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True translation filed with the post-master ai Chicago, III. May 22, 191!) 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Vokiečiai gavo prailginimą lai
ko atsakymuiisąlygas

Dar 7 dienos atsakymui
Žydai protestuoja prieš pogromus

Talkininkai gabenasi kariuomenę prie Reino
VOKIEČIAI PRAŠO

1 PRAILGINIMO.

PARYŽIUS, geg. 21. — Gra
fas von Brockdorff-Ranzau, gal 
va vokiečių taikos delegacijos, 
paprašė prailginimo laiko Vo
kietijos įteikimui savo atsaky
mo apie taikos sąlygas. Grafas 
sako, kad rengiama daugiautųp- 
tų ir kad bus negalinga jų už
baigti iki 1 vai. po piet ketver
ge, kada užsibaigia paskirtasis 
laikas.

Ilavas agentūra sako, kad ma 
noma, jog prašymas prailgini
mo laiko bus išpildytas. ,

Nota sako, kad vokiečiai no
ri daugiau laiko išstudijavimui 
daugybės klausimų sutartyj, ku
rių dar negalėjo peržiūrėti.

Prailgino 7 dienoms.

PARYŽIUS, geg. 21. — Vo
kieti jpe taikos delegatėjr<i su
teikta 7 dienu prailginimas, ar
ba iki gegužės 29 d., pi Įnami at
sakymui į taikos sąlygas, kaip 
skelbia oficialis pranešimus.

True translation filed \vith the post- 
inastrr at Chicago, III. May 22. 1919 
as requircd by the act of Oct. G, 1917

VOKIEČIAI NEPASIRAŠYS 
PO SUTARTIM.

Sako Vokietijos kabineto auto
rizuotas pranešimas.

BERLINAS, geg. 20. — “Vo
kietija atsisako pasirašyti po 
jai {įt iktomis taikos sąlygomis, 
kadangi jos reiškia ekonominį 
sunaikinimą, politinę gėdą ir 
moralį nupuolimią visos vokie
čių tautos, netik dabartiniu lai
ku, bet taipjau ir dėl dar negy- 
m ilsios gentkartės.” sako pra
nešimas autorizuotas šįryt ka
bineto.

Tiuc Iranslation filed v.ith the post- 
master at Chicago, III. May 22. 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6.1917

GABENA KARIUOMENŲ 
LINKUI REINO.

PARYŽIUS, geg. 20. — Cril- 
lon viešbutyj šiandie vaigšto 
gandai, kad vokiečiai atsisakys 
pasirašyti po taika.

Delei rūstumo situacijos gi n. 
Pershing atšaukė savo kelionę 
į Londoną. Vieton to gen. Per
shing pasiliks Paryžiuje, pasi
rengęs apimti ypatišką koman
dą kareiviais ties Coblenz, kad 
veržties į Vokietiją, jei vokie
čiai atsisakytų pasirašyti.

Atvykstantįs iš Cologne, Cob
lenz, Mayence ir Straussbourg 
apielinkių oficieriai praneša, 
kad keliai yra pilni artilerijos ir 
kitokiomis karinėmis reikmeno- 
mis gabenamomis linkui Reino.

Talkininkų nota Šveicarijai.

GENEVA, geg. 20. — Šveica
rijos telegrafo agentūra patyrė, 

kad talkininkai ir susivieniju
sios valdžios panedėlyj pareika
lavo žinoti iš Šveicarijos tede
ra lės tarybos ar taryba yra pri
sirengusi griebsies smarkių prie
monių kaslink vartojimo bloka
dos, jei Vokietija atsisakytų pa
sirašyti po taikos sutartim.

“Tas reiškia,” sako agentūra, 
“kad talkininkai nori žinoti ar 
Šveicarija sutiks uždrausti vi
są eksportą ir importą j Vokie
tiją, apart talkininkų leistų lai
ke karės.

“Talkininkų tikslu yra išven
gti nesusi pratimp apie ateities 
suvaržymo eksporto į Šveicari
ją atsitikime Vokietijos atsisa
kymo pasirašyti po taikos sutar
tim. Federalė valdžia egzami
nuoja notą ir neužilgo atsaky- 
kys į ją.”

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, III. May 22, 191!) 
as r<.<|uired by the act of Oct. G.1917 
PATĮS AMERIKIEČIAI PRA- 
. DELI)A NEUŽSIGANĖDINTI.

SĄLYGOMIS.
---- -----

LONDONAS, geg. 21.—AVcst- 
minster Gazette Paryžiaus ko? 
respondentas praneša apie luhi 
Amerikos taikos delegacijos na 
rių neužsiganediirimu taikos su
tartim su Vokietija.

“Su kiekviena praeinančia 
diena neužsiganėdinimas, kokį 
nekurie Amerikos komisijos 
nariai jaučia linkui taikos su
tarties, virsta į tikrąją opozici
ją,” sako korespondentas ir tvir
tina, kad buk vienas delegatų 
pa sakęs:

“Sutartis nereiškia taikos; ji 
reiškia karę.”

Korespondentas sakosi esąs 
susirūpinęs ta ntitoma permai
na .Amerikos k va tiem j a tsi neši
mo linkui prezidento Wilsono.

■L—.i

Wilsonas už sutartį.

PARYŽIUS, geg. 21. — Pre
zidentas Wilsonas, centras visų

True translntion filed v Ith the post- 
master at Chicago, III, May 22, 1919 
as reųuircd by Ihe act of Oct. 6,1917 

Taikos Kongrese
DIPLOMATIJA, r- Taryba 

keturių prailgino lafiką 7 die
noms Vokietijos delegacijai pa
duoti savo pastabas; premieras 
Clemjpnceau a Išalky nie į Ran- 
tzau notą spiriasi, kad Vokieti
ja turi prisiimti kaltę už karę, 
talkininkai nemano daryti per
mainų taikos sutartyj.

KAREIVIJA. — AVilsonas pa
sitarė su gen. Pershing ir gen. 
Bliss; Pershingas atšaukia ke
lionę į Londoną; didelis karei
vių ir kanuolių gabenimas lin
kui Reino.

BERLINAS, — Vokietijos ka
binėtas autorizavo paskelbimą, 
kad Eberto valdžia nepasirašys 
po dabartine sutartim,.

vokiečių argumentų, atsišauki
mų ir grąsinimų, nė kiek neper- 
sin^ainė savo nuomones apie tei
singumą taikos sutarties, — au
toritetingai pasakyta šiandie A- 
merikos laikos buveinėj.

Sakoma, kad AVilsonas, kaip 
ir didžiuma taikos valdininku, 4 
mano, kad vokiečiai galinus pa
sirašys. Sprendžiama, kad jis 
yra nusisprendęs nedaryti jokių 
koncesijų, bet laikyties tvirtai 
sutarties jos dabartinėj formoj.

Prezidentas pasakęs savo pa
tarėjams, kad jis nusprendęs bū
ti Paryžiuje iki kol nebus pasi 
rašyta po Vokietijos ir Austrijos 
sutartimis.

True translation filed w;!h the post- 
master at Chicago, III. May 22, 191!) 
as rcųuired by the act of Oct. 6.1917
FERID PAŠA SUDARYS NAU

JĄ TURKIJOS KABINETĄ.

KONSTANTINOPOLIS, geg. 
21. — Iš priežasties rezignavi- 
mo Turkijos kabineto, iššaukto 
talkininku užėmimai Smyrnos,

>

Ferid Pašai tapo pavestas suda
rymas naujos ministerijos. Fe
rid bus didžiuoju viziru ir už- 
rubežinių reikalų ministeriu.

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, III. May 22, 1919 
as reųuired by the net of Oct. G. 1917

APGULIMO STOVIS VAKA
RINĖJ PRŪSIJOJ.

BERN, geg. 21. — Pasak iš 
Beri i no gautos gilios, |apgu Ki
mo stovis tapo paskelbtas Va
karinėj Prūsijoj.

True Iranslation filed xvttb the posl- 
tnastrr at Chicago, III. May 22, 1919 
as required by the act of Oct. G, 191-7

RUSŲ ATSIŠAUKIMAS 
Į PASAULI.

PARYŽIUS, geg. 20.,— Bu
vęs Rusijos premieras A F. Ke- 
renskis ir 7 kiti nariai Rusijos 
steigiamojo susirinkimo ir na
riai Paryžiaus Unijos Atnaujini- 
n:|> Rusijos šiandie išleido atsi
šaukimą į pasaulio demokrati
jas, prašydami greito veikimo 
tikslu pagelbėti Rusijai išeiti iš 
dabartinių chaosinių sąlygų,

Jis pasiūlo suorganizavimą 
misijos, susidedančios iš delega
tų nuo visų valstybių, jų tarpe 
atstovų organizuotų darbininkų, 
kurie nuvyktų j Rusiją ir išaiš
kintų žmonėms ir skirtingoms 
Rusijos valdžioms, kokių denio 
kratinių tikslų jie siekiasi.

Protestuoja prieš 
pogromščikus

25,000 žydų Chicagoje protes
tuoja prieš pogromus.

CHICAGO. — Vakar Chica- 
gos žydai sustabdė savo biznius, 
kad dalyvavus milžiniškame žy
dų proteste prieš lenkų ir rumu
nų rengiamas žydų skerdynes.

Viduroiįbstyj buvo suren
gta didelė demonstracija, kurioj 
dalyvavo virš 25,000 žydų. Pas 
kui atlaikė du susirinkimus di
džiuliame Auditoriuine. Žmo
nių susirinko tiek, kad niekur 
nebuvo vietos nė atsistoti. Su
sirinkimuose kalbėjo Clarence 
Darrow, Dr. J. P. Brushing- 
bam, Dr. J. Thompson, vysku
pas S. Fallow, miesto advoka
tas H. B. Miller ir kiti.

Šį protestą surengė socialis
tai ir kiti pažangesnieji žydai. 
Prieš jį agitavo atgaleiviai žy
dai. Ta protesto demonstraci

ja taigi taipgi parodė, kad alga 
loviai pas žydus neturi jokios į- 
l( kmės.

New Yorko žydų protestas 
,i .....

NEAV YORK, geg. 21. — 
New Yorko žydai šiandie pro
testavo prieš lenkų rengiamas 
žydų skerdynes Lenkijoj, Gali
cijoj ir Lietuvoj, paskelbdami 
pusę dienos švente. Arisos dir
btuvės, sankrovos ir teatrai bu
vo uždaryti žydų apgyventose 
vietose.

žydų kongresas protestuoja.

..BOSTON, Mass., geg. 21. — 
Amerikos žydų parapijų unija, 
kuri laiko savo konvenciją šian
die vienbalsiai priėmė rezoliu
ciją protestuojančią prieš lenkų 
rengiamus pogromus ir reika
laujančią, kad laikos konferen
cija tas žydų skerdynes sustab
dytų. Rezoliucija bus pasiųsta 
prezidentui Wilsonui. Unija at
stovauja 200parapijų 177 mie
stuose.

Darbininkų kova
Stengiasi sulaužyti visuotiną 

'streiką.

VINNIPEG, Man., geg. 21. — 
Kapitalistai ir miesto valdžia, o 
taipjau “piliečiai” — įvairaus 
pla'uko biznieriai ir profesiona
lai, visaip stengiasi sulaužyti vį? 
suotiną šio miesto darbininkų 
streiką, bet darbininkai laikosi 
kaip uola ir visos kapitalistų pa
stangos nueina niekais. Miesto 
viršininkai skelbiasi atlikę di
delį darbą, kad buk jie suorga
nizavo maisto pristatymą, ir 
tuo aplaikę pergalę ant slreikie- 
rių. Betgi ištikrųjų tas pada
ryta tik su leidimu ir sutikimu 
pačių slreikierių. Tik miestui 
pasisekė padidinti vandens spali 
dimą, bet ir tai atsigabenus 
streiklaužių iš kitų miestų. Ma- 
yoras gi prigrąsino^miesto dar
bininkams pąšaliiAnui iš darbo, 
jei jie nesugrįš tuojy darbą. Tas 
nepadarė į JstrdikietVus jdkios 
įtekmes.

Fabrikantai vis dar atsisako 
tartis su darbininkais — mat vis 
dar tikisi sulaužyti streiką. Dar
bininkai gi reikalauja pripažini
mo visų dalyvaujančių streike 
unijų ir sugrąžinimo visų strei
kuojančių darbininkų. 
♦

5,000 Sustreikavo.

ST. PAUL, Minu., geg. 21. — 
Nariai 16 įvairių darbininkų li
nijų sustreikavo šįryt parėmi
mui streiko paprastųjų darbi
ninkų (lėberių), kurie reikalau
ja mokesties pakėlimo po 12c į 
vai. (dabar gauna 40c vai.) 9 
vai. darbo dienos ir pripažinimo 
jų unijos. J

Organizuojasi.
CHICAGtl — Krasos klerkai 

nepaklausė krasos viršininko 
Burlesono uždraudimo organi- 
zuoties ir suorganizavo Chica- 
gos Terminai Raihvay Postai 
Clerks* Ass’n. į kurią įstojo dau
giau kaij) 400 klerkų. Jie. gau
na po $91 į mėnesį, mažiausiai 
už visus kitus krasos darbinin
kus ir nori gauti $400 į metus 
bonuso.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

frne translation filed wi h Ihe post- 
nuistci’ at Chicago, III. May 22, 1919 
as reųuired by the acl of Oct. G, 1917

SINN FEIN NEMOKĖS 
MOKESČIŲ.

DUBLIN, geg. 21, — Sinn Fci- 
ndriai nutarė padaryti pirmą iš
bandymą “lAirijos irespublikos 
nepriklausomybės” atsisakymu 
mokėt Anglijos valdžios uždėtas 
mokestis nuo pajamų. Jie pa
skelbė, kad nė peno nebus mo
kama tuo pamatų, kad Anglijos! 
valdžia, kuri uždėjo mokesčius 
yra “svetima valdžia” ir neturi 
galės Airijoj.

True hanslatlon filed wnh Ihe post- 
master at Chicago, III. May 22, 191!) 

| as reųuircd by Ihe acl of 6ct. G. 1917
Susekė kontr-revoliucinį suokal

bi Budapešte.

BUDAPEŠTAS, geg. 19. — 
Nauja kontr-revoliucija tapo ati 
dengta šiandie. Daug minamų 
konspiratorių, jų tarpe ir jų va
dovai liko areštuoti ir amunici
jos '•"'sandėliai tapo užgriebti. 
Konspiraloriai manė suorgani- 
suoti baltąją gvardiją ir užim
ti Budapeštą, areštuojant Belą 
Kun ir kilus sovietų valdžios na
rius.

Per Atlantiką.
ŠIANDIE SKRIS | LISABONĄ.

PON I A DELGADA, geg. 21.

Lieut. A. C. Beed paskelbė, 
kad viskas yra prirengta ir jis 
rytoUiuštant hydroplanu NC-1 
išskris į Lisaboną, |Poi‘tugali- 

joj, <S()() mylių atstume, jei oras 
leis.

Sulūžęs bydroplanas NC-3 y- 
ra išardomas ir bus parvežtas į 
Suv. Valstijas. Sakoma, kad 
reikės 100 n^echanikų ir 3 mė
nesių laiko, kad jį tinkamai pa
taisius ir jis vėl galėtų lekioti.

NĖRA ŽINIŲ APIE HAWKERĮ

LONDONAS, geg 21. — Jokios 
žinios negauta apie likimą drą
saus australiečio Ihnvkcr, kuris 
mažu Sop\vilh biplanu nedėlioj 
išskrido iš Newfoundlando į Ai
riją.

Nebėra vilties, kad jis ir navi
gatorius Griovė butų dar gyvi. 
Manoma, kad juos nelaimė pa
tiko kur nors palei Newfound- 
landą, ar viduryj jurų ir nie
kad nebus sužinota nė kaip, nė 
kur jie žuvo.

Visi laikraščiai garbina drą
sumą jaunuolio ir kartu smer
kia valdžią, kad ji nesirūpino 
pagelbėti jam ir apsaugoti ke
lionę, kai)) tą padarė Amerikos 
valdžia dėl savo skrendančių 
per Atlantiką aviatorių.

IŠSKERDĖ 41 ŽMOGŲ.
WASHINGTON, geg. 17. — Iš 

oficialių šaltinių gauta žinia, 
kad febeistų vadovo gen. Ga- 
bay sukilėliai nesenai užpuolė 
netoli Vera Cruz, Meksikoj, Al- 
vardo linijoj traukinį ir už
mušė 41 žmogų, jų tarpe keletą 
moterų ir vaikų ir traukinio 
sargybą. ,

Senai mirė tik dabar rado.
CHICAGO. — Jau keletas mė

nesių kaip apielinkės gyventojai 
nebematė pedilioriaus Wm. Ro- 
bbins, 2 22 So. Throop St. ir pr
adėjo stebėtis kur jis galėjo pra
pulti. Vakar policija įsialužė į 
jo narną ir rado jame jo lavoną. 
Kaip spėjama, jis mirė apie Ka
lėdas.*

True translntion filed with the post-master at Chicago, 11). May 22, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

Atstovų butas priėmė moterų 
balsavimo bilių

h-..................■■■n -i.i. <----------

Lenkai veržiasi Galicijon

Illinois legislatura priėmė kratų bilių
ATSTOVŲ BUTAS Už MOTE

RŲ BALSAVIMĄ.

Susan B. Anthony priedas pri
imtas 304 bakais prieš 89.

WASHINGTON, geg. 21. 
Atstovų butas šiandie antru kar
tu parėmė moterų balsavimą vi
soj šalyj, kada Susan B. Antho- 
nv priedo rezoliucija buvo pri
imta 304 balsais prieš 89.

Priedo rėmėjai tuojaus prisi
rengė pradėti vesti savo kovą se
nate. Senatas jau du sykiu at
metė tą priedą pereitame posė
dyje, bet dabar tikiniąsi gauti 
reikalingus du trečdaliu balsų.

šiandie pergalėta 42 balsais 
daugiau, negu reikalaujamų 
dviejų trečdalių. Pirmesniame 
balsavimp apie rezoliuciją sau
sio 10 d., 1918, lygiai reikalau- 
jamiisis skaičius al]irmaty\fų 
bal.\ų paduota.

Abiejų partijų buto vadovai 
trumpuose debatuose prieš bal
savimą ragino priėmimą priedo, 
bet tani/ priešinosi daugelis pie
tinių valstijų kdeinokratų, taip 
jau keli Naujosios Anglijos re- 
publikohai.

Politiniai balsavimas pasida
lino sekamai: 200 republikonų, 
102 demokratų, 1 neprigulmin- 
gasis ir 1 prohibicionistas bal
savo už priėniimą priedo, o 70 
demokratų ir 19 republikonų 
balsavo prieš. Pirmininkas Gi- 
llett, kuris balsavo prieš rezo
liuciją pirmesniuose balsavimu
ose, nebalsavo šiandie.

Reikalauja pasiaiškinimo 
apie politiką linkui 

Rusijos.

WASJ11NGTON, geg. 20.
Rezoliucijos reikalaujančios pa
aiškinimo apie Amerikos karei
vius Siberijoj tapo įenštos šian
die senatoriaus Poindexter, se
natoriaus Johnson iš Californi- 
jos ir atstovo Emerson. Jos rei
kalauja paaiškinti kiek ten yra 
kareivių ir kokios politikos lai
komąjį. Senatoriaus Johnson 
rezoliucija ypač reikalauja pa
aiškinti ką manoma daryti su 
8,000 reguliarių kareivių, dabar 
rekrutuojamų tarnavimui Sibe
rijoj. *

True hansltftion filed with ll:« p'>st 
master ai (aftieago, III. May 22. 1911 
as rcijuircd by the act of Oct. G, 1917

LENKAI VERŽIASI 
GALICIJOJ.

Varšava skelbia daugiau 
pergalių.

VARŠAVA, geg. 20. — čia iš
leistas šitabo Jifidialjs praneši
mas skelbia lenkų paėmimą 
Drohobycz, Boryslaw ir Mikola- 
jo\V, jų kampanijoj Galicijoj.

Pranešimas priduria, kad len
kai perėjo Dniestrą arti Roz- 
wadow.

Ukrainai smerkia talkininkus.
VIENNA, geg. 20. — Pasnk^

čia gautų žinių, smarkiausio po
būdžio mūšiai tarp lenkų ir Uk
rainą siaučia rytinėj Galicijoj. 
Kalbėdamas apie situaciją, va
karinės Ukrainos premieras pa
sakęs:

“Beprotiška talkininkų politi
ka remimje lenkų yra kalta už 
situaciją.

“Talkininkai pabrėžė, kad ge
nerolo Haller armija neturi bū
ti naudojama prieš mus, bet tas 
yra daroma. Premieras Pade- 
re\vski daro komedijinę grąsini 
mą rezignuoti, kad buk negalįs 
išpildyti savo prižadų.”

Prrniiero pranešimas užsibai
gia:

“Tegul kraujas tūkstančių 
lenkų Ukrainoj puola ant gal
vų tų, kurie veda ar daleidžia a- 
takas ir naikinimą Ukrainos vil
ties būti liuosa.”

ILLINOIS SAUSIEJI 
LAIMĖJO.

Legislatura priėmė kratų 
bilių.

SPBINGFIELD, 111., geg. 21. 
■— Sausieji šiandie laimėjo Illi
nois legislaturo j, kada butas 
80 balsais prieš 67 priėnrė kratų 
ir užgriebimo bilių, kuris leis 
sausiemsiems daryti užpuoli
mus ant namų, krėsti juos ir už
griebti rastus ten svaiginančius 
gėrimais. Dabar tą bjaurų bi
lių gali atmesti tik gubernato
rius Lowden.

Betgi kitas bjaurus sausųjų 
liulius, kad paskirti “prohibici- 
jos komisionierių.” nepraėjo. 
Sulig to biliaus gubernatorius 
butų turėjęs paskirti žinomus 
sausuosius daboti pildymą kra
tų biliaus. Tuosyk sausieji bu
tų likę pilnais viešpačiais.

Kratų bilius, jei gubernato
rius po juo pasirašys, veiks po 
liepos 1 <1. tik tokiose vietose, 
kurios ir dabar sausos. Atme
tus antrą bilių, nebus specialių 
korpusų vykinimui prohibici- 
jos ir bilius bus pildomas da
bartinių policijos ir pavietų val
dininkų. Chicagoje ir kitose 
šlapiose vietose kratų bilius pra 
dės veikti tik kada įvyks visoje 
šalyje tikroji prohibicija, t. y. 
sekamais lietais.

PRIĖMĖ 8 VAL. MOTERŲ 
DARBO BILIŲ.

SPBINGFIELD, IIL, beb. 21. 
— Illinois senatas šiandie 36 
balsais piįeš 4 priėmę Barr bi
lių aprubežiuojantį darbo va
landas moterims iki 9 vai. die
noje ir iki 48 vai. savaitėj. San
krovos, ligonbučiai ir keninių 
produktų dirbtuvės yra paliuo- 
suojamos nuo įstatymo pildymo 
laike veiklumo sezono. Bilius 
dabar eina atstovų butan. Dar
bininkai tam biliui nepritarė, 
kadangi jis vistiek neapgina mo
terų darbininkių.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”
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NAUJIENOS

the Uthoarilen New» FnK (X. Imu

SO. HALSTED ST^ 
CHJCAG<\ LUJNOia

Naujienos eina kasdiena, iisklriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SU Chicago. 
JJL — Telefonu: Canal 1506.

Užsisakomoji Kalnai
Chi nagoje — pačtu:

Metms ..................................
Pusei meto ........................
Triius mėnesiams ..........
Dviem mėnesiam ............
Vienam mėnesiui ......

Chicagoje — per nešiotojas
Viena kopija ............................. 02
Savaitei .................   13
Mėnesiui ..................................... W

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
pačtu:

Metras...................  15.00
Pusei meto ......................... .. 3 00
TYlius mėnesiams ....................... 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 65

IMnigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymo.

$6.00
3.50
1.65
1.45

. 75

Truc translatlon filed witn the post- 
master at Chicago, III. May 22, 1919 
as rcquircd by the act of Oct. 6,1917

Leiskite Rusijai 
tvarkytis.

Ant Rusijos yra uždėta blo
kada j tai yra neleidžiama į ten 
nieko įvežti ir nieko išvežti.

Be formalio karės apskelbi
mo į Rusiją yra siunčiamos mi- 
litarinės spėkos prieš jų kariau
ti. Jas siunčia Anglija, Fran- 
cija, Japonija ir Suv. Valstijos.

Omsko valdžia, kuri nėra Ru
sijos žmonių paskirta valdžia, o 
tik save pusiskelbusi kaipo vi
sos Rusijos valdžia, kuri yra 
silpna, apima nedidelį šiaurinės 
Rusijos plota vadovaujaiilįų ad
mirolo Kolcako, jau yra pripa
žinta kaipo de facto Rusijoe val
džia ir jai teikiama visokia pa- 
gelba karėj su bolševikų vai

Gen. Denikinas ir Petlura, ku- 
riedu irgi veda kontrrevoliucinį 
judėjimų, taipgi gauna paramos 
ir pagyrimo.

ir 
tos 
be 
ir

verda kova tarp revoliucinių ir 
kontrrevoliucinių j^egų, nes 
mes, kurie esame gyvenę Rusi
joje, žinome, kiek ten buvo 
pų, Činovninkų, dvarininkų 
tamsių mužikų. Juk visos 
tamsios jiegotf su tikslu ir 
aiškaus tikslo organizuojasi
veikia visa išgale, kad tik praša
linus revoliucijinius elementus 
nuo šalies tvarkos vedimo.

Jeigu buržuazinės šalįs remia 
Kolčakus, Denikinus ir pana
šius kariautojus ir jeigu jos net 
savo kariumenę siunčia kariau
ti prieš bolševikus, kas gali ti
kėtis, kad jos nesiunčia savo 
agentus į Kusijų daryti keblu
mus bolševikčinis, arba kad jos 
neduoda , niatcriales paramos 
organizacijoms, veikiančioms 
Rusijoj prieš bolševikus? Nors 
šito negalima darodyti, bet spė
jimui dirva labai gera.

Imant viskų atidon, kas vir
šui pasakyta, matosi, kad prie- 
revoliucij'iniain judėjimui Rusi
joj duodama labai gera proga, 
ir jeigu ten nebūtų ytin galingos 
revoliucinės jiegos, tai reakcio
nieriai greitai |nity tviršų. Juk 
ir caras valdė salį ginklu ir ka
lėjimu, vienok jo sostas griuvo. 
Prim|ctinias bolševikams, kad 
jie valdo šalį ginklu ir todėl lai-

tui priešingos bolševikų taktikai.
Šitas straipsnis yra rašomas 

ne todėl, kad užgirti bolševikų 
taktikų, ne todėl, kad nurodyt 
juos esant be klaidų, o todėl, 
kad atkreipus atidų į faktų, Jog 
revoliucijos jiegos Rusijoj yra 
milžiniškos. Bolševikus apga
lėti visai nereikėtų, kad tos jie- 
gos jau ir liko sunaikintos. Ži
noma, .1 jų apgulėjim^s išsykio 
nudžiugintų viso pasaulio bur
žuazijų ir utgaleivijų. Bet Sto
kis npgalėjimas reikštų tik laiki
nų fiziškų (pergalę, kokia naudo
jasi carai, kaizeriai ir kiti valdo
nai. Revobucijinės dvasios, iš
augusios iŠ gyvenimo reikalo, 
niekas neapgalės ir nesunaikins. 
Jeigu patįs Rusijos gyventojai 
negeis bolševikų valdžios ir jų 
prašalins, tai bus faktas, kad ji 
neatsakė jų gyvenimoreikalams, 
kad ji buvo netikusi. Bet jeigu 
jie ir liktų prašalinti susijun- 
gun visom* reakcijos Ilu-
sijoj su pagelba viso puržunziš- 
ko pasaulio, tuomet nereikštų, 
kad Rusijos žmonės jų negeidė, 
kad jie nedarė jiems tinkamos 
tvarkos. Patįs Rusijos gyvento
jai turi būti leisti dary ti savo 
naminę tvarkų.

Kad prie dabartinės valdžios 
Rusijoj yra daug betvarkes, ba
do ir gal žiaurumo, abejonės a- 
pie tai gali būti mažai. Bet juk 
Rusija ir pirnjiau nėra turėjusi 
geros tvarkos. Pirma galima 
buvo kaltinti jos valdžių, nes ji 
turėjo progos tinkamai sutvar
kyti šalį ir nesinaudojo ja tiks
liai. Dabar visos tamsios jie- 
gos kelia galvų prieš revoliuci
jų, liko uždaryta šalis nuo įga- 
benimo ir išgabenimo bile ko, 
apstatyti liko jos rūbeliai sve
timų šalių kareiviais, kurie ve
da tikrų karę prieš jų, užpludin- 
ta šalis liko pricšrevoliuciji- 
niais agitatoriais ir tvarkos ar
dytojais ir po visko to ji 
kaltinama už tinkamos tvarkos 
nepadarymų, už badų ir kitas 
bėdas, šitokia ironiją yra ne-, 
pateisinama. Reikia duot pro
gų Rusijai susitvarkyti-atidaryt 
susinešimų su ja, ištraukt karino 
menę iš jos, nėrėm t jos prieš* 
rcvoliucijinių elementų, o tuo
met matysis, ar ji moka susi
tvarkyt ar ne. Tuomet jei vie
na frakcija netiks tvarkos vedi-, 
me, susidės kelios arba užims 
vietų kita. Tuomet tik apie ti
krųjų demokratijų Rusijos revo
liucionieriai galės svarstyt ir 
vykdint jų, kuomet revoliucija 
nebus pavojuj — kuomet nerei
kės jos ginti.

jimu taip, kaip darbinio IBM.
Naujasis įplaukų aklas leid

žia pirkėjui 3% nuoš Pergalės 
Popierių skolintis perkamųjų 
kainų ir atitraukti palukius mO- 
kumus nuo jo aplamų įplaukų 
be Įskaitymo jo aplamose į- 
piaukose palukių apturėtų nuo 
popierių. Šitas patogumas yra 
pilnai prieinamas taip korpora- 
djou^s, taip pavieniams.

Breton parodo, 
svarbus finansinis Suv. Valstijų 
padėjimas virto* ačiū karei.

KANADA.

Truc translation filed wi h the post- 
master at ('.hieago, UL May 22, 1919 
as reciuired by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(žinioa Intemalienal Labor

SUV. VALSTIJOS.

PaUriinas didiesiems įdeli- 
ninkams.

neatlaiko prieš gyventojų judė
jimų, kuomet tas judėjimas yra 
pagimdytas gyvenimo reikalo. 
Revoliucionieriai prie caro ne
gavo pagelbos iš kitų šalių, t. y. 
jų nerėmė ne viena šalis gink
lais, pinigais, maistu ir propa
ganda, o vienok jie sugriovė ca
rizmų. Dabar Rusiįos reakcio
nieriai su pa geibu netoli viso 
buržuaziško pasaulio negali su
griauti bolševikų valdžios, ne
žiūrint, kad pačių •Rusijos socia-

tarpe yra daug nesutikimų ir 
kad tūlos jų frakcijos yra griež-

Wilimngtefi, Del. — Tik-kų 
pasibaigusios penktosios lais
vės paskolos agi tuvi mo laiku 
vietos dienraštyje pasirodė ši-, 
tokis reikšmingas paskelbimas. 
Jo tižvardinimu buvo, “Perga
lės Laisvės Paskolos Pramoni
nis Komitetas Studijuok iš- 
im lybės inivilegijas, patarimas 
kotporacijonis.”

Įplaukų akte 1919 nv, jo pri
taikyme prie Pergalės Paskolos 
Povierių, yra duodamos plates
nės iįimtybės privilegijos negu 
piriijcsnėsems laisvės paskolos 
laidoms. Nedaug korporacijų 
liečiamų perdidelįų pelnų mo
kesčiais jr nedaug didesnių pa- 
vienių įdėliniukų Jiešiamų anč- 
dėjiuiajs mokesčiais pagal į- 
plaukinių mokesčių įstatymų, y- 
ra apsipažinę pilnai su šitų iš- 
in^lybių v«rle.

Kol kas agitacijoje šitos dvi*

Kaipo pavyzdį, paimsime pa
vienį su $100,000 grynų įplau
kų, kuris nusiperka $200,000 ka
pitalo sumų 3% nuoš PergaKs 
Popierių, pinigais skolintais po 
4% nuoš. Paskolos nupirkimui 
bus 95 nuoš., arba $190,000, to
kiu budu įdėlio grynais pinigais 
bus $10,000. Palukys nuo pa
skolintų $190,(XX) po 4% nuoš 
išneš $9,025, kuomet |Hilukio 
gaunamo nuo $200,000 Perga
lės Popierių, po 3%% bus 
$7,5(M), kas dėl palukio skirtu
mo parodo nuostolio

Bet gaunamasis palukys nėra 
antdedamas mokestines, o už
mokėtasis palukys $9,025, yra 
atitraukiamas nuo pirkėjo į- 
plaukų antdedamų mokesčiais 
skaitant ančdėtine mokėsiu kai
na (48% ančdėtinių mokėsiu ir 
8% normalių mokesty) arba 
56% $9,025 mokėsiu užvaduo
ja n|a $5,054. Atitraukus nuo 
šitų užvaduojamų mokesti, 
$5,054 prakišo m uosius palu
kius $1,525, gryno metinio už- 
vadavimo yra $3,529 kas metai 
nuo pradinio $10,000 grynais 
pinigais įdėlio. Jei 10,000 butų 
sunaudota nupirkimui $10,(MM. 
popierių, tai įplaukų bulę 
$375. Tokiu budu gryno meti
nio sutaupymo yra $3,154 nuo 
pradinio $10,(MM) grynais pini
gais

Už ir prieš Vienų Didžiųjų 
Unijų.

Hamilton, Ont. — Jungtines 
Inžinierių Draugijos šakos Ha
miltono apskrityj (sėdyba Lon
done, Anglijoje) turėjo masinį 
susirinkimų geg. 2 d. apkalbėji
mui klausimo apie susidėjimų 
šit Viena Didžiąją Unija. Susi- 
rinkinįas buvo pilnu pasiseki
mu kas dėl jo skaitlingumo ir 
nubalsavimo vienu balsu už pri-

Hamiltonas, Ontario, turi gal 
a (Žagarei viausių amatų tarybų 
Kanadoje, nes ji ne tik pasižy
mėjo pusi priešiningi Vienai Di
džiajai Unijai, bet ir nutarimu 
neveikti proponuojaįname vi
soj provincijoj straike, kuris 
šaukiama tam, kad privertus iš
pildyti Tomu tos metalo ama
tų reikalavimus. Jie teisinosi 
tuomi, kad miestas nėra gana 
suorganizuotas, bet jie nedaro 
jokių pastangų organizavimui- 
si.

Hamilton miesto taryba, nu
spręsdama pasinaudoti Ontarios 
butų sumanymu paskutinę sa
vaitę kovo mėnesyj paskyrė 
narius vietos butų komisijon ir 
nusprendė, kadx darbininkai tu
ri turėti vienų atstovų.

Bet kuomet kontrolierius Ha- k \

tmanų, o kontrolierius Halford

išdėlio, arba 31% pelno. ,

Penkiadienė savaite 
statytojams.

Seattle, geg. 2 d. — Sulig sta
tymo aitfatų tarybos sekreto
riaus užreiškimu Seat ties sta
tytojai nedirbs daugiau šeštadie
niais. Ateityje jie dirbs tik 
penkias dienas savaitėje. Nau
jasis darbo sąrašas yra pa
sekme visuotino balsavimo įvy
kusio sausio mėnesyje ir įėjusio 
į gailų geg. 3 d. Penkių darbo 
dienų savaite manoma suma
žinti Išdarbių skaičių, kuris pa
didėjo kareiviams ir jūreiviams 
sugrįžus. Paliečiamieji any
tai yra šitie: šviniai, statytojai, 
htatynios geležies darbininkai, 
paprastieji statymo darbinin
kėj, asbcalos darbininkai, elek- 
žrbunkai, garo pritafeytojai, ke
ltuvų Matytojai, mūrininkai, 
keliamieji inžinieriai, stogaden- 
giai, |M)Hų varytojai. Piėslri- 
niukai, tekoriai ir malioriai jau 
turi penkių dienų savaitę mm 
seiliaus.

įvyko nepersilaužimas. Kaip 
'dalykas galų gale bus nutartas 
sunku pasakyti, bet aplinkybes 
yra tokios, kurios gali suskaldy
ti narius, kurie laikėsi vienybės 
nuo pereitų miesto rinkimų.

Pavasaris
[Darbininko įspūdžiai.]

gtai ir pavasaris! Vieniems ji
sai žada neapsakomo linksmu
mo, žaismių, kitiems... o ki
tiems?.. .

Gaivi pavasario saulė, tary
tum senai laukiama viešnia, 
žvelgia pro vos permatomus, 
skudurais uždangstytus langus 
ir žadina, žadina...

Pavasaris... Antai1, miliardai 
įvairių-įvairiausių gyvūnų svei
kina jį, himnus jam kartoja.

Pavasaris... j
Darbininke, kodelgi tu nelin

ksmas? Kodėl nesidžiaugi nu- 
budusia pavasario gamta? Ko 
lindi?...

Tu alkanas? Tu badauji? Ta
ve persekioja nepalaima: esi iš
juokiamas, paniekinamas ir net 
retkarčiais

savaitės 
laimėjo

Vilagininkai laimėjo 44 valandų 
savaitę.

Brooklyn, N, Y. — 
turėtos 54 valandų 
Brooklyno vilaginmkai
44 valandų savaitę ir gerų pa
kėlimų mokesties. Taip-pat la
po padaryta sutartis tarp tarp
tautinių vilagininkų unijos jun

sivieųijimo ateityje taikyti gin
čus komjtetui susidedančiam iš 
keturių atstovų nuo kiekvienos 
pusės ir bcĮiartyvio pirmsėdžio.

Finansinių imperializmas.
New York. Alberl Breton, 

Ne.w Yųrko (iuaruntee Trust 
kompanijos vice-prezidentas, ai 
kreipia domų į reikalingumų 
saugoti įdėlius užsieniouose. S. 
Valstijų, našumo pajiega labai 
padidėjusi. Taigi kas reikia da
ryti su antviršiu? P-nas Breton 
sako Guarantee Nchvs (už ba
landį, 1919 m.,) siūlo šitokį pa
tarimą: “šitam klausimui yra 
lik vienas išrišimas reikia iš
plėsti musų užsienio rinkas ir 
sutverti naujos“. Papasakojęs

klesos neatsižymėjo užsirašinė- tam tikras randamas

aj)kalamas?..
Atgimusia pavasaris visa tai' 

nepažįsta. Jis jaunas, laisvas, 
nesulaikomas. Tai nepažįsta nė 
tie miliardai įvairių gyvūnų, ku
rie sveikina jį, himnus ja mkar- 
toja. Jie visi lygus!

Tu skundies? Tavo brolis- 
žmogus lėbauja, kad tu badau
tum; jisai gyvena pertekliuj, i- 
dant tu skurstum. Jisai turi 
storų tvirtų plėgų tik todėl, kad 
tavo nugara dar storesne... Tu 
nuolat tyli ir nulenki sprandų, 
idant tavo broįįs-žmogus atėjęs 
tau įsakymus duotų, tavimi ariu 
ir akėtų... Taip?

Tik-kų atgimusis pavasaris te
žino viską: džiaugkitės, mylė
kitės, gyvenkite!..,

Jisai nesuleikomas, tverian
tis, pergaiintis. Taip, pergaliu 
tis! '

Darbininke, o tu ar nesutveri 
visa tai, kuo džiaugiasi ir minta 
tavo brolis-žmogus? laip, tai 
tavo raumenų ir smegenų dar- 
jas.

Pavasaris... jaunas, 
nesulaikomas.

Pasek jį, mano drauge, darbi
ninke. Ir tu dvasia buk jau- 

l^iutis, nas, laisvas ir nesulaikomas. Pa-

J * H

laisvas,

CKlc«io, m.
busk^A apsidairyk ir pamatyk 
tai, ko tu iki šiol nematei — buk 
laisvai!

Pavasaris — sveikink jį ir 
kartu nusikratyk tuos pančius, 
kurie tau trukdo pasiekti savo 
pavasarį — pasiliuosavimo pa
vasarį.

Pabusk!

Ketvergas,-Gegužės 22 d. ’19
■.■■■....e iįmįiuįj....._______________

— Gvaizdikas.

Kapitalizmo žiaurumas.

Be atžvillgos į veislę, s|>alvų, 
tikėjimų, kailių ar tautybę, ka
pitalistinis žiaurumas a|)sireiš- 
kfa visur, kur lik įsisteigia ka
pitalistinė pramonė. Kapitaliz
mas nepasotinamas, jis vis kų 
rįju. Kur jis kojų kelių, ten 
žmones krinta, kaip kviečiai 
kirtėjo dalgitr kertami.

Šitai pranešimas iš Argenti
nos (Monthly Labor Review), 
kurs sako, kad m)tži berniukai 
ir mergaitės vietoj to, kad lan
kius mokyklą, o visą liekama 
laiką suvartojus pramogoms, 
žaismėms, savo jaunučio kūno 
ir dvasios vystymui ir auklėji
mui, priversti eit dirbt duonai 
pelnyties, o dirba jie sunkiai, 
gaudami algos apskritai imant, 
po devynis dolerius per mėnesį!

Tarp 1914 ir 1917 melų skai
čius vaikų/ kurie prašė valdiš
ko leidimo dirbti, padidėjo 18.6 
nuošimčiais. Per tų laikų 98.5 
nuošimtis visų vaikų, kurie to- 
kij leidiny) prašė, buvo am
žiaus L.rp 12 ir 15 metų. Iš

šinitadaliai buvo berniukų ir 
trįs dešimtadaliai mergaičių.

Ne tik Lancashiro ir Georgi
jus medvilnes fabrikuose; netik 
Pennsylvanijos anglių, kasyklo
se; ne tik čia Amerikoj, bet vi
sur, l/k kajhitailizlirtis įsi-

kaulai triuškinama malama, pa
verčiama trųša “investmen- 
tams” nutręšti, idant jie neštų 
piniguočiams gausaus pelno. — 
Scolt Nearing.

i. il-Jjll-idee:

KOflESPŪNOENCIJOSj
WEST FRANKFORT, ILL.

Iš darbininkų gyvenimo.

Tai didokas miestas, gulintis 
tarp Cliicagos ir St. Louis’o. 
Gyventojų jame priskaitoma a- 
pie šešioliką tūkstančių, jų tar
pe vienas tūkstantis lietuvių.

Darbų,.kitokių kaip anglies 
kasyklose, nėra. Tų kasyklų čia 
randasi šešios. Ale ir jose dar
bai eina nekaip: dirbama vos po 
tris diegas į savaitę. Kas dėl 
darbo sąlygų, tai jos čia neblo
giausios. Nors ir randasi šiek-

rai prižiūrimos, tai ekspliozijų 
neatsitinka. Angliakasių algos 
yra tokios: už kiekvienų iškas
tų tonų moka po 63 centus. Belo, 
čia yra dar ir tas patogumas, 
kad kasėjui nereikia “pušyt’’ 
savo karų ir nereikia tiesties ke
lių. Taipjau nereikia skirstyt ak
menis ir anglis. Visa tai atlie
ka “kompidncni” darbininkai, 
kuriems n/okama po 5 dolerius 
už 8 valandas, aiba po 63 cen
tus į valandų. Visi darbininkai 
priklauso United Miners Wor- 
kei\s unijai. Todėl lai ir darbo 
sųjygos yru tokios, kaip kad 
minėjau.

Čia gyvenanlįs lietuviai kone- 
išimlinai dirba anglies kasyk
lose, išskyrus keliūtų lietuvių 
biznierių yra trįs — dvi bučer- 
ni ir viena “fotografijų studi
ja“.

Šiaip apsigyventi čia nelabai 
patogu: vieta, labai slėni ir te

Lietuvių draugijų randasi še
šios. LSS.. 73-eia kuopa, L. Lais
vamanių Federacijos 14-la kuo
pa, SLA. 194-ta kuopa, Liet. 
Lai#v> Pašalp. Draugija, Lictu-

vos Sūnų ir Dukterų Draugija 
ir, regis, dar viena.

Taigi turint tiek draugijų, ro
dos, turėtų būti nemaža veiki
mo. Bet to nėra. Veikime pa
sirodo tik pavieni tų draugijų 
nariai, didžiuma — miega. Vi
sa, kuo vietos lietuviai gal “pa
sirodyt,“ tai “vakaruškos” — 
šokių vakarai. Pastaruoju lai
ku pakelta klausimas apie įstei
gimų viešo knygyno ir svetai
nės. Abudu užmanymu yra 
geru ir turint gerų norų bei pa
sišventimo, lengva butų juos 
įvykini, bet... Tuo tarpu tai y- 
ra tik pienai. Pagyvensimi — 
pamatysime.

Apie jaunuomenes veikimų 
lieka pasakyti tiek, būtent kad 
jos čia yra nemažai ir kad ji — 
bent didele didžiuma — visų 
liuoslaikį praleidžia prie “dai- 
sų” — kauliukų. Nevienas taip 
ištuština savo kišenių ir dar gau 
na “aplamdyti...”

Beje, 26 dieną, Čia j-
vyks prakalbos. Rengia LSS. 
73-Čia kuopa. Prakalbų vieta 
— lenkų svetainėje. Kiekvie
nas lietuvis darbininkas turėtu 
atsilankyti.

— Kairysis Latras.

SAN FRANCISCO, CAL.

Pramogų vakaras.

klausinčja^nas detektivas, kuris 
areštavo laikančius susirinkimų 
narius. Tas pripasakojo viso
kių niekų, bet iš visų jo pasako
jimų buvo aišku, kad susirin
kusieji laikė ramų susirinkimų 
ir “tvarkos dabotojų” įsiverži
mas ten buvo bereikalingas. Po 
to kaltintojų pusės advokatai 
pradėjo rodyti |ciif>ėfjd|į “baisų 
laikraštį” — Musų Tiesų. Tik, 
vargšai, jie nežinojo kas tokio 
baisaus jame parašyta, nes lie
tuviškai jie nemoka. Taigi tei
sėjas jų “faktais” negalėjo rem- 
ties ir pareikalavo daugiau. Ta
da parodyta du anglų kalba la
peliai: “A letler irom Debs to 
you” ir “The Day of the Peo- 
ple.” Girdi, tai tikriausias bol
ševizmas. 'Tokie žmonės — di- 
deliausias pavojus šaliai ir U. 
Kaltinamųjų advokatas tečiaus 
šituos jų argumentus sumušė į 
dulkes ir visi septyni suareštuo
tieji nariai lapo išteisinti. Vadi
nus, luimojomo mes. Cly-
IlUSiS LSS. 201 kp. narius advo
katas buvo iš Chicagos, jį at
siuntė, rodos, socialistų partijos 
ofisas.

Draugai, tegul visa lai priduo
da mums dar daugiau drąsos ir 
energijos — varyti minių orga
nizavimo bei švietimo darbų tri
gubu spartumu.

—Kareivis.

Gegužės 10 dienų SLA. 106-la 
kuopa surengė pramogų vaka
rų — balių. Nors lietuvių čia 
nedaug, alc kad susirinko iš 
aplinkinių n^iestelių, o kartu i 
lietuviai karininkai iš artimes
niųjų ”kejnpių”, lai žmonių bu
vo pilnutėlė svetainė, 
pavyko kuogeriausiai.

Šiame mieste teturime 
vienų draugijų. Taigi 
daug negalime nuveikti,
kartų į metus surengiame pra
mogos vakarų, tai ir visa.

Aplamai, žmones čia tolokai 
atsilikę nuo kitų Amerikos lie-

Kazimieras Gugis

Balius

tik tų 
nieko 
Pora

— Draugas.

Reakcijos siautimas.

Socialistų areštai ir byla.

E. Chicago, Ind. — LSS. 201 
kuopos susirinkimų laikytų ge
gužės 11 dienų, kaip 2 vai. po 
pietų užklupo šnipų govėda ir 
areštavo visus atsilankiusius į 
susirinkimą narius. Boto, pasi
grobė visas kuopos knygas ir 
laiškus, kartu ir laikraštį Musų 
Tiesa. Viso areštuota 11-ka na
rių, bet po trumpo kamantinė
jimo keturi tapo paleisti. Šni
pai, paėmusieji kuopos knygas 
ir suradę jose, kad kuopon pri
klauso didokas būrys lietuvių, 
tuoj pradėjo visuotinų ablavų. 
Galų gale puolėsi ir į smukles 
jieškot tų nelabųjų socialistų... 
Bet nieko nerado. Tada visi su
grįžo atgal į stotį ir pradėjo ka
mantinėj areštuotus draugus: 
girdi, ar daug jūsų yra ir it. Pa
starieji pasirūpino suteikti 
jiems didelės širdperšos: sako, 
nė dešimtos dalies dar nesuareš
tavote... Tvarkos dabotojai tur 
bul “susiprato,” kad iš jų daro
ma fonės, ir naujo ablavo nebe
darė.

Areštuotieji paliuosuota už
stačius kaucijos po šimtą dole 
rių už kiekvienų — viso septy
nis' šimtus dolerių. Areštuotų
jų byla buvo antrytojaus, 12 d. 
gegužės, j Ji prasidėjo kaįp 1 
vai j)o pietų. Pirmiausia buvo

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

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

3321 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St. 

1111-13 VollyU4<.
TeL Central 4411

Pagelbėti pada- 
ryti stipriais, 
astrais, rau
dono kraujo 

Ameriko
nais.

DABAR
Yra varto
jamas virš 

trijų milijo
nų žmonių 

kas inctus* 
V Jis padidys
stiprumą, silpnų, nervuotų, sui
rusių žmonių daugelyje atsitiki
mų i dvi savaiti laiko. Klauskite 
apie tai savo daktaro arba ap- 
tiekoriaus.

Rūgšti Smetona
Mes dabar gatavi esame 

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

Rūgščios Smetonos 
Produktai

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

kasdien švieži. Ateikite arba te- 
lefonuokite.

Lawndale 255.
GUD FUD DA1RY PRODUCT 

CO.
2721 W. 12th St Chicago.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vo dėvi liaus Permaina.
M$nedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-k* GATVĖS

. Montvid
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St., Marshall Field Annex, 18 flioras, Suite 1827
l’hone Central 33A2. Valandos: 10 iki 12 ryto

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

Rezidencijos telefonas Wcst 6126



venra

Sergėkite savo akis

a i o Va taras
MeldažloNedelioj

Gegužio Svetainėje
dovana

2242 West
23rd Place

Chicago, III

KALBĖS BAGOCIUSADV

DESTROYS ANY

3252 So. Halsted 81., Chicago, III

Hoffman Mokykla
r >

Darau Piano

Svarbi Pastaba

Utviikai k

3303

mergi

(Seka 4-to pusi.)

Valandos 
iki 12.

Kambarys 307.
VALANDOS 9 iki 8
Nedaliomis 10 iki 1

Ofiso TeĮ. Yards 2544
Residcn. Tol. BoulevardJ)602

Tetephonc Pullniap 452.
Dr.M.D. YAMPOLSKY 
Pasitarimo valandos 10 iki 12 
2 iki 5 ir 6:30 iki 8 vakare. 
10821 Sq. Michigan Avė.

ROSELĄND-CHICAGO, ILL.

35 So. Dearbom St 
(lempas Monroe) .

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Ckirargaa, Akaierta 
1*20 So. Halsted 8L, Ckicaft. 
Kalba lietuvi;

JOKŪBAS RASLAV1CE
Perkėlė savo aptieką nuo 3700 Wallace St., Chicago 

į MELROSE PARK, ILL. po No. 1900 Lake St.
Tad su reikalais visų pažįstamų prašau kreiptis po uugš- 

čiau nurodytu anlrąšų4>ųr laišką, arba ypa'liškai.

Madison ir Austin karai nuveža į Melrose Parką.

Ofiso 
10:30 ryta iki 12 dieną;

2 po pietų iki 4 vai.;
7 iki 9 va), vakare.

Nedėliomis neprimama

jis prieš Kalėdas vakare parėjęs 
su savo tėvu iiųmon ir tėvas 
sakęs: * Aš užmušiau Kupieii-

3200.00 vertis 
isį sanfcrovo-

VVĖSTER
281Q' Wr Hąr
Atdara nuo 9 T„.______  .

•' liofnis nuo 10 iki 4

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

Subatos vakare.
GEGUŽIO-MAY 24ta dieną 1919 
J. OBRODOVICO SVETAINĖJ, 

5801 W. 63r<i St. Cleariug, IU.

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligf 

OFISO VALANDOS: 
Nuo 0—10 ryto, nuo 12—2 j 
pietų ir nuo 6—8 vakare, N 

daliomis nuo 9—2 popiet 
Telephone Yards 637

kkry- 
?, kainuoja tik vienas do- 
6 skrynutės už 5 dol.

(100)

Rez. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Hayinarket 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 
7—8 vak. Nedėlioms 10—12 diena

J)r. (J. F. Vates 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
Praneša apie atidarymą savo 

naujo ofiso prie

-4722 So. Ashland Avė. 
CHICAGO, ILL.

3149 So. Morgan St., Chicago 
Dr. Glaser’io Ofisas.

Telefonas Boulevard 4790

kiekvienoj šeimynoj ii 
r vidurių.
ylojaus atsikel

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, įiogrąfiją, k^ihąniokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame pąskjelbįmus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, ”Laisvę”. ‘‘Keleivi”, 
“Kardą”, “Dilgeles” ir “Moterų Ęal-

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

1537 North Robey Street, Arti Milwaukee Avepue

PRAGAIŠINO PAČIĄ.
Louis Kadhriaski ir jo pati 

Julia Kadhriaski, 4941 Beck g., 
Indiana Jlarbor, Ind. užvakar 
atvyko į Chicagą pasipirkti did- 
Uiiesčjo sankrovose. Jiedu kaž
kaip persiskyrė ir vyras, nesu
rasdamas pačios, kreipėsi į po
liciją, kad toji padėtų jam .su
rasti ją.

Vargas dideliame mieste.

Telephone Bouleyąrd 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9-12 ryto 
2—9 vakaro

Morgan St, Chicago, Iii

740 W. Madison lt., 
ampąs Halsted st.

VAIKAS KALTINA TgVĄ 
UŽMUŠIME. \

Dešimties metų vaikas Kon
stantine, teisėjo Roberto E. Cro- 
we kriminaliame teisme vakar 
liudijo prieš savo tėvą John Rųb 
kovski. Vaikas papasakojo, kad

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

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

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas 
Ofisas 10900 So. Michtei 

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

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

Muzikantai bus dargi iš Pary
žiaus. Kviečiame visus, senus 
ir jaunus į musų linksmą balių.

Kviečia KOMITETAS.

PLĖŠIKAI ATfiMfi $800 Iš BU
VUSIO KAREIVIO.

Plėšikai pastojo paliposuptą 
Kanados kareivį ir atėmė tarp 
$800 ir $1,000 vakar po pietų 
ties smukle arti W. Harrison ir 
Laflin gatvių.

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

3149 S. Morgan BŪ, kert* M ak

Įėję buvo du lietuviai vaikinui, 
iš kurių iš vieno atėmė $5.00 
pinigais, iš antro laikrodėlį.

CARR BROS. WRECKING CO.
IHMin S. Halatad SU Chteaga, <“•

Telephone Yards 6834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos ano 8 Iki 11 
Įš ryto ir nuo 7 iki 8 vaL vak. 
3325 So. Halsted SU Chicago.

PARSIDUODA 
S e n i < Laikraščiai 

Gražiai sulankstyti 
ir surišti.

Po 1c. svaras 
NAUJIENOS

kilę:
APTEKA PARTOSA

160 Second Avė., 
New York, N. Y

Taipjau tapo nutarta dalyvau
ti iškilmėj, kuri rengiama 30 d. 
gegužės ant tautiškų kapinių. 
Kliubo nariai turės dalyvauti iii 
corpore. Toks yra nutarimas.

Toliau, nutarta paaukot 50 
dol. iš draugijos iždo streikuo
jantiems Lawrence’o audėjams 
kartu nutarta surengti prakal
bas, kur butų renkama aukos 
streikuojantiems Lawrencc’o 
audėjams.

Dar prisiminta apie sumany
tąjį tautininkų seimą. Keistu
čio Kliubas nutarė nedalyvauti 
tame kelių ypatų sumanytame 
“seime.”

Kliubas išreiškė padėkos vie
nai nenuoalsiai savo veikėjai, 
p-lci Aliutei Liutkaitei, kuri 
daug darbavosi Keistučio Kliu
do chore jr dramos skyriuj

Dramos skyrius, beje, per
trauke lavinimosi susirinkimus 
iki sekamojo lošimų sezono-ru- 
dens.

Taigi, visa tai rodo, kad Keis
tučio Kliubas yru veiklia spėka. 
Jai Brighton Parke nieks negal 
prilygti. Tuo tarpu kliubas turi 
apie keturis šimtus narių ir ge
rai stovintį dr-jos iždą. Ir juo 
olyn, to dalykai eina geryn. 

Taip yra ačiū tani, kad kliubic- 
čiai moka veikti ^sutartinai, kad 
jų tarpe nėra tuščių, erzinančių 
vaidų.

Gegužės 13 dieną apsivedė 
Keistučio choro dainininkė p-lė 
Ona BugaIeškaitė su d. Dom. 
Gura, taipgi Keist. Kliubo narių. 
Linkiu jiems ilgo ir laimingo 
šeimyniško gyvenimo. «

• — Pilypas.

Neužsitikfikit savo regėjimo pir
majam b y kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam parda 
teiks jus akims

Al turiu 15 ___T ______ _ _
Sįu Ištirt jūsų akis ir pririnkti 

is akinius tikrai. Darbą al
tu belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN 8METANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1861 So. Ashland Avė., Chicage,
Kampas 18-toi gatvės 

Hlos aptirtos
Tėmykite i mano piratą 

Valandos nuo 8-tos vai ryte iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioja nuo 6 
vak ryto iki 13 valandai dieną.

, Armonikas ir Gra;
■ątfSh mafohus. Taipgi 

Į taisau senas viso- 
h| kios rųšies.

Kam reikalinga 
ii 1 •>v > ’’ š u i paminėti 
' į , , J daigtai, kreipkitės 

B*" ** šiuo adresu: 
Baltimore, M. D. II
437 So. Papo St., !

VALANDOS. Nuo 8 iki 11 ryto 
ii' nuo 5 iki 8 vakare

STAR & GARTER
„ JUDISON PRIE HALSTED STREET— BURLESQUE —

“THE BOSTONIANS” K«di«" 4. „k
" su Frank Finney ę»i»o» u* »«•

Moteris ir merginos gali lankytis k asdieną.

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvis

Gydytojai ir ChirutM 
1757 W. 47 St Chicago, I1L 

Ofiso TeL Boulevard 166
Rez Tel Seeley 420

Ofiso valandos: Kiekvienas vaka 
ras, Subatomis po pictij ir Nedė 

liomis nuo 10 iki 6.

Dr. Joseph Ziff 
AKIŲ SPECIALISTAS

Yards 3654. AKUŠERKA

■|Mrs.A.MIcliiilflWicz
■Baigusi Akušerijos ko- 
Hlegiją; ilgai praktiką- 
I vusi Pennsylvanijos 

r Hhospitalėse ir Pasek- 
>mingai patarnauji 

’T'»prie gimdymo. Duodu 
#^^Brodą visokiose ligose 

■ moterims 
JsjPųnoms.

S 3113 So Halsted Str 
(Ant antrų Iužk)) 

Chjcago
Nuo 6 iki D ryte ir 7 iki vėl< «ak

DYKAI
Graži ir tinkama 

[kiekvienam prisiuatusium1 už
sakymą ir pinigus sykiu su šiuo 
ipgai'sinimu.

ihnigus ir laiškus a<lresuo-

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaiku, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros pria- 
taiius.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. I8tb 
St. netoii Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, i? 
1 6—8 vakarai*. Telepbcne Canal 3110. 

GYVENIMAS: S412 S. Halsted Street 
VALANDOS: 8 ~€ ryto, tiktai.

NOSIES—Ligos
Kataras, La 

Grippe, sunkus 
1 alsavimas pąei- 

na nuo nosies 
ligos ir gerklės. 
Prašalinu grei- 

C—tai nauja gy<ly- 
mo nijetoda. 'Va- 
ccine gydymas 
nustebino visą 
pasauli gydyme 

Typhoid ir Diphtheria. Ir aš 
vartotojų tą pati gydyipo budq 

nuo slogų ir La Grippe. Visi 
nosies užsikimšimai prašalinami 
be skausmo ir chloroformos.

22 metai prie State gatyės.
Per tą laiką aš turėjau šimtus 

išgydytų ligonių, kurie rckpnien- 
duos mano gydymo budus, Ma
lonėkite ateiti.

DR. F. O. CARTER, 
Spe^įajistas akių, nosies ir gerk

lės ligų.
120 So. State Si., 2-ras augštas. 

Chicago, III.
durjs i žiemius nuo 

The pair.
9 iki 7. Nedaliomis 10 
Atdara kas vakaras.

DAKTARAS W. M. LAWH0N 
ĮŽYMUS SPECIALISTAS

Dabar yra apsigyvenęs savo naujame ofise
35 S. Dearbornfit. (Kampus Monroe) Kambarys 307

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akių, Ausy, Nosies, Gerklės ir Plaučiy 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų iš- 
M gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug mc- 

tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,
Mano užrašąs išgydytų ligonių yra aiškus $ri- 

‘ rodymas mano gabumo.
Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vieniu 

/ gydymu.
Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
Chicago

BALIUS 
ralng|a

Moterų ir Vyrų Apšvįetos Dr-stė 
No. 1.

ŠALIN SKAUSMAS
Būdamas sveikų, darbe rasi smagumą, 
nepaisant kaip sunkus tas darbas butų.

KUkvUno »rM*nn« yra saugot save nuo Hjju. Turint žalti Ir nebandant / 
ji pražallat, gali HMvystyt i pavojinga lig*. Menkiau*!# mketerejlmas U 
gali vėliau* būti labai pavojingu, Jeigu tuoj nebus prižiūrėtas. S

P AIN - EXPELI.ER 
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi raeti# kiekvieno na
muose. Išgydymui žalčio krutinėję, skausmu žoqo«a ir nuga
roje, rumalizint Ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Paln-Expeller ira gerinuses.
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus dideles© bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Pain-KZpeller, persi- 
tikrink ar yra IKARA. vaisbaženkJta ant bakeiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 35 centai ir centai už boukutę. 
Gaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos.

K F. AD. RICHTER & CO., ' 
74-M Waghln|t3M S|., /)

New York.

8PBCIALI8TAS 
zamiaųoja Dykai

Gyvenimai yra 
v laičies, kada pra 

nyksta regėjimą.
7/ Mes vartotam 

pagerintą Opiu 
J thalmometer. ir 
| patinga doma at

kreipiama i val
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėidien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland av. kimp. 47 M 

Telephone Yards 4117 
Boulevard 6487.

Už 550.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labui graži 
PRonografą, pasili 
je, Šita mašiną beveik nauja, prie

# -įjįjiit- jos randasi rinkinys
24 rekordų ir dei- 
mantinė alata veltui. 
Mes taipgi turime ke- 

■ HHBIII ^etz au^tus klesos
■ H phouografų, kuriuos 

' ’ ” fflmfflhL ,ncs Parduosime už 
H t] pasiūlytą kainą 
M Emffil I už tai ka(1 ,nes Mirime 
H| IIĮIKI I pratuštinti vietą. 
NB ESHĮ Mes taipgi turime 
V $650 player pianų,

! V garantuotą 10 metų
• ir vartotą tik 8 savai

tes, kurj mes parduosime už 8325. 
JEI GYVENATE UžMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APžIURfiTI. ši yra stebėtina pro-

.......... > arba rašykite tuojaus.
ME Už DYKA.

PŪRE STORAGE 
Chicago. UI. 

iki 0 vaL Neda-

Kovoja už Suteikimą
Prie dabartinių sunkių aplinkybių gyvenime 

nestebėtinu, kad daugybė žmonių nupuola fiziš- V’Tfrt 
kai ir protiškai. Jie greičiausia nupuola ir susir- Į i 
gę jieško priežasčių .skau4>nie netikruose atsiti- IrtM 
kiniuose tankiai skaito save neišgy'doiiiuis. IVjr

Jie žino jau, kad prie sugadytų vidurių, už- >, 
kietėjime ir abclnani susinei’vaviime reikia paini- 
ti PARTOLA, saldainius išvalytojaus kraujo ir 
vidurių. Tai geriausia pagelba dėl suaugusių ir 
vaikų. Turime padėkavones laiškų nuo šimtų ( .
tūkstančių Žmonių.

PAlVFOi.A neperskiriamas draugi
vartojusi visuomet ir visur dėl išvalymu kraujo ir

Paimkite 3 saldainius pirm gulsiant ir ant r 
si te nauju žmogumi.

Gydytojas pavydafle saldai
nių Partola apsireiškia geriau
siu draugu vyrų, moterų ir vai
kų. Kiekviename name turėtų 
būt PARTOLA.

PARTOLA rekomenduojama
■ir parckioKlUinti Hklelės 
liutC

BRIGHTON PARK
Auka Lawrence’o audėjams. 

Nenor dalyvauti tautininkų 
“visuotinas seime.”

Pereitą nedėldienį laikė savo 
mėnesinį susirinkimą Keistučio 
Paš. Kliubas. Draugijon įstoto 
rodos, dešimts naujų narių, ju 
tarpe keturios moters.

Rengimo komisija išdavė ra
portą. Pasirodo, kad aa. Varg
šo pa mikLo fondui surengtasai 
vakaras davė 120 dolerių pelno. 
Pinigai nutarta laikyti draugi
jos ižde tol, kol bus pradėta dar 
bas. Bcto, kliubas paaukos tūlą 
sumą ir iš savo kasos, jei tik ma
tys reikalo. Kliubas paskyrė 
nuo savęs speciųlę komisiją, ku
ri turės susižinoti su Paminko 
Fondo komitetu ir pradėti dar-

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pijuas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir oyer 
kotai, vertės nuo $25 iki $85 dabar 
$5 ir aųgščiau. Kejnės nuo $1.50 i* 
ki $4,50. vaikinams siutai nuo $3,00 
iki 7 dolerių

ivqo c u i * j c* />l- Atdara kasdien. Įteęlėliomis ir va- 1739 So. Halsted Street, Chicago kgrais
s. GORDON

■ 1416 So Halsted St Chicago, IU

CICERO
Užvakar naktį, 12:35 vai., 

2 jauni banditai, apsigrmklavę 
revolveriais užpuolė Antano Mi- 
lausko smuklę 1217 So. 48 avė.

Liberty Bondsys 
dali išmokėtą, bondsua ir war 
savings stagips nuperka už casb 
Ėmei and 
kampas st
Room 232, 2r«s aiigŠtas, virš Famoui 
Clothing Store, atdara vakarais ik 
• vąj. Nedėtomis nuo 16 iki L

Tel. Boulevard 8329

DarboZmonių 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago 
Užlaikome knygų krautuvę, par-

kaip tai: beletristiką, j__ ? _i _ — i * ‘ - - - --....
tų mokslų? hygieną,’ j|t

eziją ir teatrams knygas

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

Dr. FRENC
Room 1210 Republic Bldg.

209 So. State Street Chicago.
Vai: 1 iki 3 po pietų, ir pagal nu

tarties.
Phone Harrison 7536

-ajj VENERIŠKV LIGŲ 
?n specialistas

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

( Aptickoje)
Vai.: 4 po pietų iki 8 vifl. vakare. 

Phone Boulevard 344. _________________________________/
" ' l'f! ■■ !"?T .UI



NAUJIENOS, UfileKgO' II! Ketvergas, Gegužės 22 d. ’19
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(Tąsa nuo 3-čio pusi.) 

bergę, Konstantinai, bet tu ne
sakyk niekam apie tai, o jei 
gu policija klaustų, tai sakyk, 
kad tu nieko nežinai. Aš paslė
psiu šautuvų.”

Sulig valstijos advokato J. 
Oweno tvirtinimu Butkowski 
išėjęs iš drabužių sankrovos pn. 
914 Mihvaukee avė. ir įėjęs į 
šnekamų mašinų sankrovų sale, 
savo senų pažįstamų Isaac Ku- 
pfenbergų; ten jis nušovęs jį 
šautuvu paskolintu nuo jo ank
sčiu us. « f

■M

"B I KUTE S" 
KONCERTAS

Kimball Hall
25 E. .Jackson Boulevard 

Kamp. Wabash Avė., vidurmiestyj.

Nedelioje, Gegužio-May 2 S dieną, 1919
( Pradžia lygiai 8 vai. vakare.

Tikietai po $1-00. Maži vaikai nebus įleidžiami. Vietos rezervuotos.
GERBIAMIEJI MUZIKOS MYLĖTOJAI: —

šiuo konoertu “Birutė” užbaigia savo vakarą sezoną Ir parodys melų veikimo darbų. 
Pabriežiame, kad stengiamasi šį koncertų pažymėti ne didumu, bet gražumu išpildymo jo.

Programas susidės beveik išimtinai iš lietuvių muzikos. Bus dainuojama visų įžy
mesnių- lietuvių kompozitorių parinktinės dainos.

Apart “Birutės” choro ir geriausių imisų solistų, dalį programų išpildys p. St. Šimkus 
— vargonais.

Pirkite tikietus iškalno ir pasirinkite ge resnes vielas. Tikietai gaunami: ‘‘Naujienose”.
“Lietuvoj” ir pas “birut Icčiua”. —• — — “BIRUTE”.

jRiMtigė Open Foram. — Bute po 
nr. 1939 So. Ilalsted gf. jAisleigč 
taip vadinamas 20-tos \Vardos Open 
Fonini, kur Ims diskusuojami įvairus 

visuomeniai , klausimai. Susirinki
mai visados bus pelnyčių vakarais, 
taip 8 vai. — Pėlnyčioj, geg. 23, 
Open Forume kalbės apie “Darbo 
Partiją” Christian Madsen, buvęs 

Illinois valstijos legislaturos narys. 
I užauga nemokama.

Waterbury, Conn. — Lietuvių So 
cialistų kuopos susirinkimas įvyks 
nedėlioj gegužes 25 d. 10 vai. ry
to, 103 Green St. Norinti įstot J 
kuopą prašom ateit ir prisirašyl.

Org. P. Plečkaitis.

REIKIA DARBININKŲ
Heikalinga 2 kliaučiai prie mo

teriškų ir vyriškų drapanų:
609 N. State St., Chicago, III.

REIKIA moterų indų plovėjų.
BLOCK’S RESTAURANT, 

1656 So. Halsted SI., Chicago.

REIKALINGAS bučeris, kuris mo
ka dirbti rūkytas ir visokias dešre
les. Vieta gera, darbas pastovus. 
Atsišaukite.
1980 Canalport Avė., Chicago, III.

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis koniraktoriiis. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu ble* 
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

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

LITHUANIAN RED
ROOFING CO, 

and Sheei Metai Worka
2106 W, 24th M Tel Canal 4802

APIPLĖŠĖ BAJNKĄ ANT 
$1,800 — PABĖGO.

Keturi vaikėzair užpuolė In
terstate, National bankų, 13310 
Baltiinore avė., Chicagos prie- 
miestyj Hegewisch, paėmė 
$1,800, nepamatę $25,000, palei
do kelis šūvius į aptiekos lan
gus bevažiuodami automobi
liu ir nuvažiavo. Policija savo 
automobiliu atsivijo juos iki 92 
gt. ir Stony Island avė., kur jos 
mašina sugedo ir turėjo leisti 
vagiams pabėgti.

GATVEKARIŲ KOMPANU 
JOMS NEPAVYKO.

Chicagos gatvekarių kompa
nijos bandė gauti Illinojaus 
viešojo patarnavimo komisijos 
išplausimą reikale pakėlimo 

kainos už važiavimų nuo 5c iki 
7 centų; bet minėtoji komisija 
vakar atmetė jos prašymų, las 
reiškia miesto žmonių laimėji
mų ir chicagiečiai bent tuo tar
pu mokės po senovei.

NEŽINOJO, KAD JI ATSKIRTA 
NUO VYRO.

Mrs. Elizabeth J. VVhite krei
pėsi į apskričio teismų, sakyda
ma, kad ji buvo perskirta su jos 
vyru be jos žinios ir sutikimo.

Teismo užrašuose stovi, kad ji 
kreipusis į teismų su dviem lindi 
įlinkais, kaltindama vyrų aplei-

m ■1 < ■ ■ — -
IšVENGK NEVIRŠKINIMO IR Uš- 
KIETĖJIMO PAPRASTA TAISYKLE

Jei jys valgote/keptą valgį, vartoki
te po jo Laxčarin Tablets. Tad> jų? 
neturėsite užkietėjimo ir jūsų skil
vis ir viduriai bus pilnai išvalyti.

.Jus pasijaučiale alkana kada jų** 
užuodžiate ka-nors kepant. Bet jus 
nevalgysite jo, kadangi tas kenkia 
jūsų pilvui. Bet po keptam valgiui 
paimkite Laxcarino plytelę, kuri y 
ra geriausiu žinomu vaistu nuo vi
durių užkietėjimo ir nevirškinimo 
Tada nebus gazo, rūgščiu atsirūgi
mų, aitrumo, žiaugčiojimo gerklėj, 
išpūtimo ar negardaus skonio ryte. 
Ir kada tik pajaučiate keblumų, tuo- 
jaus suvalgykite Laxcarin Tablel, c 
greitai jums pagelbės. Tos plytelė? 
pagelbsti atitaisyti blogumus silpni 
ar persidirbusio pilvo, jos atlieki, 
darbų kada jūsų pilvas ilsisi ir at
sigauna. Ypač veikmingu yra dėl tu, 
kurie valgo riebų maistų, kuris gal 
pagimdyti pilvo suirimų ir nevirš
kinimų. Pagelba tokiuose atsitiki
muose iššaukia linksmų šypsą. Ga
vimas pagelos nuo dispepsijos, vi
durių suirimo, nevirškinimo ir už 
kietėjimo yra vertu netik dolerio, 
bet miliono dolerių; Jus patįs tai ge
rai žinote, jei kenčiate nuo kokio 
nors iš šių keblumų. Todėl dėl pi- 
su pačių sveikatos, užsisakykite šian 
die Laxcariną. Jei jus kenčiate nuo 
tų keblumų jau gana ilga laikų, lad 
užsisakykite užtektinai dėl pilno gy
dytuos, kuris paprastai susideda iš 
šešių dėžučių už penkis dolerius, ar
ba užsisakyk dėžut už viena dole
rį. Nepriimk jokių pamėgdžiojimų, 
kadangi gali užkenkti jums. Ncpar- 
siduoda aptiekose — Laxcarin Pro
ducts Co., Dept., L — 2, Pittslmrgh, 
Pa . (Apgar.)

dinni jos, Ji gi sako, kad ji nie
kuomet'neskundusi savo vyro ir 
nereikalavusi persk irų ir kad 
tų turėjęs padaryti jos vyras pa
sinaudodamas apgavyste.

Josios vyras Salimui T. VVhite 
yra perdėtiniu VVhite Lily skal
biamų mašinų kompanijos, 
Davenporte, la.

LAIKRAŠTINIŲ VAIKŲ KLAU
SIMAI.

Vakra Grcat Northern vieš 
būtyje prasidėjo tryliktas ^lieti
nis suvažiavimas Vaikų Kliu- 
bi» Federacijos, kur buvo ap- 
apšnekama vaikų klausimas vi
soj šalyj.

Buvo keturi šimtai delegatų iš 
Suv. Valstijų ir Kanados ir du 
;š Anglijos. Po pietų kalbėjo 
Harry O. Povvell apie laikrašti
nių vaikų darbo klausimų.

TĖVAS IR SŪNŪS BIJO VIE
NAS KITO.

Užvakar Hyman Holsman, 
turtingas auksorius pn. 179 W. 
Madison, susibaręs su savo sū
num Geo. Holsmanu, prašė de
tektyvų areštuoti sūnų už kėsi
nimąsi ant jo gyvasties. Vakar 
įbildu jiedu buvo pas teisėjų 
SteAVart South Clark gatves tei
sme. Abudu negali žiūrėti į 
vienas kitų. Tėvas prašė teisė
jo pasiųsti jo sūnų psichopatų 
ligoninėn jo protų ištirti. Simus 
Į tų atsakė: ‘‘Jis lygiai ta patį 
padarė su mano motina.”

Teisėjas atsakė, kad jis netu
ri teisės jį siųsti ir teisėjas jį 
tik teisius už tvarkos ardymų.

ŽYDAI PROTESTUOJA PRIEŠ 
SKERDYNES EUROPOJE

Vakar suviršum 25,000 žydų, 
susirinkę ties 12-tos ir Bobey 
gatvėmis n u marša vo į Audito
rija masiniu susirinkimai) pro
testui kelti prieš žydų pogromus 
Lenkijoje, Jhimunijoje ir kitur. 
Chicagos Universiteto žydai taip 
gi ėmė dalyviuiiu demonstraci
joje. \

A. A.
Antanas

Kozlowski
netikėtai sutiko įnirtį ka
sykloje Wisconsin Zinc 
Company, Benton, Wis- 
consin, Gegužio 17-tų d.

Del platesnių žinių ginii- 
!nės ir draugai gali susira
šyti su virštininėta kompa
nija.

ŠAUTYNĖS SU PLĖŠIKAIS.
Louis Cohen laiko gražnų 

sankrovų pn. 322 W. 35 gal., o 
sale jo Henry Endless batus tai
so. Vakar Endless išgirdo per 
plonų siena nepaprastų triukš
mų pas savo kaimynų ir, nuėjo 
pažiūrėti kas yra, išvydo tris ne
grus atkišusius revolverius ]X) 
kaimyno panosėn. Jis suriko ant 
jų, bet jie neišsigando, tąsyk jis 
sugrįžęs pasiėmė Revolverį ir 
atbėgo vėl kaimynų ginti. Vie
nok plėšikai jau buvo suspėję 
pasimiti gražnų už $200 ir $(j() 
pinigais. Jis pamatęs juos bė
gant 35 gatve, ėmė juos vytis ir 
šaudyti į juos. Plėšikai užpaka-

ninėmis gatvėmis, per kienhis, 
ir tvoras atbėgo pn. 3111 Prairie 
avė. ir dingo.

APIPLĖŠĖ CICEROS BANKA.
Vakar rytmety] penki jauni 

vagiliai užpuolė privatinį Baker 
ir sūnaus bankų Cicerbje ir nu
sinešė tarp 9 ir 10 tūkstančių 
dolerių pinigais ir laisvės bolid
ais.

Iš aprašymų 'mimama., kad 
tai gal bus tie patįs vagiliai, ku
rie apiplėšė bankų Hčgevvichc.

MAJORAS ATĖMĖ LEIDIMUS 
SMUKLĖMS

Majoras Thompson, pataria
ntis policijos, užvakar (atėmė 
leidimus smuklėms iš 'Nficko 
Maldo, 203 \V. Madison gal. ir 
Vikaro Gedminas, 10500 India
na avė. Pirmasis užlaikė lošia
ma mašina, antrasis peržengė 
septintadienio uždarymo prisa
kymų. Abudu teisme buvo nu
teisti už savo prasižengimus.

ONA URKAUSKIENĖ
prašoma užeiti Naujienų oflu 

. sau atsiimti laiškų, rašyta 'jai 
jos sūnaus Mykolo Ibenskio iš 
Lietuvos.

Chicagos liet, rubsiuvių domai.
Pastaruoju laiku Chicagos rū

bų siuvimo industrijoj įvyko di
delių atmainų. Po ilgos ir at
kaklios kovos darbininkai galų- 
gale sulaužė samdytojų asocia
cijos atkaklumų. Dabar darbi
ninkai turės teisės spręsti apie 
savo reikalus nesislaptydami, ne 
sibijodami, kad už tai jie gali 
netekti darbo.

Tai yra didelis laimėjimas. 
Ir už jį prisiėjo ilgai kovoti — 
net devynis metus. Per devynis 
metus Amalgameitų unijd varė 
agitacijų, organizavo asociaci
jas šapų darbininkus ir galų-ga- 
le išėjo pergalėtoja — susirinku
sieji dirbtuvių savininkai turėjo 
nusileisti.

Taigi, kad visa tai išaiškinus 
pilnai, kad nurodžius kokių 
rolę lošia darbininkų organiza
cija, ryto, gegužės 23, Lietuvių 
Rubsiuvių Skyrius No. 269 ren
gia didelį masinį mitingų unijos 
salėj 1564 N. Bobey St. Pradžia 
7:30 vai. vakare.

Tegul jame nestokoja nė vie
no lietuvio rubsiuvio!

Varde Liet. Skyriaus,
— 'P. Galskis.

LDLD. REIKALAI.
LDLD. Pirmo Apskričio kuopų 

atydai.
LDLD. Pirmas Apskritys pa

galios pastatytas ant tvirtų pa
matų. J apskritį įstojo apie de
vynios kuopos su nemažu skait- 
liumi narių. Konstitucija liko 
sutvarkyta ir priimta. Tatai ap
skričio valdyba laikytame susi
rinkime nutarė sušaukti konfe
rencijų ir dienų paskyrė 25 bir
želio Aušros svetainėje prie 30 
ir Ilaistei! gatvių. Pradžia 8 
vai. vakare. Nutarta:

1) Kad kuopos, jau priklau
sančios ir dar norinčios priklau
syti prie apskričio, privalo su
šaukti susirinkimus ir išrinkti 
delegatus į busimų konvencijų. 
Delegatai renkami pagal kons
titucijos — vienas nuo penkių 
kuopos narių.

2) Kad kuoiMis, priklausan
čios ir dar norinčios priklausyti

prie apskričio, sulig konstituci
jos reikalųvimų malonės sumo
kėti, metinę nario mokestį — du 
centu nuo kiekvieno kuopos na- 
ir sykiu priduotų skaičių narių 
sekretoriaus žiniai.

3 Kad kuopos privalo išrinkti 
po viena narį į Bevyzijos Komi
tetų ir jo antrašų priduoti I Ap
skričio sekretoriaus žiniai.

4) Kad kuopos busimuose sa
vo susirinkimuose apsvarstytų 
apie Apskričio reikalus ir duo
tų gerų įnešimų konvencijai ir 
referendumui ir lt.

Delegatų surasi) apskričio mo
kestis ir abelnai visais LDLD. 
Pirmo Apskričio reikalais kreip 
k i tęs antrašu:

J. Gasiunas, *
3247 So. Amerald Avė., 

Chicago, III.

ASMENŲ J1EAKOJ1MA1
PAJIEŠKAU Žuko Jono, paeina 

iš Kauno gub.. Reseinių pav., Kalti
nėnų parap.. Godvašų sodos; apie 
14 metų kaip Amerikoj, pirmiau* gy
veno Chicago, III., o dabar nežinau 
kur. Meldžiu alsišaukli arba jei kas 
žinote, meldžiu pranešti, nes turiu 
svarbų reikalą.

WM. ŽUKAS, 
1014 W. 341h PI.. Chicago, III.

PAJIEŠKAU dviejų pusbrolių, Pe
tro ir Stepono Janušiuniukų. Paei
na iš Kauno gub., Suvainiškiu parap. 
Jie palįs ar kas žinote, malonėkite 
pranešti:

. P. KUČINSKAS, 
1465 So. Laflin St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo vyro Antano 
Skridulio, kuris prasišalino 13 d. ge
gužio palikdamas mane su 4 vaikais 
be jokio cento jeigu manai duolie 
vaikams duoną, sugrjšk pakol nepa- 
duoti į miestą. Jis pats, arba kas ži
note meldžiu pranešti.

JI’LIJONĄ SKIUDULIENR 
836 W. 34th St., Chicago.

PAJIEŠKAU 2 seseris Elzbietą 
ir Anelia Švoba, du metai atgal gy
veno Amsterdani, Anelijos pavardė 
po vyru Kriaupa, o Elzbieta neže- 
nota. Atsišaukite pačios, arba kiti 
mano pažįstami.

MARY ŠVOBA, 
1423 Huron St. Chicago.

RE1 KALINGAS pirmos klesos bar- 
zraskutis. $25 į savaitę ir komišenas.

PAUL ZABLOCKIS,
916 West 59th St., Chicago.

DARDA V IMI Ji
PARSIDUODA labai pigiai .veži

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

BARGENAS norintiems stoti į 
biznį. Parduodu buČernę ir groser- 
nę. Biznis eina labai gerai. Iš
dirbta ant cash. Nėra knygučių. 
Parduosiu pigiai. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos. Atsišau
kite šiuo adresu 254 Wcst 51«t St., 
Tel. Boulevard 4114.

PAHSIDUODA Bučernė ir groser- 
nė ir namas ir 2 mašinos. Jeigu kas 
nori gali pirkti po vieną ir gali mai
nyti ant rezidencijos. Atsišaukite.

K. JAMONTAS,
1739 So. Halsted St., Chicago.

PARDAVIMUI barber shop ir 
‘pool room’ pigiai.
2252 West 22nil St., Chicago.

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

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

AUTOMOBILIAI

PRANEŠIMAS
I)r. M L BOZINZH. 

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

POLONIA PIIARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas Haymarke 

5282,

PAJIEŠKAU savo brolio Frank 
Thomas. Paeina iš Kauno gub., šiau 
lių pav., Domantų sodžiaus, 1918 m. 
gyveno Mineapolp Jis pats ar kas 
žinote meldžiu praniešti, turiu svar
bu reikalą kas link Lietuvos.

CASPEB THOMAS, 
3499 U. St., So. Omaha, Neb.

PARSIDUODA automobilius 1918, 
5 sėdynių, Chevrolet, už pinigus ar
ba inainatt ant loto 1 arba 2. S. W. 
1739 So. Halsted St., Chicago.

RAKANDAI

Pranešimai
Mass-Mitingas. »— Subaloj, geg. 

24, 8 vai. vakane, įvyks masinis su
sirinkimas New Coliscume, 1221 

Blue Island Avė., tikslu išdiskusuo'- 
ti svarbius einamojo momento dar
bininkų klausimus ir uždavinius. 
Kalbės Stedmanas, Katterfeldas, še- 
pliakoVas, \Vagenknecklas ir kiti. 
Bus imama 15 centų įžangos lėšoms 
padengti.

Cicero. — LSS. 138 kp. rengia pra
kalbas pėlnyčioj, geg. 23. J a Grigalai- 
čio svetainėj, 4837 W. 141h SI., Pra
džia 7:30 vai. .vakare. Kalbės A. 
Bimba. Visus kviečiame atsilankyti.

—Komitetas

East^hicago, Ind. — LAU. Kliubo 
susirinkimas įvyks nedėlioj geg. 25, 
2 vai. po pietų, K. Grikšės svetai
nėj, 150th ir Northcote Avė. Drau
gai būtinai turite atsilankyti, nes 
turime daug svarbių reikalų.

Fin. Rašt. F. Sverecki.

Cicero. — LSS. 138 kp. mišraus 
choro 1 repeticija įvyks ketverge, 

geg. 22 d. j. Grigalaičio svet., 4837 
W. 1 llh SI. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Choristai ir choristės prašomi at
vykt laiku. — Org. A. M.

Rackford, III. — LMPS. 5 kuopos 
susirinkimas įvyks 25 d. gegužės, 2 
vai. po pietų Mantaque svetainėje. 
Visos narės malonėsite atsilankyti 
laiku. .. Raš O. Valiulienė.

LSS. 81 kuopos lavinimo susirin
kimas įvyks ketverge 22 d. gegužės, 
liuosybės svetainėje, 1822 Wabansia 
Avė. Kalbės A. J. Mickevičia ir J. 
D. Bendokaitis. Paskaita skaitys 
A. Jakštas. Pradžia 7:30 vai. vaka
ro Todėl visi kviečiami malonei 
atsilankyti Komitetas,

Roseland. — LLF. 4 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks pėtny- 
čioj, 23 gegužės, 7 vai. vakare Auš
ros kambariuose, 1,0900 So. Michi 
gan Avė. Draugai susirinkite lai
ku, nes bus svarbių reikalų kaslink 
Kardo vakaro. — K. J. Turulis

LSJL. 3 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks Subatoj, 24 gegužės, 8 
vai. vakare, Sėti lement svetainėj, 
4030 Gross Avė. Draugai, visi ma
lonėkite atsilankyti paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbiu reikalų 
aptarti. < — P. Urbutis.

Kardo vakaran įvyks nedėlioj, 25 
d. gegužės, M. Meldažio svetainėj, 
2342 W. 23 PI. Kalbės advokatas 
F. Jį Bagočius iš Bostono

— Komitetas.

Soc. P. Lietuvių Skyriaus susirin
kimas įvyks ketverge, geg. 22, M. Mel 
dažio svet. 2242 W. 23rd PI. Pradžia 
kaip 8 vai. vakare. Nariai ir norin
tis įstoti kviečiami atsilankyti.

Organizatorius.

Waterbury, Conn. — Lietuvių So
cialistų kupoa rengirf prakalbas, 
nedėlioję, gegužio 25 d., svetainėje 
103 Green St. Pradžia 7:30 vai. 
vakare Kalbės drg. St. Mirhelso- 
nas lemoj: Santikiai bolševikų su 
socialistais menševikais.

Kviečia Valdyba.

PAJIEŠKAU K. L. Tauta, seniau 
buvo Scranton, Pa., pastaruoju lai
ku Chicago, III. Meldžiu atsišaukti 
arba kas pranešti apie jį. Svarbu dėl 
jo ypatos reikalas, nevėliau kaip 
geg. 23 d. Adresas:

/ S. TAUTA, 
4558 So. Marshfield Avė,. Chicago.

Tel. Drover 3323.

J IEŠKO DARBO
NORIU mhkytls Už bučeri arba už 

pardavėją į departamentinę sankro
vą. Turiu 6 mėnesių patyrimą prie 
“studijos darbo”. Dirbsiu už pigiai.

A B C
1739 So. Halsted St.. Chicago.

JIEŠKO KAMBARIŲ

PA.IIEŠKAU kambario vienam 
vaikinui šviesaus ir švaraus. Geis
tina kad butų telefonas ir kad šei
mininkė pagamintų valgį. Kas turi
te tokį kambarį, malonėkite greitai 
pranešti.

FRANK KLIENO, 
Atsišaukite laišku arba telefonu, 

Frank Lelman. Sears Roebuck and 
Co., Dept. 142 Arthington St. Tele- 
phone Kedzie 2500 —142. klauskite 
Frank Letman.

RE IKI A D A RBININ K l
REIKALINGA langų plovėjų, gera 

mokestis, pastovus darbas. Atsišau
kite, 62 W. Washington St., Room 2, 
Chicago, III.

REIKIA vyrų ant burdo su valgiu 
j Lietuvišką Hotelį valgis pigiai ir
dėl pakeleivingų gera vieta pernak
vot.

LIETUIU KOTELIS
1606.So. Halsted St. Chicago

Tel. Canal 5512

REIKIA janitoriaus. Atsišaukite 
tuojaus.
11)07 So. Oakley Blvd. Chicago.

REIKALINGAS kriaučius prie ke
linių siuvimo ir prie senų taisymo 
ir prosinimo, mokestis nuo štukių, 
$4.00 už kelines ir 60c. nuo $1.00 už 
senu taisymą. Nuo nedėlių $25.00 ir 
augščiau. Atsišaukite laišku šiuo ad
resu.

K. CHESUNAS,
P. O. Box 726 So. Remi Washington.

REIKALINGAS kriaučius prie vy
riško darbo. Ateikite prisirengę dir
bti.

JOS. MOCKUS
3216 So. Halsted St., Chirngo.

REIKALINGA mergina arba mo
terų prie siuvamų mašinų. Pastovus 
darbas. Geriausia mokestis. Geriau
sios sąlygos.

Progresą Hat Mfg. Co.
910 West Jackson Blvd., Chicago. 

4-tas floras.

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

ST. A LĖK NO.
911 W. 33rd St., Tel. Drover 6836

REIKALINGA kukorka ant dienų. 
Pastovus darbas ir geras užmokes
tis. Veiterio vvro arba merginos 
subatos vakare’ ir nedėlios dieną ar 
vakare

W. B. JUČUS,
3305 So. Halsted St., Chicago

N AM ALžEMe
- ---------- ------ —----------—

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

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

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

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

FARM A FARMA.

TIKTAI ŠI MĖNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros sku

tos seklyčios setų, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.
VVESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

Jeigu jus norite pasidaryti sau na
mą ir būti neprigulmingu. pirkite 
farmą Lietuvių kolonijoje “Vilnosz” 
Vilas paviete, Wisconsin. Jeigu jus 
pirksite ten sau fanną jus pirksite 
nuo savininko, bet ne nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,000 
akrų žemės, ir jiaskyrėme 5,000 ak
rų vien tik lietuviams dėl kolonijos, 
ir paskyrėme Kazimierą Gadliauską 
kaipo Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yra mums pagelbėti?

Mes jau apgyvendinome apie 25 
šeimynas lietuvių, kurie ten gyvena 
ir turi pasisekimą. Mes pagelbstame 
kiekvienam nuo pradžios, kuris per
ka nuo musų farmą. Mes pagelbsta- 
uk* pasistatyti namus ir mes parduo
dame jiems arklius, karves, ir kitus 
galvijus, ir ukeės mašinerijas ant 

lengvų išmokėjimų.
Jus galite pirkti farmą kokio dy

džio jus norite, 40, 80, 120, 160 akrų, 
arba daugiau už kainas nuo $15.00 
iki $25.00 už akrą. Jeigu jus žingei- 
(laujate pasilikti nariu pasekmingos 

lietuvių apielinkės neprigulmingu 
fermerių, rašykite mums lietuviškai 
<lel platesnių žinių.

į SANBORN COMPANY, 
| Eagle River, Wisconsin.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų ne

praleiskite šio iMirgeno. Puikius 
PIayer Pianas, staile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisingą pasiulijimą, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograph. Grajina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residencija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chicago, III.

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

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

Anton Paulick,
R. 3 Box 62, Medford, Wis.

KAM REIKALINGAS geras virtu
vės pečius gali virti ir kepti, gasu 
ir anglimis. Garantuotas. Pusė pre
kės. Dar visai naujas. Atkišaukite į

KAZIMIR GABAIA
3806 So. Sacramento Avė., , ^Chicago 

Tel. McKinley 3216.

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 2 akrų 

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

BARGE.NAI
Medinis namas, 7 kambarių lotas, 
50X125. Kaina $2,600; cash $600, li
kusius ant išmokėjimo.

Mūrinis namas 2 pragyvenimų po 
6 kambarius, garu šildomas. Kaina 
$6,800; cash $1,500, likusius aut iš
mokėjimo.

Namas 4 pragyvenimų po 6 kamba 
rius, lotas 75X125 kampinis. Remlos 
neša $1W į mėnesį. Kaina $8,000; 
cash $3000, likusiu^ ant išmokėjimo.

Turim daug namų ir lotų prie 
parko labai pigiai, nelauk kol 
kaina bus augščiau,

A. M. MATCHULLS, 
Real Estate

63 and Ked*zie ,Ave. North West 
kampas, Chicago, 111 Tel. Prospect 
8802.

NAMAI-ŽEMĖ MOKYKLOS
PARSIDUODA 50X226 pėdas šiaur 

vakarinis kampas W. 42 Ir So. Fran- 
cisco Avė.. Atsišaukite

J. SHUBERT, 
2019 So. California Avė. Chicago.

Už cash, nėra agentų.

ĘARSIDUODA fauna, 80 akrų. 
Visa išdirbta ir apsėta. Dauguma 
namų nauji Mylia ir pusė nuo mie
sto ir geros mokyklos. Kaina $6000 
su javais, bejavų $5000. Antrašas: 

TOM K U LEVI C,
1916 Union Avė., Chicago, III. 

2-ras fintas iš užpakalio

Mokykla Kirpimo ir Designing

PARDAVIMUI pigiai muro name
lis ant 21-tos ir Hoync Avė. Leng
vos sąlygos, mainais aift 9 lotų ar
ba dviejų. Mažas jmokėjmuis. 
2717 West IGth St. 1-mas fintas.

Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musą 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jttet) mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kalnietis. Perdėtinis
PARSIDUODA Roselande 2% 

aukšto medinis namelis, 3 flatai 
naujai pertaisyti, lotas 33x125 pė
das, prieš parką, elektros šviesos, 
cemento šalygatvis, pievelė, naujos 
maudynės, naujas priekinis porčius, 
raudos neša $45.00 į mėnesį. Kai-' 
na $4000.00 ir tarpe to $700.00. Ma-! 
tykite savininką ant vietos, 10950 
Indiana Av., Roseland.

190 N. STATE STREET, CHICAGO. 
Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, PlrmlninU




