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Vėl nepasidalina 
ma kares grobiu

sakė, kad jis viešai paskelbs 
kompromiso pienų, kokį jis įtei
kė “didieinsieins keturiems.”

Wilsonas nenusileidžia.

PARYŽIUS, geg. 15. — Pre
mjeras Clemenceu priėmė Ilali-

laužius dėl gatvekarių ir kilų įs
taigų, todėl reikia likėlies, kad 
jis pasirupjs ir sukelti sumiši
mus, kad tik sulaužius streikų 
ir darbininkų solidariškumų. 
Tie ‘‘piliečių komitetai” visa
dos yra tik kapitalistų įrankiu 
laužyti streikus.

Rumunija grasina pasitraukimu
Vokietija negalinti išpildyti 

sęlygu
Taikos sąlygos blogesnės'ir už karę, 

sako vokiečiai
IR RUMUNIJA GAIJ PASI

TRAUKTI Iš TAIKOS KON
FERENCIJOS.

l4ibai neužganėdinta pasidalini
mu Banat su Serbija.

n i jos taikos delegacija gali pa nu
traukti iš taikos konferencijos.

Rumunijos biuras Berne pa
skelbė žinias iš Paryžiaus, kad 
delei tarybos dešimties nutari
mo padalinti Banat tarp Seri
jos ir Rumunijos, premjeras 
Bratiano ir Rumunjios delega
cija apleis Paryžių, jeigu nebus 
pakeistos sąlygos.

Rumunai skaito dabartines 
sąlygas nepriimtinomis.

(Banat yra turtinga žemdir
bystėj provincija pietinėj Ven
grijoj. Ji apgyventa daugiau
sia serbų. Rumunija reikalavo, 
kad vjsa ta provincija butų ati
duota jai, o Serbija reikalavo 
jos sau. Dabar ir nepasidalina
ma grobiu ir todėl naujas neuž- 
siganėdinimas).

ma, kad Vokietija jau nebėra 
| agrarine (žemdirbystės) valsty-
• be ir negali išmaitinti daugiau
• kaip 40,(XX),(XX) žmonių.

Ekonominės sąlygog/taikos Su 
tarties su jų suvaržymais pirk- 
lybos ir kitais faktoriais, kurie 
yra įmaišoma, reiškia, sako no
ta, kad ‘‘daugelis milionų Vo
kietijos žmonių žus ir dar grei-l 
čiau, kadangi šalies sveikata jau 
yra palaužta blokados^'

t žmonės badaus.

Tnie tianslalion filed wnh the pnst- 
master at Chicago, III. May 16, 1919 
as regai red by the act of ()ct. 6.1917

VOKIETIJA^ NEPASIRAŠYS
PO NEGALIMOMIS IŠPILDYTI 

SĄLYGOMIS.

• Sako grafas Ranzau.

BERLINAS, geg. 14. — Gra
fas von Brockdorff-Ranzau, g d- 
va Vokietijos taikos delegacijos 
pranešdamas kitiems neriams

rias jis pasiuntė premierui Cle- 
menceau, nurodė, kad taikos su
tartis dabartinėj formoj negili 
būti priimta ir negali būti pasi
rašyta, kadangi negalima išpil-

Žinios iš Versailles pranešan
čios apie grafo veikimų priduria, 
kad jis pasakė Vokietijos dele- 
gadijai, jos ji nepasirašys poj 

niekuo, ko nemanoma "išpildyti. 
Delegacija, sakė jis, stengis pa-

pasi rašymą galimu.

Sųlygos — blogesnės negu 
karė.

BERLINAS, gęg. 14. — Gra
fas von Brockdorff-Ranzau, gal
va Vokietijos taikos misijos Ver 
snillcs įteikė vakar taikos kon- 
ferencijaos prezidentui Clem( n- 
ceau tris notas, viena kurių kal
ba apie ekonominį pabudį t.ii-

tarybos keturių į Reiną grieb
ies tolk(io v<|ikimo, .koks gali 
pasirodyti reikalingu, atsitikime 
nesirašymo po sutartim. į

Taryba keturių, susidedanti iš 
prezidento VVilsono, David Ll. 
George, Clemenceau ir Orlando 
šiandie svarstė apie urnų atnau
jinimą blokados, prieš Vokieti- • jos premierų Vi t torio Orlando 
ją, jei toji šalis atsisakys pasi-! ir užrubežinių reikalų ministurį 
rašyti po taikos sutartim. Tas baronų Sonnino šiandie karės 
dalyks buvo svarstomas dvie- ministerijoj, 
įjuose atskiruose tarybos susi- apie konferencijų nepadaryta, 
rinkimuose. 1

tą

Jokio paskelbimo

Gatvekarių darbininkai 
streikuoja.

Iš kitos pusės, prajaučiama, 
kad blokada tuojaus bus visiš
kai panaikinta, jei Vokietijos de 
legatai padės savo parašus po 
sutartim.i

Kaip sutartis pažymi, atlygi
nimų komisija pasilieka pasto
via įstaiga.

Daug laiko šiandie užimta 
svarstymu Austrijos uostų ir 
vandens kelių. Sprendžiamu, 
kad tas bus sutaikyta tais pa
čiais principais, kuriais vado
vautasi sprendimuose Vokieti* 
jos sutartyj.

True IranslatioU filed with the oost- 
inaster at Chicago, III. May 16, 1919 
as reguired b> the act of ()ct. 6.1917

Galbūt seredoj austrai gaus 
taikos sąlygas.

PARYŽIUS, geg. 15. — Aus
trijos taikos sąlygos bus įteiktos 
Austrijos taikos delegacijai gal
būt seredoj. Sąlygos, sprendžia
ma, reikalaus išardymo garsių
jų Škoda kanuolių fabrikų ir 
kitų ginklų dirbtuvių.

Taryba keturių šįryt svarstė 
su savo kariniai patarėjais ka-

Nota nurodo, kad Vokietija 
per dvi gėntkarti pasikeitė iš- 
agrarės į indusrinę valstybę 
Kaipo agrarinė valstybė ji ga
lėjo maitinti 10,(XX),(XX) žmorfių I t.jnes sutarties sąlygas. Spren- 
ii kaipo industrinė šalis ji gale- (j£įunul< ka(Į jos |)US panašios j 
jo parupinĮi maisto dėl 67,000,-1 ()|vgas Vokietijos sutartvj, įs- 
000 žmonių. Prieš karę, sako kait!(nt tllipjall 1)linilikil,iI„ę 
uola,, 15,000,000 vokiečių gj-Į |lO|lsĮtrį|)cjjOS- 
veno iš užrubežinės pirklybos, k 
gabenimo ir užrubežinės žalio-1 Vengrija neatsakanti.
sios medegos. Nota nurodo Vengrijos valdžios nedavimas 
smulkmeniškai kaip taikos są-1 j(>kjo atsakymo į pakvietimą 
lygos pagimdys industrinį para- pa5iųslį delegatus į Franciją 
ližių, sunaikįs Vokietijos indus- Į)riėmimui taikos sąlygų ir abel- 
trijų ir padarys negalimu ^aru- nas netikrumas Vengrijos sųly- 
pinti darbų ir maistą dėl milio- gų gaH sutrukdyti Austrijos tai 
nų žmonių, ‘‘kurie bus priver- kos tarybas.
sti (inigruoii (išvažiuoti į sve- Problemos kaslink Austrijos 
timas šalis) arba žūti.” jr Vengrijos taip daug apima,

Joks past ipus darbas, kaip nė kad talkininkai jaučia, jog dau- 
platus jis butų ir kaip nė ilgai gelis fazių turi būti svarstoma 
palaikomas, negalės sustabdyti bendrai.
masinio mirimo, sako nota. | Prof. Philip C. Bro\vn, Ame

rikos ambasados Viennoje ata
šė, kuris nesenai buvo Budapeš
te, šiandie atvyko iš Vengrijos, 

“reikalus iš Vokietijos keletą I atveždanfus neužganėdinančius 
kartų daugiau aukų, negu karė. Į raportus apie abelnų situacijų. 
Blokados aukų buvo arti milio- 
no.”

Grafas von Brockdorff-Ran
zau užbaigia pasakymu, jog jis 
skaito savb pareiga, prieš pa-įgūžės 15. — Austrijos delegatai 
duosiant daugiau smukmenų, taikos kongrese, kurie atvyko į 
perstatyti šias abelnas pastabas čia pereitų vakarų, šiandie iluo- 
talkininkų. ir susivienijusių vai- sai vaigščiojo parkais ir gatvė- 
stybių žinion ir prižada platės- nūs, matomai, turėdami pilną 
uitis statistiškus darodymus, jei laisvę.
bus reikalaujama. / Nera tų suvaržimų, kurie ap-

__  - _ supa vokiečių delegatus Versail- 
Tnio trnn<l’»linn filerl w»lh the post-
as reąuired by the act of Oct. 6,1917 I Austrai ikisiol n< pi ase k idi- 

TALKININKAI RENGIASI . ,n0 susinešh su Vokietijos dele-
PRIE VEIKIMO. gatais.,

“Bloginus negu karė.”

Taikos sąlygos,” tęsiiF not

Nevaržo austrų.

ST. GERMAIN-EN-LAYE, ge-

, ... True translatlon filed wlth the posf- Kad labiau pavergus Vokietiją, in#sler at chicago, III. May 16, 1919 
jei ji nesirašys po taika. reguired by tlie act oi Oct. 6,1917 

 PRISIPAŽJSTA NEPADARĘS 
PROGRESO/PARYŽIUS, geg. 14. — Tuo- 

jautinės priemonės dar dides
niam Vokietijos pavergimui,l PARYŽIUS, geg. 15. — Grįž- 
jei jos delegatai atsisakytų pasi- damas į Rymų ambasadorius 
rašyti po taikos sutartim, yra I Page prisipažino šiandie, kad jis 

kos sąlygų ir kaip jos atsilieps' užmenamos paskelbimu, kad nepadarė progreso linkui sutai- 
į Vokietiją, l'oj notoj nurodo- maršalas įFoch tapo išsiųstas kymo Fiume klausinio. Jis pa-

I t , . ■ ■ 1
Į

Sprendžiama, kad Amerikos 
delegacija nė kiek nenusileidžia 
savo pozicijoj apie Fiume.

master at Chicago, Ui. May 16, 1919 
as i e(|iiiie<i by Ine aci oi Oct. 6, 1917
SCHEIDEMANN ATSIŠAUKIA

| ANGLIJOS ŽMONES.

/LONDONAS, geg. 15. — Vo
kietijos premjeras Philipp Sekei 
demonu pasiuntė darbiečių 
liakraščio Daily Herald Berlino 
korespondentui atsišaukimų į 
Anglijos žmones, kad jie su
prastų ‘‘baisų padėjimų, į kokį 
Vokietija pastatoma taikos su

Scheidemann savo atsišauki- 
nirodo į tuos pačius daly- 
įkuriuos jau jis minėjo sa

vo kalbose ir beto sako:

žmogiški'suvėrimai, kaip nė bu
tų po įtekme nedoros karės, ga
li tikrai taikyti paversti gimi
ningus civilizuotus žmones iki

kia...
‘‘Mes vokiečiais atsišaukiame 

į jus, anglai, neversti mus iš
duoti musų gimtąsias teises ir 
Europos taikų Valandoj musų 
silpnumo.”

i

Generalis streikas
GENERALIS STREIKAS 

W1NNIPEGE.

27,000 darbininkų streikuoja, i 
Visas judėjimas apsistojo.

W1NN1PEG, Kanadoj, geg. 15.
Winnipego darbininkų unijų 

senai grųsinamas generalis strei 
kas prasidėjo šiandie. Apie 27,- 
000 vyrų ir oterų mete darbų.

Mieste judėjimas veik visai 
apsistojo. vekariai nevaig
što, budinki) elevatoriai irgi ne
veikia, krasos darbininkai aplei
do savo vietas ir daugelis dirb
tuvių stovi uždarytos. Maisto 
irgi nepristatoma, taipjau metė 
darbų 3,000 knygvedžių, steno- 
grafų ir klerkų. Ugniagesiai ir
gi prisidėjo prie streiko.

Streiko komitetas paskelbė, 
kad bus palikta prie darbo ga
nėtinai darbininkų, aprūpini 
mui namų vandeniu ir prižiurę-

PITFSBURGH, Pa., geg. 15. 
— Nuo vidurnakčio visame mie
ste ir priemiesčiuose nevaigšto 
nė vienas gatvekaris ir žmonės 
per lietų pėsti turėjo eiti darban. 
3.000 gatvekarių darbininkų na
ktį metė darbų, kadangi Pills- 
burgh Raihvays Co. “receive- 
riai” nenori išpildyti darbinin
kų reikalavimo — pakelti mo
kestį po 12c j valandų.

Trtic translation filer! wi»h Ihe post- 
mastei' ai Chicago, III. May 16, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Rusijoje
LIEPIA APLEISTI 

PETROGRADĄ.

HELSIGFORS, geg. 14. — Pa
sak čia gautų žinių, Rusijos so
vietų valdžia patarė gyventojam 
apleisti Petrogradu be jokio ati
dėliojimo. Visi valdžios depar
tamentai išvažiuos iš Petrogra
do iki liepos 1 d. Priduriama, 
kad sąryšiai tarp Petrogrado ir 
sovietų Rusijos bus tada per
traukti ir Ne vos upės dislriktas 
bus paliktas neapsaugotu.

KOLČIAKAS PAĖMĘS 
SAMARĄ.

BERN, geg. 15. — Vietos Uk
rainos presos biuras sakosi pa
tyręs iš ištikimų šaltinių, kad 
admirolo Kolčiako kareiviai pa-

Volgos upės.

OMSK, geg. 15. — Po atšauki
ni gen., Ivanov-Rinov, komandu
otojo visos Rusijos valdžios ka
reivių rytinėj Siberijoj, gen. Hor 
vatui atiduota pilna komanda 
ten esančių spėkų, taipjau pasi
laikant vielą civilio gubernato
riaus. Tas padaryta kad val
džia galėtų stipriau laikyti ran
kose reikalus rytuose.

Gen. Ivanov-Rinov kaltina
mas kliudime bizniui ir sutruk
dyme veikimo kazokų helma- 
nd įsteigimu karinės kontrolės.

ATSKRIDO Į NEWF0UND- 
LANDĄ.

ST. JOHįN, N. F., geg. 15.
Amerikos laivyno dirižablis C-5 
šandie atskrido į čia, ant New- 
foundlando salos. Jis skrido iš 
Montauk Point, N. Y. ir visą ko 
lionę atliko į 25 vai. 45 min. be 
jokio sustojimo. Iš čia jis skris, 
jei galima bus be sutojimo, per 
Atlantiko vandenyną tiesiai į 
Angliją.

Kada orkiivis ir aeroplanai iš
skris per Atlantikų, nežinia, ka
dangi oras nėra visai patogus 
skridimui. Kaip tik oras page
rės — už dienos ar kilos, jie 
tuojau išskris.

Geneuajis streikas paskelbta 
iš užuojautos streikuojantiems 
namų budavotojams ir metalu 
darbininkams, kurie reikalauja 
trumpesnių darbo valandų, pa
kėlimo mokesties ir platesnio 
pripažinimo unijos.

PoKcistai irgi buvo nutarę 
streilAoti, bet streiko komitetas 
pa liepa jiems pasilikti darbe.

Duonkepiai irgi sustreikavo, 
taip kad tik senos duonos gali
ma gauti, bet ligonbučiams vis- 
tiek bus,prikepama duonos strei 
kierių.

Streikas eina labai tvarkiai ir 
mažiausia sumišimo nebuvo. 
Vienok orginzubjasi “pieliečių” 
komitetas, kuris^jeva prižiūrės 
‘‘tvarkos” ir organizuos streik- denynų nepavyko.

Pradžia kelionės nepavyko; 
dirižablius žuvo.

ST. JOHNS, N. F., geg. 15.
Pradžia amerikiečių hydropla- 
nų kelionės per Atlantiko van-

planai NC-1 ir NC-3 buvo išskri- 
dę šiandie iš Trepassey, bet pa
skraidžioję už uosto vėl sugrįžo 
į savo vietas. I no tarpu atskri
do trečias hydroplanas NC-4, 
kuris buvo sugedęs kelionėj ir 
galbūt kad visi trįs hydroplanai 
skris kartu per vandenynų. Ko
kių dienų dabar jie skris, dar 
nežinia.

Su dirižabliu C-5 atsitiko ne
laimė ir turbūt jis liko sunaikin
tas. Orlaivis atskrido į St. Job
us ir laukė paliepimo skristi per 
Atlantikų, kuomet užėjo audra, 
nuplėšė jį nuo virvių ir jis vie
nas sau iškįlo į orų. Nutrukus 
nuo virvių orlaivio krepšyj bu
vo vienas žmogus ir jis bandė 
greit atidaryti klapaną ir išlei
sti gazų, bet tas nepavyko, nes 
ir toji virvė nutruko. Nematyda
mas kitokio Ii4sig('lbė|im,o, jis 
iššoko iš orlaivio. Jis išliko svei
kas, bet orlaivis vienas sau nu
skrido nežinia kur. Dabar lai
vai jo jieško, bet manoma, kad 
jis yra jau kur-nors sunaikintas.

i

Už generalį 
streiką

250,000 DARBININKŲ STREI 
KUOS Už MOONEY.

OĄKLAND.'Calif., geg. 15.— 
Pacific Coast Metai Trades Co- 
uncil atstovaujanti 250,(XX) lai
vų budavojimo ir kilų metalo 
darbininkų, šiandie priėmė re
zoliucijų, uŽgirianlj visuotinų 
streiką už Thomi.3 J. Mooney.

True translatlon filed wilh the post- 
masler at Chicago, III. May 16, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6,1917
PERVĖLU KAD IŠGELBĖJUS
VOKIETIJĄ NUO B0LŠEVIKŲ.

Sako turtingas Vokietijos 
fabrikantas.

Orinė krasa.

CHICAGO. — Vakar 1.25 vai. 
po piet atskrido pirmas krasos 
aeroplanas iš Clevelendo. Kitas 
aeroplanas su krasa iš Chicago 
pa lieke Clevolandų ‘12:48 vai. 
po piet. Kelionę atliko į 3 vai. 
13 n ii n., sustodamas 5 minu
tėms Bryan, O.

6 ŽMONĖS PRIGĖRĖ.

PORTHSMOUTH, N. H., geg 
15. (j žmonės, jų tarpe kapito
no pati, 4 vaikai ir inžinierius 
prigėrė paskendus netoli nuc 
čia barkai su anglimis. T’k dv

VICKSBURG, Miss. — Apie 
1,000 žmonių goveda įsilaužė j 
vietinę kalėjimą, paėmė iš ten 
negrą Lloyd Clay, 24 m., kaili 
namų užpuolime ant baltos mer
gaites, išvedė jį viduriu miesto 
apipilė aliejum, uždegė, tada pa
korė ir dar sušaudė lavoną. Be- 
šaudant vienas žmogus mirtina'' 
sužeistas, kitas lengviau.

True translalion filed with Ihe pnst 
master ai Chicatfo, III. May 16. 19lf 
as reguired by the act of Oct. 6,1917

Bavarijoje
BAVARAI ŽUDO RUSUS 
REVOLIUCIONIERIUS.

BERN, geg. 14. — Izoliuotai 
buris Rusijos karės belaisvių 
apginkluotų ir dėvinčių BavtVi 
jos uniformas ir ešantįs po spai 
takų vadovų komanda, buvę 
pergalėti \Vuerltembergo karei
vių miške arti Graefelfing, Ba
varijoj, pasak laikraščių žinių 
Jie buvo teisiami karinio teis
mo ir 72 žmonės, su vadovias, 
liko nuteisti ant mirties ir lap( 
sušaudyti žvyro duobėj arti Lo- 
chausen.

True translatlon filed with the post 
master at Chicago, III. May 16, 191! 
as reguired by the act of Oct. 6,191"

VENGRIJOJE
I

VENGRIJOS KOMUNISTAI
SUMUŠĖ CECHUS. .

BUDAPEŠTAS, geg. 12. — O 
ficialiai šiandie paskelbta, kajd 
Vengrijos sovietų spėkos sumu
šė čechus ir atsiėmė nemažai že
mių į šiaurę nito Salgo Tarjan 
(48 mylios į šiaurryčius nuo Bu
dapešto). Jie paėmė 6 kulkas- 
vaidžius ir 27 vagohus anglių.

BERLINAS. — ‘‘Dabar jau 
pervėlu, kad neprileidus Vokie
tiją patapti bolševikiška ir nu
traukti paskui savo visą Euro
pą ir Vokietijos kapitalistai y- 
ra nusisprendę pagelbėti žmo
nėms įvykinti bolševizmą Ven
grijos pavyzdžiu, negu kad lei- 
4lus, kad jų turtai eitų užmokė
jimui pabaudų talkininkams,” 
pasakė Dr. Walter Rathenau, 
galva ‘‘Allegemeine Elestrische 
Gesellchaft,,” Vokietijos elekt
ros t rusto. •

Dr. Rathenau, kuris buvo vie
tas iš nepopuliariškiausių paci
fistų Vokietijoje pasakė, kad jis 
kalbėjosi su daugeliu savo drau- 
gų-kaj)ilalistų ir jie suliko su 
proletariato užgriebimu visų tur 
tų. Jis sakė, kad bolševizmas 
»albut bus švelnesnės formos, 
negu Rusijos, bet kad jis reikš 
tocializaciją turto iki tokio pla
tumo, kad talkininkai negalės 
iškotektuoti »savo reikalav/mų 
š Vokieti jos.

“Tai yra tik. klausimas mė
nesių kada kapitalistinę valsty
bę paseks bolševikiška valsty
bė,” sakė jis. “Aš, kaip ir ma
no draugai, esame prisirengę 
prie jos, ypač jaunesnioji karta, 
talkininkai mano, kad mes gin
amės nuo bolševizmo, kad iš
gelbėjus savo turtus, bet ne. 1 *

“Mes artinamės prie naujos 
amsios gadynės, kurioj senoji 
,varka bus visai sunaikinta ir at- 
nidavota, mes tikimės, geers- 
tiais pamatais.”

Dr. Rathenau, sakė, kad jis 
priėjo prie radikalių išvadų kų- 
<e karės, kada jo nuomonės 
laugumoj bus uždraustos skėl
imui delei jo karšto pacifizmo, 
lis kaltino už karę daugiausia 
Vokietijos, Rusijos, Anglijos ir 
Francijos kapitalistus ir turtin
gąsias k lesąs. Jis yra vienas iš 
urtingiausių žmonių Vokietijo- 
e ir galbūt kontroliuoja dau
giau už kitus pramonių.

Pasak Dr. Rathenau, prezi- 
tenlas VVilsonas ir amerikiečiai 
miarkiai kovojo, bet pralaimė
jo. . !

NUŠOVĖ DU ŽMONES.

, .Kr. WASIIINGTON, Wis., 
4eg. 15. — Ray Swartz iš Chi- 
:ago užpikintas, kad pas savo 
merginą rado kitą vaikiną, nu
šovė merginą Ameba Barry ir 
Frederick Yerkes, taipgi mirti
nai sužeidė kartu kambaryj bu
vusį merginos mažą seserį ir 
kitą vaikiną, žmogžudys pa
bėgo. *
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SLA. Reikalais

Dr. FRENCH
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Dideles Prakalbos

*
š žmonių gyvenimo Franci-
Udtnvoj, Rusijoj ir kitose

Sutaisė L. De.Marasse 
Vertė V. A. Juristas.

I, girdi, “Val- 
, kad orgnni- 
butų nemažiau 

‘Solvency’

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Milda Teatras
VODEVILIUS m PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
M^nedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kainų prfekaitoma ir 

lc ir 2c kariškom mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir D2-»a GATVĖS

Room 1210 Rcpublic Bldg.
209 So. State Street Chicago.
Vai: 1 iki 3 po pietų, ir pagal su

tarties.
Phone Harrison 7536

C H I C A G 0 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

25 E. Washington St., Marshall Ficld Anncx, 18 flioras, Saite 1827
Phone Central 3362. v Valandos: 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas West 6126

Naudinga knygelė ypatingai norintiems m- 
sipažrnti su Įvairiomis legališkor.iis teisė
mis. 141 pusi.

TEMOJ:
Kuri valdžia butų geresnė Lietuvos darbo žmonėms 

rikalų — katalikų Neprigulmybės? s— Ar Imeperialistinė 
Ar Sovietų?

' 'T:«\ i, lietuviai darbininkai, kurie inleresuojates Lietuvos dar
bininkų ir musų pačių likimu, esate kviečiami dalyvauti, šiose, 
diskusijose. Inžanga 10c ypatai.

UŽPRAŠO VISUS AIKSI LANKYTI .

LS& 4 Kp. Komitetas.

VENERIŠKŲ LIGŲ 
SPECIALISTAS

SouNi Side ofisas
1616 Wcst 47th St., Chicago.

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

Phone ‘Boulevard 344.

gminų 
sihmkiusk'ji nesigailėsite 
resite <

VIEŠAS DISKUSIJAS
Rengia LSS. 4ta Kuopa 

Petnyčioje, Gegužio 16 d., 1919 
Mildos Svetaines, 3142 So. Halsted St.

Pradžia 7:30

CHICAGOJE
Visuotinas streikas 

už Mooney.

rili atstovai buvo Mooney kon
ferencijoje Chicagoje sausio 1 I 
— 17, 1919, balsuoja už genera- 
lį streiką dėl paliuosaviino Moo
ney. Jeigu Mooney nebus pa- 
liuosuotas iki liepos 4 dienai,, tai 
visoje Amerikoje Visuotinas 
streikas turės prasidėti liepos 4
dieną.

Už visuotiną streiką stojo jau 
daugybė unijų. Tarp jų dau
gelio miestų galvekarių darbi
ninkai nubalsavo streikuoti, jei
gu Mooney nebus paliuosuotas.

Geležinkelių darbininkų uni- 
s taipgi balsuoja už streiką.
Kada streikuos galvekarių ir 
ležinkelių unijos, tai visuoti

nas streikas ištikro turės pasi
daryti visuotinu. Nes be geležiu 
kelių ir galvekarių negalimas y- 
ra joks pramonKiis/darbas.

Mainieriai tai kidk balsavo, 
visur nubalsavo streikuoti. Ka
da visi maineriai streikuos 
tai streikas turės pasidaryti di

lia voj ūmi dabartinei1

Su jais turės būti paliuosuo- 
ti W fr, pramoni
nių visos kapt-

DIDELIS GEGUŽINIS

BALIUS
SU PROGRAMŲ 

Rengia Chicagos Lietuviu Jani- 
torių Vyrų ir Moterų Pašelpinis 

Kliubas
Subatoj, <icgužės-May 17.

1819 \V£12th St., kampa* 48th Ct.
Cicero, III. i 

dsidarys 6:31) vai. vakare 
ia išpildys Mos ypatosi ;is.......gerb. rašt. Žemaiti
incijos ..V; Chaplinskiuti 
likos stud. Jos. Reikowakas

4. Ant piano .akomp B. Kazluniutt
5. šokikas 72 mėty senelis ..B. K. J

Ir šiaip dainuos solistai. Po pro- 
gramo bus linksmus šokiai prie ge
ros orkestrus ir tęsis iki vėliausios 

.. Taigi gerbiamieji ir gerbia 

. lietuviai jr lietuvaitės, mel- 
visus dtsilankyti j musų ren- 

vakara. Užtikriname, kad At 
.. " “• Taipgi tu-

daug progos išgirsti kų įtin
us dalyvaujančių programe ypa 

ip gerb. rašytojos žemaitės ii 
išsilavinusią artistų gabumus 
savo išlavintais balsais ir mu- 
st\‘-jomis sužadins nuliudusias 

juM) sielas.
Inžanga 25 centai porai. 

Programas prasidės 7:30 vai. vak 
Visus nuoširdžiai kviečia 

KOMITETAS.

KAREIVIO
I

Rengia P. P. I). U. 604 kp. 
Pėtnyčioj, Gegužės 16, 191£ 
LIUOSYBĖS SVETAINĖJ 

1S22 YVabansia Avė.

Kalbės drg. A. Audrius karei
vis, h'uvęs “DaTb. Balso”^redak
torius ką lik dabar parvažiavęs

Bus svarbiausi darbininkų 
reikalai paliesti.

•aso Komitetas

“LIETUVIŲ VAKARAS” 
AUDITORIUM, 

Nedėlioję, BIRŽELIO 8 d., 
7:30 valandą vakare

Prasidės 9 vai. ryto.
SEIMO SESIJOS 

MORRISON KOTELYJE 
. BIRŽELIO 9, 10 ir 11 d.

SEIMO BANKIETAS 
MORRISON HOTELYJI 

Utarninke, BIRŽELIO 10 
8 valandą vakare.

d.

Kas Norite LIETUVAI NEPRIfiULMYBES, Lai Neapleidžia SEIMO
NEPRIGULMYBE
LIETUVOJE

Įvyks Nedėlioję, Gegužės (May) 18 dieną, 1919 m.

užganėdinti.
Kviečia visus KOMITETAS

G. M. CHERNAUCKO DARŽE
LYONS, ILLINOIS

Pradžia 9 vai. ryto. Inžanga 25c porai
Pasilinksminimas tęsia iki vėlai vakaro

Kviečiame visus be skirtumo, senus,'jaunus, vaikinus ir merginas 
atsilankyti į šį piknikų, busite

ATLIEKAMI

■*

STAR &GARTER
' MADISON PRIE HALSTED STREET 
— BURLESQUE —

20111CENTURY MAIDS
Moteris ir merginos gali lankytis kasdieną.

Visuotino streiko rezoliucija 
už kurią dabar balsuoja visos li
nijos, yra tokia:

“Jeigu Mooney ir Billings 
uogaus naujo bylos išklausymo 

arba nebus pidiiiosiioti iki lie
pos 4 dienai 1919, tai visuotinas 
streikas turi būti apšauktas pen
kioms dienoms, būtent, liepos 
I dieną, 5, 6, 7 ir 8 dieną.

Tolinus, jeigu ir imi šito pro
testo dar vis teisybė nebus pa
daryta, tai antras genera lis strei-| 
kas turi būti apšauktas pen
ktoms dienoms,pradedant Dar
bo dieną rugsėjo 1 dieną ir turi 
tęstis rugsėjo 1, 2. 3. 4. ir 5 die
ną. ■

Tolinus jeigu teisybė nebus 
padaryta ir po antro streiko, 
tai trečias visuotinas streikas 
turi būti apšauktas penkioms 
dienoms, pradedant nuo sukak
tuvių pakeitimo Mooney mjrties 
bausmės amžiaus kalėjimu, lap
kričio 19 <L, ir turi tęsties lap
kričio 19, 20, 22 ir 23 dieną.

Jeigu Mooney ir Billings ir 
po to trečio streiko dar vis tebe
bus uždaryti kalėjime, tai tu
rės būti paskirta diena, nuo ku
rios turės prasidėti visuotinas 
streikas be pabaigos, kol nebus 
paliuosuoli Mooney ir Billings.

balsavimni vienam tūkstančiui 
ir vienam šimtui darbininkų 
organizacijų, priskaitaut čia 
įvairias vietines unijas, distrik- 
tų tarybas, centrą les darbo ta
rybas, namų statymo amatų ta
rybas, valstijų federacijas ir 
tarptautines unijas, kurios daly
vavo Mooney Darbo Kongrese 
įvykusiame Chicagoje sausio 14 
- 17, 1919 m.

Baliotos jų»ic Mooney streikų 
vietinėms unijoms išsiuntinėjo 
Tarptautinės Darbininkų Apsi
gynimo Lygos sekretorius-iždi- 
hinkas E. D. Nolan.

Unijos, kurios balsuoja ’ už 
visuotiną streiką ir nori jo pa
sisekimo, neužmiršta taipgi ir 
to Mooney kongreso nutarimo, 
pagal kurio kiekvienas unijistas 
turi paaukoti Mooney streiko 
ondan bent 50 centų.

Draugai, skubinkite sudėti 
Mooney streiko assesmentus. Be 
1‘ondo streikas negali būti pase
kmingas. Neužsiganėdinkite 
vien karštais žodžiais apie visuo 
iną streiką. Atsiminkite, kad 

visuotinas streikas lai nėra ko
kios nors vienos šapos streikas, 
tai nėra juokai, 'lai yra milži
niškas da lykus siekia u tįs did- 
žiausių pasekmių...

Todėl |xrisirengkime prie jo 
kaip reikia. — [Darbas].

PARSIDUODA 
Seni Laikraščiai 

Gražiai sulankstyti 
ir surišti.

Po 1 e. svaras 
j NAUJIENOS 
1739 So. Halsted Street, Chicago

PIRMAS DIDELIS IŠKILMINGAS

PIKNIKAS
Rengia Draugystė Meilės Lietuvių Amerikoje

kreiptų SLA. Vidaus Valdybos 
in visų SLA. narių atydą, kad 
panašus dalylpi bei nesupranta
mi dalykai butų ant visados pnu. 
šalinti:

1) Kadangi SLA. skaito tur
to virš dviejų šimtų tūkstančių 
doleriu ($200,000), ir tetfkpilo 
tik apie dešimt tūkstančių 
(10,(100) narių, todėl, jeigu ant 
nelaimės da ir tris kartus tiek 
pomirtinių butų išmokėta, kiek 
išmokėjo influenzos epidemi
jai siaučiant SLA. butų buvęs 
da toli nuo ištuštinimo ap
saugos fondo. (Sulyg įs
tatų 16-to skyrius, Įmukto ant
ro, paragrafo 13-to): “Neišten-

Gerb. Naujienų Redakcija: Malonėkite suteikti vietos 
gerb. (savo dieiiraštyj pridė
tam čia SLA 69-tos kuopos 
tarimui. Naujienas skaito d.fug 
SLA narių, kuriems rupi tos 
organizacijos labas. Nors tu
rime savo organų, Tėvynę, 
bet jame neleidžiama kuopoms 
gvildenti SLA reikalus. Pri
dėtas čia musų kuopos tari
mas buvo pasiųstas Tėvynei, 
bet redakcijai ilgų laikų nc- 
išspauzdinant, kreipėmės j jų 
su reikalavimu, kad išspaus
dintų. Gavome | atsakymų, 
kad apie tai busiu Tėvynėj, ir 
štai Tėvynės 15 num. (bal. 
11) telpa mystiškas atsakymas 
69 kuopai, kai 
džia reikalauja 
žarijos ižde 
kaip 100 nuošimčiu 
kaipo atsargos mokėjimui po-kant apsaugos fonde pinigų iš- 
mirtinių” ete. SLA 69-la kuo- . . .. . , t-... ,
pa susirinkime gegužes 4 (|. mokėjimui pomirtinių, Pildomo 
apsvarstė ^Tėvynės duotųji 
kuopai atsakymų, ir kadangi 
organas atsisako duoti musų 

‘Malimui vietos, vienbalsiai nu
tarė ir išrinko komisijų kreip
tis Į pašalinius laikraščius.
— SLA 69-tos kp. Komisija: 
(pasirašo) J. J. Žilis, V. V. 
Vasys, P. Manelis.

SLA. VIDAUS VALDYBAI
ir NARIAMS.

Rochoster, N. Y. — SLA. 69 
kp., kovo 2 dieną, 1919, papras* 
lįime susirinkime svarstant S. L. 
A. reikalus, prieina prie nepa
prastu SLA. Vidaus Valdybos 
mokesčių uždėtų nariams, pa
dengimui išmokėtų pomirtinių, 
dėl priežasties influenzos epide
mijos.

SLA. 69 kuopos nariai svars
tė Vidaus Vpldybos ir taipgi 
abelnai visų SLA. narių nenorė
jimą rūpintis bei atkreipti aty
dą į SLA. reikalus; toks pasiel
gimas yra pražiftingas visam 
SLA. bei lietuvių fputai. Todėl 
tapo išrinkta komisija, kad ji a t-,

ji Taryba privalo uždėti ant 
narių jiroporeionalę mokestį.*“ 
ji- Kadangi jokio neištekimo ap
saugos fonde pinigų išmokėji
mui pomirtinių nebuvo apsirei
škę, nes SLA. aitrinąs turtas bu
vo virš $200,006. b) Kadangi 
Pildomoji Taryba, taip pasielg
dama, peržengė SLA. 16-tiusk., 
punktą putrą, 13-tą para gralių, ji 
privalo būti baudžiama už snu- 
valiskuiną SLA. įstatų laužyme,
c) Koki skyriai sumokėjo tuos 
$200,000, kurie yra SLA. turtu?
d) Ką SLA. (Vidaus Valdylp) 
mano daryti su tokiu milžinišku 
turtu? e) Pildomoji Taryba už- 
sigauna, jęigu SLA. nariai 'ku
lnies pastebi, jirba, neremia Pil
domosios Tarybos ne sulyg įsta
tų pasielgimo.
j 2) Kadangi 99 nuoš. SLA. n i- | 
rių priklauso prie. SLA. kati lik | 
gauti ligoje pašplpą ir pomirli- I 
nę, iš kurių reikia netkmokeslis 
su iiusižetuinimu išmaldauti, to
ki nariai neatkreipia jokios a-

lydos ant SLA. tvprkos bei įsta
tų, ir daugiausia toki sako, 
“Kaip padarys, taip bus gerai ir 
man,” liet tankiausiai toki na
riai kelia visokių, nemalonumų, 
kaip kas-nors nesutinka su jų 
norais, a) Jeigu SLA. nariai 
suteikip Pildoniajai Tarybai tei
sę elgties taip, kaip Pildoniajai 
Tarybai išrodo geriau arba pa
tinka; h) Nesulikti su Pildomą
ją Taryl p ir jos pasielgimu, bei 
daryli užsipuldinėjimus ant jos 
(P. T.), ir abelnal ant viso SLA. 
Jra ne tik nenaudinga, bet yra 
blėdinga patiems narifims. c) 
Jeigu nariai nesutinka su tokiu, 
arba kitokiu Pildomosios Ta
rybos pasielgimu, lai prisiren
gia prie SLA. Seimo ir atima to- 
k’ps galės nuo Pildomosios Ta
rybos ir persiduoda sau (na
riams) tas galės, d) Visa kal
tė yra pačių SLA. njnrių; jeigu 
nariai nenori palįs rūpintis a- 
pie save (SLA.), bet viską per
duoda kitiems (Pildoniajai Ta
rybai), kad už juos rūpintųsi, 
♦fii tieji kili rūpinasi taip, kaip 
jiems patinka. Jeigu ir norėtų, 
visgi negalėtų palaikyti didžiu 

m.ii jokiu budu.
SLA. 69 kp. įgaliota nutarimo 

komisija:
Juozas J. Žilis, 
Vincas V. Vasys, 
John K,‘ Aukštikalnis.

SLA. 69 k p. valdyba:
Pirm. Pranas Manelis, 
-ftašt. ^ntanas Baleisis.

Dr. MT. STRIKOLIS Iii
Lietuviu ■ L

Gydytojai Ir Chirurgai 
1757 W. 47 St Chlearo. 111

Ofiso Tel. Boulevard 1M
Rez Tel Seele.y 420

P TEISIŲ 
Vadovas ir 'Patarėjas

KAINA 50 CENTŲ. 
Su prisiuntituu 

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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ATDARA 
taipgi kas 
Nedėlia 

iki piety.

Savininkams

1

2 
•>

Mes turime dideli sandėli visokio darbo šėnių ir dūdų 
visą laiką. Pradedant Gegužio 12-tą d. 1919 visokio darbo šė
nių ir dūdų, kainos nupigintos nuo 10 iki 15 nuoš. Jeigu rei
kalinga senių pamatykite arba telefonuokite mums dėl TEI
SINGOS kainos, kadangi męs garantuojame sutaupyti jums 
pinigus ir duoti šviežų garantuotą sądčlį. Vienintėlė Lietu
viška šėnių Korporacija Chicagoje.

1214 c 
20c. 
12c 

.18c,
28c 
10c,

fe.-

Ė'<

už 25c 
už 25c 

15c 
11c 
15c 
34c 

8c

11 
12c, 
15c, 
10c, 
6c, 

12c, 
12c, 
15c,

Kaina buvo pirma, o dabar
Ketčiapas .. 15c 1
Tomėtos 15c, 
Dideli kenai tomėtą 
Didelis muilo šmotas 
Snider ketčiapas ... 
Didieji ketčiap..........
Tomėtos pujp.............

dabar
10c 
13c 
8c 
5c

11c 
10c 
12c

per 6

Kaina buvo pirma, o
Tomėtos soup ....
Armours binzai ..
Mažieji ...........
Klenzer .................
Lux ..................i.
Box avižiniai miltai

Goru flakes .........

r
$
'T-

1

MM

Stori Vyrai Ir Taipgi 
Extra Dideli Vyrai

Gali būt čia pritaikyti tuo 
pačiu lengvumu kaip ir 
vyrai t paprasto ūgio. Ex- 
tra dydžio ir stori vyrai 
neturi jokio sunkumo pri
sirinkti sau drapanas mu
sų specialiu drapanų pri- 
sirinkirno budu. Čia yra 
storiams ir extra dydžio 
vyrams tikrai juos užga
nėdinti po

*25 *30 *35

Musų jaunų vyrų lieme- 
niniAi siutai

fe *18 iki *35
t FF 4

Yra naujausios stailės ir 
jus veltui jieškosite suly- 
ginimui jų vertės .

WBi

! KORESPONDENCIJOS
MUSKEGAN, MJCH.

Pramogų vakaras. — Protes
tuoja prieš LSS. centrą.

Vietinė LSS. 246-toji kuopa 
gegužės 3 dieną surengė pramo
gų vakarą.
susidėjo iš vaidinimo,
bos ir deklamacijų. Kuc 
šėjai-mylėtojai vaidino

Vakaro programas 
prakal- 
posjlo- 

viepo
veiksmo juokažaislę “Abejoti
na Ypata”. Lošimas pasisekė 
ytin gerai, Publika turėjo ska-

ti, kad publikos užsilaikymas bu 
vo peiktinas. Pav., laike loši-

Jos 
pasirodė aut 
užduotį atliko

kalbėti d. B

ATDARA 
l’tarninko, 
Ketvergo 

Subatos 
vakarais.

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

Pranešimas Automobilių

2040 W
Sandėlis

SOUTHVVEST TIRE COMPANY 
35th St. 3175 Archer Avė. Tel. McKinley 149

— Vulkanįzavimas — Batterijos.

$5,000.00 Vertes Valgomu 
Daiktiį Sankrova *

.vIšpardavimas groserio. Nepaprastas pigumas iš priežas
ties būtino reikalo.

Paminėsiu nekuriuos dalykus: Geriausia kava, miltai, a- 
pyniai, cukrus, arbata, muilas, pienas, eis brangyn iš prie
žasties gelbėjimo musų brolių, išlikusių nuo karės. Kūrins 
dalykus pirksite dabar, sutaupysite daug pinigų. Pami

nėsime nekuriu kainas:

Nepraleiskite šios progos, išpardavimas bus tik 
dienas, nuo 19 iki 24 Gegužės, 1919 m.

Išpardavimas prasidės 19 Gegužės, pasibaigs 24 d Geg.

JOHN P. LEGEIKO
3352 So. Halsted St., Tel. Boulevard 4372. Chicago.

os.

šnekinti lošėjus ir tt. Tai pra
sti juokai ir butų gera, kad atei
tyj jų butų kuomažiausiai.

Lošimui užsibaigus, kelios 
jaunos mergaitės puikiai padek
lamavo- eilę deklamacijų, 
tik pirmu kartu 
scenos, bet savo 
labai puikiai.

Pagalios išėjo
Songaila. Kalbėjo apie tarptauti
nę darbininkų šventę, Pirmą 
Gegužės. Čia nemažai teko vi 
šokiems tamsos skleidėjams 
kur dumia liaudį, idant ji nepa
matytų savo išnaudotojų ir tt

Vjėliau prasidėjo šokiai, kurie 
tęsės iki vėlos nakties. Kiek pa
stebėjau, publika skirstėsi pa 
tenkinta.

Gegužės 4 dieną buvo LSS 
246-tos kuopos mėnesinis susi 
rinkimas. Iš svarbiausių nuta
rimų minėtini šie: Išrinkta de
legatas į busimą XI rajono kon
ferenciją, kuri įvyks gegužė? 
30 dieną Sagiiunv, Mieli. Toliai 
nutarta sušaukti viešą susirinki 
mą, kuriame tarp kita bus per
skaitytas d. E. V. Dėbso laiška? 
į Amerikos darbininkus, kur 
prisiuntė Centras. Pagalios nu
tarta užprotestuoti prieš LSS 
Pildomąjį ir Literatūros komi- 
tus už tai, kad ketina “bandy’ 
-išleidinėti Naują Gadynę.” Sa
vo protestą kuopa pamatuoji 
tuo, kad prie, dabartinių suvar
žymų žurnalo leidimui gali at 
sirast tūlų ‘Inepergalimų. kliu 
čių” ir kad, kiek žinoma,/ tui 
tarpu ims negalėsime gaut tin 
kaino redaktoriaus, idant N. G 
palaikius rimtu, mokslišku žur 
natų, o ne tokiu frakcionizmc 
raistu, kokiuo dabar yra Musų 
Tiesa ir jai panašus laikraščiai 
Kuopos nariai, kaip vienas, pa-, 
geidavo, idant vietoj Naujosios 
Gadynės butų - išleidinėjaim

gų skirtumo, bet visgi visi gali
me sugyventi. Praeitais me
tais buvo uždrausta laikyti to
kie susirinkimai, bet dabar jau 
leidžia. Tik lietuvių Ijalbos 
mokytoją dar vis skiria mokyk
los adm. Tai jau trečias bertai- 
nis kaip “mokina” žmogus /pat 
nepažindamas lietuvių
Mažai pas jį ir lankos, nes kiti 
privatiškai turi savo mokytoją. 
Beabejonės, ilgai tas “mokyto
jas” nebus.

Baigianties bertainiui visados 
mes, lietuviai, surengiame vaka
rą su muzikaliu bei šiaip “pa- 
niarginimų” programų. Apart 
lietuvių programe dalyvauja ir 
laug kitataučių. Šis bertainis 
baigsis su 29 d. gegužės, tai pa
silinksminimo vakaras 24 dieną 
gegužės. Programas bus įvai
rus, ypač dainomis. įžanga vel
tui, tai gal ir chicagiečių pribus, 
kaip ir visados pribūdavo.

Nežinau kaip kam, bet man 
tai ši mokykla patinka. Viena, 
miestukai labai švarus ir ne- 
lidelis; antra, ir svarbesnė prie
žastis, Ui pragyvenimas čia pi
jus. Čia su $70.00 galima pra- 
ęyventi užsimokant mokslą, 
valgį, kambarį ir visas išlaidas. 
Kas dirba už valgį, dar piginus 
iragyvena.

Patartina jauniemsiems, ku- 
’ie negauna darbo ir turi tru- 
jutį pinigų, atvažiuoti. Čia yra 
jrisirengimo (Preparatory) 
įkyrius High School ir Kolegija. 
( prisirengimo skyrių gali įstoti 
r visai nelankę mokyklos. To-| 
tiems, žinoma, nelengva, ypač 
eigų anglų kalbos nemoka. Pa
simokinusius priima j tokius 
įkyrius, kur jie gali įstoti.

— Mokinė.

Juokeliai
0

Fry lonč.

Tai buvo laikais, kada saliunai 
aikydavo fry lonč savo kostu- 
meriams. '

Vieną 'kprtą Račkio saliunan 
ižeina pabasta. Pasišaukęs 
kunerį alaus, jis tuojau priseli- 
io prie užkandžių — sūrio su 
krekeriais. Ir kad kerta tai ker- 
a, alum užsigerdamas, šeimi- 
•inkas žiuri ir raukosi, inatvda- 
nas, kaip p-abasta baigia visą 
ry lonč springti. Nebeiškentęs 
arė:

—Klausai, prieteliau, juk to 
urio svarui aš moku keturias 
lesini t centų!

—A? Gal-but. Ale ir vertas,

B

Darbai pas mus tuo tarpi 
kaipir pagerėjo ir darbą gaut ne
sunku. Tik algos, tai tikrai u 
bagiškos: vidutinis darbininke

ijęs ir besilaižydamas atsakė 
labasta. Ir užsimokėjęs nikelį 
iž skunerį išeimpino sau.

Darbo laikas .— dešimts valan
dų. Gi pragyvenimas, apie jį 
turbūt nėra reikalo kalbėti: mai
sto ir kitokių reikmenų speku- 
liatoriai čia tokie jau godi^Z 
kaip ir visur kitur. ’

— Beržo Lapas.

VALPARAISO, IND.

Iš Moksleiviu Gyvenimo*.

Svarbus reikalas.

Ties vienais namais sustoja 
neniaus vežimas. Prie vežimo 
irieina pabasta ir prikišęs ran
čą prie tekinio, laiko. Pienius, 
aprūpinęs namus pienu, ir pa- 
itauškėjęs su šeimininkėms, iš- 
•ina ir randa pabastą vis tebe
stovintį prie vežimo 6r tebelai
kantį ranką prie tekinio. Nusto
jęs klausia:
' —Kurių galų tu čia prilipai 
irie to tekino?

Pabasta nieko nesakydamas 
lik parodė, kad pirštuose jis lai
ko degtuką.

—Matau, 
tu nori?

—Nieko.
ratas ims sukties ‘'ir užbrauks 
man degtuką pypkei užsikarti.

ku čia randas apie septynios de
šimts, jų tarpe tik šešios mer
gaitės. Reikėtų daugiau jų. Gy
venimas čia smagus ir įvairus, 
nes apart mokinimus dar veikia 
ma draugijose kaip kad kituo
se miestuose. Turime kuopas 
visų didžiųjų Amerikos lietu
vių .organizacijų, taipgi dar vie
ną vietos liet, moksleivių drau
gija, prie kurios priklaifso vi
sokių, pažvalgų žmonės. Ta 
draugija kas penktadienis lai

ko lavinimus susirinkimus; k ar-’ fotografą "Stankūną.* 
tais pasiginčijama delei pažval- M15 So_ M

degtukas. Ale kogi

Aš tik kukiu, kada

PRANEŠIMAS

NAUJIENŲ 5 metų sukaktuvių 
onveikslai parduodama Naujienų o- 
fise. 1739 So. Halsted St. arba pas

“T

P.nas 
manyti 
Galinus

NETIKĖJO APGARSINIMAMS. Klf. 
RIUOS JIS SKAITĖ LAIKRAŠČIUOS

Keistas atsitikimas su žmogų 
iš Ohio.

Pas Smith iš Carrington iki nese
nai buvo pesimistu. Patentuotų vai
stų apgarsinimai, kaip ir visoke ap
garsinimai abelnai buvo, jo nuomo
ne, visai neverti skaitymo. Supran
tama, jis taip manė ir apie gydyto
jus ir šiai kodėl jis kentėjo pereitą 
metą nuo pilvo keblumų ir vidinių 
užkietėjimo.
Tečiaus pagalios ponui Smili) nusi
bodo nuolatinis nederamas su ja ap 
siejimas iš pusjkkp. Smith kuris bu
vo nuolatos piktus. Natūraliai ne
ramus — tankia? kentė nuo bemie
gės, jis pridarydavo daugiau vargo, 
.•ėgli buvo tikimasi iš jo. Smith 
kaiminė atkreipė p-nios Smith aty- 
dą i LAXCARIN apgarsinimą vietos 
laikraščiuose. P-nia Smith nutarė 
išbandyti ij. Užsisakė dėžutę. Ga
vi ją grįstamaja h«asi. Tečiaus ji 
tada susidūrė su nauji klintimi apie 
kurtą m mąstyta pirmiau. 
Siuįlh grieštai atsilakė ir 
apu ėmimą “tų š'amšhjt’’ 
pumai Smith pasisekė jtikiinti ji pa
imti plytelę po pū lų. Mipi anl-tma, 
t.v: r.ipagelbėjo p. Sm'Ji), priešingai, 
jis jam.ėsi dar biovhui negu pirma. 
Tečiuc."nežiūrint p. Smith rug.'iimu, 
p-nin S.nilh patėu ij>. kad neberei- 
kėj' i Smithą raginti priimti antrą 
ur trečią plytelę. Atkaklaus pobū
džio, suprantama, jis nenorėjo pii- 
sioa/lnti, kad Laxcarin jam pagel
bėt Taip pagalios po jrisdeš’mls 
diei.ą gydymos jis pri'ipa/ui ) p-niai 
Sn.ith kad jis pats užsisakė šešias 
dėdulis Laxcarino -- ir daugiau to 
— jam nebereikia daugimi jau imli, 
nors jis dar nesuvartojo visų vais
tų. Jo pilvas dirba gerai — taipgi jo 
žarnos veikia puikiausiai.

Tad štai — yra apgarsinimai ir 
apgarsinimai, kaip yra žmonės ir 
Žmones, Jei jus esate pesimistas, te
gul jūsų pati užsako dėžutę Laxe.a- 
rino, jeigu ne — tai patįs užsisakyki-* 
te šiandien. Nėra didesnio vargo, 
kaip pilvo keblumai ar užkietėjimai 
vidurių. Tai nėra vien vargu, bet 
dar pagreitina senatvę. Užsisaky
kite dėžutę Laxcarino, leiskite mum 
.parodyti, kad yra apgarsinimų, ku
riais jus galite turėti ir tikėti.

— Laxcarin Products (^o. 
Dept L-2, Pittsburgh, Pa.

SKAITYKIT~IR PLATINKIT
“NAUJIENASChicago, 1)1.

HBHHH

Hoffman Mokykla
Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į gali

mai trumpą laiką. Meš taipgi prirengsime jus j kolegiją ir uni
versitetą. Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums ąi'jie musų devynių metų pasisekimą. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 Nortb llobev Street, Arti Mihvaukee Avenue

Mes nerkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9— 
Utarninkai.s. Ketvertais ir 
Subatoinis 9—9.

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

'Ml

I PIRMA NEGU PIRKSI. GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų Rėmą Ir Stogam* Popiero

I SPECIALIAI: Maleva malevojimui šlubų išvidnua, po $1.40 ui gal.
CARR BROS VVRECKING CO.

aaaa.ansa a FUfoted 8l Chleaga, m
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1739 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS

Telephoae Canal IBM

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. —> Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicago je — pačtus

Ketins.............................
Pusei meto ......................
Trini^ mėnesiams
Dviem mėnesiam ........
Vienam mėnesiui ............

Chicagoje — per nešiotojus: 
Viena kopija ................
Savaitei ...............................
Mėnesiui...............................

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
pačtu:

Metms.......... . ...........................15.00
Pusei meto .............................. 3.00
Trims mėnesiams .................. L65
Dviem mėnesiam ______
Vienam mėnesiui ...................... 65

Pinigus reikia siąst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
. , I ^Jl.lll -...................... ..._______ j---------------

36.00
3.50
1.85
1.45

. 75

1.25

Socialistai nėra 
šalies priešai.

Socializmas yra mokslas apie 
draugiją ir sulig to mokslo dės
niais socializmas turi įvykti 
praktikoj. Socializmo moks
las nėra savastimi nei asmentį, 
nei organizacijų — jį studijuoti 
visi turi tiesą. Kaip ir kitus 
mokslus, taip ir šį mokslą ne 
visi aiškiai supranta, nors ir stu-

mas sukelia daug filosofiškų 
minčių, kurios, gali būti siau
resnės arba* platesnės, labiau ar 
mažiau vienodos arba skirtin
gos pas įvairius studijuotojus. 
Bet svarba, kurią čia norima nu
rodyti, yra tame, kad socializ
mo mokslas yra prieinamas ne
slepiamas. Socialistų organiza
cijos tiesiog stengiasi, -kad kaip 
galint didesnis žmonių skaičius 
su juo susipažintų. Kad vi-

litikieriai ir durniai socializmu 
• •vadina ir turtų pasidalinimą, ir 

laisvąją meilę ir net visokias ne
sąmones ir prasižengimus, apie 
tai čia nėra reikalo kalbėli, nes 
jeigu kas žmogų vadintų arkliu, 
jis visliek juo nebus, taip ir so
cializmas yra tik tuo, kuo jis y- 
ra, o ne tuq» kuomi visokie dur
niai, tamsintai ir žmonės su blo
gais norais geidžia jį padaryti.

Socializmas nėra mokslas a- 
pic atskiras šalis, tautas, nėra 
jokia agitacija prieš bent vieną 
šalį, bent prieš vieną tautą bei 
tikėjimą. Jis rubežių neturi ir 
jeigu jis A lindo, tai kliudo visas 
šalis, turtus ir tikėjimus. Jis 
dalija žmoniją j dvi, svarbi kie

ir nurodo, kokios priežastįs tas 
dvi klesi tveria, veda prie 
kovos ir kas turės galų-ga- 
le laimėti. Socializmo pažinoji
mas ir išpažinimas nedaro žmo
gaus jo šalies priešu. Tokis 
žmogus nei kiek nesijaučia pa- 
sitarnausias savo idejai„jeigu jis 
išdavinės bile kokias savo šidies 
slaptybes kitai šaliai, jeigu jis

Politinis Bruzdėjimas ' 
Francijoj.

Šia n 
nenueina nuo 
francuzo lu-

skelbtąjį kovo nien. trečiąjį In
ternacionalą ji atmeta); o Lo- 
rioto rezoliucija užgiria Zimm- 
erwaMo rezoliucijas (prieš vi
sokias kares) ir pripažįsta kaipo 
jau esantį trečią Internacionalą 
įsteigtą K u si jos bolševikų parti
jos. ,

Kaip Languoto taip ir Lorio-

ten de- 
s nėra, nes šalies tur- 
nokratijai priguli, o

vargas į juos neatsiliepia, te-.Trno trnnslation filed ,wi h the post- 
ėmus darbininkai ir galvas turi ,5 rt,ųllirell by lhe act of (jcl. G( 1917 
guldyt milionais^, ir išlaidas ap
mokėti ir neretai iš bado mirti.
Todėl darbininkams nėra intere
so, kad kas iš lauko šalį užpuo
la arba kad kas ją apgalėtų. 
Jiems kur kas svarbiau, kad nie
kas iš lauko nesikištų, netruk- 
dytįį — kad leistų ramiai lavin
ti ir organizuoti savo jiegas 
prieš naminį šalies priešą — 
prieš buržuaziją.

Kur yra buržuazija, 
mokia 
tai ne
tik tūlam gyventojų skaitliui, ir 
tas savininkų skaitlius^savo eko- 
nimine galybe gauna privilegi
jas ir politikoj ir socialiame gy
venime. Į<adt(ngi kiekvienoj 
šalyj didžiumą sudaro darbo 
žmonės, o socialistai veda kovą 
už tos didžiumos interesus, tat, 
matematiškai imant, socialistai 
yrd šalies draugai, šalies reika
lų gynėjai, o kapitalistai su vi
sais savo pritarėjais yra šalies 
priešai, Žinoma, kapitalistų 
žvilgsniu visi tie, kurie kovoja 
prieš jų sistemą, irgi yra šalies 
priešai, — bet ne todėl, vkad tie 
kovotojai butų svetimų šalių 
špiegai, kad jie pasiduotų sveti
mai šaliai, kad jie trokštų, jog 
svetima štilis ateitų ir laimėtų 
karę — visai ne. Socialistai ir 
kiti kovotojai prieš kapitaliz
mą, nors jie butų garsiausi sa
vo šalies piliečiai, labiausiai my
lėtų savo šalį ir jai pasišventę

Paryžius, bal. 14. [ 
A. R. korespondencija], 
die du klausiniu 

i kiekvieno beveik
> pų kada gi galų gale, bus pa- 
|slrašyta po taika, ir kaip greitai 
kils revoliucija Francijoj?

Pusiau oficialis konservaty
vus Paryžiaus dienraštis Le Ma
lin šiandie stambiomis 
mis per visą pirmąjį 
išspausdino raginimą: 
tiri 
kit, 
P1'1’ v nes

Aboutir! Aboutir!”

kais ir šalies priešais, yra bau
džiami ir deportuojami, nes jie

už socializmą Kas drįs ginčyti, 
kad drg’ E. Debs nebuvp labiau
siai pasišventęs padaryti gerą 
šiai šaliai — iškovoti tvarką, ku
rioj vis^gyventojai butų aprū
pinti ir lygus teisėse? Kas dau
giausiai dirba šios šalies labui, 
paiso apie gyventojų gyvastis ir 
gerovę ir mažiausiai gauna už 
savo darbą, jei ne tokie žmones, 
kaip Ihbs? Kas nėra sutepęs ra n 
kų slaptomis sutartimis su sve
timom šplim, išdavyste ir viso
kiom apmokamom ir neapmo
kamom diplomatijom, jei neko
kie žmones, kaip Debs, Ir kapi
talistų k lesa apskelbia juos ša
lies išdavikais!

Kapitalistų klcsa žino, kad 
socialistai prieš savo šalį nesto
ja, savo šalies niekam neišdavi- 
nėja, nes jie nemato gero bent 
vienos šalies išdavinėjime. Kiek
vienoj šalyj eina kova tarp dar
bo ir kapitalo ir socialistai ne 
tik savo šalyj veda kovą su ka-

tavi yra padėti. Socialistams 
daugiau negu bent kam galima 
pasitikėti, kad netrokšta perga
lės jukoms, kaizerinėm, cari
nėm, karalinėm ir panašiom ša
lim. Bet nežiūrint, kad daly
kas yra aiškus, kapitalistų vald
žia visliek nuduoda buk ji socia
listams nepasitiki ne dėl nami
nio priešininko, o dėl jų ‘‘pa
linkimo prie svetimų šalių”. Ka
da visokiem klerikalam, tauti
ninkam ir panašiem gaivalam, 
varinėjantiem slaptas diploma
tijas, turintiems tikslus, kad ta 
ar kita šalis stotų. į karę bei

gyvena, liks apgalėta kitos ša
lies. šnipinėjimas, išdavystė ir 
pardavystė yra darbas turto 
j ieškotojų, klerikališkų ir tau
tiškų biznierių, kurių interesu 
yra savo rubežius praplėsti, ar-1 laimėtų karėj, yra leista spaus

dinti laikraščius ir siuntinėli be 
jokių vertimų į anglų kalbą, jei
gu tie laikraščiai svetimose kal
bose, lotda kapitalizmo drau
gams net ir konspiracijos nėra 
didelis prasižengimas, tuomet 
socialistai yra visaip slegiami jų 
darbas trukdomas ir da begėdi- ' ♦ Į
škai jie apkaltinami priešingu
me šaliai.

jų. Socialistai yra naminiai ko
votojai, išpažįslantįs visiems 

prieinamą mokslą ir geidžiau lįs 
įkunyt jį praktikon. Jie su

noj kapitalistinėj šalyj, ir, bilda-

pagal socializmo Išpažinimą, jie 
mato priešą savo šalyj — tai ka
pitalistų klesą ir visą kapitalis
tinę systemą. Kada išlaukinis 
priešas užpuola štilį, tuomet nu
kenčia abi jos klesos, ypač dar
bininkų, nes kapitalistai gali tik

kartais kiek turto (neretai jie 
pralobsta iŠ karių) pralaimėti, o 
žmonėmis jie mažai prakiša^ir

Kazimieras Gugis

veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopierus.

Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tsl. Dwr 1310

Mlesto Ofisas:

12? N. Dearborn St.
1111-13 Unity Bldt.

Tai. Central 4411

raidė- 
puslapį 
“Abou-

t

tris skiltis antrašas: “Ką at- 
su savim Gegužės Pirmo- 
Vienas žymus bonapartis- 

pa šakoj o man, kad, girdi, 
ilgiau tęsiama su pasiraši- 
po taika, juo didesnis au- 

revoliucijos pavojus. O

tas 
juo 
mu

vienas franeuzų oficieras perj 
sergėjo mane, kad Pirmąją Ge
gužės niekur iš namų neičiau, 
nes Clemenceau nesibijosiąs pa
vartot šaujainųjų mašinų, jeigu 
busiąs reikalas. Praeitą savai
tę du įdomiu atsitikimu davė 
kai-kurių parodymų iš kur vė
jas pučia.

Milžiniškos Jaures’o demons
tracijos kovo 6 ir priimtas Sei
nus Federacijos socialistų par
tijos kongreso nutarimas kovo 
13 — abudu parodė, kad nuo 
spalių mėn. praeitų metų kon-

karė tai imperialistinės anarchi
jos ir buržuazijos godumo pa
sekmė;/abidvi pasmerkia netei
singumą ir bismarkiškumą tai
kos sąlygų, kurios antkariamos 
Vokietijai lygiai taip, kaip kad 
1871 buvo antkarta Franci j ai; 
galinus abidvi rezoliucijos grie
žčiausiu budu pasmerkia viso
kį utilitarizmą ir pabriežia, kad 
dabartine Taikos Konferencija 
kuopilniausiai parodanti, jogei 
visos valstybės turi imperialisti
nių apetitų., Lorioto rezoliucija 
skelbia didžiausį solidarumą su 
Rusijos socialistų respublika, o 
Lorioto rezoliucija be to dar 
griežtai smerkia užgaidą pri
jungti Saaros klonį prie Franci- 
jos.

LietuvosAts atymoBendrovė |
Pirmiausia ir Didžiausia Liatuviy Korporacija New Yorke JI

Lietuvos Atstatymo ^Bendrovė pasekmingai vykdo šių reikalų atlikimą:
1) Atstatyti Lietuvą ekonominiai, suda
rant didelį kapitalą pramonės (išdlcby- 
stės) ii pirklybos (biznio) varymui Me- 
tuveje. -
2) Padaryti Lietuvą Neprigulminga nuo
svetimų išnaudotojų, paimant visą da
lies pirklybą ir pramonę į lietuvių ran
kas. /
3) Pakelti Lietuvoje Abelną Gerovę 

steigiant fabrikus, dirbtuvei, laivų kam \ 
panijas Ir tt.
4) Pagerinti Lietuvių Gyvenimą organi 
zuojant juos į pirklybos draugijas, su
randant genis uždarbius, palengvinant 
įgijimą ūkės įrankių, mašinų, gyvulių, 
javų ir tt. <
Lietuvos Atstatymo Bendrovė inkorporuota
tvirtinto čarterio ir po valdžios priežiūra. Bendrovės Šerai (akcijos) kaštuoja po 
$10 ir parsiduoda nemažiau penkių šėrų vienam žmogui. L. A. Bendroves pelnas 
išdalinamas visiems šėrinipkams, iš ko yra7 geras jielnas kiekvienam nuo indėtų 
pinigų. Prie L. A. Bendroves galima pri gulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrovė 
steigia savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose. >

Visi Dėkitės Prie Lietuvos Atstatymo Bendrovės
Reikalaukite paaiškinimų šiuo adresu:

Lithuanian Development Corporation
320 — 5th Avenue, New York, N. Y.

Lietuvos Atstatymo Bendrove rūpina
si lietuvių gerove Amerikoje:

1) Steigia Lietuvių Banką su užrubeži- 
nių Reikalų (Foreign Exchange) Sky
riumi pinigų mainymui, siuntinėjimui, 
laivakorčių pardavinėjimui ir tt.
2) Organizuoja Keleivių Namą aprūpi
nimui keliaujančių į Lietuvą ir į kitas 
šalis.

•*
3) Padaro ir paliudija rejentalius doku
mentus, pirkimo-pardavimo aktus, da
lių jšjieškojimus, įgaliojimus (davier- 
nastis), išgauna dokumentams konsu
lo paliudijimus ir tt.
ant ^,000,000, veikia sulyg valdžios už-

pakrypo kairėn. Daugiau kaip 
penkiosdešimt tūkstančių vyrų 
ir, (noleifų^ (lėVinčių raudcfnas 
juostas, prisisegusių raudonų 
gėlių ir nešančių raudonus vėlo
kus parodavo netoli nuo rūmų, 
kuriuose gyvena premjieras 
Clemenceau, ir per tris valandas 
ora9<skambėjo* šauksmais: Re
voliucija! Revoliucija! Revoliu
cija! šalin karė! šalin Clemep- 
ceau! Tegyvuoja1 sdvietai! Te
gyvuoja Rusija! — ir dainuota 
Internacionalas. Minios išreiš
kė savo jausmus prieš teismo 
nuosprendį, kuriuo tapo ištei
sintas žmogžuda [Raoul ’Vil- 
lainas], užmušusis garsų socia
listų vadovą Jean Jauresą liepos 

[mėnesyje, 1911. Kiekvienas 
partijos skyrius nešė savo dide
les vėliavas ir ties Jaureso sto- 
vyla klojo milžiniškus gelių vai
nikus. Kareiviai ir oficicrai, 
išsiskyrę iš minių ėjo prie stovy- 
los ir, nusisegę nuo krūtinių sa
vo croix de gtterre (karės kry
žius) ir karėj gautus medalius 
sagstė juos į dideliausią raudo
ną vėliavą, kuria buvo aptaisyta 
garsaus socialisto slovyla. Kiek
vienas sindikatas kaip vienu 
balsu nutarė prisidėti prie socia
listų partijos protesto — ko nie
kados pirmiau nebuvo atsitikę. 
Policija bandė uždrausti, kad 

.minia paliautų giedojusi Inter
nacionalą, bet vietoj paliovus, 
maršuotojai ėmė dar stipres
niais balsais giedot. Socialistų 
laikraščiai per keletą dienų ėjo 
necenzūruojami, nors kiekviena 
jų eilutė kvėpavo revoliucijos 
dvasia. Įdomiausia tai, kad de
monstracijoj dalyvavo tiek pat

nių.
Septynetą dienų vėliau, Sei

nus apskričio socialistų partijos 
skyriai padarė konvenciją, kad 
nutarus, kurią trijų rezoliucijų, 
jie turi rekomenduoti ateinan
čiam šalies socialistų' partijos 
kongresui. Diskusijos buvo la
bai karštos ir daugiau ar ma
žiau sukėsi apie trijų lyderių as
menis/ — Albertą Thomasą, de
šinįjį socialistą; Joaną Longue- 

j tą — kairįjį, ir F. Loriotą — 
komunistų arba bolševikų sekė- 
jį. Aplamai kalbant, Thomaso, 
rezoliucija remiasi dabartiniąja 
politine akcija ir busimąja poli
tine jiega; Longuelo rezoliucija 
reikalauja steigti naują trečią 
Internacionalą (maskviečių, pa-

True translation flled with the post- 
master at Chicugo, III. May 16, 191!) 
as reųuircd by tho act of Oct. <>, 1917

I Kapitalistinis Kišenių 
I Kraustymas. >

Apie naujovinį rinkų medžio
jimo būdą Bernard Shmv sako: 
“Visų-pirma mes išmokiname 
necivilizuotus žmones kelinėmis 
dėvėti, o paskui jų kišenius 
kraustome.”

Kadaise lordas Patmerstonas 
pasakė, kad “šalies vėliava se
ka paskui kapitalų investuoto- 
jį.” Ir ištikrųjų, kapitalistų val
džios visados didžiumą savo lai
ko ir energijos apverčia savo 
“Vadovaujamųjų iiiliečiių” biz
nio interesams ginti ir saugoti. 
Juozas Chamberlaiu gi, savo 
kalboj Anglijos parlamente 
(1896), štai ką pasakė:

“Visos didžiosios valstybės į- 
staigos užsiima komercijos da
lykais. Užsienio ministerija, 
kolonijų ministerija — rūpinasi 
vyriausiai tik suradimu naujų 
rinkų ir saugojimu senųjų. Ka
rės ministerija ir admiraltija 
daugiausiai užsiėmusios prisi
rengimu ginti tas rinkas ir sau
goti musų pirklybą. Agrikultū
ros ir vaizbos tarybos vien tik 
tom dviem didžiulėm industri
jos šakom ir tesirūpina. To
dėl nė kiek neperdėsime saky
dami, kad komercija tai di-

kad didžiausio žmonių pritari
mo turi ta valdžia, kuri sugeba 
kuodaugiau pakelti musų pirk
lybą ir pastatyti ją tvirtais pa
matais.”

Japonija, Italija, Francija,

stropiai rengiasi “užkariaut” 
Lsau svetimas rinkas; “kontro
liuoti” neišsiplėtojusias šalis ir 
“išnaudoti” dar neliestus turtų 
šaltinius — nieko nesiklausiant, 
neprašant tų šalių, kad jos joms 
tatai leistų. Organizuojama ar
mijos ir laivynai, kad savo ko
mercinius ir. finansinius intere
sus parėmus, kad tekančius iš 
didžiųjų kapitalistinių valsty
bių kapitalus lydė jus ir jais pa- 
siglemžus sau tuos žemės kam
pelius, kurie dat1 anksčiau nebu
vo pasiglemžti.—Scott Neariu#.

KRASA ORU TARP CHICAGOS 
IR ciMvelando.

Vakar 500 svarų krasos simi- 
tinių atgabenta oru iš Clevęlan- 
do į Ghicagą per mažiaus kaip 
4 valandas lail^o, kuomet grei
čiausiu traukiniu ima atvažiuo
ti 8 valandas. Du lakūnai, vie
nas iš Clevelando, kitus iš Chi- 
cagos pusiau dešimtą va
landa ryto išlėkė su krasos 
siutimais vienas į Chicagą, ki
tas į Clcvelandą, susitiko mies
te Bryan, ()., apsimainė siunti
niais ir chicagiškis lakūnas su
grįžo Chicagon, Grant Parkai? 
1:25 vai. po pietų.

Slogutis
(Tąsa.)

—Tu nesakyk... ji vapena, iš
rodo, kad ne dėl užkimimo, o 
visiškos bespėkės. — Jeigu klau 
stų, tu nesakyk, kad aš kėliau...

Sunkiai, yi pastumia, ji įvir
sta lovon su skara, nen liautomis 
šlapiomis lajomis. Ir fuč-tuo- 
jau jos akįs užsidaro, girdisi gar 
galuojantis alsavimas. Ji guli 
be sąmones,.. Galais pirštų Lie
pia pristypsi prie jos, žiuri: la
vono išvaizda... Atidžiai ir rūpės 
tingai jis nutraukia jos senus su
bręstus batus, numauna peršla
pusias kiauras pančekas ir po? to 
basas, ■ sudrėkusias kojas suvy
nioja savo senuoju švarku.

Visą naktį jis sėdi prie moters 
lovos. Tai ne gailėsis, kuris jį 
šičia sulaiko. Jam rodosi, kad 
su moterim jis visgi turi dar 
ką nors bendtti, kad jiedu 
privalo ką tokia atlikti, 
kad moteris dar ką nors jam pa
sakys, Ktj-nors svarbaus, dide
liu ką jis turėtų atlikti kaipo 
švenčiausį troškimą. Bet mote
ris nešneka, nė kartą nepabun- 
da. Pradžioj ji guli nesikrutin- 
dama, bet vėliau lieka nera
mia, pradeda, mėtyt galvą iš 
vieno krašto į kitą, sumini nc- 
sanryšingų, nesuprantamų žo
džių. Išbalęs, lavoningasiai vei
das povaliai įkaista. Kada pir
keles Įaugau sublyksiu pirmoji 
aušros pašvaistė, moteris tran
kosi po lovą iš vieno krašto ki
tan, raudona tarytum uždegta. 
Ištolo galima jausti dvelkiantį 
iš jos karštį.

Dienai švintant vėjo šėloji- 
mas pasiliauja. Aname krašte u- 
pčs stipriai jaukiasi pervažo. 
Licpis nesiskubindamas eina 
slėnin, keliasi per upę. 
Tik antrame krašte, kone prie 
Hities užvažiuojamo tilto, jis su

sigriebia: jo laukia būrelis dra^ 
gunų.

Čiortąs! — kur jis taip Tlgai 
dribsėjęs! Ar naktį kartais nc- 
cėlęs į šią pusę svetimų žmo-

Varnių dvaro ponas pašautas 
pro langą. — Visu kimu Liepį 
sukrečia nesavas šiurpas. Jis ta
rytum atsigeivi. Rodos, nūn 
jikai pradeda suprasti tai, ko ne
senai norėjo išgirsti iš moters.
IJet svetinių žmonių jisai nekėlė, sai sck« žmonių kalbus, bet pats

A. Upitis.

I Nieko, nič-nieko nematė. — Su
kinsiu! SvolOč! ir dar kas nors 
daugiau tegul jis nemeluo
jąs. čia visi esą viliugiai ir 
žmogžudos, visus reikėsią pakar 
ti Ir sušaudyti. — Bet kad Lie- 
|)is tai nedarė, tai ir nedarė. Jis 
turi sergančią moterį, visą nak
tį prie jos persėdėjęs. Bet kar
tu, tarytum pabudęs išmiego, 
jis mintija vieną ir tą patį: pa
šautas, Varnių dvaro ponas pa
šautas. Jisai norėtų išgirsti vi
sų smulkmenų apie įvykusį. No
rėtųsi žinoti, ar visai nušautas, 
ar tik šiaip pašautas. Bet klau
sinėti nedrįsta. Tik tempia šla
pią, kietai subrinkusią virvę, 
jaučia naujos spėkos rankose ir 
visuose raumenyse. Dragūnams 
pasitraukiant jis tik-ką negauna 
mordon, vėliau, ypatingo grai- 
k^tumo, gaivaus džiaugsmo ku
pinas, skubi į kabią pas sergan
čią moterį. Gailėsio savyj jisai 
nejaučia, nusikaltusiu esant nc- 
nuAo, bet prisistato ir mintija 
tik tuo, kad jiedu visą laiką 
turėję visokių minčių, vienokių 
tikslų'. Jisai norėtų, kad mot£ 
ris dar tartų kadir vieną-vienin- 
tėlį žodį. Ji ji nesąmonėj klejo
ja daug, bet nesąryšingai, nesu
prantamai, iki pagalios povaliai 
lieka ramesne ir ramesne. Ket- 
vergo vakare ji numiršta. Nedel- 
dienyj Licpio kaimynas, arty- 
miau$|ias ūkininkas, ^Įvyksta 
kartu su savo bernais bei vienu 
arkliu ir nuveža Licpio moterį 
kapinesna. Paskutinį patarna
vimą velionei suteikia vargoni
ninkas. Po to prie kapo prisi
artina svetimas, jaunas žmogus 
ir kalba... Gedėtojai sužiuro. 
Visų akyse pažymu kažkoks y- 
patingas susijudinimas, ypa
tingas gailėsis, neramumas, bai
mė... Licpis stovi, plačiomis a- 
kiihis stebeilijąs aplinkui 
tarytum supranta ir nesupranta.’

Liepis nesijaučia daugiau už
mirštu, kaili anuomet, kada mo
teris buvo gyva. Dėlei'jo ir gy- 
vendama jijc buvo mirusi. Nuo 
gailėsio Liepis tolydžio at
prato. Tiesa, moterį jisai prisi
mena, dažnai mintija apie ją, 
ypačiai tą ypatingą švieselę jo
sios akyse pastarąją naktį. Ir 
savyje jisai jaučia tokią jau liep 
sną plenijant. Ypatinga šilu
ma virina jo kraują. Domiai ji-

mažai tešneka. Užtaigi Liepi* 
daug mintija —. pervažą temp
damas, jo kertėj ant suolelio, pir 
kelėj pritf lempos sėdėdamas 
ir tuščion, niekada nesudoroton 
lovon žiūrėdamas. Slogutis tru 
liūtuką pasislinkęs nuo krutinės, 
sąmonė kaipir aiškesnė, tik vie
na ir ta pati mintis kone k^as a- 
kymirka prisistato jo vaidentu
vėj. Porą kartų dienoj jis pasi-

jo aštrumą. Tai senas kirvis, 
plačiais ‘aštriai nugaląstais aš
menimis. Ant jo dvejose-trijo- 
sc vietose yt piršto galu užspau-

ąiu krauju. Kraujas... Licpis 
prisimena aną vakarą, prisime- 
iy.i anuodu jaunu vyru. Kokie 
ypatingi jų žvilgiai, kokia nesa
va kalba. Ir jis ilgais protar
piais pirštu patikrina kirvio aš
trumą ir nuolat mintija apie 
svetimuosius jaunus vyrus.

Upės lygmalė pakilusi augš- 
čiau negu kada nors pirma pa
vasario metu. Ji kalba garsia, 
šėlojančia kalba. Daugelis žmo
nių negirdi ką kalbat upe, kiti

girdi ir supranta. Upes kalboje

ten šėloj asi keršto trokštan
ti angis, kur ilgai mitusi širdies 
kraujumi. Juodas, dvilypis lie
žuvis tapendamas švaistosi į vi
sas puses, žalsvosios akįs ugnin

(Bus daugiau)

DATRUOTIZMAS 
1 Pa&dumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE, 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis—.

$120,000.00.
E. Cojr. Fourth anų 

Jackson Sts. i 
SIOUK CITY, IA. i

S.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

» S La Baile St 
Telephone Central 63M

Vakaraia
»11 W 22nd StM 

Telephone Central

------------------- •—.------ ——-—9—

Liberty Bondsus 
dalj išmokėtą, bondsus Ir war 
savings stamps nuperka ui eash 
Erne] and Co. 740 W. Madiaon at, 
kampas $t., kampas Halsted st. 
Rporn 232, 2ras augštas, virš Famous 
CloUung Store, atdara vakarais iki 
• vai. NedMfomis nuo 10 tkf i



SUV. VALSTIJOS

Subatoje

ITALIJA

iekvienas drabužis, jums pa

NUYATED na»r

SUV. VALSTIJOS

AUSTRALIJA

Mes Duosime 16 Uncijų Svarą 
Pasverkite Savo Mėsą Namuose

Viršininkė organizuojasi 
spausti darbininkus.

Sydney.
pasiekė Australiją, jog Ameri

r-9 yąkarą 
CM cago, III

t Daktare, 
Šis recep
tas veikiai 
kaip 
Magikas j/

Deportuoti amerikiečiai 
nepageidaujami.

12th STREET 
TcL Kedzjc 89.02.

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

CHICAGO, 1LL.

Didžiausia Up- 
town drapanų 

ir čeverykų sa
nkrova.

Tdcphonc Boulevard 2160
DR. A. J, KARALIUS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VALANDOS; 9;-12 rptf

3*03 S Morge* St,

lAdirbejų Pastaba: Nuxated 
Iron rekomenduota viršuj Dr. 
SuJIivan gulima gauti nuo bile 
gero aptiekoriaus su arba be 
daktaro recepto ant visiško 
išdirbčją užtikrinimo pasiseki
mui arba gražinami pinigai.

listų laikraštis 
nebuvo nqi redakcijos nei 

priešai
udegino.

tęsė jis tolinus. Su dl- 
idurė: 

jų neapvalis, 
atsisakysiu 

majorystės ir pradėsiu 
Mes 1 ai

re n gsi- 
Jis tvirtino, kad 

suoka l-

Motinos, tėvai ir jaunuoliai visi sutinka, kad 
\ Continental yra

streikas kaipo 
sustabdė visą miesto 

Buržuazines parti- 
kontra-denio-

SKRYBĖLĖS 
ir kepurės vyrams ir 

vaikams

Sankrova atdara 
Ketverto ir Subaton 
vakarais ir Neda

liomis rytais.

Labai Puikios Veršenos Kul
šis 9 iki 12 Abelnai šviežios 

171 už Vvarą

Pietų Colora- 
li vidutiniai išdir

bąs savaitėje. Mo- 
bet savai- 

i, dirbant po tris 
nuau badavimo

. .New Orltans. — Suv. Valsti
jų Policijos Viršininkų Susivie
nijimas tik ką pabaigė čia savo 
posėdžius. Vienu svarstomų da
lykų buvo svarbiausias būdas 
bolševizmui slopinti. NVilliam 
J. Pinkerton pasakė kalbą apie 
tą dalyką, kurios viršininkių 
klausėsi su didžiausiu atsidėji
mu.

Ashland and Milwaukee Avenues

Mėgstantiems puikiai rėdytis Hart Schaffner and Marx Pa
čios puikiausios drapanų Vertės

Taipgi Kuppenheimer ir Society Brand modeliai nuo pa
čių garsiausių dirbėjų' Amerikoje. Šios drapanos tinka tiems 
kurie mėgsta puikiai rėdytis 
tiks iš pirmo pamatymo. zVyrai mėgstanti paskutinio žodžio 
drapanų iš sykio panorės šių puikių siutų ir overkautų. Con
tinental juos parduoda už pigiausia, kadangi musų nuošaliai 
esančios sankrovos sutaupys vidurmiesčio išlaidas.

Jus negalite duoti savo vaikui konors geresnio kaip leisti jiems 
pasirinkti siuto, kokio jie ištikrųjų nori. Jus galite ta lengvai 
padaryti jeigu jus jį atsivesite čia, kur kiekvienas atskiras dra
bužis padarytas sulig jūsų reikalavimo. Jus norite ilgai dėvimų 
drapanų, puikiai;pasiutų, tvirtų audeklų. Jus čia rasite šias vi
sas ypatybes. Ir jūsų vaikas, žinoma, ras to ko jis norės. Jis yra 
tikras čia rasti, kadangi musų didelis pasirinkimas talpina visus 
kurie randasi šių 1919. Jis bus užganėdintas ir jus sutaupysite 
keletu dolerių, Ateikite su juo 'Subatoje.

Pueblo Colo 
dos kalnakasiu 
ba po tris dic 
kestis yra gana gc 
tintai uždarbi 

dienas, stovi z

Kalnakasių judėjimas 
baisus.

Specipaliai cukrų džiovinti lašiniai 26T/>c svaras 
8 iki 12 svarų abelnai šmotas

rankas valdžiai, 
pastebėta, kad rodymu 

iginio Italijoje bus 
\Htiai gauti iš tal-

Vyrų, Moterų 
tildė savo ( 
LudloAve, (

New 
Wesicbester County 
sako: “Tūkstančiai 

nuo stokos ge- 
i. 

kaip organiška gc- 
Nuxated Iron greitai 

J .. . . i-sveikas moteris, ir stip- 
tvirhis geležinius vyrus. 

Padaryti visai tikrais, kad ma
no ligoniai gauna tikrą orga
nišką geleži >r ne tūlą romą 
metališkos dalies. Aš visuo

met užrašau Nuxated Iron jo
sios originaliuose pakeliuose. 
Nirxated Iron padidina stipru
mą ir pakantrumą silpnų, Der
vuotą, suirusių žmonių j dvi 
savaiti laiko daugely j atsitiki-

P ; Gydytojas sako, kad Nux- 
ated Iron ūmai suteikta 
nustebinantį stiprumą ir 

• energiją vyrų gysloms iį 
r skaistumą į veidus ner- 
| ' vuotų, suirusių moterų.

Pirmą paklauskite šimtų 
stiprių, sveikų žmonių, ku- 
riuos jus susitiksite, ką jie 

J naudojo savo stiprumui ir 
} pamatysite kaip daug atsa- 

4 kys “Nuxated Iron”. Dr.
James Francis Sullivan, 

buvusia gydytoju Bellevue Hos- 
pital (Išlaukinio Dept.) 
Yorke : 
Hospita 
žmonių kenči 
ležies, liet jie nežiito ką imti 
Nieko nėr 
icžis 
praturtėti kraują, padaryti pui 
kias 
rius

fiuo trnnslatfon filed wtth the poM- 
naster at Chicago, 111. May 16, 1919 
m roguired by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

jos. Šito tikslu yra neleisti 
nei vienam deportuotam iš ko
kios kitos šalies išlipti ant Au
stralijos žemės.

Nori, kaR. mokyklose butų 
mokinama socializmo.

Australijos darbininkai reika
lauja, kad nebyliai ir neregiai 
vaikai butų mokinami nemoka
mai ir priverstinai, kad dabar
tiniai mokinimo budai bulų pa
naikinti ir kad myl/yklose butų 
mokinama darbininkų klesos 
ekonomija ir socializmas, taip- 
pat klid bulų mokinama žmoni
škumo, pasibiaurėjimo kare, vie 
toje dabartinės istorijos kurso, 
kad butų mokinama pramoninė 
istorija, kad mirusių kalbų mo
kinimas butų panaikintas; kad 
butų įvesta metrinė svarų ir ma
stų sistema, mokinimas bend
ro įstatymo ir kad mokyklų va
dovėliuose butų aprašinėjama 
visuomenės sąlygos taip kaip jos 
yra dabar ir kokiomis jos turė
tų būti pagal darbininkų, idea-

Specialis Išpardavimas Pelnyčio] ir Sukatoje
_______ Gegužio 16 ir 17_____

laipsnio.
Kalnakasiai gauna sau (laik

ius per Colorados Parupinimo 
kompaniją, kuri yra kompani
jos sankrova. Kainos augštos, 
bet išėjimo nėra.

Skrybėlės ant protingos 
galvos! Čia yra skrybėlės ku 
rios atsilieps gerai laike dė
vėjimo. Jos yra pačios nau
jausios šio sezono, ir kainos 
yra nepaprastai pigios. Au

dimas yra puikiausias, ši 
skrybėlė visuomet laikys sa
vo išvaizdą. Kepurės taipgi. 
Vyrų tai}) pat kaip ir vaikų. 
Puikios išvaizdos. Visų di
deles vertės.

sumažinus
bet ir 'kad bu Ii prisirengusiais 
sutriuškinti visokį masinį judė
jimą. Kad serzinus kareivius 
prieš darbininkus, jiems yra pa
sakojama, buk jie yra laikomi 
kariuomenėje dėt socialistų a- 
gitacijos. Jei socialistai neagi- 
tuotų, tai kareiviams bulų išlie
kama, kad Soc. Partijai nerupi 
demobilizavimas!

Yra laukiama, kad geležinke
lininkų visuotinas balsavimas 
pritars susijungimui su Visuoti
na Darbo

Darbininkai
iiKi’se valdžios vis dar tebeside 
ra su valdžia ir kai 
matyt, jų svarbiausi 
mai bus išpildyti.

J. Parsley White iš Salt Lake 
City pasakė, kad Utah yra liuosa 
nuo IWW. veikimų. “Tai yra 
vienintelis šalies kraštas, kur 
toji blogybė išnaikinta. Mes tą 
padarėme grieštui pasistatyda
mi ir šaudydami tuos, kurie ten 
maištą kėlė.” Wbite taipgi pa
sakė, kad Hi Ils t romą sušaudė 
poticistai. '

Pinkerton tvirtino, kad bolše
vizmas tai nėra niekas daugiau, 
kaip IWW. vaisius ir pasakė, 
kad “VobMus” reikia malšinti 
geležine runka, ',Nėra tokios 
baudos, kuri/^nitų persmarki 
bolševikams, nes jie bando su
kelti revoliucijas ir įstumti šti
lį į kovos stovį.” Jis pasakė, kad 
šaliai tuojaus reikia 1000 slap
tosios policijos vyrų.

Panaudoja kalinius kaipo 
straik laužiu^.

Seattla, bal. 25 dieną. —. 
Kaip John Fahey, vietos darbi
ninkas sako, paliuosuoticji iš 
valstijos kalėjimo, Monroe mie
ste Wash., yra panaudojami 
vietoje smuikuojančių darbinin
kų Puget Mill ganykloj ir Su- 
(|namiško uoste, prie Hood ka
nalo. SJraikas kilęs dėl prašali- 
nimo vieno darbininkų, kuris 
dainavęs dainas nepatinkamas 
bosui. Darbininkai taip-pat bu
vę neužganėdinti valandomis ir 
stovyklos sąlygomis.
.. Hansen ragina daugiau^ 

, karti.
Topeka, Kaus. — Ole Hansen, 

atsižymėjęs Seattlės visuotina
me straikc, vėl pasižymėjo. Ka
lindamas Komercijos Bute dė
lei Pergalės paskolos, jis atvirai 
skelbė smurtą. Jis peikė vald
žios pasielgimą su anarchistais 
ir aidoblislais, vadindamas jį 
siįpnu, besimainančiu ir pra- 
Kergejo prieš didelį pasistengi-

NEW CITY PACKING CO 
4737-39 So. Ashland Avė.

Pristatome j kotelius ir restoranus.

DR. G. M. DIRSEI
Gyvenimas ir Ofisas
6 Morgan SČ karti U RL 

ChicpfoTįll.
SPECIALISTAS

* Moteriškų ijr Vyriška , T-ąipgi ChroniškąU~
OFISO VALANDOS:

Nuo 9—19 ryto, nuo 12—2 no 
piety ir nuo 6- n * 

diliomis nuo

tolinus savo 
prieran- 

Septintadienyj, bal. 13

I mą visu šalies plotu nuversti 
į supras ir imsis valdyti ir visus 
Šalies anarchistus arba iškars, 
arba uždaria į kalėjimus visam

I amžiui
dėlių užsidegimu jis 
“Jei valdžia nuo 
tai aš apvalysiu, 
nuo savo 
važinėti ix> visą šalį, 
kyšime susirinkimus 
me kartuves 

I paskutinysis bomUinlis 
bis tai aidoblistų darbas 
valdžią ir draugiją su smurto 
pagelba Jo nuomone valdžia 
einanti blogu keliu, kuomet ji 
rengia konferencijas vietoje ka
pų savo prietikiuose su aidob- 
listatis ir “giedodama apie bro
lišką meilę, paleidžia ant valios 
šituos visuomenės priešus.”

“Tikiu, kad NVashiugtonns su-

FR. O. ( AR I ER, M, D.
120 S. State st.. 2ras augštas 
. V',1 kindcs: JJ iki 7. fSTe<ičl<fienjais

EXTRA
Pirmutinė Lietuviška Gydyk

la ChieaKoje
Naujausios fijutenios 

Gydoąią visokios ligos: 
Galvos, Akių, Aue>U. .Reuąaa/iz- 
mo, Paralyžiaus, Nerviškumo.

EUZAM|NAVJMA1> DYKAI
Valandos nuo 9 ry.to iki 9 vą. 
kare. Nedaliomis nuo 9 iki 4 
PO pietą, ‘

ĮW. Yl >>ZKiFWUZ 
1-107 ,Milwaukee Avė., Chicago

Phone liumboldt 4a7

Mes duodame New City Packing 
'Fish arba 'Star Stempas

Geriausiai! 4pot roast’ mėsa 17^0 už svarą
Nativc Club Stcaks 21c už svarą
Goo Family shortening 26'/jc už svarą
Pur keltie rendered Lard 32’^c už svarą
Šviežti ištaisyta sutinimui vištiena už svarą
Šviežus inkstai 6^c už svarą
Saldžiai marinuoti sjirando kautai 6 svarai 25c 
Saldžiai marinuoti ‘spare rijis’ M^c svaras

Didelės Vertės Vyry Drapanų 
Naujos Stailės Nepraleiskite Jų!

1A JIE yra, dideli nauji sądęliai iš ultra augštos rųšies siutų ir viršutinių švarkų, kurius mes už
sakėme nuo vadovaujančių dirbėjų keletas mėnesių atgal. Juos atvežė. Ir tie vyrai kurie čia at-

kos valdžia
Pram. Darbininkų unijos narius 
ir kitus pažangiuosius unijistus, 
tuojaus darbininkams priešin
goji valdžia išleido patvarky
mus, draudžiančius kam nebūk 
atvykti į Australiją be pas|)or- 
to, vis viena, ar atvykstantis 
butų pasažierius, ar kokio nors 
laivo darbininkas. Patvarky
mu yra suteikiama gale milita- 
ristams areštuoti kiekvieną as
menį ar laivo darbininką, kuris 
yra pabCgęt* ir neturi pii«j><»rt<» 

ir kiekvieną, kuris atrodo, norin
čiu pabėgti nuo laivo, ir priren-

> važiuos Subatoje galės pasirinkti iš pačių, puikiausių stailių ir geriausių verčių, kokius kuomet 
musų akįs/matė. Mes negalime perdaug girti šių drapanų, pačios drapanos jus pertikrins, .kad tai 

yru Pr°ga sezone sutaupyti ant kokybės drapanų! Siutai ir vir- 
n šutiniai švarkai, puikiausios stilės, geriausi audimai, ir visokios 

ff kainos parankios kiekvienam, randasi visi vėliiusi modeliai, jus 
/ galite pasirinkti kokių jus tik norite.

Dari jin inkai gyvena bakūžėse 
išbestose molyje. Kitos bakūžes 
yra nulipintos iš molio (adobe). 
Ten nei diegas žolės negali aug
ti ir vaikai, žaizdami pas saules 
kaitinamas duris, nei nežino, 
kit<l <lal>ar [lavasaiis.

Bal. 20 d. buvo penktos meti
nės sukaktuves “Ludlowo mū
šio/’ Kalnakasiai surengė dide
lę demonstraciją paminėjimui 
tos dienos. Procesija maršavo 
pro tiltus, kur milicija stovėjo 
su kulkasvaidžiais, iki pamink
lo su parašu:

“Atminimui 
Vaikų, kurie | 
vastis už Laisvę 
loradoje, bal. 20 d., 1914 m.”

Pamiiidda^ pastatytas viršui 
urvo, kur buvo pasislėpę mote- 
rįs ir vaikai ir kur jie buvo nu
troškinti šėlrinę koloniją pade
gus.

Meksikiečiai kalnakasiai, ku
rie padaro didesnę Pietų Colo
rados darbininkų gyventojų da
lį, yra gimtais krūvininkais. Jie 
prisirengę prie kokios nebūk 
kruvinos nuosavybes formos. 
Dabar visa, ko jiems reikia, lai 
išmintingo vado. Visa ką kita 
jie atliks palįs. ’

fijAKIU 
expertas

• Aš esmi okulistas.
Bg.vdytj Jūsų 

ak.is. a,'b;« pririnkti 
ūkinius. Mokestis ne- 
brangį,

10 metų paauksuoti, $4, $5, $6. $7, $8. ’
Tikro aukso, $5, $G, $7, $8, $9, $10

21 metus prie State gatvės

Nociahstai varo 
agitaciją už socialistų 
gumą 
d. policija prisakė išvaikyti dide
lį susirinkimą Milane ir kadan
gi polcistai parodė sau priprastą 
žiaurumą, tai darbininkai suki
lo. Už dviejų dienų vėliaus vie
tos visuotinas 
protestas 
judėjimą 
jos suorganizavo 
nstraciją ir kuomet name, 
socialistu laikraštis “Avanti 
eina 
darbininkų, sdc 
užpuolė jį, išplė 
Keli miestai protestuodami prieš 
t ii sustreikavo.
a renkami pal 

t i,” kuris vis tebeleidžiamas iš 
Rymo ir Turino.

Socialistų partijos pareikala
vimu streikai tapo atšaukti, kin 
daugi tapo pamatyta, jog tuomi 
paduodama į 
Buvo 
bolševizmoY 
pagelbėta va 
k i n inkų teritoVihius ir ekonomi
nius nusileidimus ir kad reikia 
užganėdinti tuos elementus, ku
rie pritaria karei ir kurie yra 
svarbiausia dabartinių įstaigų 
paramų.

l’raf’yvc 

darbas kįla

RYMAS, bal. 21. — Labai iš
siplėtojęs dvasinis nesmagumas 
Italijoje prisideda prie ekono
minio ir visuomenio neramumo. 
Atidėliojimas taikos užbaigimo; 
netikrumas, kad vokiečiai pa- 
sirašis po sutartimi; paskutiniai 
Paryžiaus konferencijos svars
tymai Italijos reikalavimo, — 
visa tai pakursto ugiiiakalnio 
jiegą, kuri toje šalyje dunda a- 
pačioje. I

III nin

I Riiūškos ir Turkiškos Vanos

mino Brangis ir nc- 

Dcmobilizacija ta: 
ne vien dėlto, kad 
tedarbių skaitlių,
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GARBUS 
DRA UGAI:

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.) savo reikalus.
Septynis miestus atstovavo 65

■■■■■■■ HHHM

Aš labai tikiu į principą pri
rodymo, savo pranešimų. 
Jus žinote, kad yra žmonių, ku
rie abejoja apie vertę $20 auk
sinio pinigo. Todėl jie j ieško

Darbininkai laimėjo gatvekarią 
straiką.

- Po astuonių savaičių straikc
Pertho (Vakarų Australijoj)

Aš jums pasakojau apie Wil- 
son and Co. Certified kumpius 
ir lašinius — ir aš neturiu mo

Darbininkų vienybė nebuvo su
tepta ir nei vienas gatvekarii 
ratas neapsisuko. Darbininkai

jūsų su pasikakinimais jau iš
mėgino tą puikią kokybę — bet

daržines, giedodami “Red Flag’’ 
ir kitas darbininkų dainas ii 
nešdami vėliavas gatvėmis 
Prieš straiką jie buvo aršiausia

kurių yra du negrai iš Philadel- 
phijos.
Daugelis kūdikių (nenormaliai.

Washington. — Darbo sky
riaus vaikų biuras nuo laiko 
prasidėjimo tyrinėti vaikus Ko
lumbijos apskrity] pasvėrė ir 
smalavo nuo G,000 iki 7,000 
/aikų jaunesnių kaip 6 metu 
imžiaus. Iš šito skili I liaus rasta 

,2.000 (\sančiais žeminus priim
tojo saiko vaikams tojo am
žiaus. Nekuriems Vtfikams l>u-

SUBATOS VAKARE
ATDARA 
iki 9:15. HALSTED & 14T? STS

LIETUVIAI
PARDAVĖJAI VISUOSE 

SKYRIUOSE

Sutaupymas ant Drapanų
YRA NE TIEK DAUG DALYKŲ KAINOJE KAIP KOKYBeJE AUDIME IR PASIUVIME. MUSŲ 

DRAPANOS PAŠIULO TOKI SUTAUPYMA.

daryti išmėginimą.
Aš nupirkau Wilsono Certi

fied kumpį ir iškepiau • jį pie-

gus pietauti su manimi. Aš ne
sakiau jiems, kad jiems duoda-

įlinkais visoje Australijoje — 
dabar jie yra geriausiai apmo 
kainais. Belo, kad jie gaunr 
daugiau mokėt, nėra jokio per
sekiojimo. unija turi savo žodį 
dalykuose susiriša ličiuose sv 
važinėjimais, kas suteikia imi-

Aš neklausiau kaip jiems jis pa
tinka. Aš žinojau, kad jis buve būti unijistu; darbininkai važi-

moku tiek kiek ir kiti kaip su
pjaustyti kumpį. IftKš laukiau 
kad išgirdus išreiškimą nuomo
nės mano svečių.

Viena — jauna moteris, kuri 
yra sekretoriumi National Ho 
nor Guard of the Salvation Ar-

mano dukteriai:

ska-
niausis, kokį kada nors aš 
giau.”

darni; specialiai vėlus naktiniai 
karai turi nueiti iki vi('tąi> ar 
čiausiai jų namų. Belo jie gau 
na švenčių, ištarnavę 12 mėne
sių.

Žmonės turės pigios mė-Sos.
ŲueenslancĮo darbininku val

džia nusprendė, kad tos šalies 
žmonės turi gauti pigiai mėsos 
ir kad mėsos Irusias sykį ant 
visados turi būti išspirtas lau
kan. Ji sumanė kuoplačiausį

statymo darbininkai straikuoja
Syracuse, N. Y. Tarp trijų 

ir keturių tuksiančių statymo * 
miatų darbininkų išėjo į s t ra i-, 
ką geg. 1 d. reikalaudami didės-' 
iii’ algų. Tarp slraikuojančių 
mintu vra šitie: dailvdės, teko- e i
iai, prasti darbininkai, mūri
nukai, elektrininkai, inžinieriai 
r kili. Reikalaujami pakeliniai 
vairiuoju nuo 5 iki 25 centų va
landai. A

šapiniai užveizdai pas rubsiu- 
vius.

York. — Nevv York.New
mieste eina judėjimas įvedimui 
>as rubsiuvius pramoninės or
ganizacijos formos panašios 
‘šapinio nžveizdos” sistemai 
\rjglijoje. Tai yra aiškus pa
irusiųjų narių judėjimas, su už-

YMCA
kitas svečias, kuri 
sekretorium prabylo ii

turi.

yri> juo visas mėsos biznis Queens- 
landc bus atimtas iš privatinių Čia pirkti siutai pro

Kiekvienas išreiškė labai gerą

Jus žinote, kad \Vilson am’

žmonių naudai.c

Valdžia žada aprūpinti mė
sa pigiomis kainomis 75 nuoš 
Queenslando valstijos gyvento
jų. Dabar yra suplenuota tą 
skaitlių žmonių aprūpinti mėsa 
no 150 svaru jautienos ir 30 sva
rų avienos metams. Tuo tarpu

mok ra tingesnės unijizmo 
mos negu senojo amatinio 
jizmo mašinerija.

for-i 
uni- sijami ir taisomi

dykai.

imai didelis, kad užtektų dau
geliui žmonių. Čia buvo kele- 

“ fas žmonių kaipo svečiai prie 
mano stalo — pora jų buvo gol-

litu — vienok dar pasiliko 
lėktinai kumpio dėl poros

u z-
V uz-

reikalingų sąlygų aprūpinimui 
likusių 25 nuoš. žmonių iš vals
tijos mėsinių,‘h'iėšbs pardavinė
jamoji kaina bus nustatyta taip, 
kad tie žmonės gautų, nusipirk
ti daug geriaus negu kad jie per
ka dabar.

pamalu yra ša pi nė vienutė. Visi 
'staigus darbininkai, kokio jie* 
muito ar užsiėmimo nebūtų 
skaitant knygvedžius ir masini-- 
dus ir net raštinės tarnaičius 
bei keltinės darbininką — su- v
‘ina į krūvą šapus komitete ir 
svarsto visokius klausimus pa-

; laivyno ir žemdirbystės protes- 
i tan prieš Gegužėms Dienos nuoti- 
kius.

Visuotinosios Darbo Federa- 1 cijos sekretorius, Leon Joubaux-
šapų komitetai savo keliu vei-

vo svečiams, kad jiems buvo

Mes nekaltiname jus užbuvi

SUV. VALSTIJOS.

Viešbučių darbininkų kon- 
cija.

New York. — Tarptautine 
viešbučių darbininkų Federaci-

sos pramonės darbininkų tary
bą. “Vienas priešas, viena uni
ja,’’ tai svarbiausioji idėja.

Masiniame susirinkime laiky
tame People’s House svetainėje

rui ClcmenVeau, atsisakydamas 
nuo savo vietos kaipo papildo
mojo atstovo nuo darbininkų 
k lesų 'Taikos'Konferencijoje, sa-

uriu garbę pranešti jums, 
kad nuo šios dienos aš paliauju 

atstovavo suvirš 1 1,000 narių, dalyvauti 'laikos Konferencijos

darbi ninkuc pildomasis Mano
šilo

Tada jie mane pradėjo klau
sinėti apie mano patyrimą su 
Wilson and Co. organizacijos

prasidėjo nuo geg. 1 dienos. Jų 
visuotinasis pereitos žiemos 
straikas, nors—ant popieros—

jau, bet ypač jie užsiindomavo 
mano pasakojimu apie Good 
FclloAvship kliubus, kurie buvo 
suorganizuoti Wilson and Co. 
dirbtuvėse.

i Dabartinis patyrimas su Fel-

tomas pasisekusiu, nes jis pagi
mdė didesnį solidarumą pas ši
tuos darbininkus, ir j iv tvirčiau 
dabar suėmė pramonę. Veiklios 
kuopos gyvuoja Pbiladelpbijoj, 
Atlantic Cityje, Wasliingtone,

siuvvstės šakas. Vaiku marš- 
K

kininių jekių dirbėjai ir žipo- 
nų siuvėjai ypatingai yra užinte- 
resuoti šita naująja idėja.

Bosų balius be pasisekimo.
Waukegan, III. — “Pamėg

sigerinimu.” Amatiniai unijis
tai nesenai rengė masinį susi-

nusprendimo molivus.
“Pakviestam konferencijon 

kaipo atstovui franeuzų darbi
ninkų man negalima pildyti ši
tas įsakymas po los dienos 
(geg. 1 d.), kurioje jūsų, val
džia žvėriškai uždraudė fra neu
žmuš darbininkams išreikšti sa-

mus.
New-

Havene.
Konvencija žada priimti nau-

American Steel Co. iuojaus 
nusamdė didžiausią svetainę 
mieste, paėmė visus muzikan-

priimti. 'Teisingumo ir laisvės 
principai netik diplomatijoje y-

Geriausi Chicagoje Padaryti Puikus Siutai
Jus beabejo žinote nuopelnus pasaulio pagarsėjusių drapanų vyrams ir 

jauniems vaikinams. Jums duotas neapribotas užganėdini- A 
mas yra užtikrintas. Modeliai yra piešti pačių geriausių Mk 9 J 
piešėjų. Audimai yra vilnoni. Mes parduodame juos pigiau J
negu kokia kita sankrova. $60 iki................. . ..........

Jaunų Vyrų Visi Vilnoniai Siutai
Puikiai rankomis siūti, visi vilnoni a udi^nai suktų vilnų, flanelio, \serges, 

suktų vilnų, ševitų ir kašmierų, su visos vėliausios mados at- Q 'h 

lapais, kišeniais pečiais ir rankovėmis, ketvirta dalis, puse, Mz H ■ 
arba per visą pamušta. Mieros vyrams visokio ūgio............

Ant Abejų Pusių Susegami Liemeniniai Siutai
Visi vilnoni mėlyni, žali ir rudi Slater flanelio siutai, ketvirta dalis pamuš

ta šilku, puikiai pasiūtos drapanos. Taipgi puikiai maišytos ® 
kašmiero ir sevito, padaryti ant vienos arba ant abiejų pusių j
susegami modeliai, miei-os 33 iki 40 priskaitant......... ........ MM

Dvigubam Dėvėjimui Siutai - Dvi Pori Kelnių
Extra kelnės jums nieko nekainuoja ir padvigubina dėvėjimą siuto. Kon- 

servatives ir liemenines stailes, šviesus ir tamsus vilnoni, kas- M
miero ir sevito, siutai pritaikymui storiems, ploniems ir pa- VJ 
prasto ūgio vyrams ir vaikinams ....................  MM

•kihd r

Užsisakykite Sau Pieną Pas 
Jūsų Groserninką

(įaukite sau pieną logišku, bernpestiniu bildu— 
pas jusą groserninką. Jisai jums parduos pieno 
dėl savaitės, arba ir mėnesio, Carnation Milk :;u 
Jūsų groserėmis. .

Tai yra moderniškas būdas gauti pieną — arba 
Smetoną — kiekvienam netikėtam reikalui. Jąs 
niekomet nebūnate “pagauti be” pieno.

Jąs galite naudoti Carnation Milk visur kur tik 
jąs naudojate paprastą pieną — ir kaipo Smetoną.

Nes jisai yra vien tyras, šviežias, pilnas pienas, 
“iš užganėdintą Karvių” su vandenio dalia jše- 
voporuola. Niekas daugiau kaip tiktai vanduo > ra 
prašalinta. Niekas nėra pridėta dėl pasaldinimo 
arba palaikymo jo.

Naudokite jį tiesiog iš keną arba išpilkite j už- 
bonėlį — kaipo Smetoną dėl arbatos, kavos, truk
iu arba javą. Atmieškite lygia dalim vandenio ir 
jus turite pieną tokj pat kaip ir paprastas pienas.

Naudokite Carnation Milk dėl virimo visuose 
valgią receptuose, /.upėse, sosuo.se, pudinkuose, ir 
lt. Kur rėikalinga skjstas pienas, dapilk daugiau 
vandenio.

Ištikrują Carnation Milk yra išrišinnis Jąsą pie
niniu vargą. Pradėkite šiamfie džiaugtis su geru
mu, patogum’i ir ekonomija. Patelefonuokite savo 
ų roso rinkD dabar — tegul jisai atsiunčia tris 
arba keturis smagius keliukus (16 auncų didieji), i 
Nurodymai ant kiekvieno keno. f

JŪSŲ VAIKUI. — Pridėkite tris kartus tiek 
daug virito vandens prie Carnation jaunam kudv- 
kiui. padaugink sulig amžiaus iki proporcija silsi- 
Isgins. .Jąsą gydytojas tikrai dums patars. Carna- 
lion Milk yra saugus ir maistingas. +

darbininkai yra ii\kaip jie deda
si krūvon savo paties labui, taip 
jaugi labui biznio.

New Yorko FellowKship kliu- 
bas ką tik tvėrėsi. Jie laikė rin- 
'kimus viršininkų ir išrinko ge- 
neralį New Yorko dirbtuvės ma- 
nagerį savo prezidentu. Ten nė
ra darbininkų aristokratijos 
New Yorko ar kokioj kitoj dirb
tuvėj. Viršininkai ir paprastie
ji darbininkai maišosi kartu 
ant tos pačios platformos broli
škumo.

Vienas atsitikimas New Yor
ko Fellow«hip kliubo, kuris pa
dare į mane įspūdį, tai kad du 
vice-prczidentai Wilson and 
Co. organizacijos atvyko iš Clii- 
cagos dalyvauti ir pasikalbėti su 
savo draugais darbininkais.

1,000 mylių atstumas, skirian
tis New Yorką nuo Chicagos
dirbtuvių nė kiek nepakliudė1 man, 250 Fifth Avė., New York, 
retežiui draugiškumo, kuris City. ,
tvirtai surakina visus darbiniu- Apgarsinimas)

miantį užveizdine šapus siste
ma. Jie turi savo nuosavą orga
ną “Ilutei Worker” ir žada su
sidėti su Darbo 'Taryba, centra- 
line valdyba unijų nepriklau- 
čių Am. Darb. Federacijai.

Nesenai virėjai ir patarnauto-

biliuose išėjo į straiką drauge 
parodydami, kad solidarumas 
yra principu, kuriuomi jie gina

kus tose ir kitose dirbtuvėse į 
vieną ryšį bendros užuojautos, 
kooperacijos ir susitarimo.

ra nugarkauliu Wilson and Co.

gaminti augščiausios rųšies Cer
tified maisto produktus ir pa
siųsti juos visur su užtikrinan
čiu obalsįu: “The Wilson Label 
Protects Your Table.“

Su pagarba Wilson C. Frec-

Unijistai nusisamdę antrą di
džiausią svetainę, kurion suėjo 
apie 1,000 darbininku, ir unija 
gavo suvirš 150 naujų narių.

jų. Jus atsakėte žmonėms duo
ti juos.
No 5

jus žinote, butą buvusi rami, pa
statydami policiją ir kariuome-

FRANCUA.

Akmendailiai straikuoja.

Paryžius. — Akmenų dailin
tųjų straikas eina jau dvi savai-

(40c) į valandą dailintojams ir

kams. šitie reikalavimai yra 
laikomi “vidutiniais ir gana 
kukliais’’ sulyginant su gyveni
mo reikmenimis.

Rezignavo, kad pabarus prem-

Paryžius. — Ferdinand Buis- 
son ir padėjėjas Compere-Morel 
išpildė socialistų partijos rei
kalavimą atsisakyti nuo įteiktų 
jiems komisininkysčių pirklinio

Milk 
Co. 
Chicago

Carnation 
Products

Seattle and
U. S. >

Cont/enseriis located in the 
better dairying eections of 
the United State* n^d

Carnation Milk
Cont<nt*rf C o h) j"

ir leisdami jiems negirdėtai žvė
riškai elgtis su vyrais ir moteri
mis, kurie pasinaudojo lik savo 
būtiniausia ĮDaisve, tinimą jų 
draugų visose, šalyse jus ne- 
pripažinote’to pasišventimo ir 
savęs išsižadėjimo, kuriuos

rėš laiku.
“Todėl aš galiu tik 

jums savo rezignaciją.

DR. VIRG. NARBUTU
Physician & Surgeon 

Office: valandos 2—4 ir 7—9 
po piety.

3001 West 22nd Street 
Tel. Lavvndale 660 

Gyvenimas: 2111 MarshalJ Blv 
Tel. Rockwell 1681.

♦ /

DYKAI! DYKAI!
Specialis Pavasarinis 

Pasiūlymas
Su kiekvienu nauju taeru, kurį 
jąs pirksite pas mus šį mėnesi, 

duosime jums

TOBE DYIM
SouthWest Tire Compahy

Rietuviy Korporacija 
203^40 West. 35th Street, 

3475-77 Archer Avė. Chicago.
•T/lefonuokite McKinley 149

Mes vokuosime jums $5.00 už Jū
sų seną bateriją ant naujos Exide

■ .i.-'-------- ■■i.-.jgi . 1-7

is širdies
. Į I

Knygelė parašyta James Allen, versta
St. Biežio. J. Ilgaudo laida. Turinys:

širdis ir Gyvenimas.
Proto Pobūdis ir Pajiega.
Papročio Pasidarymas. ’ <
Darymas ir Žinojimas.
Pirmi Žingsniai į Augštesnįjį Gyvenimą.
Dvasinės Sąlygos ir jų Pasekmės. 4 
Padrąsinimas.

Kaina 15c. l!1

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., -:- Chicago, Illinois

sosuo.se


Cfilcago III.

Chicago ir Apielinke
.-r z,,,:: ------ . i ^..7 1 rCTin,.'*

Lietuvių Rateliuose
MELROSE PARK.

Vienybė galybė.

nepasitenkina. Dabar jie daro 
visa, kad patraukus savo pusėn 
visas artimiausias lietuvių ko
lonijas, kitaip suorganizavus 
ten Bendrovės skyrių. Reikia 
tikėtis, kad ir čia jie atsieks tik
slo.

Andais netikėtai užsukau į 
Miluose Parką. Kadangi jau se
nai buvau girdėjęs apie vietos 
lietuvių kooperatyvę krautuvę, 
tai, uiMhiodamas proga, užsima
niau pažiūrėti. Turiu pripažin
ti, kad tai, kas iki šiol apie jų 
buvo rašyta, yra tik menka 
dalelė te darbo, kurį paveikė ga
bus ir sutartingi nielrosparkit- 
čiai. Jų krautuvė yra viena ge
riausių visame Melrose Parke. 
Jos turtas šiandiexaiekia virš de
šimts tūkstančių dolerių. Tu
rint omenyj tai, kad Bendrovė 
įsisteigė tik penki metai atgal, 
būtent 1914 metaiK ir kad jos 
“kapitalas** tuomet buvo vos 
pusaiitro tūkstančio dol.» reikia 
pripažinti, kad melrosparkiečiai 
tuo palyginamai trumpu laiku 
pa<larė didelį progresų.

kų žmonės gali nuveikt, kada jie 
dirba sutartinai. Z

— N. Korespondentas.

ROSELAND

Pramogų vakaras.

LSM. Ratelis surengė pramo
gų vakarų nedėlioj, 27xbaland
žio. Ratelio nariai mylėtojai 
vaidino veikalų “Našlaičiai.” 
Veikalas ytin geras ir lošėjai sa
vo užduotis išpildė kaip galima 
geriausia. Tik gaila, kad tūli 
nevisai btfv.O išmokę savo ro

Kadangi veikalas dar pirmu 
kartu statyta Rosclande, tai tikę-*

New York
yra didžiausias Įiasaulyje mie
stas. Jame gyvena apie 6 inilio- 
nai žmonių visokiausių tautų.

Ypatinga vienok tas, kad čia 
gini ilsieji amerikonai ir veik 
visos kitos tautos, gyvenančios

Suv. Valstijų miestuose dabo- 
savo sveikata labiau, negu

blogas oras gerokai pakenkė ra- 
teliečių pienams daugelį teatro 
mylėtojų sulaikydamas namie. 
Gaila... Ratelicičiai, ypač moky
tojas, pridėjo daug triūso, kol 
prirengė tų puikią pramogų.

— J. M. š.
Į Prašytume korespondentų, 

kad žinutes didnraščiui praneš
tų urnai, o ne praslinkus dvie 
ar trim savaitėm. Senos žinios 
dienraščio skaitytojams 
įdomu skaityti. Red.].

nebe-

mes lietuviai.
Kuomet pavyzdžiui mums 

suskausta pilvas, netenkame a-( 
petito, arba suskausta galva, 
gaunam mikčiojimų, skilvio iš
pūtimų ir kitokias v skilvio ne
gales, tai mes dažnai tų užleid
žiame ir sakome sau: “Et pra-

BRIDGEPORT

Apsukresni žmonės, vienok, * • • • > • atsineša į tas negales rimtai, ži
nodami,kad jos gali privesti prie

Name 828 W. 33 gatvėj užva
kar staiga pasimirė keturiasde- 
šimjts metų amžituis vyras. Tuoj 
tapo pašaukta policija, kad jį 
išsivežtu kur tinkama, bet vė
liau nutarta atiduot vėlionies 
kimų graboriui p. Masalskiui. 
Daktaras, kuris buvo pašauktas 
prie mirusio, liudija, kad jis mi
ręs širdies liga. —Gvaizdikas.

se užsikimšimo pilvo ir kraujo 
atsitikimuose, gimdančiuose mi
nėtas negales, protingi žmonės 
žino, kad jiems reikia suvalgyti 
prieš gulsiant 3 Partolos ken-

—-----------------

LIGONINĖS IR NAŠLAIČIŲ 
NAMAI GAUS PIENĄ.

Partolos kendės veikia tikrai 
ir greitai. Per naktį prašalina 
galvos skaudėjimų, organizmo 
nusilpnėjimų, apvalo kraujų ir 
pilvų ir virškinimų padaro svei
ku ir reguliariu.

Kiekvienoj šeimynoj Parlola 
turi būti gatava visuomet. To
dėl jos reikia tuoj insigyti, iš- 
an’ksto. Partolos kendžių dėžu
tė kainuoja $1.60. T)el žmonių 
patogumo 6 dėžutės siunčiame 
už $5.00.

APTEKA PARTOSA, 
160 2-nd Avė. Dept. L. 1.

Nei York (137)

Sveikatos komisininkas Ro- 
bertson užvakar gavo prižadėji
mų išvarytosios unijos agentų 
\Vm. Neero ir Steve Sumnero ir 
pieninių įstaigų savininkų atsto
vų, kad pienas bus pristatomas 
Chicagos ligoniams ir vaikams 
ligoninėse bei vaikų prieglaudo
se. Bet unijos agentai pasakę/

statyti pieną į namus, tai jie ne
apsiimu atsakyti už unijos na
rių pasielgimų.

Palengvinimui šilo padėjimo 
tapo atidaryta 700 pieno stočių 
įvairiose miesto dalyse ir kas 
nepatingoj nueiti į jas, galės 
gauti pieno.

Svarbi Pastaba
DAKTARAS W. M. \ LAWH0N

ĮŽYMUS SPECIALISTAS
Dabar yra apaigyvenęs savo naujame ofise

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

tas visų ligų
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

©
Gali buf prašalinta ir daugelyje tesitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
lą gydžiau pasekmingai šias ligas. ,
Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri

rodymas mano gabumo.
Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 

gydymu.
( Pritakau akinius teisingai.

Pasitarimas nemokamas.

W, M. LA WHON, M. D.
Chicago35 So. Dearborn S

<£37ipa8 Monroe) .
Kambarys 307.

VALANDOS 9 iki 8 
Nedaliomis 10 iki 1.

Pieno straiko padėjimas Chi 
c a goję, trumpai 
toks:

Išvarytų vežėjų 3,600; vidu- 
jinių^darbininkų be darbo 1,- 
800; šeimynų straiko paliestų, 
456,000; vidutine parūpinamo
ji pieno apštis, 1,000,000 kvor
tų; nuostolio pienininkams 
$140,000 į dienų; nuostolio išve- 
žiotojanls $84,000 į savaitę, 
'nuostolio vidujiniams darbinin
kams 310,000; |Mcnp stočių skait 
liūs' 700; išvežiotojų reikalauja
moji pakelti suma algbmis 
$27,000 j savaitę; vidaus darbi
ninkų reikalaujamoji pakelti su
ma $10,800 į savaitę.

Nors su taikų kol kas nedaro
ma, bet spėjama, kad straikas 
ilgai nesitęs.

atgal ir, sugrįžus į Lincoln par
ankant yra kų. kareivliali pabadė jam pa* 

| šones, paėmė iš jo $14, išmetė iš 
automobiliaus ir nuvažiavo sau.

Po šito atsitikimo Eisotui bu
vo aišku, kad nėra lengvesnio 
daikto, kjiip' automobiliai vog
ti. Ir jis nutarė sau pradedi. 
Prisikalbino savo draugų ir jie
du išėję rado sau tinkamų prie 
Wabash Avė. netoli Adams gt.

CHICAGOS VIRŠUTINIŲ KA
RŲ LINIJOS GAVO IŠKLAUSY

MĄ KAINŲ REIKALU.

Viešojo patarnavimo komisi
ja leido Chicagos viršutinių ka
rų linijoms paduoti prašymų 
reikalu padidinimo mokesties 
ur. važiavimą. Komisijos sek
retorius R. Allen Stepbens pasa
kė, jog kompanijoms bus pra
nešta, kada jos turi sudėti savo 
davadus. Išklausymas anot jo, 
galės būti Chicagoje kada nors 
kilų savaitę.

BANKAI APDRAUDŽIA 760 
SAMDININKŲ.

Bankas ir su juo susijungusios 
įstaigos: First Trust and Sa
vings Bank ir National Safc De- 
posit Company užvakar padarė 
sutartį su Eųuitablc Life Assu- 
rance draugija, pagal kurių 
maždaug septyni šimtai samdi
ninkų yra apdraudžiami $2,000, 
000. x ;

Viršininkai ir samdininkai 
apdraudžiami suma lygia) $500 
kiokvieniems metams tarnystės 
iki $5000. Apdraudimas eina 
toliau po to kaip samdininkas 
•patampa pensininku, taip kad 
samdininko našlė po savo vyro 
nabašninkui gaus pensijų ir ap-,

Bankai taipgi paskelbė bonut 
sus^ kurie bus mokami birželio 
1 dienų; tie, kurie ištarnavo 
(hi melu, gaus 10 nuoš savo 111c- 
l;;iės algos,’o tie, kurie neištar
navo 2 metų, gaus 5 nuoš

CONSUMERS KOMP. PAKĖ
LĖ KAINĄ LEDUI 25 NUOŠ.

Consuniers kompanija ir kiti 
didieji ledo pardavinėtojai for
maliai apreiškė, kad kainos le
dui pakeltos. Kainos ledui šie
met, sulyginus jas su jo kainoj 
mis pernai metais yra tokios: 

1918 m. 1919 m.
)oninė- 

55c.
Grynais pinigais, kių 

mis knygutėmis 42c.
Grynais pinigais, šmo

tais perkant 48c.
Aplamai perkant

25-35c. 35-50c.
Kaipo priežastį pakėlimui kai

nų visi stato gamtinio ledo što
kų. Bet paskalai rodo kilų prie
žastį, būtent: pakuotojai ir kiti 
stambus vartotojai ledo padarė 
kontraktų su paskaidytojais 

Į mažne visam gamtiniam ledui 
i žemu apskaitymu. SiUc kontrak- 
i tai reikia išpildyti ir tas atneš 
; paskaidyto jums nuostolių; lai- 
! gi, jie, atgavimui šitų nuostolių, 
' pakelių kainas ledui šeimynoms.

Jiems besiartinant ir begalvo
jant ar imt, ar ne, atėjo du |M>- 
licistai ir ėmė juodu barti, kad 
jų automobiliaus šviesos nede
ga. šoferis ėmė teisintis, kad 
jam kas ten sugedo. Taigi po-

bčti ir, tiedu pasičiupinčję, sė
do ir nuvažiavo.

Už valandėlėsušėjo automobi
liaus savininkas Samuel New- 
man, 4852 MichigaikAve. ir ėmė

O . 1.keikt, pamatęs, kad jo automo
biliaus nėra.

Bet nuvažiavusieji spėjo nu
važiuoti tik iki Elkhorno, Wis. 
ir ten juos suėmė, kada jie no- 
rėjo/jį perpigiai parduoti. Chi- 
eagoje teisme jie išpasakojo, 
kodėl jie taip padare.

PLĖŠIKAI APIPLĖŠĖ BANKĄ 
ANT 64,000.

Vakar plėšikai nutvėrė $61,- 
000 iš First National banko 
Daltone. $30,000 buvo laisvus 
bondpais, $20,000 įsiskolinimo 
pabudinimais ir $14,567 grynais 
pinigais. Vagįs pabėgo autdmo- 
biliuje; menama, kad tai buvo 
tie patįs, kų užvakar atėmė pre
kių už $1,000 iš Rotchildo Co. 
troko.

Doltonas yra niažas miestelis 
Calumet ežero apielinkėje, ke-

nuo
Policija

pietus ir keliose myliose 
Haimnondo į vakaru 
daboja vjsus kelius i šiaurinėje 
Indianoj^ ir lllinojuj\ ,

Ps. B. K. BALUTIS VAŽIUOJA 
EUROPON.

“Lietuva” praneša, kad jos re
daktorius, ps. B. K. Balulis, ga
vęs iš‘Washingtono užsienio pa- 
sportų ir apie sekamos savaitęs 
pabaigų išvažiuosiųs į Paryžių.

CHICAGOS UNIVERSITETAS 
PRIPAŽINO SAVO SO

CIALISTUS.
1

Chicagos Universiteto sociali
stai užvakar laimėjo savo ko
vų vedamų nuo kelių mėnesių 
kad gavus oficiaiį pripažinimų: 
prezidentas H. P. Judson davė 
jiems leidimų laikyti susirinki
mų šiandie žaislaukyj. “New 
Majority” laikraščio redaktorius 
Robert M. Buck kalbės tema 
“Darbo Partijos Principai.”

Universiteto moksleivių soci
alistų kuopos nariai per kelias 
savaites laike savo susirinkimus 
svetaiiiėje pn. 6618 Cotlage Gro- 
ve Avė. Kiekviename susirin
kime buvo keliamas klausimas 
prašyli viršininkų leidimo jiems 
susirinkimus laikyti universite
to žaisalukyj. Anlgalo tapo pas
kirtas komitetas tani tikslui ir 
jų prašymas buvo užganėdintas.

Mergaitės išdavė plėšikus.

Mergaitės Bose Kirseh 15 me
tų, ir Alice Kirseh, 14 metų, 
2132 N. Crawl‘ord Avė., tapo su
areštuotos apartmente pn. 2456 
Prairie Avė. Jas įskundė mo
teris turinti pavydumų joms. A- 
reštuotosios papasakojo, kad jos 
gaudavo darbų ofisuose ir tų ofi
sų dalykus ir kas kur ofisuose 
Stovi, pranešdavo vagių saikai, 
kuri paskui pasinaudodama 
tomis žiniomis, išplėšdavo juo
se saugiųsiųs šėpas. Ačiū ši
tam išpažinimui šitų merginų 
jau atjieškota daugelis pavogtų

ti į Jackson parkų i riš ten vėl laisvės bondų.

KAIP JAM PARĖJO AUTOMO- 
MOBILIAI VOGT.

Eisot buvo šoferiu pas L. A. 
('.alkius, 5757 Kenmore Avė.

I v . . .
Nuvežęs kur lai savo seiminin
kų, jis grįžo automobiliu vie-

pavijo du kareiviu, pasigailėjo 
jų ir užsimanė juodu pavėžyti. 
'Eiedu .sėdę privertė jį nuvažiuo-

MOKSLINSIMAS PA
GAMINIMO DUODA 

JIEMS STIPRUMĄ 
■."■■■... “ A

Taip — šie padai sumažins tau 
pinigines išlaidas.

„Beveik metai kaip nešioju su 
Ncolin padais čeverykus ir dabar 
da taip gerame stovyje rodos kad 
šiandien pirkti.” Taip rašė ofi- 
cierius W. H. Cocke iš Francijos 
Liepos mėnesyje 1918 m.

Viea Neolin padai gaii taip ilga', 
išlaikyti. Jie nenuplysta taip ilgai, 
todėl, kad yra pagaminti moksliško x 
patyrimo budu. Sumažinimui čc- 
verykų išlaidas nusipirk su šiais 
Stebuklingais ilgai nenuplyštančiais 
padais čeverykus. Gaunama visur 
įvairiuose akoniuose-stiliuose kaip 
vyrams, moterims taip ir vaikams, 
kame.

Atsimink — Neolin padai lankus 
ir nepermirkstanti; kiekvienas 
šilučius gal pataisyti senus čeve- 
r/kus prikaldamas šiuos puspa
džius. Juos pagamino Goodyear 

. Tire & Rubber Bendrovė iš Akron, 
Ohio, jie ten pat išdirbinėja ir 
leojasparninius
tuojamus daug ilgesnį nešiojimą 
negu visokį kiti užkulniai. > 

Šjg^iirSoles
-___ t---------—

Katrina Kruvieliene
Mirė Gegužės 12 d., 6 vai. 

vakare sulaukus 20 metų ir 6 
mėnesių. Velionė gimė Ma- 
hanoy City, Pa. Jos kūnų 
atveš iŠ Kevvauee, III. j namus 
pas savo seserį 3403 So. Union 
Avė. Paliko dideliam nuliū
dime vyrų ir 2 mažus vaiku- 
%učius, 3 seseris ir tėvų. Lai
dotuvės įvyks sukatoj Gegužio 
17 d., 9:30 vai. iš ryto į šv. 
Jurgio bažnyčių ir iš ten į 
Šv. Kazimiero kapines. Kvie
čiame visus gimines ir pažy
stamus dalivauti laidotuvėse.

Tėvas
PRANAS ŠIUKYS.

užkulnius gvaran-

Gerkite ir
Gyvenkite!

BURDOS ARBATA išvalymui pa
prastai veikia ant organizmo virški-1 
nhno ir valo kraujų, l ai yra jaisek-j 
mingas, švelnus ir malonus valymo1 
būdas. Greitai prašalina visus už
kietėjimo atsitikimus, apsunkinimas 
kepenų, dispepsija, rūgštis viduriuo
se, triukšme ir galvos sukimąsi ir . 
picinius nuo veido.

BURDOS Arbata yra labai brau- j 
gintinu vaistu1, gydymui peršalimui, į 
kosuliui, karščio arba vidin ių kala-. 
ro.

Kaina 25c už vienų pakelį. Galima 1 
gauti visose aptiekosę arba tiesiai ; 
per krušų iš

Burda Drug Co.
1363 N. Ashland Avė Chicago, iii

Už $5p.00 arba LAISVĖS
1 BONDSA
1 nupirksi labai gražų $200.00 vertis 
Phonografą, pasilikusį sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei- 
rhantinė alata veltui. 
Mes taipgi turime ke- 
lotz ougštos kiesos 

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

pratuštinti vietų.
Mes taipgi turime 
$650 •nlųyer piano, 
garantuotų 10 metų 
ir vartoti) tik 8 savai- 

parduosime už $325.tęs, kurj mes
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. 1). LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČ1AME UŽ DYKA.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, 111. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

iRugšti Smetona
Mes dabar gatavi esame 

'parūpinti pirklyba iš musų 
j naujos, moderniškos ir sani- 
1 tąriškos pieninės. Su musų 
tirštu, riebiu

PĖDA ŽEMĖS PRIE CLARK 
GATVĖS $17,013.

Illnois Trust and Savings ban
kas ir Merchants Loan & Trust' 
Co. įmontuodami žemę iš Jos 
Leistcrio ties Clark ir Jackson i 
bulvaru, kur dabar stovi Grand 

busPacific viešbutis, o kuris 
nugriautas ir jo vietoj bus 
tomą naujas namas, suliko 
keti po $17,013 p ry šakei

mo
pe

dai. Visa nuosavybe ’ išneša 
$3,164,444. Kontraktas daroma 
99 metams.

MOKYKLOS ATEIVIAMS.
Įvairių tautų ateiviai, kurių 

apie 12 tuksiančių vyrų ir mo
terų dirba Armouro and Ko. 
skerdyklose Cliicagojc, turės 
progos pasimokinti anglų kal
bos ir rašto mokyklose, kurių la 
kompanija žada greitu laiku

Rūgščios Smetonos 
Produktai

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

kasdien švieži. Ateikite arba te- 
lef onuokite.

atidaryti.
Tos mokyklos taisoma specia

liai ateiviams. Jas galės lauky-! 
Ii lygiai vyrai kaip ir moterįs. * 
Visas mokslas bus dykai. Pamo-1 
kų bus dvi valandos savaitėje, 1 
darbui kaip 3:30 pasibaigus.

Mokyklas lankantieji bus pa
mokinami anglų kalbos, rašto, ’ 
taipjau piįidtybes diUlykų. j 
Norintiems patapti šios {šalies! 
piliečiais bus padedama gauti! 
pirmas ir pilnąsias pilietiškas į 
popieras.

Šios Armouro and Ko. moky
klos ateiviams darbininkams 
pamokinti anglų kalbos taiso
mos su žinia ir pritarimu Chica- 
gos Komercijos associacijos ir 
žmonių švietimo tarybos.

Vyrišky Drapany Bargenai |
Nauji neatimti, daryti ant užsa-i 

kytno sAitai ir overkotai, verti nuo I 
$30 iki $50 dabar parsiduoda p6 j 
$15 $35 siutai ir overkotai, nuo 
$$15 ir 25 dolerius

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

Pilnas pasirinkimas-kailiu paTnuš- 
tų overkolų.

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

Atdara kasdien, nedaliomis ir va
karais x

S. GORDON 
1415į So Halsted St Chieago, III

Lawndale 255.
GUI) FUI) DAIRY PRODUCT 

CO.,
2721 W. 12th St Chicago.

■' r '

Ofiso Tcl. Yurds 2544
Residen. Tol. pnulevard 5602Y

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

Ofiso vai a n <1 o s 
10:30 ryla iki 12 dienų;

2 po pietų iki 4 vai.;
7 iki !) vai. vakare.

Nedčliomis ncprimaina

3252 Šo. Halsted Si., Chicajjo/  ̂JL

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

naujo ofiso prie
—4722 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

SVEIKATA
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimų. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmopaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2jOO su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”, 
1739 S. Halsted sL, Chieago, iii.

| Sergėkite akis

Neužsitikėklt zavo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
£aliu ištirt Jūsų akis ir pririnkti 

akinius tikrai. Darbą at- 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reika- 
mea tai Jums pasakjylmt 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
18*1 So. Ashland Avė., Chicago, 

Kampas 18-tos gatvda 
l-čioi luoos, virš Platt’o aptiakov 

Tėmykite | mano parašą
Valandoa nuo Mos vai ryto Iki 
I vai. vakaro. Nedėlioję nuo I 
vai. ryto Iki 12 valandai dieną

1UB1S
lieku

Jei 
linai.

į Dr. A. R. Blumanthat I
Z A - »oo

AKIU SPBCIA1.I3TA8 
Akla ĖgM*MilBU*>ja Dykai

Gyvenimu yra

nykstu refėjims.
Mes vartojam 

pagerintų , Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i val

kus. Vai.: nuo 0 ryto iki 9 vok. 
nedėldien. nuo 10 0d 11 dienų. 
4649 S. Aahiand >▼. kam p. 47 rt 

Telephone Yards 4317 
Houlevard 0487.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą? 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
tų, moterų ir vaikų, pagal naujausia* 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tb 
St. .netoii Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, fr 
6—8 vakarais. Telephone Canal 8110. 
GYVENIMAS: &412 S. Hahted Street

VALANDOS: 8 C ryto, tiktai.

Telephcn; Ve d: '032

)r, H. Stupnt&kt
3iv» S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryto
* ir nuo b iki 8 Vakare

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. MicJiigan Ava.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullmhu 141. 

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

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 Drovcr 9693 

{Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
į 7—S vak. Nedėliotus 10—12 dieną

Telephone Y4rds S83C

Dr. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 1M 11 
iš ryto Ir nuo 7 iki • raL rak. 
1325 8o. Halsted 8L. Chicaąo.

Or. L&o Awotin i) 
Gydytojas. Chirurgą*. Ak aka ris į ■ 
1920 So. Halsted 8L. Chicaąa, į;

Tel Canal
l va- 
4M7. i 51I

Yards 3G54. AKUŠERKA

A.Michnlevicz
Akušerijos ko

jų; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
ho.spitatese ir Pasek
mingai patarnauji 

me ginidymo. Duodu 
rodę visokiose ligose 
moterims ir mergi
noms.
3113 So Halsted Str 

(Atrt antrų lu’T))
Nuo 6 iki 9 ryte ir ,>
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Gatvių kampai kur visados galima 
gaut Naujienas nusipirkti.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
'aš. mėnesinis susirinkimas įvyks 

nedėlioję, 18 geg. 2 vai. po pietų 
l.iussbės svetainėj, i822 X\'ahansia

KEIKIA DARBININKŲ AUTOMOBILIAI NAMALžEMe NAMALžEMe E X T R A

Avenue.
Draugai, 

laiku, taipgi
X 1DURMIES l'\ J: - nes įstojimo

Madison ir Lranktin, S\V kampas |a j^j įjepog
Madison ir \Vell, N\V 
Madison ir Stale, NW 
Adams ir t.a Šalie, NW 
Vau Buren ir I ranklin, NW 
Van 
Van 
Van 
Harrison ir \Vhbash, N\V 
18(1) ir

malonėsite atsilankyti 
atsiveskit naujų narių, 
mokestis yra numažin- 
mėnesiui.

PPDU. 604

Tlll- HOl’SE of KUPpENHElMER

PARSUpudDA beveik naujas au
tomobilius Dodge 5 sėdynėms, 1918 
m., vertas $1250, parsiduoda labai 
pigiai.

Atsišaukite tarpe 3—7 vai. vakare 
5137 So. Robey St., (.hicago, III.

PARSIDUODA septynių kambarių 
med'ids namas, akmeninis rpundn- 
mentiis, karšiu oru šildomas, 5h |.ė-

Buren
Buren 
Buren

ir \Vclls. SW 
ir Clark. S\V > 
ir State. S\V

kp. rengia viešas pra
kalus pčtnyčioj, geg. 16, Liuosybės 

j svet. 1822 XVabansia Avė. Kalbės A. 
I Audrius ir K. J. Geležėlė. Pradžia 
J 7 vai. vakare. Kviečia Komitetas.

Dirbėjai augščiuusios
Vyrų Drapanų

PARSIDUODA Automobilius su 5 
sėdynėms, gerame padėjime, 6 lai
tai, 2 tairai ir betrė, visai nauji, 
parduosiu už labai pigia kainų.

Adam \Vldzcis, Aulo Rep. Shop 
1238 S<>. Halsted St., Chicago, III.

apmokėta.
Kaina $3200.

GEORGE P.RINKXL\N
7910 Halsled St. Chieiig », III.

apgyventu.

ARS1DI’ODA lotas geroje vieloje 
lel statymo namo. Parduosiu 
gini, nes reikia pinigų.

'VLADAS VILNIUS 
3238 S. Halsted SI., Chicago iii.

Halsted 
Halsted Halsted 
Halsted 
121h ir 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted

State. N XV
SOUTH SIDE 
ir Madison, N XV 
ir Jackson, N\V 
ir Va n Buren, S 
ir 121 b, NE 

Jefferson, NE

Milwaukce, M’ls. — I.SS. It!) kp. 
rengia pavasarini piknikų, ncdvlioj. 

j gegužio 18, HaUermas Parke, kam
pas Elgbth ir Mimitobu Sis. Prasidės 
1 vai. po pietų. K-tos Avė karui pri
veža iki parkui. — Komitetas.

canvas bcisterių, siuvėjų,
beistcrių, 
operubto-

ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir 
ir

1-lth, NE 
181 h. S\V 
Archer, N XX’ 
3Ist. NXV 
351 h. N XV 

42nd SW 
47tb. SW ir NE 
51sl, SE

35th. SE
Halsted
Wėntwor|h ir
Wentwotrh ir 47th, SW
Ashland ir 35lh, SE

, NORTH SIDE
Mihvaukee ir Paulina, NVV
Mihvauktc ir
Mihvaukee ir Hoby. NE ir NVV
Milwaukee ir VV’estern, SE

LSS. IX rajono nariams. — Devin
tojo Rajono konferencija įvyks ne
dėliok geg. 18. Sheboygan, XVis .Vie
la: 1336 (? Red.) M. Rimgino salėj. 
Pradžia lygiai kaip 9:30 vai. »’.ylo. 
Delegatai prašomi 
įnik i. — Org. J-

kų siuvėjų. Darbo sąlygos yra [<«•- 
riausios. 44 vai. i savaitę Augščiausi 
mokestis, ši yra nauja dirbtuvė kur 
mes galime jums pasiūlyti darbu ap
skritų metų.

GEBA PROGA norinčiam įsigyti 
automobilių Burek 7 pasažierių <> <i- 
linderių.
3223 So. Halsted St., residensijos 
numeris 3153 Emerald Avė.

C.hli mane matyti nuo 6 vai. vak.

PARSIDUODA PIGIĄI puikus <mt 
I vieno pagyvenimo muro namelis su 
! guzu, elektra ir kitais pal ankumais, I 

randasi lietuvių 
i Rridg(*porto; 
Svirnui lik $1800.00, 
$300.00, 

.$l."),00

3111 S.

apielinkėje ant1 
prekė greitam Darda-j 

reikia Įmokėti 
likusius ant išmokėjimo po 
menes’. Atsišaukite pas 
A. GRIGAS & CO., 
Halsled SI.,

I PARSIDUODA 3 pagyvenimų mu- 
, rinis mumis su guru šildomas, elek- 
•ros šviesa su maudynėmis. Parsi
duoda už $3500; namas randasi ne- 
lo'i šv. Jurgio bažnyčios, kas norite 
tikro bargeno atsišaukite* pas

G. SUROMSKI
3346 So. Halsled St., ('.hicago.

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi 
šokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedp rain paipas, dirbu ble- 
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi- 
cagos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantijų. Kam tokis žino 
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Shect Metai Worka
2106 W, 241h M Tel Canal 4802

Lincoln, SE

WEST SIDE 
Blue Island ir \Veslern, N\V 
Leavitl ir 22nd, N\V

TOM N OF LAKE 
Ashland ir 471h, NE. Gross 
Halsted ir 47th, S\V ir NE 
Agentai ir šiaip kitos slolįs 

paskelbta vėliau.
bus

PRANEŠIMAS
Kensington, Hl. Lietuvių Sn-

na-

Chicago, III.

RANDAI

atvykt paskirtu
Marcinkevičius.

19 kp. nariams.Pranešimas LDLD.
I.DI.D. 19 kp. laikytame mėnesi

niame susirinkime 11 geg nutarė 
pertraukti susirinkimus trims mėn. 
btih nt iki rugsėjo. Jeigu at.'blik'ų 
nepaprastų reikalų tai bus sušauk
tas nepaprastas susirinkimas.

Knygas galima gauti ypatiškai pas

Ttipp Avė., ('hicago, III.
— Valdyba.

■III SO. SANGAMON ST.

PEIKIA merginų prie namų dar
bo, nereikia skalbi.

Ist. tint
Chicago.

REIKAI INGA 3 darbininkai ant 
ūkės $50 Į mėnesį. Atsišaukite 
172 W. Van Buren SI., Chicago.

rovė praneša visiems savo 
riams (šėrininkam.s), kad bė
gyje trijų mėnesių tai yra nuo

PAJ IEŠKAU savo moteries Pet
ronėlės Gudės, kuri paliko mane tl 
<1. balandžio, 19IIL, 26 m. amžiaus, 

pėdų ir 4 col. augščio, tamsių 
“•atiko, mėlynos akys. Su savim 
išsivežė vaikų ir mergaitę Genevaitę' 
6 metų 7 mėnesių, Rudolpas I metu 
6 mėnesiu, abudu sviesiu plaukų,; 
•ori mėlynas akis. Vyras su kuriuo i 
ji išvažiavo .1. \ yra 5 pėdų 11 c<-

IIEi K ALINGA mergina arba mote
ris (>rie stubos darbo. Atsišaukite 
156!) Clyborn Avė. kimip. Halsted st.

REIKALINGAS patyręs kriaučius 
prie kostumersko darbo.'Hai bas nuo 
latinis. Atsišaukite į 

F. DEGIMAS,
832 XVesl 33rd St., Chicago.

si neštų savd senas senis (Certi- 
fikatus) ir paimtų naujus. Pric-

paminėtu laiku. Susirinkimai 
huną kas antri; seredą kiekvie
no mėnesio, Žilevičiaus svetai
nėje. 7:30 vai. vakare 361 Ken-

PRANEŠIMAS 
Dr. M L BOZINZH.

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

POLON1A PHARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas Haymarket 

5282.

Pranešimai
Pastaba «t«iunėiantiema draugijų 

pranešimus: — 
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, ture būtinai ant

savo vardą-pavarde ir adresų 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra. 
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Ncsuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti

— Redakcija

Cicero. — Cicero Lietuvių I.iuo- 
s'bės .Namo Bendrovės susirinki
mas, sekančių nedėlių neįvyks. Prie-

gemas Lietuvių KooperacŲos pik
nikas ir be to, Alesi randa nieko

atsiras trumpu laiku, taigi >r vi
suotinas Bendroves susirinkimas, 
tada bus sušauktas.

Rašt. P. Kaminskas.

Gary, Ind. — LSS. 269 kp. eneia 
dideles prakalbas nedėlioj, gegužės 
18, Vokiečių svetainėj, kahipas 15 
ir Grant gatvių. Pradžįa/lygiai 2 
v. no nietu. Vi’iis kviečiame kuo- 
meilingiausia atsilankti.

— Komitetas.

Keistučio Pa še’n. Kliubp mėnesi
nis susirinkimas įvyks nedėlioj, 18 
d. Gegužės, kaip 1 va), po pietų Li- 
beny svet. 3925 So. Kedzie Avė. 
Draugei ir draugės, malonėkit apsi
lankyti laiku.

J. Gustaitis.

We”t Pullman, III. I.SS 235 kuo
pos pusmetinis susirinkimas jv'ks 
1E d. gegužės, no No. 11946 So. Hal
sted St. Pradž’a 7 vai. vakare.

Draugai irDraugės! Priimkit 
paskirtu laiku, nes turim svarbių

Sekr. J. J. Chesunas.

9 kuopos mėnesinis susi
ims subatoje, 11 d. gertu- 
vel. vakare, Fe’lov/shin

I Mps. 
rinkimas 
žės. 7:30 
svetainėje, 831 — 33 PI. Kviečiamos 
vhos narės atsilankyti ir nesivėlinti.

Valdyba;

LSS. 4 kn. rengia viešas diskusi
jas nėtnvČioj, gegužės 16, Mildos 
svetainėj. Pradžia z:30 vai. vakare. 
Visus kviečiame atsilankyti.

- — Komitetas.

Jin augučio, švesių plauku. Kas pa- 
tėmysile. paduokite ',n lieijai arba 
praneškite man

SAM GŪDIS.
61.5 Validoliu SI. Collinsville, III.

J IEŠKO DARBO TIII'. 1IOUSE of KUPPENHEIMFR

ATIDUODAMA rendon 2 akrų 
Irųšios vaisingos žemės ant South 
Side daržų. Honda labai pigi. Klaus
kite Mr. Smilh. Rooin 206, 219 So.1 
Dearborn st.. Chicago. 

DIDELIS BARGENAS!
Parsiduoda 3 iiugštų 

mas ant 107los gatvės 
Avė. arti lietuviškos 
Ramios ai neša $43.00. 
siduoda už $4500.00. 

laiko lasai namas bus brangesnis ,’r 
galima ji perdirbi) i biznio vielų. 

; Gera proga dėl lietuviško grabo- 
I riaus. Atsišaukite tuojaus dienomis 
arba vakarais: seredomis ir :,uba- 
lomis.

medinis na-į 
• r Michigan 

bažnyčios.
Namas par- 
l’ž. trumpo

5 akru farm<), netoli Chicagos su 
nauja trioba 6 ruimu, pernai staty
kis, arklys*, karvė, 50 vislų 4 kiau
lės ir kiti visi įtaisymai. Žemė labai 
Kerą, '’iskas augti.. ParsiUuoila už 
$3000.00 /

GFO. XVASIOVAS
2811 XV 36 St Phone McKinlev 4404

DRAUGIJOS
VALDYBA T. I). M. L. BROLIŲ IR 

SESERŲ, Kensington, III.

NORIU mokytis už bučeri arba už 
pardavėjų į departamentinę snnkro^ 
vų. Turiu 6 mėnesiu paty rimą prie 
“studijos darbo”. Dirbsiu už pigiai.

A B C
1739 So. Halsted St.. ChicaĮfo.

Diiiičjai augščhiusios |ųšies
♦ Vyrų Drapanų

SIŪLYMAI KAMBARIU
PASIRANDAVOJA ruimas d*l 

vieno arba dviejų vaikinų Lincoln 
Park apielinkėj. puiki vieta 
tyro oro atsišaukite kautų. Geriausios darbo sąlygos,. 44

Tel. I incoln 7871 arba J. Doveika valandos į savaitę. Augščiausia nio- 
______ 614 Garfield Avė keJis. Si yra nauja dirbtuvė kur mes 

galime pasiulyti jums pastovų dar
bų visų metų.

Reikal auja pamušų dirbėjų, ran
kovių siuvėju, viršutinių kalnierių 

prie dirbėjų ir pečių bcisterių jmt stock

REIKIA DARBININKU

PADIDINK ALGĄ.
REIKAI/INGA keletas ,vrų. ku

rie yra apsipažinę su žmonėmis ir 
’mi daug pažįstamų, visi galės pa
dvigubint savo algų nepertraukus 
mivo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
I IBFBTY I.ANI) A LNVEST. CO. 
'1.301 So. Halsted St.. Chicago. III.

RFIKIA langų ulovėjų ClfŪ'AGO 
\VINDOW CI.EA.NERŠ, 62 W. Wa- 
shinglon St.. Room 2 ('hicago, Iii.

REIKALŲs'GA barberis suhatomis 
ir nedėliomis imt visados.

.IDE. MAŽEIKAS.
856 XV. 33rd Si., s ('hicago.

Phone Drover 4796

RFIKIA edge bcisterių ir lining 
beisterin ant vvrišku kautu.

MAŽNE COSTEN BROOKS 
2014 VVabansia Avė. Chicago.

Tel. Auniiage 5302.

PEIKIA gero sherman. CHFRN’K 
SCBAP JRON CO. 1069 XV. Taylor

I’I IKAI INGA Šeimynų dirbti ant 
ci k»:niij burokų faunu Miehigane, 
</(•«••>s mokestis, darbas laike žiemos

krausty mas jūsų rakandu, dvkai na- 
#mas i’* daržas. Mokame $24 už, ak
rų. Atsišaukite pėtnyčioje. ruhato- 
je ’r nedėliojo, nuo 8 ryto iki 7 vai. 
vrkarc. Išsiuntimas sekanlš ub’r- 
p:rka Gegužio 20 d., Mr. FRANK 
P\II\. 809 \Vcst North Avenue, 
arti H dstod St. Chicago.

COLUMBIA SUGAR CO.,.

I’t'l K ALINGAS vaikinas, kalban
tis lenk'škai, hetuvllkni ir angliš
kai į daktaro ofisų už perkalbėto.ių. 
Atsišaukite tuojaus

bB. RIFCHARDT.
3548 S. Halsted St., Chicagn, III.

•PI'IK M INGAS geras kriaučius ! 
už nusininkų arba partneri. Biznis 
E dirbtas gerai. Gera- proga geram 
k’^nuči’il. Atsišaukite 
4340 Archer Avė Chicago.

REIKIA patyrusio bučerio. At
sišaukite tuoj 10715 Michigan Avė.: 
Roseland, III.

RFIKAI INGA mo’eris tvarkvti 
senas popierųs, ponieru šapoje. Ge- 

'ra »,4mok»‘stiš. arti Union Avė.
CHICAGO XVASTE PAPER CO. 

2215 Fort! Avė.

2133 SO. KEDZIE AVĖ.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labui pigiai .veži

mas, “bogė”, “brička* 3 setai pakin
kių extra vienienai ir tt. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 173!) So. Halsted 
St. 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 Water St., Chicago,III

KAS NORITE turėt gerų gyvena
mų nusipirkite šių studijų arba pik- 
černę. Vėliausios mados įtaisymai 
Geroje kolionijoje. Netoli nuo 
Chicagos. Toje kolionijoje gyve
na virrš 25000 gyventojų. Apie 6 
mylios sųuore nėra tokio biznio. 
Geras oras. Priežastis pardavimo, 
— savininkas eina į kitų biznį. Sa
vininko į i.\ )< giminės pailso b;z- 
nyje — turiu eiti pagelbėti, 
.šaukite į

KAZ. JAMONTAS. 
1739 So. Halsted St., Chic

Atsi-

PARDAVIMUI 1 “pool tables”. 
HARRY BLOCK,

1356 So. Halsled St., ('hicago

ANT PARDAVIMO grosernė ir bu- 
cernė 562 W. 18tli St. Lietuvių ir 
Lenkų apgyventoj vietoj. Atsišauki
te: 562 \V. 18th St., ('hicago. III.

PAPSIDt ODA te .lantanas verčs 
$400.00. Parsiduoda v/ $150.00. Ai- 
sisaukite tuojaus

J. GI K.
4515 So. Union Avė

K ĄK A fr U A l_______
TiTmė n es t

Ųž $60 nupirksi puikų tikros sku- 
ros seklyčios setų, vartotų tiktai 31) 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. . ................
Taipgi pianas ir fonografas. PR1- Eav'giudc Comily .............................
SIUNČIAMI*. UŽ DYKA. Priimsime ; ž(.n>ės piknikams prie dailiausios u- 
Liberty Bonds. ‘
WESTERN I URNITURE STORAGE 

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

liomis nuo H) iki 4 vai.

NA I MAS muriniy namas ant 2 pa
gyvenimų, elektra, gesas, maudvnės. 
Parsiduoda ant lengvu ifmokčiin”’: 
įmokė! $500.00, likusius kaip renda.

GEO. VVASLOVAh
2814 W 36 St Phone McKinlev 1404

S. T. TANIS, 
11133 Michigan Avė., Chicago, III.

ŽINGEIDUS PRANEŠIMAS!
Parsiduoda fauna 80 akru žemės, 

gražiausioj apielinkėj, \Viseonsin. 
. Randasi 5 akrai

/
PARSIDUODA 50X226 pėdas šiam- 

vakarinis kampas XV. 42 ir So. l'ran- 
cisco Avė.. Atsišaukite

.1. SHUBERT, 
201!) So. California Avė. Chicago.

Už eash, nėra agentų.

S'I’oČk’AI—šeROS.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmų penktadienį F. She- 
dvvillo svetainėje, 311 E. Kensing- 
ton Avė., Kensington, III.

Valdyba 1919 metu:
Pi'cz. D. Shatkus,

213 E. Kensington Avė. 
Jonas Wilkas

206 E. 1161 h St. 
XV. Markauskas,

355 E. Kensington Avė.

Vicc.prez.

Iždininkas

Prot. Rašt. F. Grigula, |
10441 So. XX'entworth Avė.

Turtų Rašt. XV. Dargls
• 10520 So. State St.

j susirinkimų. Instojinias pagal am
žių ir konstitucijų.

FXTRA BARGLNAB.
$200 (Įubuitų springsų Phonogra- 

las, g.aĮioa visokius rėk ui dus, par
duosiu už $55 su rekordu s ir dei-! 
mantinę adata. Taipgi vėliausios j 
mados lalandus 5 kambariams, 
arba atskirai, puikus sek-yčios se- ( 
tas, valgomojo kambario setas,, mie 
ganiojoa kambario setas, davenporl, 
aksomo* divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir tt. parduosiu už bile tei
singų pasiūlymų. Nepraleiskite šių 
bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

pinigo randavopant daržų pasilink
sminimams. Arli farivos randasi 
Public scliool. Tiktai 3 mylios i.š 
miesto Anligo ir gyventoju randa: i 
7500. Savininkas nori mainyti lar- 
mų ant namo tiktaL Roselande arba 
pi»rdu' J. Parsi<liihda labai pig’ai. 
Del platesniu informacijų atsišauki
te kasdiena dienomis arba vakarais

Perkame ir Parduodame
LIBERTY BONDS 

už eash
Be laukimo — Be atidėliojimo 

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

MARTENS and CO., 
125 \Vest Maęlison St, pirmas augšt.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STES 
Valdyba 1919 -t-metų

1113 Chicago, III. iViOKYKLOS

PMLSIDl ODA rakandai 4 kamba-1 
i iu ••diiii pu,ial pard’B imo priežastis 
išvažiudjų į kitų miestų; kam rei
kalingi . tkii* rakandai meldžiu alri- 
š tukli gi eitai 5
1622 So. Halsted St., 2 fl. iš užpak i- 
li“ (.hicago.

- PARSIDUODA Rakandai nr.žai 
vartoti dėl mažos šeimynos 912 — 
19 St. Atsišaukianti galit rasti na
mie ryte 8 vai. ir vakare 7 vai.

MŪRIAIS NAM4S ant 2 pagyveni
mų po 6 kambarnis, elektra, gasas, 
v’aud' nė< ir visi kili įtaisymui. įlen
da $32.00 Į mėnesį. Kaina $2800.90. 
įmokėti $300, likusius kaip remiu 
po $30 i mėnesį, šitas namas yra 
ant l'i idgeporlo lietuviu“ apielinkėj.

Gl'O. \VASLOVAS
2814 \V. 36lh St.. Chicago.

Phone McKinley 4401

NEMOKĖKITE KITIEMS RANDŲ! 
Supraskite kad su mažu įmokčjimu 
jus galite nusipirkti sau tinkamų 
namų ir iš randu išsimokėti namų. 

' Mes turime pardavimui dideli pa-

NAUDOKIS PROGA 
Fsu priverstas parduoti visus 
rakandus, 3 šmotų setų, 1 sofų, 2 lo-1 
vas, 5 knygų šppas. 3 lanckes. 3 

elektros 
Stalu ir 
Kreipki-

5 knygų š^pas. 3 
komodas, 12 paduškų 
lempos, 1 phonografą. 2 

I itokius stubos rakandus.

K. BALTAS. 
’OII So. Union Avė. Ist.

, ■ i

savo

fl. front.

NAMAI-ŽEMĖ

PABDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, <lu metu kaip statytas, 4 tanu- 
lijoms po 4 kambarius, su maudy
nėmis, nuo fronto sankrova bučer- 
nei ir grosernei. Neša 12 proc. Sa
vininkas gy vena Mame pačiame u t
ine nuo užpakalio žemai.

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

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

J. TAMOŠAUSKIS 
10512 So. May Street, < bi< ago. 11)

FARMOS PARSIDUODA

Priminninkas Juozapas Rūta,
3131 So. Emerald Avė, 

Vice-pirinininkas Antanas Strolie,
2018 So. Peoria St, 

Nut. rast Kazimieras Demercckis
3.327 So Wallace St 

l'in. rašt, Vincentas Buiskas,
1520 — 491h Avė., Cicero, 

Knygų globėjai:
Ardriauskas

3424 So. Union Avė 
Burba, 2947-MV. 39th St 
Shimkus

4023 So. Montgomery St 
Kasierius Antanas Antanaitis

819 West 351h St.

Feliksas

A*n tanas 
Antanas

RUBSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:

lietuvių apielinkes. Norėdami pirk
ti sau tinkamą narna ar tai išmainy
ti atsilankykite į musų ofisų bile 
kuomet ir atsilankę persilikrysile, 
kad mes turime didelį pasirinkimų 
visokių namu po visas lietuvių apie" 
linkės kur tik kas geistų. Reika’e 
kreipkitės pas mus sekančiu ant
rašu :

3114 S. Halsted SI., Chicago, 1'1.

PARSIDUODA tikrai geras muro 
namas ant dvieju pagivenimų po 5 
ir 6 kambarius lietuvių apielinkėje 
ant Bridgenorto: prekė greitam par
davimui $3000.00, vienų trečdalį rei
kia įmokėti, likusius ant lengvų iš
mokėjimu. Atsišaukite pas

A. GBIGAS & CO., 
3114 S. Halsted St(, Chicago, III.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ynatiškas mokini 
mas padarys jus Žinovu i trumpi 
laiką. *

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-desiguing ir siuvim* 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii 
ką paty rimą kuomet jus mokysite.*

Elektra varomos mašinos muši, 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiann aplankyti h 
pamatyti musų mokyklą bile latku- 

Mieną ir vakarais ir gauti speciali# 
kai pigių kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų inie 
rų — bile sluilės arba dydžio, ii b’ 
le madų knvgos.
MASTER DESIGNING SCHUOL

J. F. Kaanirka. Perdelinir
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

ui.

st,

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 W. 15th St Cicero, 

V Prusis, pirm, pagelb,
1649 Girard

Ig. Žilinskas, Nut Rast.
, 2351 Custer

P. Galskis, l'in. Raštininkas,
1356 Hoyne Avenue. 

.1. Katilius, Kasierius,
1685 Mihvaukee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmų pelnyčių 7:30 valandų vakare 
Unijos svetainėje. 15(14 N. Robey st. 
prie pat Mihvaukee ųvenue

Lietuvių Kriaučių Kliubo Savitar
pinės Pašeipos, valdyba 1919 metų.

PARSIDUODA fiamas irgi 2 lotai 
ant lengvu išmokėjimu 10531 E<1- 
rook Avė irgi 65 akru žemės netoli

Muskegan, Mich. Apmokėsiu už 
North-VVest Side namų

F. XV TAPĖ 
2827 aN VVhipple St. Tel Aibany 9098

..PARDAVIMUI 2 namai ant vieno 
loto. .Vertas $5700.00. Parduodu už 
$450^3)0 priežastis pardavimo bro
lis mirė, paliko didelę farmą. Turiu 
išvažiuoti ir per šias dvi savaiti turi 
Imt parduota. Del platesnių žinių

i kreipkitės į J. Mikši.s, 3826 Emerald 
i Avė. Chicago, III.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

1.37 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, d.l biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukilęs už 
$10. Phone Seeley 1643

"SARA PATEK, Pirmininkė

P. švelnis, pirmininkas,
1732 N. Lincoln St.

Fel. Brazis, vice-pirhiinlnkas, 
242b N. Marshfield Avė.

.1. Kalpokas, nutarimu raštininkas
1839 Wabansia Avė.

V. Briedis, turtų raštininkas,
1049 N. Marshfield Avė. 

Just. Ąatanavičia, iždininkas.
' 1719 Eilėn St.

H. Rauskiniutč, kont. rašt.
1052 Wabansia Are. 

Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob. 
.L Dauginis, maršalka.
G. H. Moldenhauer. dak. kvotėjas.

1554 W, Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redų kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 VVabansia Avė.»DRAUGIJOS IR ORGA- 

NJZACIJOS
CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ

KŲ TARYBOS 
Pidomasia Komitetas

A. Petrulis, pirmininkas
3343 So. Lowe Avė.

S. Danilevičius, iždininkas
1617 N. Winchester Avė.

J. Degutis, sekretorius 
2228 Coblenz 

Komiteto nariai:
P. Jakavičia, 927 XV. 33rd PI.
.1. Gustaitis, 2856 XV. 38th PI.
J. Vi lis. 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

VALDYBA 1919 METAMS:

S. Daneliavičia, pirmininkas, 
1617 N. XVinchester Avė.

V. Prusis, vice-piunininkas, 
1649 Girard St.

.L Kalpokas, nut. raktininkas 
1839 XVabansia

K. Navickas, iždininkas, 
1737 N. \Vinchester

V. Briedis, turtų raštininkas, 
1049 N. Marshfield ..

Ang. Chepukienė, kont. raštfninkė, 
1648 XV. DiVision St.

Yg. Chcrnauskas, ir X. Shaikus, 
iždo globėjai.

L Dauginas, maršalka.
A. Montvidas, daktaras kvotėjas.

1730 S. Halsted St.

EXTRA BARGENAI
Parduodama naujas mūrinis na

mas 2jų lubų augščio, 2 pagy v., po 
6 kambarius, maudynes elektra Ir 
visi kiti naujos mados įtaisymai, 
parsiduoda labai pigiai. Namas 
randasi ant So. Lowe Avė., tarp 31 
ir 32 gatves.

Parduodama 2jų lubų augščio mū
rinis namas, 5 pagyv., po 4 kamba
rius, ramios neša $600.00 j metus. 
Preke tiktai $4800.09. Namas ran
dasi ant So. Emerald Avė. ir 30 
gatvės.

I Parduodama 2jų lubų 
mūrinis namas 2 pagyv., i

Avė.
St. Avė.

Aplin’ miesto Scottville, Michi
gan ki**yra Didžiausia Lietuvių 
Farmcrių Kalonija Amerikoje, kurių 
męs apgyvendinome su 438 Lietuvius i 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ku, kuri turi Kunigų ir Lietuviškas 
Kanines. Mes turime toje puikioje 
Kalonijoje suvniėn iš Angliku jų ge
ras Farmas kad Apgyvenditvuis jas 
lietuvais ūkininkais. Turimj ant 
parodavimo gerų, pigių ŲkiųyMažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais. Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinųms parduodame ant 
lengvusių išnutkčjimli, Ukes gyvu
lius ir padal inęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kalonijos 
tai daro išpavido. - nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepirkai, atvažiuokite tuo
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
bus linksma gyventi ant gražių gerų 
ūkių kur laukai ligųs su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
lievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga- 
nievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, ku/ių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Aker{. Kurie j 
perka pas mus ukes gelžkelio kaštus 
sugrržlnanie, duodamie dovanų $25. 
doreliu^ kuinam už, kožną prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūke. Norinti 
platesnios žinios prisitjskite už 6c. 
štampu gausite ūkių Kataloga 
žemlapį Kolonijos Adresas.

X. Kiedis & Co.
Peoples State Bank Building, 

Scottville, Mich.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Valdyba 1919 metams

Ave.

i augščio 
po 6 kam

barius su elektra, baltomis maudy
nėms ir sinkoms, viskas įtaisyta po 
naujos mados, randasi ant So. Union 
Avė. Didžiausis bargenas ant Brid- 
geport. Prekė tiktai $4800.00.

Parduodama 2jų lubų augščio mū
rinis namas, 2 pagyv., po 4 kamba
rius, toiletai ir kiti geri įhi!..........
namas randasi prie3346 So. 
Avė. gatvės

Kaina liktai $2900.00.
Parduodama 3jų lubų augščio mū

rinis namas akmenų frontas, pasta
tytas ant 2 lotų, 6 pagy v. no 6 kam
barius, elektra, garu šildomas, ar- 
žuohi papuoštas, namas randasi 
pusę bloko nuo Garfield Blvd. nrie 
Halsted Si. Bandos neša $3000.1)0 

, per melus. Prekė $14000.00.
I Parduodama 3jų lubų augščio mu- 
' rinis namas 5 pagyv., po 4 kamba
rius ir vienas Storas, namas yra kam 
pinis, labai gražioj vietoj, j raudos 
neša .$80.00 į mėnesį. PreRič tiktai 
$6700.00. Ateik ir pamatyk kuo- 
greičiausini, nes tas namas bus grei
tai parduotas.

Parduodama namas vertas $10- 
000 parsiduoda už $7500.00. Del | 
nekuriu priežasčių savininkas y ra 
priverstas parduoti šitų 3jų lubų 
augščio murini narna su murinę ga- 
rage dėl 4 automobilių, su elektra, j„.,<,1.™..-.^ . ....... 
maudynėmis ir vięa’s kitais gerais! A, Yiiškienč, 3228 XXr. 38th St. 
i’alsvmais, nepraleiskite .Šios geros Maršalka K. Urbenė,

| 3313 Union
S. P. TANIS, > *’ ” MICHAEL J. KIRAS Knygč S. Stasiukytč,

Chicago. 11133 Michigan Avė., Chicago, III. 3331 So. Halsted StM .. Chicago, III. 3239 Emerald

Avė
NAUJA VALDYBA DRAUGYSTES 

LIETUVOS BALSAS.

Chicago.

PARSIDUODA Grosernė* ir smul
kių valgomų daiktų krautuvė, 
nis gerai išdirbtas, parduosiu 
giai iŠ priežasties kad einu j 
bizni.

Atsišaukite 1633 S. Jeffierson 
( hicago, III.

Biz- 
pi- 

kitų

St

1 PARDUODU bučornę ir groserne 
Finu • kitų b’znf. Atsišaukite greitai. 

'732 XVest 19th St.,* Chicago.

RFIKMINGA moteris be vaiku 
dėl aožiurėjhl’o vienos vpatos ir 4 
ruimu, gaMs Imti “!,na šeimvninkė. 
Darbo nedaug. Pilnas pragvvenf- 
mns ir drabužis. Visa atliekama 
laiką gidi sunaudoti saviems reika-J
L<»n»c. G»rai rrmierel nnstovl vieta. nriežastis 
Atsišaukite vnat«*Vn» arba laišku į biznį

' P. URBAS, ’ ST.
2017 St. Clair Avė., Cleveland, Ohio. 226 AV. 46th

PARANDAVOHMUI Rimbai “Vik 
Irola” prie kurios yra 50 lietuviš- 
k” Ir angliškų rekordu. Ka’nuvo 
$250.60, parduosime prienama kaina

1411 S. Cnlifornia Avė.
Tel. McKinlev 3968

PARSIDUODA ‘aldainiu kraufn- 
pardavimo, turiu kilų

OPST, 
St.

ir

PRANEŠIMAS KNYGŲ AGENTAMS
Kurie norite pirkti labai pig'aų 

lietuviškas knygas, tai mųlonėkite 
kreiptis vakarais: seredomis arba 
suhatomis nuo 7 iki 9 vai. vakare, progos.

Q T> TAMIC •

M.

Ig.

usymai, 
. Union

Ed. Čepulis, pirm. v
4028 So Artesian 

Laudanskis. pirm, pagelb.
1439 So 50th Avė, Cicero

Žilinskas, nut. rašt
2351 Haniburg St,

Frank Micklin, turtų rašt.
1906 So. Union Avė 

Chs. Maskin, kasierius
668 XV. 18th St, 

Ant. Selemonavičius, ligonių apiek, 
1823 So. Peoria

Susirinkimai atsibuna kas antra 
nedčldienį kiekvieno mėnesio, Ima 
vai po pietų, Jul Malinausko svetai 
nėję, 1843 So. Halsted St

Kenosha, Wis. z 
1919 metams 

Pirm., Kaz. Brazevlčiu.s,
402 Lincoln Street

Ig. Jaseliunas, 
960 Jenne Street.

Jonas Sereikis, 
960 Jenne Street 

Kaz. Orlauskas, 
818 Jenne Street

Iždin., Ig. Orlickis, 
313 N. Sheridan Road

Iždo globėjai':
Juozas Poška, 

809 Albert
M. Songaila, 

653
Maršalkos:

Jonas Kasiulis, 
653

Prot. sekr

Fin. sekr.,

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
Al’ŠVIETA 

Valdyba 1919 metų.

Pirmininkė M. Dundulienė.
1915 So; Halsted 

Pirm, pagelbininkč K. Katkevičienė
2252 XV. 22nd St.

Nutarimų raštininkė J. Pabarškienė, 
2928 XV. 401h PI. 

Finansų raštininkė J. JazavitienČ, 
3125 XV. 381h St. 

Balickienė
3543 So. Union Avė. 

globėjos:

Iždininkė P.

Kasos
J. Baranauskienė. 3810 Lowc

St

Avė.

Avė.

Avė.

Mark et

Street

Street

M. NekruŠas, 
l 420

Garden Street

Orange 
Teisėjas Antanas Bubele, 

313 Quince 
Xrėliavanešiai: 

Juozas Jurevičius,
152 Main 

Petras Milauskas,
R.

Durininkai:
N. JanaviČia, 

614
Ben. Kančios.

* 274 N.

1 Box

Market

Street

Street

Street

56

Street

Chicago Street




