj žada surengti 
didelį pramogų vakarų. Draugi
ja turi 19" pilnai užsimokėju
sias nares, ir jos — visos veik-

kalbėilojai ir apie pustuzinis 
klausytojų. Visi jie kalbėjo apie 
reikalingumų šaukt “visuotinų” 
lietuvių seimų. Bet visi jie nieko 
dora nepasakė, (ii kada pradėjo 
rinktis Dukterų Draugijos sve
tainėn sukviesta publika, tai 
taiVlininkai visai susimaišė. 
Draugelis pasidairęs, ir įsitiki
nęs, kad ėia ‘‘ne savi žmonės,” 
didino laukan, o Graiciunas, 
vos spėjęs užbaigti savo spyrių 
irgi — good bye... Rengėjai 
viską “užmiršo”: ir paklausti 
pulblikos, ar ji neturi kokių nors 
klausimų ir pagalios — o kas 
svarbiausia ar ji pritaria su
manytam atžagardivių seimui. 
Vadinas, išėjo visiška liasko.

— Gvaizdikas.

MELROSE PARK
Iš vietos lietuviu judėjimo.

Jau penki metai, kaip čia gy
vuoja Darbininkų Vartotojų 
Bendrovė. Ji turi įsirengusi 
puikią valgomų reikmenų krau
tuvę. Krautuvė verčiasi kuoge 
riaušių. jos remėjų-kostumerių 
skaičius auga ir auga. Tai yra 
puikus pavyzdis ir kitoms lie
tuvių kolonijom; melrosepai'kie 
čiai priparodo savo darbais, 
kad kur vienybė, ten ir galybė.

Pastaruoju laiku vietos lietu
viai sumanė dar vieną naujų da
lyką: nori pasistatydini nuosa-

tik dainuojant Internacionalų.
Publikos buvo ytin daug, o tai 

parodo, kad roselandiečiai su
pranta darbininkų šventes svar
bumų. ’

Reikia pastebėti, kad aidiečiai 
netik dalyvavo veltui, (taip pat 
ir mokytojas), bet dar nutarė ir 
įžangų užsimokėti/kad tuo bil
du padėjus rengėjams padengti 
lėšas, kuriems prisiėjo brangiau 
mokėti už svetainę.

—Kuopos koresp.

IIMIESTO ADVOKATAS REI
KALAUJA PINIGŲ BYLAI SU 

GATVEKARIŲ KOMPANIJA. 
Specialia miesto advolkito pa

dėjėjas Chester E. Clcvelaiid 
užvakar pasiuntė laišką majorui 
Thompsonui prašydamas pinigų 

miestui pasipriešinti Cbicagos 
viršutinių galvekarių kompani
jos prašymui viešojo patarnavi
mo komisijos antru kartu iš
klausyti važinėj i tųp kainos padi
dinimo klausime. Kokia suma 
bus reikalinga tam, nepasako
ma, bet spėjama, kad mažiausia 
reikės $25,000.

PRANEŠIMAS
Kensington, UI. Lietuvių Su

vienytų Valgomų daiktų Bend
rovė praneša visiems savo na
riams (šėri|ninkam,s), k aki bė
gyje trijų mėnesių lai yra nuo 
gegužės l t iki rugpjūčio I I, at
sinešiu savo senas .seras (Certi- 
likatus) ir paimtų naujas. Prie
šingai sulig įstatų Illinois Val
stijos nustos vertės po augščiau 

paminėtu laiku. Susirinkimai 
būna kas antrą seredų kiekvie
no mėnesio, Žilevičiaus svetai
nėje, 7:30 vai. vakare 301 Ken
sington Avė., Kensington, III.

Su pagarba Direkcija.

PRANEŠIMAS 
Dr. M L BOZINZH.

Lietuvis
Perkėlė savo biurą iš 845 Mikvau. 
kee Avė., kur buvo laike 24 metų, 
Dabar bus prie 700 N Ashland Avė., 
kampas Huron gatvės ant aptiekus

POLONI A PHAHMACY. Valandos 
los pačios. Telefonas Haymarket 

5282,
ii ■ ■ ■ wa——r w—r

Pranešimai

TU Panedėlis, Gegužės 12, 1919

REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEME , E X T R A
BEI KALINGA moteris dc’ auzos 

pr5?turėjimo ir sergančios moters: 
Darbas ne ant ilgo. Valgis, gulėji
mas ir g< i u užm< kesnis. Kreipki
tės laišku ar pao alv ižiuokit ir 
greitai ‘ N.iA BOIIMEIER 
24 E 1131h St. (.hirago, III

SIUVĖJAI
RE!KALINGI siuvėjai ir offprese- 

riai važiuoti Į užmiestį; Pastovus 
darbas ir gera mokestis; Už kelionę 
užmokama, Atsišaukite i Paul Pilkis, 
729 W 18th St Tarp 6 ir 9 v vakare

j---------į-----------

REIKALINGA MERGINU. TURĖ
JUSIU PRITYRIMĄ SIŪTI aBBET- 
TER ABBA L1AVIS ATSIUVINPJI- 
MO MAŠINOMIS.

THE ROYAL TAILORS 
731 So Wells St Chicago

REIKIA geru tvirtu vyrų dirbti 
ant elektros preso į skudurų dirbtu
vę. Pastovus darbas. Gera mokes
tis.
1416 Bhie Island Avenue Chicago

REIKALINGAS harberls su paty
rimu savo amate. Kreipkitės žemiau 
paduotu antrašu:

I. B.
1410 So. Main St,. Rockford, III

Uos ir energingos.

Tų pačių dienų, toj pačioj sve 
tainėj (ant antrų lubų) ir tuo 
pačiu laiku buvo kitos — tau
tininkų prakalbos. Buvo... trįs

vių svetainę. Kiek girdėjau, iki 
šiol jau parduota šėrų net už ke
turis tūkstančius dolerių. Belo, 
melroseparkiečiai nori įkurti sa
vo korporacijos šakų visuose ap
linkiniuose miesteliuose, o gal ir 
po visų Illinois valstijų. Kokių 
pasekmių duos lasai jų sumany
mas, Ino tarpu negalima pasa
kyti, bet kad jiems sekasi sa
vo namuose — Melrose Parke, 
— tai aišku, kaip diena.

Je, kur vienybe, ten gaR’bė.
—Melrospark ietis.

Prakalbos.

RIAUŠĖS PIKNIKE.
Vakar Lietuvių Jaunuomenės 

Draugija Rūta No. 1 turėjo sa
vo piknikų Cbernausko darže, 
žmonių suvažiavo neperdau- 
giausiai, bet visi gražiai links
minosi. Nelaimėn atsirado vie
nas gerai įsidrožęs ir pradėjo 
priekabių j ieškoti. Tas sugadi
no svečių ūpą ir prasidėjo pešty-

Roseland. —< Aušros knygynų pa
laikančių draugijų delegatų susirin
kimas Įvyks seredoj, geg. 14, Auš
ros kambariuose, 10900 Michigan 

Avė. Gerb. delegatai prašomi susi
rinkt ka'p 7:30 vai. vakare.

— RaŠt. F. Varekojienė

Kensington. J LMPS. (57 kp. mene 
sinis susirinkimas įvyks utarninke, 
geg. 13, Aušros kambariuose, 10900 
Michigan Avė., Visos nares prašomos 
susirinkt lygiai kaip 7 vai. vakare, 
nes turime daug svarbių reikalų.

—’ Oru. J. Valienė.

LSS. 4-tos kp. mišraus choro re
peticija bus utarninke geg. 13, kaip 
7:30 vai. vakare Mark \Vhitc S-re 

V1 * i - ..... didžiojoj svet., 2!) ir Halsted gatvių,nes. Kažkas pasnuke policijų ir ( visi dainininkai, malonėsite atvykt 
toji, atvažiavus, keletą nusivežė Paskirtu laiku. Komitetas.
nuvadon, numalšinusi riaušes.

REIKIA merginos i ofisą turi kal
bėt rusiškai ir antfHŠkai.

M. AIDULIS
29 So. La Šalie St.., Chicago.

Room 336.

TAUPYK1T PINIGUS
Nemokėk rendos, bet imk remias 

iš kilu ir kiti Tamstai išmokės na
mą. Sekantieji namai parsiduoda 

labai pigiai su mažu (mokėjimu ir 
visi neša geras remias. Atsišaukite 
ir pamatykite, nes ant visų bus ge
ras pelnas kiekvienam kuris tik pa
siskubins nunirktl.

PARSIDUODA vienai familijai ge
ram padėjime namelis, su gerais iš- 
taisvmais ir gatvės ištaisytos ir už
mokėtos, šviesus iš abiejų pusių. 
Parsiduoda už ................... $1400

PARSIDUODA 2jų pagyvenimų 
medinis namas po 4—4 kambarius 
su visais įtaisymais ir ant geros ga
vės tarpe lietuvių. Rendos neša $2(1 

Persiduos už ....................... $1800
PARSIDUODA 3-jų pagyvenimu 

piedinis namas, geroj vietoj už $2100 
PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū

rinis namas. Rendos neša $40 į mė
nesi — už .............................. $3800

PARSIDUODA 2-jų pagyvenimų 
visai naujas namas su pirmos klesos 
• taisymais, bus parduotas tuksian
čiu pigiau, negu kaštavo pabudavoti, 
laio gi sų dideliu lotu..

PARSIDUODA kampinis mūrinis 
namas beveik naujas su šloru ir nen 
klonis šeimvnoms pragyvenimu. Re
ndos neša $1200 j metus. Kaina 
..........................  $11500

Apart virš minėtų dar yra keletas, 
kurie turi Imti parduoti trumpame 
laike. ,

Meldžiame luojaus atvažiuoti ir 
pamatyti, nes galėsite išsirinkti pa
gal savo noro, nes nėr musų bendro
vės ofisą kas savaite nupeik.i žmo
nės daugiau kaip dešimts namų. 
Lihertv Land and InveNtmenf Co. 
3301 So. Halsted St., (’Jiicago

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Jetuvis kontraktorius. 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 Chl- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis Žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED
ROOFING CO, 

and Shecl Metai Worlc>
2106 W, 24tb M Tel Ganai 4803«•».

I < I ■■■■■■! ■ .ĮJ . I-J.. .±1 ...

NAMAI-ŽEMĖ

Tur būt parduota!

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai .veži

mas, “bog€”, “brička* 3 setai pakin
kiu extra vienienai ir tt. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Halsted 
St. 4 Chicago, III.

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

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

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

Coyne Bros.,
119 \V. South VVater St.. Chicago,III

PABSI DUODA groserne lietuvių 
apgyvcnloj vieloj; biznis išdirbtas 
per daugel midų, Atsišaukite greitai 
524 W 33rd- St Chicago

Rūgšti Smetona
Mes dabar gatavi esame 

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

Rūgščios Smetonos 
Produktai

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

kasdien švieži. Ateikite arba te- 
lefonuokite.

Lawndale 255.
GUD FUD DAIRY PRODUCT 

CO.,
2721 W. 12th SU Chicago.

Gegužes d. K. of P. svetainėj 
buvo LSS. 137 kp. prakalbos. 
Nors kuopos nariai didžiumoj 
šventė Pirmų Gegužės, bet kad 
tų dienų nebuvo galima gauti 
svetainės, tai buvo atidėta ant 
I d. gegužės. Kalbėjo d. A. Bim
ba- Prakalbos atidarytos su 

Internacionalu, o uždarytos — 
Marsaiiete, kurias dainavoL. M. 
D. Aido choras. Bejei apart 
choro dar padainavo duAtkdd. 
P. Krušienė ir K. KenstavkiNnė, 
o P. Babelis padeklamavo.\ Kal
bėtojas ragino organizuot Iš ir 
revoliucijonizuotis, nes tik to
kiu būdu busiu galima priversti 
valdančiųjų k lesų paliuosuoti nė 
lik E. V. Debsų, bet ir visus po
etinius kalinius, t Ožkla'usus, 
ar daug yra norinčių įstot į 
kuopų, pakilo 11 ntnkų, kurie 
ant vietos ir (apHIuicijas išpildė.

Visa buvo gerai, tik vienų da
lykų reikia pastebėti, būtent kad 
publika bereikalingai nestotų

MERGAITĖ PABĖGO Iš NAMŲ 
IR BANDĖ NUSINUODINTI

Penkiolikos mitu Irena No- v
votny, keturios savaitės tam at
gal buvo pabėgusi nuo tėvų mie
stelyje Harvey, pereitame tre- 
"čiadienyj bandė nusinuodinli 
krutamu paveikslų teatre Įpn. 
11G1 W. Madison gat. Kada jai 
pasidarė ledaka, nuvedė ja į ar
timą apliekų, davė vaistų ir nu
siuntė į apskričio ligoninę. Ji 
savo pavardės nesakė, bet pasi
sakė iš kur esanlli ir pagal tai 
policija sužinojo, kas ji. Jai pasi 
darė geriau ir tėvas nusivedė ją 
namon. < " <

Naujienų Bendrovės dalininkui 
gyvenantis Bridgeporte, prašomi su- 

i .sirinkti pas d Aglinską 3238 So lltl- 
| sted St panedėlio vakare, geg. 12 ly
giai kaip 8 v vakare.

i, — K Jumaontas

Harvey, III. -- LSS. 228 kuopos 
Exlra susi;Gi’uiiuis Inu 12 dieną ge
gužės paeedėly į, 7:30 valandą vaka

re. Paprastoj svetainėj. Draugai 
atsilankykite pažymėtu laiku.

— Organizatorius

Cicero. — LMPS 43 kp. susirin
kimas bus geg 12 d, kaip 7:30 v vak. 
.1 Grigalaičio svet. 1817 *W t lt!) St, 
Visos narės prašomos susirinkti lai
ku. — Kuopos Raštininkė

PARDAVIMUI Črverykų biznis, 
su namu arba be namo, Lietuvių a- 
pielinkčj. Klauskite

M KABA, 
1913 So Halsted St , Chicago

PARSIDUODA naujas G kambariu 
namas su puse akro geros žemės 
Galima laikyti karvę, vištas ir au 
ginti daržoves. Visi patogumai, vau 
(luo, gražioje vietoje, arti galvekarių. 
Kaina $2,800.

.L TAMOŠAUSKIS 
10512 So. May Street, Chb-ago, 11)

Parsiduoda kibai pigiai 3jų pagy
venimų muro namas, vienas pagy
venimas 5kių kambarių, o 2 pagy
venimai pq G. Geręj vietoj, puikus 
namas, maudynės, gazas ir viskas 
geriausiame padėjime. Ramios 
$612.00 į melus. Namas verias 
87.000, parsiduoda^ tiktai už $4,950 
Pasiskubinkite.

Parsiduoda 2-jų pagyv. muro na
mas, taip kaip naujas, geroj vietoj, 
geriausi įtaisymai. Rendos $57G į 
metus. Savininkas šio namo įklim
po į nelaimę ir iš tos priežasties 
parduoda už pusę prekės, tiktai už 
$3,450. Nelauk geresnės progos.

Parsiduoda 2jų pagyv. muro na
mas, viskas naujausios mados, mau
dynės, bcismontas h* tt. Puikioj vie
toj arti karų linijos, namas verias 
$6,500. Kaina tiktai $5,000.

l’arsiduoda 2jų ptagyv. medžio na- 
nas, geroj vietoj visad išranduotas, 
vertės $3,000. parsiduoda tiktai už 

>1,650.
Apart šių namų mes turime daug 

visokių itainų ant pardavimo ant 
Bridgeporto, prie Craiu’o ir po kitas 
lietuvių kolonijas. Pamatyk mus. 
Pamatysi jais, kad yra gėry t’ainų 
ant pai davimo ir visai pigiai, lik 
reikia žinoti kas juos turi ant par
davimo-

S. thirns ir J. Szlik^s, 
5433 So. Halsted St., Chicago 

Phone Drovcr 824.
J. Szlikas, gyvenimo vieta:— 

3246 So. Halsted St. ant 3jų lubų. 
I'eb phone Drover 3.U i —

PARSIDUODA labai pigiai 2 kar
vės, mš priežasties moters ligos. Ga
lima matyli savininką nuo 5 valan
dų vakare ir nedėliomis

J. Y.
15640 Marshfield Avė, Harvey, III.

PARDAVIMUI 4 “pool tables”.
HABRY BLOCK,

135(5 So. Halsted St., Chicago

PARDAVIMUI gera farma 70 
rų arba galima mainyti į namą. Yru 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi 
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži vieta priein 
auti prie keljo, arti prie miesto — 
2 mylios. Galite atvažiuoti vaka 
rais nuo 6 iki 10 vai.

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

iš priekio

PARSIDUODA mūrinis namas ant 
3 pagyvenimų su visais intaisymais 
ir elektra. Namas randasi labai gra
žioj vietoj; parsiduoda už labai ma
ža kainą atsišaukite greitai pks sa
vininką 

C SUROMSKI
334G So. Halsted St. Chicago

PARDAVIMUI namas ir lotas, na
vas iš 7 kambarių.
2239 So. Crony Avė.. Chicago.

Tarp 22 ir 23 gatvių.

STOCK’AI—ŠĖROS.

VOLLANDO NUŠOVIKĖ GAL 
BUS PALEISTA PO KAUCIJA.

Vakar valstijos advokatas ga
vo prašymą, kad Voru Trepag- 
nier, kuri pirmadienyj nušovė 
dailės paveikslų leidėjų Paul F. 
Vollandą, butų paliuosuota po 
kaucija. Yra vilties kad ji bus 
paliuosuota po $10,000 kaucija. 
Bet dailininkai ir moterų rate
liai, kurie nori jų paliuosuoti, 
yra pasirengę užstatyti už jų ka
ti ir $20,000 iki .$50,000.

RUSŲ VAIDENIMAI.
Rusų scenos trupa susida

riusi is New Yorko, Chicagos 
ir^Detroito geriausiu lošėjų 
šiomis dienomis stalo sceno- 

, je Cbicagoje svarbius klasi
nius veikalus rusų kalboje. 
Maksimo Gorkio drama ketu

rių veiksmų “Ant Dugno” sla-

ASMENŲ JIESKOJIMAI
P AJ IEŠKAU brolio dukters Liud

vikos Bendokaitis, 17 metų amžiaus, 
Yra prasišalinusi nuo tėvo kelios 
savaitės atgal — 180 Eijek St., Broo- 
klyn N. Y, ir brolio Antano Busau- 
sko, seniau gyveno New Jersey, da
bar nežinau kur. Jie patįs ar kas ži
note, malonėkite pranešti:

M AKY BARTKIENĖ 
1500 So. 48th Ct., Cicero. III

J IEŠKO D ARBO
PA.JIEŠKAU darbo ant farmų. 

Mėgstu dirbti tą darbą; Esmi jaunas 
vaikinas. Kas reikalauja gero dar
bininko atsišaukite šiuo adresu:

.1 BUDRIS
4314 So Wood St., Chicago

PAJIEŠKAU darbo mokytis už bu- 
čerį; kalbu keturias kalbas. Kam 
reikalingas toksai darbininkas mel
džiu atsišaukti sekančiu adresu:

J. PETROSH.
3238 So. Halsted Str., Chicago.

"ŠiuLYMAfKAMBARIŲ
"3’ASIHANDAVOJA ruimas <W 

vieno arba dviejų vaikinų Lincoln 
Park apielinkėj, puiki vieta prie 
tyro oro atsišaukite

Tel. Lincoln 7878 arba J. Doveika 
614 Garfield Avė

ATI DUODAMA rendon šviesus 
kambarys dviem merginom. Lieji
mas iš priekio. Telefonas ir maudy-

dainuojant tokias daineles, kaip | lomas pinnadieno vakare, geg. 11 f ant antrų lubų. 
Draugai j*kovų ir panašias. Nors 12 d. Empirc teatre prie Mad'i- 703 \Vest 21st PI. Chicago
jų žodžiai yra revoliucioniški, 
bet nėra'‘darbininkų himnas. Tų 
patį galima pasakyt ir apie Mar- 
salietę. Būtinai atsistot reikia

son gat. arti Ilalsled gal.
Levo Tolslfojaus dratma 5 vei

ksmuose “Patamsio Galybė”, 
statomas antradienyj, geg. 13 d.

ATIDUODAMA rendon kambarys. 
Atsišaukite greitai.

D. VITKUS,
639 W. 181h SI., Chicago.

2-ras flat.K.

TIK KĄ IŠĖJO iš SPAUDOS

Naujos Stasio Šimkaus Dainos

taipgi Empire teatre, prie Ma- 
’dison gatvės arti Halsted gat.

Visur vaideuimas prasidės pu
siau devintų valandų. Kajuos 
sėdynėms vidutinės.

VIENAM BAI.SUI PRIE PIANO

1) Sunku man gyventi (augštam balsui) ..................................... 60c.
2) Miegok, mano kūdikėli (žemesniam balsui) .......... 60c
3) Ne dėl tavęs aš, mergele (vidutiniam balsui) .......................... 50c.
4) Era mano brangi (Bass) ..................................................... 50c.
5) a) Vai putė, putė b) Vai varge, varge c) Pamylėjau vakar

(vidutiniam balsui) ..........................>........................... 75c.
Vaisos nepersunkios skambinti ir dainuoti!*1

Reikalaukite: St. ŠIMKUS, 3249 So. Morbgan St., Chicago, III.
Ten pat kreipkitės norintis išmokti dainų arbh pianu skambinti.

Daininkai, norintis prilaikyti kokią mW dainą sulyg savo 
^balso, ty. pakelti ją aukštyn, arba nuleisti žemyn taipogi tena] 
kreipkitės. —ų_----..____.------7— ...... ,■

PARSIDUODA 
Seni Laikraščiai 

(iražiai sulankstyti 
ir surišti.

Po 1 c. svaras 
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted Street, Chicago

REIKIA DARBININKŲ

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, kii- 

rie yra apslpažinę su žmonėmis ir 
turi daug pažįstamų, visi galės pa- 
<1 viii t savo algt) nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY LAND & INVEST. CO. 
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGAS laikrodininkas 
nrle taisymo ir pardavimo laikrod
žių. Turi kalbėti lietuviškai, lenkiš
kai ir angliškai. Kas mokate ąt a- 
matą atsišaukite greitai.

Mrs. I A YWAN0W.
2103 — 137th St., Indiana Harbor 

Indiana.

Perkame ir Parduodame 
LIBERTY BONDS 

už epsh
Re laukimo — Be atidėliojimo 

New York Market Kainos.
Mokame pardavėjui priaugusį pel
ną už visus bondsus Iki paskutinės 
dienos.

MARTENS and CO., 
125 VVcst Madison St, pirmas augšt.

DIDŽIAUSIS BARGENAS PAS MUS 
Turim visokios kainos namu: bran 

gių ir pigių ant lengvų išmokėjimų 
Jeigu turi vieną šimtą ($100) dolerių 
ateik pas mus, mes jums parduosim 
farmą arba namą; mes už pa rodymą 
nieko nerokuosime.

C SUROMSKI REAL ESTATE 
334(5 So Halsted St Chicago

PARDAVIMUI fa.-mj, 1’0 akrų. 
Visą išd:rbta ir apačia. Dauguma 
mintų nauji., Mylc ir pusė nuo mies
to ir ger; s mokyklos. Kama $6900 
ui javais, $5000 l>e javų. Antrašas: 

TOM KUL’.Vl/
1916 Union Avė., Chicago.

2 ris flatas iš užp.d:,*.io

MOKYKLOS

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODAJAutomobilius 7 pa- 

sažierių (5 eilinderių Patcrson išdir- 
bvstės; pilnai geram stovyj; parduo
du už $575.00

STANLEY M1TCHEL 
3341 So Auburn Avė. Chicago

“rakandai
TIKTAI SI MĖNESI

UŽ $60 nupirksi puikų tikros sku
tos seklyčios.setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Libertv Bonds. 1
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison st.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė

liomis nuo 10 iki 4 vai.

FXTRA BARGLNAS.
$200 dubullų springsų Phonogra- 

fas, g. alina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordu s ir dei
mantinę (adata. Taipgi vėliausios 
mados i at audus 5 kr.mbariams, 
arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas,, mie 
gamojo kambario setas, davenporl, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir tt. parduosiu už bile tei
singą pasiūlymą. Nepraleiskite šių 
bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA PIGIAI 120 AKRU 
FARMA IŠDIRBTA

70 akru po phigu ir užŠėta 25 akrai 
avižomis, (i akrai bulvėmis užsodin
ta, 30 akrų dobilų pirmu metu, ku
rie dabar puikiai išrodo bus daug 
pašaro, 10 akrų motiejukų su dobi
lais antru metu ir apie 50 akrų miš
ko ir ganykla, per kur teka sriaunus 
upelis pilnas visokių žuvų. Žemė la
bai derlinga, molis su juodžemia ir 
visa Ivgi prie puikaus kounto auto
mobilio kelio. 3 mylios nuo Lietu
viško miestelio Woodboro Wis., kur 
yra geležinkelio stotis ir visokių 
Lietuviškų Storų, mokvkla tik pusė 
mylios. Pora gerų arklių verti $500 
su visokiais pakinkiais, 2 vežimai, 
1 hogč, 1 rogės" (šlajos). Visokios 
Tarmiškos mašinerijos ir įrankiai, 
kaip: 2 plūgai, 2 akėčios, 2 drapakai, 
1 volas, 2 cultivators, 1 grėbiama 
mašina, 1 Šieno pjaunama mašina, 1 
avižų ir rugių pjaunama mašina, ku
ri surišę javus į pėdus.

5 budinkai sekanti: 1 stuba, 3 rui 
mų nauja, 1 barnė 30X65 pėdų pa- 
budavota iŠ rastų, vienam gale gy
vuliams tvartai pataisyti šilti, o k-i 
tas visas palas dėl šieno ir javų su
dėjimo, 1 klėtis dėl grudų supylimo, 
1 pašiūrė dėl visokių mašinų padė
jimo ir vištoms stubukė, kurioj da
bar yra apie 35 višos, 5 karvės mel
žiamos, 3 telyčios treigės ir 3 ver
šiukai vienų metų. Parsiduoda agul- 
nei viskas greitu laiku tik už $6000, 
iš priežasties ligos ir senatvės dabar 
tinto savinnko, atsišaukite greitai 

pas
Liberty Land and Investment Co.
3301 So. Halsted St.. Chicago

Mokykla Kirpimo ir Deaigning
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu i trumpų 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvinio 
skyrius ,kur mes sutelksime praktiš
ką patyrimų kuomet Jus moaysitM

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rų — bile stailės arba dydžio, iž bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnfrka. Perdėtinie
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

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* 
raižo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo- 
kynama po senobei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halatei St

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.

ANTO RENDOS kampinis štoras su 
4 pagyvenimo ruimais, geras dėl hi- 
le )>izrtio Reiidti £>i&i 1 iet ii v i oi *» mo- 
gyventoj apielinkėj

E AFELD, 
1959 W 21st Place, Chicago, III

NAMALŽEME
PARSIDUODA namas irgi 2 lotai 

ant lengvu išmokėjimų 10531 Ed- 
rook Avė irgi (55 akru žemės netoli 

Muskegan, Mieh. Apmokėsiu už 
North-West Side narna

F. W TAPĖ 
2827 N Whipplc St. Tol Albany 9098

PARSIDUODA 40 AKRU FARMA 
IŠDIRBTA TIK UŽ PUSE PREKĖS 

.20 akrų po phigu ir užšėta 10 akrų 
avižimis, 5 akrai bulvėmis užsodinta 
ir 5 akrai dobilais, o reštas 20 akrų 
miškas ir ganykla per kur teka pui
kus upelis pilnas žuvų visokiu ir iš 
antros pusės šitos fanuos puiki lei- 
ka (ežeras) taipgi pilnas visokių žu
vų. Žemė labai deHinga, molis su 
juodžemiu ir puikiausia šitoj apie
linkėj. ,■1 bucllnkui sekanti: 1 stuba 3 rui
mu u«e<tine ir skiepus <lel l>ulviy, didele barnė medinė dėl šieno ir ja
vų, 1 mediniai tvariai pabudavoti iš 
rastų šilti dėl gyvulių, 1 vištoms na
melis nemažas..

Pora puikių arklių vertės $600 su 
visais pakinkiais vežimais ir viso
kiais Tarmiškais įrankiais.

Parsiduoda agulniai viskas greitu 
laiku tik už $2850 iš priežasties se 
natvės našlio dabartinio savininko. 
Atsišaukite greitai pas 
Liberty Land and Investment Co. 
3301 So. Halsted St., Chicago

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma
dison. 1850 N. We!!s st.

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

ų SARA PAT1BK» Pirmininki

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: anghikos ir lietuvlikos 

kalbų, aritmetikos, kn vgved yst&L 
stenografijos. typewriting. pirklvbos 
teisiu. Sjuv. Valstijų istorijos, abd- 
nos istorijos, geografijos, nolitlžkna 
ekonoinHos, pilietystes. dai)iarašy«- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago, ilL




