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Rengiamasi prie atnaujinimo kariavimo
Talkininkai rengiasi prie 

veržimosj/okietijon
Reikalauja Italijos pasiaiškinimo

Bulgarijos kabinetas rezignavęs
1 s— į

Estonai ir talkininkai spaudžia bolševikus
AMERIKIEČIAI RENGIASI AT

NAUJINIMUI KARIAVIMO.

Gabenasi kariuomenę ir stato 
palei Reaną kulkasvaidžius. 
COBLENZ, geg. 22. — Trc- • 

čioji Amerikos armija daro rei
kalingus prisirengimus tolimes
niam besiveržimui j Vokietijų. 
t(Keturios eilutės išbrauktos). 
Pardavimas 3-Čios armijos 40 
gyvulių dėl lenkų liko panaikin
tas. Milionas svarų miltų, par
duotų vokiečiams, bet neprista
tytų, taipgi sulaikytas.

Sargyba tapo padidinta kulka- 
svaidininku būreliais niekuriose c 

strategiškose vietose. šiandie 
Amerikos žvalgų orlaivis pasi
rodė virš EhrenbręiĮstein tvir
tovės. Dabiu imas ant Reino nic 
kad nebuvo taip aštrus, kaip šia 
nakt.

Nepaprastas veikimas eina 
taipjau Prancūzų ir anglu apy
gardose. .Jei vokiečiai atsisa
kytų pasirašyti, franeuzai tikisi 
veržties prickyn. [Penkios eilu
tės išbrauktos;.

[Iš šios žinios viso apie 1'X) 
žodžių išbraukta — pirmų kar
tų laike pastarųjų keliu mėne
sių Amerikos armijos cenzorių 
veikimo].

Atšaukia generolus.

COBLENZ, geg. 21. — Lieut. 
gcn. Hunter Liggett, komanduo- 
tojas okupacinės armijos ir 
maj. gen. John Iii nes, koman- 
duotojas 3-čio korpuso , kurie 
buvo kelionėj j Londoną, šian
die buvo atšaukti j Coblenz A- 
merikos generalčs kvaticro:* j>a- 
liepimais.

000 motorinių t rok v su 40 ka
reivių kiekvienas utarninko na
ktį išvažiavo iš vakarinės pirės 
Reino į luitų tvirtumų apygar
dų ant rytinio kranto. Trokai 
išdalinami įvairiose parankiose 
vietose tarp laikančių zonų į ry
tus nuo Reino kareivių, jei at
sirastų reikalas am’erikiečiams 
pradėti veržimusi.

Atšaukimas gcn. Liggett ir 
Hines, kaip patirta Coblenzo, y- 
ra dalis naujo Amerikos armi
jos programo*, atsitikime vokie
čiu nepriėmimo taikos sutarti 'S.

Laiko geriausį pulką>

Sudėtinis pulkas 3-čios armi
jos, kuris buvo suorganizuotas 
dalyvavimui imperijos iškilmė
se Londone, kuriose taipjau tu
rėjo dalyvauti gen. Liggett ir 
Hines, yra sulaikytas Coblenz 
delei naujo krypsnio taikos si
tuacijoj. Pulkas galbūt bus pa
siųstas į Londoną ir Brussi lį, 
kaip buvo manyta, jei taikos šu
tartis bus pasirašyta bėgyje kc- yra prisirengęs išaiškinti tary- kams, kad kariavimas bus per- ra.

lių ateinančių savaičių.
Gabenimais ^motorinių trokų 

tęsėsi per seredų irdidesnę da-
I lį seredos nakties.

Delei aiškėjančio buvimo ki- 
virčių tarp vokiečių civilių gy
ventojų Ir Amerikos kareivių, o 
ficieriai šiandie persergėjo bur- 
gomistrus, kad jie bus atsako- 
iningi už kokių nors prievartą.

Amerikos oficieriai paliepė 
vokiečių viršininkams persergė
ti per laikraščius ir kitaip, civi
lius gyventojus, kad koks nors 
civilių parodymas piktumas lin
kui kareivių nebus tojeruojia- 
mas.

Ten** Iranslnilnn fl’cd with the nosį 
master at Chicago, III. May 2.3, 1919 
a > r»*<|uired b\ Ihc acl of Ori. 6, 19D

Taikos Kongrese
REIKALAUJA PASIAIŠKINI

MO IŠ ITALIJOS. •

Kodėl išsodino savo kareivius 
Turkijoj.

PA RYŽIUS,, geg. 22. — Iš pa
tikimų šaltinių patirta, kad Suv. 
Valstijos; Anglija ir Frakcija 
bendrai pasiuntė notų Italijai, 
reikalaujančių paaiškinimo apie 
išsodinimų Italijos spėkų Tur
kijoj.

Premjeras Orlando, sakoma, 
atsakė tarybai keturių, po smar
kaus ypatiško susikirtimo, lai
ke kurio jis priešinosi buvimui 
Graikijoj premiero Venizelos. 
Pastarasis pasitraukė iš susirin
kimo.

Italai išsodino savo spėkas A- 
Biulrun ir Makri tame 

laike, kada premieras Orlando 

ir užrubežinių reikalų ministe- 
ris Sonnino buvo pasitraukę iš 
laikos konferencijos ir nieko a- 
pie tai nepranešė talkininkams.

Kokį italai davė atsakymą ir 
ar jis yra priimtinas notos siun
tėjams, šiandie dar nepatirta.

Graikų premieras buvo 
pakviestas.

Premieras Venezelos buvo pa
kviestas dalyvauti viename tary
bos keturių susirinkimų, kuria
me buvo svarstomas Smyrnos 
klausimas, delei Graikijos inter
esų Smyrnojc, arti kurio italai 
išsodino savo kariuomenę. Ka
da premieras Orlando įėjo tary
bos butan, prezidentas ^Wlilso- 
nas nepaisydamas paprastų di
plomatinių formališkumų, atsi
kreipė į jį tiesioginiai, paklaus
damas koks yra atsakymas į no
tą, klausiančių apie išsodinimą 
Italijos špėkų Turkijoj.

Italijos premieras su aiškiu 
nepasitenkinimu atsakė, kad jis

bai keturių, bet be dalyvavimo 
pašaliečių. Premieras Venize
los tuojaus pasisiūlė išeiti, bet 
prezidentas Wilsonas, sakoma, 
spirėsi, kad jis pasiliktų. 'Pe
čiaus premjeras Orlando atsisa
kė ai.škinties kol premieras Ve
nizelos nepasitraukė.

'karybos nariai vėliau išreiš
kė Graikijos premierui atsipra
šymų už incidentų.

.. Orlando vyksta parubožin.

Pasiuntimas notos ir paskui 
kįles delei jos incidentas buvo 
žinomi ti*k labai artimuose tary
bai rateliuose, kur jie sukė
lė didelį žingeidumų. Mano
ma, kad jie prisidėjo prie pre
miero Orlando nusisprendimo 
vakar išvažiuoti Francijos-Itali- 
jos parubežin konferencijon su 
niekuriais savo ministeriais.

Susirinkime premieras išdės
tė Italijos delegacijos veikimų 
Paryžiuje ir prirodė, kad yra 
daug sunkumų atsiekime Itali
jos aspiracijų delei esančių da
bar daugybės sudėtinių inlerna- 
cionalio intereso probldlnų. Ka
binėtas sakoma, patvirtino savo 
paramą premierui.

šiandie Italijos premieras su
grįžo iš konferencijos Paryžiun.

Talkininkai paskaido vokiečių 
belaisvius į dvi klesas.

PARYŽIUS, geg. 22. — Tary
ba keturių įteikė savo atsakymų 
Į vokiečių notų apie karės be
laisvius. Akvikyi^as parodo, 
kad talkininkai atskiria papras
tuosius belaisvius nuo kaltųjų 
už įvairius prasižengimus ir kad 
pastarieji bus sulaikyti ir nu
bausti.

Taryba šįryt svarstė Saar klo 
nio klausimų, pakeltų vokiečių 
nota tame dalyke. Po piet tary
ba svarstė atlyginimų klausimų 
ma.

Laikraščiai užreiškia, kad pre 
liginimas yra paskutine pada
ryta priešui koncesija laike. Jei 
tas tiesa,•tikimųsi, kad sutartis 
galės būti pasirašyta tarp bir
želio 12 ir 16 d.

Rantzau vėl išvažiavo.

PARYŽIUS, geg. 22. — Gra
fas von Brockdorff-Ranlzail iš 
Vokietijos taikos delegacijos, ly
dimas kelių bendrų, išvažiavo į 
Spa. Jis sugrįš atgal su Vokie
tijos valdžios atstovais.

True translatlon filed w’lh Ibe onst- 
master at Chicago, III. May 2.3, 1919 
as reųuired by the art of£k*f76,1917

UKRAINAI PROTESTUOJA 
PRIEŠ LENKUS.

Wilosnas nuspręs apie lenkų- 
ukrainų kariavimą.

PARYŽIUS, geg. 22. — Tiki
masi, kad šiandie prezidentas 
Wilsonas išleis pranešimą apie 
lenk ų-uk rainų kariavimą.

Ukrainiečių paliaubos komi
sija įteikė taikos konferencijai 
smarkų protestą prieš lenkų be
si veržimų Galicijoj, po Pary
žiaus susitarimo, kad kariavi
mas bus sustabdytas. Premiero 
Paderevfikio negalėjimas išpil
dyti Lenkijos prižado talkinin-

trauktas, daro, talkininkams 
daug nesmagumą.

Vyriausioji taryba šiandie 
svarstė ar verta tęsti davimų pa
gelias valstybėmis, kurios pra
šo reikmenų, bei vistiek kariau
ja, nežiūrint savo prižadų.

Ukrainos ir Lenkijos atstovai 
šiandie buvo priimti tarybos ke
linių, bet jokio nuospdendžio a- 
pie situacijų nepadaryta.

1’rue tronsladon filcd w»th the-nost- 
inastci’ at Chicago, III. May 2.3, 1919 
iš i'c<|uired bv the airi of Oct. 6,1917

Reikalauja pašalinimo 
italų.

SALONIKAI, geg. 20. — Sa
lonikų karinis gubernatorius pa
darė pranešimą Athenų agentū
rai, kad Italijos kareiviai, kurie 
saugo bulgarus belaisvius Make
donijoj ir Bulgarijoj, leido 8,000 
iš jų saugomų 0,000 bulgarų pa
bėgti. Rašydamas apie tai Jour
nal dės Balkaus ragina, kad vi
si italų kareiviai butų pašalinti 
iš Bulgarijos teritorijos. Jis sa
ko, kad italams nėra reikalo 
ten būti ir kad jų buvimas su
kelia tik kivirčius, kurie gali pri
vesti prie keblių nuotikių.

Pute Itansbaion filcd \vith the pa
mąstei’ at Chicago, III. May 2.3, 1919 
is i-(><|iiired by Ihc acl of Oct. 6,1917
TURKIJOS IR BULGARUOS 
DELEGATAI ŠVEICARIJOJ.

GENEVA, geg. 21. — Turkij
os ir Bulgarijos delegatai laikos 
kongresan atvyko į Šveicariją. 
Jie atsivežė su savim daug do
kumentų ir abi delegacijos pie
nuoja padaryti protestus.

Turkaji, skikdmji, protestuos 
prieš išdalinimą Turkijos, ypač 
kaslink Konstantinopolio.

Bulgarai reikalaus sugrąžini
mo Dobrudža ir Constanzo uo
sto.

Delegacija tikisi būti Paryžiu
je pabaigoj gegužės.

j

l'rnc trnnsbttion filcd with the post- 
master at Chicago, III. May 2.3, 1919 
is reipiired by the act of Oct. 6,1917
ANGLIJOS DARBO PARTIJA 

SMERKIA TAIKOS
SĄLYGAS.

LONDONAS, geg. 22. — Ang
lijos purtija šian<li<? išlci-

do naują manifestą, pasmerkiau 
tį taikos sutartį su Vokietija, 
kaipo peržengiančią duotus dar
bininkams prižadus. Manifes
tas sako, kad sutartis neparodo 
pripažinimo naujosios Vokieti
jos ir užveria perus naujų karių 
ir padaro tautų lygų “imperia
lizmo įrankiu.“

Tt uc franslntion filcd wifh Ihc post- 
mastei- at Chicago, III. May 23, 1919 
as recjuired by the act of Oct. 6,1917

DARBININKŲ TARYBA 
Už PASIRAŠYMĄ.

BEBLINAS, geg. ęl. — Ber- 
lino Kareivių ir Darbininkų Ta
ryba šiandie priėmė rezoliuci
jų, reikalaujančių, kad taikos 
sutartis butų pasirašyta ir atsi
šaukiančių į talkininkų šalių 
proletariatų.

ORAS.
Iš dalies apsiniaukę ir biskį

šilčiau šiandie; ryto galbūt gied- 

’ True translatlon filcd with the post- 
| mastei’ at Chicago, III. May 2.3, 1919 

as reipiired by tlie acl of Oct. ii, 1917
BULGARIJOS KABINETAS

Raudonasis pavojus 
didėja.

PABYŽIUS, geg. 22. - Bulga
rijos kabinetas rezignavo. Di
deli s,um;iĄmai esh |Custvndjl. 
Yra pavojus, kad visa šalis nu- 
krips linkui bolševizmo.

True Iranslation filed with Ihc post- 
master at (’hieago, III. May 2.3, 1919 
as reipiired bv the acl of Oct. 6. 1917

šaukiasi ekspertus.

VERSAILLES, geg. 22. — Vo
kiečių delegacija pasišaukė iš 
Berlino pasitarimui Kari Kaut- 
skį, V(xkielijos nepriklausomųjų 
socialistų vadovų.

Pauli iš Vokietijos užrubeži- 
nių r- ikalų ministerijos, galva 
Vokietijos generalės elektros 
kompanijos ir kiti ekspertai tai 
pjau tapo pašaukti iš Berlino. Jų 
laukiama šiandie ar ryto.

l'rnc translatlon filed vvilh the pnst 
master ai Chicago, III. Ma> 23. 1919 
as reųuired by the acl of Od. 6,191*

SINN FEIN ATMETA 
ANGLIJOS TAIKĄ.

. ----
PABYŽIUS, geg. 22. — Tai

kos Ikon f eren oi jos prezidentas 
premieras Clemenceau gavo lai
škų nuo Edward dc Valeru, gra
fo PhinkeM ir Artlnir Griffilhs, 
Airijos Sinn Fein vadovų kuria
me jie užreiškia, kad Airija ne
bus surišta Anglijos delegatų 
veikimu taikos klausime. Jie 
prašo pripažinimo Airijos.

Triie ’rnnslatlon filed v iln |be rnst- 
master at Chicago, III. May 23, 1919 
as reųulred by the act of Oct. 6, 1917

Rusijoje
TALKININKAI SUMUŠĖ BOL

ŠEVIKUS ŠIAURĖJ.

Paėmė kelis miestelius; 
bolševikai bėgų.

LONDONAS, geg. 22. — Tal
kininkų kareiviai šiaurinės Ru
sijos fronte padarė pasekmingų 
n tsi^i'įži m o j inuj i>t-ivA "vy- 

riausią bolšivckų pozicijų prive
rsdami priešą pasitraukti pietų 
link, pasak čia gauto šiaurinės 
Rusijos oficialiu pranešimo. Ke
li miesteliai liko paimli ir daug 
belaisvių suimta; taipjau prie
šas aplaikė daug nuostoliu.

Pranešimas sako, kad atsigrį- 
žimo judėjimas buvo padarytas 
gegužės 20 d. į šiaurę nuo Med- 
vicžja Goru, 6 myl. į pietus nuo 
Lumbiški, ant geležinkelio ir 
kad priešas liko išmestas iš sa
vo pozicijų ir yra pilname pa
sitraukime.

Miesteliai Lumbiški, Ostreč- 
ir Kolodary liko paimti.

TALKININKAI PAĖMĖ 
POVIENEč.

AR.CHANGELSK, geg. 20. — 
Rusų kareiviai, kooperuojantjs 
su talkininkų spėkomis Mur- 

paėmėmansko fronte, subatoj
lYivicnėč. Paėmimas Povic-

25 žmones žuvo eksplozijoj
neč atidaro viršutinę dalį One- 
ga ežero talkininkų laivams.

Estonai tik už .35 mylių nuo 
Petrogrado.

STOCKHOLM, geg. 21. — Es
tonai jų kompanijoj prieš bolše
vikus stumiasi arčiau Petrogra
do, pasak čia gauto estonu ofici
aliu pranešimo. Jis sako, kad 
(‘stonai “arti Galčinos paėmė 
Vruga geleženkilio stotį su 700 
belaisvių.

(Gatčina yra už 35 mylių Į 
pietus nuo Petrogrado).

Bolševikai pradėjo ofensivą 
Baltiko fronte.

PARYŽIUS, geg. 22. — Agen- 
ce Radio gavo iš Liepojaus ži
nių, kad bolševikų pavasarinis 
ofensivas prasidėjo nedėlioj vi
sam Baltiko fronte nuo Schlock 
iki Bausko. Žinia sako, kad 
vartojamos yra didelės spėkos 
ir kad mušis tęsiasi.

Bolševikai užmušę ofeierius 
ir pasidavę.

OMSK, gcg» 42.— 10-tas Mas
kvos pulkas,* dalis bolševikų 
armijos, pasidavė su savo gin
klais ir amunicija Kolčiako val
džios Siberijos armijai. Pul
kas, susidedantis daugiausia iš 
darbininkų, atsisakė važiuoti 
frontan ir daugelis kareivių li
ko sušaudyta. Gabaus pulkas 
nuvyko j frontų, bet kaip tik pa
siekė mūšio linijų, kareiviai už
mušė savo oficierius ir pasidavė 
Siberfjos armijai. „

200,000 čecho- slovakų žuvo 
Siberijos karėje.

VANCOUVER, B. C., geg. 22. 
— Iš pradinių spėkų 250,000 če 
cho-slovakų, kurie nuvyko į Ru
sija, lik 50,000 pasiliko ir tie ka
rininkai kurie sulošė žymių ro
lę paliuosavime Siberijos nuo 
bolševikų, grįšią j savo namus 
Ceclii j o j.

Tų žinių atvežė į Vancoiįvcf 
lieut. Richter. sekretorius čecho- 
slovakų nacionalės tarybos Ru 
sijoj, kuris su keliais oficieriais 
šiandie atvyko iš Vladivostoko.

Jis sako, pusė buvusių 250,000 
čecho-slovakų kareivių Rusijoj 
mirė nuo typhus ir kitų ligų, 
būdami Rusijos belaisvių stovy
klose.

Ukrainiečiai apgulė Kijevą.

COPENHAGEN, geg. 22. — 
Pasak šiandie gautų žinių, Uk
rainos spėkos apgulė Kijevą, 
kuris laikomas bolševikų. Sa
koma, kad karės ministeris Tro
ckis komanduoja miesto gynė
jais.

(Jau kelis sykius buvo paskel
bta, kad Petlura paėmė Kijevą, 
kad bolševikai iš ten yra išvy
ti, kad apie Kijevą eina visokie 
sukilimai. Dabargi vėl sako, 
kad bolševikai valdo miestą. Kas 
atspės tų mįslę?)

100 žmonių sužeista eksplozijoj 
.ir gaisre dirbtuvėj.

CEDAR RAPIDS, lo\va, geg. 
22. — šiandie 6:40 vai. vakare 
kįlo didele eksplozija Douglas 
skrobylo (krakmolo) dirbtuvėj, 
kurioj žuvo apie 25 dirbininkus 
ir apie 100 darbininkų liko su
žeista.

Eksplozijos laiku buvo 150 
darbininkų-vyrų ir vaikų, kurie 
dirbdavo naktimis, bet tik keli 
jų išsigelbėjo sveikais.

Po eksplozijos kjlęs gaisras 
sunaikino visų dirbtuvę. Nuo
stoliai siekia $3,000,000.

Priežasties <iksf|ozjjos neži
noma. 'fuli mano, kad galbūt 
katilas eksplodavo, bet kiti sa
ko, kad eksplodavo dulkės, nes 
džiovinimo skyrius tų dienų ne
buvo palaistytas, todėl susirinko 
daug dulkių, kas ir pagimdė ek
sploziją.

Girdėjo vaitojimus.

Apie 8 vai. vakare buvo gir
dėti vaitojimus ir šauksmus pa
gelbės iš džiovinimo skyriaus, 
bet ęftant namui liepsnose nie
kas negalėjo prieiti ir išgelbėti 
nelaimingųjų.

Kiek žmonių žuvo dar tikrai 
nežinoma, bet 25 lavonai liko 
ištraukti į pusę valandos gelbė
jimo darbo.

Eksplozija buvo taip smarki, 
kad visoj apielinkėj sutrupėjo 
langai, nugriuvo kaminai. Daug 
žmonių sužaista gatvėse krin
tant stiklams ir plytoms. Vie
ną chicagietį eksplozija išmetė 
iš viešbučio per langą.

Vandens pervados liko suar
dytos, taip kad ugniagesiai ilk 
su vargu galėjo gesinti gaisrą.

Frank Sodoma, darbininkas, 
liko ištrauktas iš griuvėsių gy
vu, bet su abiem kojom nutrau
ktom eksplozijos. Nelaiminga
sis maldavo minios, kad jį už
muštų ir tuo užbaigtų jo kan
čias.

NEGALI IŠSKRISTI.

XVA.SHINOTOfr4. 22.

Smarkus vėjas neleido hydro- 
planui NC-4 šiandie išskristi iš 
Ponela Ddgada į Lisaboną, Por
tugalijoj, kad galutinai perskri
dus Atlantiko vandenyną.

DIDELIS GAISRAS.

MOBILLE, Ala., geg. 21.—šian
die čia gaisras sunaikino 20 

blokų rezidencijų dalyj palei li
pę, pridarydamas nuostolių už 
virš $500,(MM) Ąpic 1,500 žmo
nių liko be pastogės ir 200 na
mų sudegė.

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, III. May 2.3, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Bolševikai dirbs 280 dienų 
metuose.

HELSINGFORSj. — JSovielų 
valdžia jvede naują clironolo- 
giją, sulig kurios metai prasi
deda spalių 25 d., diena įsteigi
mo bolševikų valdžios. Metai 

f turės 280 dirbamų dienų.



Milžiniškas Metinis •

PIKNIKAS
— Surengtas — 

DRAUGIJOS DRAMOS IR 
DAINOS ŠVIESA, 

WH1TE CITY GROVE

Witlow Springs, III.
Nedėlioj, Gegužio 25 d., ’19

Inžanga 35 cenai ypatai

Taigi lietuviai ir lietu
vaites, senas ir Jaunas,senas

kvėpuoti tyro oro, , bet 
daug linksmo laiko, pra 
leisit kur griež visokius 

mados šokiusnaujausios

Benas. Taipgi

to negana. Bus

keturios didelės dovanos: 
Pirma dovana baksas eiga*

tra dovana bunka vyno, 
l i - •uz merginų bėgimų maiše; 

trecia dovana graži pyp
kė vertes $3.00, už mėty-

ta dovana aukso kolioni- 
kai, už lenktynes. Nepa-

praleiskite geros progos, 
kad vėliaus nereiktų gailė-

kili progų nratsilikt. / 'l ai

tingiausiai ant šio iškilmių

Skaitykite ir Platinkite

“NAUJIENAS"

True translation filcd witn Ibe post- kitos pramones taipgi bruzda, 
mastei* at Chieago, III. May 23, 1019’ .
as reąųired by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimai.

to Toroulos narį Otlawoje Meta

(žinios International Labor 
New» Service)

kalaudama astuonių valandų 
dienos visiems darbininkams 
visoje Kanadoje.

Laiške sakoma, kad lai butų
KANAPA.

mažinimui bedarbių slkaitliaus
Darbininkai parodo salidarumų

Toronto. — Klesinis sųmo-j litruko įpailė.jimų, kadang(i aš- 
ningumas pas darbininkus au-jtuonių valandų diena yra viena 
ga. Pri pa rodymu to, kad tas Į iš daugelio priežasčių nesiganė-
taip yru, parodo skaitlines; uie-jdininio iš slraikininkų pusės, 
talo amatuose yra m(>() straiki-j Darbo mjnisteris Gideon Ro- 
ninkų; tarpe, pakuojainiųjų dar-|/b,erlson nesenai aplankė Toron- 
bininkų 3118; maliorių, 400 ir|tų. Jo prielankumas s>traikinin- 
įvairių tuntų 292, kurie geg. 9 kailis buvo aiškiai matomas, 
d. viso sudarė 8500 straikinin-, Net pakuolojai suliko paskirti

Jų skaičius kas sykis vis ištyrimo ir sutaikymo taryba, 
apie ką jie pirmiaus nei kalbėt 
nenorėjo.

Darbininkų klrsos solidaru
mą dar aiškiau parode piketuo
tojų eiles, kuriose dalyvavo 
Monso ir k ilų didžiųjų karės 
mūšių diilvyriai, svetimšaliai, 
įskaitant chinus, ir čia gimusie
ji kanadiečiai.

kų.
auga.

Be to jūrinių amatų federa
cija tariasi su darbininkais Ot- 
tavvoje, o amatų statymo lyga 
svarsto 

šitos 
žiausiai

parėmimų maliorių. 
organizacijos turi ma
lt,000 Torontos darbi-

Belo, organizuotieji darbinin-

buli dirbtuvėse (straiko laiku),

klevinio solidarumo angį.

: kūlimais matais organizuotieji 
■darbininkai neturėjo užuojau- 
i tos, liejikai ir kiti darbininkai 
’ išėjo j slraikų drauge su ktais.

“Penkios Didžiosios” pakuo- 
. luvės darė pasiulinimus savo 

darbininkams, kad jie grįžtų 
prie darbo, 1x4 nqnisiulė svar- 

I blausių dalyko ™ pripažinimo 
‘teisės organizuotis. Darbinin
kai tvirtai laikėsi savo ir gavo

SolidaruMio upu perimtas or
ias ir organizavimus darbas 
sparčiai- žengia kituose amatuo
se. Gurno pramonė nesenai 
gavo 800 amatinių unijislų, o

AUSTRALIJA.
Australja rūpinasi sugrįžusiais 

kareiviais.

komybėn visos šalies. Nei vie
nas, kuris, atbuvęs savo milita-

bos prisitaikymui atgal prie ci
vilio gyvenimo, nėra palieka
mas laukti užuojautos ir para
mos iš privatinių organizacijų.

pintis 
viešam 
tam1 ir

sugrąžinimo skyriui

tų pilėnų kareivis gali tiesiog 
pereiti iš militarinio gyvenimo 
į civilį. Jis rūpinasi, kad as-

ausite Didele Verte
hR LAIKA
e būtinai išparduoti perpildytų stakų: Div- 

Pirmiuus negu kur nors pirksite, ateikit 
■> vertę negu kur nors kitose krautuvėse.

i SUČEDYSITE
Pirkdami rakandus dabar .

nų, Stalp, Ktfmodų ir Krėslų už pusiau nukirstoinsorekėms 
pvrsilikryt musų tavom, ir rasite, jog yra turintis didesr

Lovukčs vaikams 
plieninės, baltos 
bronzuotos 
parsiduoda po

medinė:
arba geltonai

Kainuoja $13.00,
.................. $9.65 Dailus vežimukai (bogūs) gražiai 

išpintos su gražiais išminsimais 
vidus. Kainuoja $38.00į parsi 
duoda l><> $26.00 ir po .... $17.00

parsi 
$17.90

Lova su vatiniu matrasu ir mink
štais dviejų colių storio juodai 
marginta arba žalia ir 
nuo $31.00, parsiduoda

Dviračiai vežimukai (Sutkus) 
Susilankstančios j mažų, nešimui 
galima imt j streetkarj Kainuo
ja po ................................... $7.50

Indomi šėpa kichnedžio, padirb
ta drūtai su pagražintoms stik
linėms durims. Kainuoja $19.00, 
parsiduoda po ................ $11.85$23.00

Seklyčios stalai geltoni arba rau
svi mahagone,' dailiausio darbą. 
Kainuoja po $20.00, pursiduo- 
da tik po  .................. $17.5(1

pursiduo- 
... $17.50

Seklyčios Setai, padaryti 
rusva Mahogani, su niulskine 

Divonai visokioms rožėms 
duoda po $32 ir aukščiai’..

KULIS

geltono aržuolo, did 
aptraukti. Kainavo 
išpuošti, 9 pė<lų ir

‘liu rėmu, I col. pločio su skutu, aptraukti arba 
$123 ir aukščiau, daliai' parsiduoda $86 ir aukščiau

12, didžio. Kainuoja po $16 ir aukščiau, parsi-

FURNITURE
A. KULIS Savininkas

HOUSE
CHJCAGO, ILLINOIS.

■ Lv'mI *; ,

Telefonas Drover 9757

Kardo Vakaras
=Rengla Lietuvių Laisvamanių Federacija- ----

^1^^, Nedelioj, Gegužio 25,1919 
M. Meldažio Svetainei 

\ 2242 West 23rd Place.
Inžanga lik 50c.Pradžia 6 valanda vakaro.

9

4
5
6

PROGRAMAS: 
Marselietė. 
Kalba “Naujienų” redaktorius ... 

Solo ................................................
Deklemacija ..................................
Kalba advokatas ...........................
Dialogas .................... . ..................

.. A. Montvidas 
. N. P. Gagi nė 
V. čiplinskaitė

. !•’. J. BagoČius

A. Kaminskienė
P. Daubaras

' >•

P. GUGIENĖ.

mno imantis kareivio algų šian-

greitu laiku darbo negalima 
gauti, tai jam duodama užlai
kymas iki jis jį'gauna. Jei ka-

bo, tai jam duodama užlaikv

myna yra netekusi savo užlai
kytojo, tai jai duodama parama 
ir velionio kareivio užlaikyti- 
niai yra užlaikomi ištekliuje. 
Kiekviena pieno dalis taikoma 
prjc to, kad atitaisius, kiek ga
lima, ekonominį nuostolį pa
neštų dėl tarnystes kariuomenė-

Nedarbas auga.

Melburne. — Bėgrjštant ka
reiviams iš karės ir įvairioms

tani prie ekonominio gyveni
mo, nėdariba s Australijoje auga

jis bus didelis. Daugumas sa-

buvo Pie.tų Afrikos

taip, ar ne, tai teks pamatyti, 
j Kaip ten nebūk, šiandien išvaiz
da nėra geriausia ir ateityje da
lykai gali virsti aršesniais. Kiek
viena Australijos valstija pra
neša apie augančia bedarbių 
arm.’ijų. Sustabdymais kares 
kontraktų, sugrįžusių kareivių

baigimu, prisidėjo prie bedar-

BULGARIJA.
! Anglijos kareiviai kovoja 

socializmų.
prieš

Londonas. — Darydamas pa
stabas apie paskutiniuosius An-

Bulgarijos socialistais, lordo 
Lans<lo\vne’() organas “Com- 
mon Sense”, sako savo laidoj

7. Mažiukų kvartetas.
8. Duetas ............................... A. Briedukns ir p. žemaičiutė

Solo .......................................................................... Stogis
Kunigo Bimbos pamokslas ...............................L (’klveris
Kvartetas vedamas ......................................N. P. (Jugicnės
.šokini iki vidurnakčio, griež .1. Grušo orkestrą.
't aipgi visų vakarų eis Bukieto balsavimas.
Kurčiame visus atsilankyti j šį vakarų, nes jis Ims vie

nas iš puikiausių, kokį eliicagiečiai yra turėję.
Kviečia KOMITETAS.

9.
10.
11.

“B! PUTES" 
KONCERTAS

KimballHall
25 E. Jackson Boulevard 

Kamp. Wabash Avė., vidurmiestyj.

Nedelioje, Gegužio-May 23 dieną, 1919
Pradžia lygiai 8 vai. vakare.

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

.šiuo koncertu “Birulė” užbaigia savo vakarų sezonų ir parodys melų veikimo darbi. 
Pabricžiaine, kad stengiamasi šj koncertų pažymėli ne didumu, bet gražumu išpildymo jo.

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

Apart “Birutes” choro ir geriausių musų solistų, dalį programo išpildys p. St. .Šimkus 
— vargonais.

Pirkite tikietus iškalno ir pasirinkite ge resnes vietas. Tikietai gaunami: “Naujienose”. 
“Lietuvoj” ir pas “birutiečius”. —- • — — “BIRUTĖ”.

Draugiškas Vakaras
L. M. P. S. 9-tos kuopos

Susipažinimui su naujoms kuopos

Subatoje, 24 d. Gegužio, 1919

draugų, ar dėl neutralių šalių? 
Ir jei socialistai reikia teisti ka
rės teismui Bulgarijoje, lai ko
dėl ne Angljoje ir Škotijoje? 
i|eto, juos tikrai turime gana 
darbo musų pačių imperijoje, 
/ndijoje, pav., Aigiptc ir musų 
naujai užkariautose šalyse, to- 
kiosie, kaip Mesopotamija, Piu 
tęstiną ir vokiečių kolonijos. 
Suprantama, lėšos naujų

mokesčiai jau dabar

Dar po vienų metų Churcliillo 
politikos konservaeiųjai partijai

dėsėms nuosavybėms ir didie
siems turtams. Kitaip šalis ga
li netekti vardo ir subankruly- 
ti.”

SUV. VALSTIJOS.
Pereilo šeštadienio (Uiikraš- gumušė už raudonį negelką.

čiai padavė šitokių žinių iš Pa
Black Liek, Pa. — Nėra rei

kalo būti “raudonu”, kad su-

MILDOS SVETAINĖJE?
Ant trečių lubų.

Bus gražus, trumpas | .rogramas, žais
mės ir lietuviški šokiai. Orkestrą J.i Grušo

L. M. P. S. 9 KUOPA.

IŠKILMINGAS PIKNIKAS
— Parengtas —

. DRAUGYSTĖS LIEŪVIŲ TVIRTYBĖS, . 
Cicero, Illinois.

NEDĖLIOJĘ, GEGUŽIO-MAY 25 D., 1919 M. 
NATIONAL DARŽE, RIVERSIDE, ILL.

. Pradžia 9 vai. iš ryto.

.šitas piknikas bu* gražus iy linksmas. Tupime gerų gėrimų, užkan 
džių. Kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaitės atsilankyti į musų pa
rengtų piknikų, nes grieš puiki muzykė. Turesinie linksmus pavasario 
laikus praleisime ant tyro oro kvėpuodami. Busite visi atsilankiusieji 
ptileukinti. • . ,PASARGA: Važiuokite daržan karais 22-ros ir La Grange.

Kviečia KOMITETAS.

STAR & GARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET

— BURLESQUE —
‘‘THE BOSTONIANS” Ka-dien du .yk 2:15—8:11

su Frank Finney Kainui- iri 7s<.
Moteris ir merginos gali lankytis kasdieną.

miestas yra

kus” miestan.
Du pramoniniai carai.

Reading, Pa. 
ar iš ‘darbo išvaris 
mai kaina,

“Arba sumuš, 
tai Plato

ku rią darbininkas 
i už apvaikšeioji-

Penktadienio rytų paroduoto-

neįsileido jų, kol jie, nuėję Į 
samdymo kontorų, negavo iš 
ten specialio leidimo.

Malinu sakoma: Delei bolševi
kų judėjimo Varnoje (Birigari- I « • -V « • • v

Musų karštuoliai, nekalbant 
‘ ’i apie liisteriiuus “valstijos 
kazolkųsi” taip įpyko ant Davis’o1 kurį pjadičjo socialistai ir kraš- 

■ tutiniai elementai iš Sofjos, 
! tailkininkų valdžios palie|)č An- 
Iglijos kariuomenei užimti mie- 
’stą; toji užėmė jį ir įvedė karės 
i stovį. Visus vadoves leis Ang- 
' lijos kare:, toksinas ir skaudžiai j landas, nes jam nebuvo duota 

įiroga užsislutyli kaucija.
Vis tai dėlto, kad visų amžių

baus.’
“Ar parlamentas supranta, 

kų lokis |>asielgimas reiškia?

po raudonų negelkų geg. 1 d.

šimt melų amžiaus žmogus ir 
plačiai žinomas
pagerbiamų piliečių, mylėtojas 
gėlių, kurias jis augimo savo 
darže ir paprastai nešiojo pri-

lislų judėjiiiųis, ar anglai bus 
panaudojami/ nugalėjimui judė
jimo? Mes bandome nugalėti 
socialistus ir kraštu tini uosius 
elementus Rusijoje, kuri taiki-;įsisegęs prie savo švarko, patai

kini kė nusikinti raudonų negelkų. j
Ar gal reikia mums kaltinti kad jie yra tiek pat palriptingi 

gam.la už raudomis gėles? kaip ir anie. Jie visi prisidėjo

no mums, ir Bulgarijoje, 
nesenai buvo musų priešė, 
mes darysime tų patį dėl musų

New Yorkc ir Clevclaiidc 
darbininkus sumušė, bet Bead- 
\nge atsirado du carai, ar kai
zeriai, kurie išvarė savo darbi
ninkus iš darbo už apvaikšeio- 
jimų geg. 1 d. ir dalyvavimų

keliontis saavitėmis anksčiau ir 
kompasuos viršininkams buvo 
savo laiku pranešta apie norų

geg. 1 d. Visa ėjo gerai iki sa
vaite prieš geg. 1 d., kuomet

mis.
Antruoju’caru yru J. Turner

"kompanijos bosas; jis buvo di-

E. J. Poole iš Carpenter’o 
plieno fabriko yra pirmo minia, 
rio caru. Jo darbininkams ci

kaipo vienas j uani karėn, jis palinkėjo jiems 
geros kloties ir jų traukiniui 
'pradėjus eiti, jis mosavo Į juos 
'amerikiniu včluku. .lis sakė

lituose su darbininkais ir nemi
nėjo jiems nieko apie parodų, 
bet kada atėjo išmokeslies lai
kas, jis paleido juos už neatė
jimų j darbų ketverge.

pasiliko namie, tvirtindamas,

Telephone Houlevard 2160 

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chtcago, III

J;
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Chicago, III. B

GARBUS 
DRA UGAI:

Kuo tankiau aš asmeniškai 
susiduriu su darbininkais \Vil- 
son A Co. organizacijos tuo la-J

Suimtos vakare 
atdara iki 9:15. 

Taupykite* I« 
Klein Pirkliavi- 

mo Steni patu

Kodėl Gi Ne Apsiaustąbiau. į^itikrimu kad p. \VilsonaSj 
laimtėdamas jų iojališkumą ir 
užsi tikėjimų, įgyja ' didžiausį

Leiskite man pasakyti kaip 
darbininkai pienuoja padaryti

viršininkų šeimynoje lengves
niu in palikti jii ms nipinlies tik 
didžiausiomis probk nromis, ku
rios iškila prieš juos kiekvienų 
darbo dienų.

Jie turi susiorganizavę KO
MITETĄ iš 32, susidedantį iš 
vyrų ir moterų narių, kuri * y-

Kuomet jie yra taip madoje ir 
taip nedaug kainuoja^

MOTERŲ APSIAUSTAI pasiūti iš pui
kios Ypatybės viso vilnono Franrtiziško 
sergi*, pilno kirpimo, liuoso sukirpimo, 
padaryta su veslee, __

puikiais • 1 ry
TT£<j* i o
APSIAI ŠTAI, padaryti iš tvir 
vyriško sorge, keletas puikių

savo bendrų keliuosi* biznio de
partamentuose.

Kiekvienas narys komiteto gau
na nuo savo bendrų sumanymus, 
kurie galėtų pagerinti sąlygas dirb
tuvėje ir tada komitetas susirinki
muose, kurie laikomi tankiai, tie su
manymai atvirai diskusuujami -r 
jei didžiumas balsų nutariama re
komenduoti viršininkų šeiminai 
tas padaroma, kadangi visuose susi
rinkimuose luina labai gabi motei is 
sekretorė, kuri sutaiso konkretėj 
formoj padarytas rekomendacijas.

čia yra dalykas, kad darbininkai 
išsirenka vyrus ir moteris iš savo 
pačių eilių, juos atstovauti visuose 
svarbiuose jų interesus paliečian
čiuose dalykuose — ir nariai Ko
miteto iš 32 turi pilnų užsitikėjimų 
jų bendru. *Ką Komitetas nubal
suoja padaryti, tas visuomet būna 
užganėdinančiu dėl darbininkų vi
suose departamentuose.

Man buvo suteikta teisė būti vie
name Komi’eto iš 32 susirinkimų. 
Aš mačiau, kaip vyrus, taip ir mo
teris atsistojant ir kalbant tiesiai »r 
drąsiai. Nebuvo jokio nesusinrati- 
mo apie taika jie sakė. Jie žinojo 
kų jie norėjo pasakyti ir tų pasa
kydavo. Jie nubalsavo padaryti 
nekurtas rekomendacijas viršinin
kams

Jie pakvietė mane kalbėti jiems, 
ką aš noriai padariau, kadangi aš 
pilnai tikiu ’ f idėją, kad visos prob
lemos, visix keblumai biznyje gali 
būti išrišti pačių darbininkų, jei tie 
teisingai ir nuoširdžiai kooperuos 
viens su kitu ir pasakys savo dalyką 
atvirai biznio galvoms

Kada aš pabaigiau savo kalbų. 
Komitetas iš 32 vienbalsiai išrinko 
mane savo garbės nariu — garbę, 
kuria aš labai branginu.

Kokia pas kmė viso šito ant t-i/k 
tas apeina Wilson A Co. biznį?

Pirma pasekmė — ir visusvarbiuu- 
sia visiems — yra. kad Komitetui 
iš 32 pasiseka, palaikyti puikius sen
tikius tarp darbininku ir viršinin
kų. Bendras užsitikėjimas ir gerbi
mas nuolatos viešpatauja.

Antra pasekmė — taipjau labai 
svarbi — yra, kad greitas viršinin
kų priėmimas padarytu Komiteto iš 
32 rekomendacijų verčia narius Ink 
kvties savo garbės ir daryti tik įn

yra 
n i e-

raiščiu ir 
f.| argais, 

liai .........
MCI FRU 

to a įdėklo
n »d ių padarytų bu pyne rukšlentu už
pakaliu, vestee ir 
pin.ve virškąlnie- | f T* ■ |g B 

šiame išparda I * ■ I 11 I 
vinie apkainuota.. Ji

MOTERŲ SILKINĖS Sl’KNĖS, padary
tos iš puikios ypatybės ebarmeu.se salino 
išsiuvinėta

125.00ta šilkinių
parsiduoda

SPAUSTOS CEORGETTE Sl’KNRS mo
terims, sėjomis padarytas naujos liuosos 
išvaizdos, platus, __
šiame išpardavire 1 J ■ gk fl A
apkainuota tiktai Į

Puoštuvių Diena
I t

Pirkite stailišką siutą už
specialę kainą

$22.50
Jums jauni vyrai mes aukaujame 

Puostuvių Danai siutų pigiai, kuris 
primins ir is ilgų laikų.

šie siūlai po $22.50 pasiūti tam
sios si alvuotos materijos, (žinoma 
vilnonės, nauji liemeniniai moda
liai, ujamus i šilku ir puikiai pasiūti, 
n ieros 33 iki -10.

Proga klibanti pati už save jau
niems vyri ms mėgstantiems puikiai 
ir nebrangiai rėdyties. Mes kalba
me t :sin. ai kuomet sakome, kad 
mes niekuomet nesiūlėme daugiau 
už pinigus.

siutai
Geriau iai žinomi geresnės rų- 

šies siutų. Žiūrėkite į ženklelį—Ma
žus dalukas ’įjį.škoti, didelis rasti”.

Padaryti visu viljj^ 
nonių aud mų įvai- ffjl F" 
riet, puikiu petrenų,5L w 
lieineniniai ir kon-|lB "M
servatyvi modeliai, f S A JI 
puikiai pasiūti.

KORESPONDENCIJOS I
— ■ _ -J

SIOUX CITY, I0WA.

Netikėta mirtis. — Prakalbos

Gegužės 15 dieną ištikus ne
laimei mirtinai susižeidė ir tik- 
ką į ligonbutį nuvežus pasimirė 
Petronėle Vaicekicnė, po levais

Stiikoiiiutė. Paliko dideliame 
nuliūdime vyrą, 10-tics minėsią 
sūnų ir senus tėvus su dvicnii 
seserim.

Nelaimė, kaip žmonės sako, 
atsiliko prie sekančių aplinky-1 
bių: Minėtos dienos pavakary) 
jie išvažiavę automobiliniu pa
sivažinėti. \’ežtkas J. P. užsi
manęs aplenkti pirm jų važiuo
jantį automobilių dėl ko ir pa
leido savąjį kiek galint greičiau. 
Tuomi tarpu pirm, bėgantis au-' 
tomobilius pasukęs j skersai ei-' 
nančią gatvę. Vežikas nenorė
damas susidurti ant perkertai!-! 
čio kelių automoliiliaus, savąjį 
urnai pasukęs j šalį ir palaikęs 
liesini telefono stulpai). Stul
pas sutrukęs net į tris šmotus, o 
automobilius tuo tarpu apsivo- 
žęs ir pamynęs nabašninkės 
galva, kurių visai užkiužino, nuo 
ko velionė ir pasimirė. Kili sy
kiu važiavusieji taipgi susižeidė, 
lik lengvai.

Tai vis žmonių neatsargumas.
17 ir 18 dd. gegužės atsibuvo 

prakalbos, kurias surengė vieti- ( 
nė LSS. 211-ma kuopa. Kalbėjo' 
drg. Danta. Subatos vakare, 17 
dienų kalbėjo temoje: Klesų ko
va. Nedėliojo, 18-tų dienų kai-( 
bėjo apie tarybų valdžių ir josi 
tvarkymosi formų. Taipgi nu-j 
rodinejo Amerikos kapitalistų' 
spaudos melus apie nebūtus ir 
negalimus tarybų Respublikoje 
daiktus. Nors prakalbos pasi
laikė kaip liktai velionės šerine- ! 
nu ir laidotuvių laike, bet visgi 
neperblogiausiai pavyko. Prie 
vielinės kuopos prisirašė du 
nauju nariu.'

— Niuronių Jurgis.

SIOUX CITY, I()WA.

Kiti puikus siutai po $40, $45 ir $50

Dar viena žvaigždutė užgeso.
i >>

Vietos lieutviams, pažangie
ji ms lietuviams, užgeso švie- 
>i ii inirgėjusti žvaigždutė. Ne- 
ikėla mirtis išplėšė iš musų | 

laupo a. a. Petronėlę Vaiciekie- 
uę. Išplėšė jų pačiam gyveni
mo žalumie, vos sulaukusių dvi
dešimtų savo amžiaus metų. 
L i pasekmė* automobilio važ- 
i y č i os neatsargumo.

A. a. Petronėlė buvo gabi lo
šėja ir puikiai valdydavo pianu. 
Y; ač ji daug veikė 1915, 16 ir 
17 metais, kada dar buvo neve
dus.

Laidbtuvės buvo 18 d. gegu
žės. ‘ Velionės kimų palydėjo 
skaitlingas būrelis draugų ir pa
žįstamų. Tebūnie jai lengva 
šios šalies žemelė!

Velione paliko dideliam nu
liūdime vyrų ir dešimties mėne
sių kūdikį, o taipgi senus tėvus 
ir dvi seseris.

— Lietuvos Jaunikaitis.
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Šitai Kur Sveikatos
šaltinis, tai Sidutc Stomiek Hit

leris, jis mane išgelbijo nuo nesvei
katos, per ilgų laikų mane kankino 
nesmagumas, nvvirinimas vidurių ir 
dispei sijos, negalėdavau valgyli, 
taipgi ir tas suvalgytas mai
stas neidavo ant naudos. Skaudė
davo galvų, pilvų, šonus ir strėnas, 

žodžiu

kias rekomendacijas. kurios 
svarbiausios. Menki dalykai 
kad negauna didžiumos balsų Ko
miteto susirinkimuose.

Trečių pasekmė — taipjau labai ištindavo ranko$<ir kojos 
svarbi — yra kad nariai Komiteto sakant visas suvargęs būdavau, vi 
iš 32 greičiau labiau rūpinasi daryti sada miegas imdavo, o atsigulus ne 
rekomendacijas, kurios naudingos galėdavau atsilsėti, 
butų visam b’zniui, negu kad padu-1 
ryti naudų sau.

Komitetas ivvkdino tokias saly- ■ kų palikau laimingas, viduriai dir- „ r ii • • ♦ t • i

į Kaip tik tų garbingų Salute Bit 
I terį pradėjau naudoti į trumpų liū

gas, kurios reiškia užsiganėdinimų 1 ba laba gerai, paliko smagu ir leng- 
jų bendrų — darbininku ir tas, su-p a, muskulai išaugo stori jr kieti, 
prantama, daro juos labiau —i.i- 
ir geidžiančiais teisingiau 
kompanijai.

Komiteto susirinkime.

i išaugo stori ir kieti
■ Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve
liju visiems, katrie norit Imti tvič-

i Ii -ir laimingi, tai naudoki! Saluti 
I Stomiek Hitleris Kaina $1.50 

, , , , - . bonką, jo gali gauti aptiekose
aš dalyvavau, vienas žmogus turėjo geresniuose saliunuose, o jeigu 
daug pasakyti apie puikų darbų, neturi, tai reikalaukite tiesiai iš

veikliais 
tarnauti

daug pasakyti i
žmonių kumpių ir lašinių departa
mentuose — pranešdamas savo ben
drams Komiteto apie ju. didžiavimo
si paminimuose (z-rtified \Vilsono 616 \ę 31 st SI 
rūšių ir užmindamas, kad kiekvie- ~
nas darbininkas visuose kituose *le-

lute Manufactur ('.o.
P. BALTBANAS,

L, Chicago, III.
Tek Boulevard 7351

Cino Šaukštas Mažiau Kainuoja Negu 
Sidabro Šaukštas.

parlamentuose turi padaryti savo 
asmenine gurbe pagelbėti prirengi- 
me maisto produktu, kurie visuo
met išteisintų vartojimų obidsio 
“The \Vilson Label Protects Your 
Table” (Wilsono ženklelis apsau- 
ja jūsų stalą).

Moteris, atstovaujanti kertiniu da
lykų departamentų pranešė, kum
pių ir lašinių žmonėms, kad jis ir 
jo bendrai nėra išdidesniais ntsie- 
kimuose gaminime Certified \Vilso- 
no rųšiu, kaip ii ir jos bendrai M- 
džiuojasi gaminimu Certified rūšių 
keninių mėsų, daržovių, vaisių, 
prieskanių ir t. t.

Tas ir yra taip. Darbininkai 
kiekviename departamente rūpinasi 
pagaminti geriausius ir tyriausius 
maisto produktus ir jie taip pat di
džiuojasi Wilson & Co. obalsiu 
“The VVilson laibel Protects Your 
Table’’, kaip ir p. VVilsonas — ir 
tas reiškia didelį pasididžiavimą.

Su pagarba,
William C. Freeman,

250 Fifth Avė.,
,New York City.

f

DR. DONOHOE. Specialistas
Vėliausios Europiejiškos ir kitos 

metodos.
Jei jus turite kokių vidurių ligų, kepenų, 

kraujo arba žurnų; spuogus ant skuros. se
nus žaizdas, nuslojimų STIPRI M() arba a- 
petilo, kokj gėlimų arba skaudėjimų arba 
kokių»užsisenėjusią ligų, kurios jums neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

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

3H Wael Itandolph St., kampas Dearborn. 
Valandos: 9 r\to iki 8 vai. vakare. Neilėlio- 

liti*. 10 r\to iki 1 vai diena.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

(Apgar.)

9 VAIKAI BE MAŽKO NESU
DEGĖ.

Užsidegus trimis in'cdiniams 
namams pn. 4809-11-13 Jusli
ni g, devyni vaikai be maža ko 
n sudegė. Gaisras išvarė gatvėn 
tris šeimynas: John Bubėk, Vin- 
c- nt Staeh, ir John Pajkos. Ug
nis atsirado Dubeko panamyj, 
kuris, pajutęs, nubėgo duoti gan 
dų gaisrininkams. Vienok kol 
gaisrininkai atvažiavo liepsnos 
apėtmė visų namų ir užtvėrė išė
jimų šešiems Dubeko vaikams. 

'Juos išgelbėjo ugnagesiai. Kilus 
Iril yaikus išgelbėjo Mrs. E.

Maxner.
Iš ko prasidėjo gaisras neži

nia.

Krabute cigarety kainuoja maž'au negu Heimar 100^ 
tyro Turkiško — švelniausio ir geriausio tabako cigaretams 

Jeigu jus nemegstate Heimar sugražinkite pakelį ir 
atgaukite savo pinigus.

Mes trokštame kad jus išleistumete pinigus už savo 
pinigų vertę-šitai delko mes kreipeme jysų domą j Heimar.

ebarmeu.se
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IlK LITHUANIAN DAILY

Pvbliahnd Daily aaeapt Bunday by 
th« Lithnaninn Newn Pnb. Co, Ine.

1739 SO. HALSTED ST,
CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal HM
Naujienos eina kasdiena, llsklriant 
nedčldtenius. Leidžia Naujienų Ben
dro vfl, 1739 S. Halsted SL, Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kainai
Chieagoje — pačtn: ' ~ M

Metms ............................................... S6.00
Pusei meto .............................. 3-50
Trims mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiam .................. 1.45
Vienam menesiui ....................  75

Chicagoje — per neiidtopMi
Viena kopija .....................  >.03
Savaitei ................................  12
Menesiui ............................................ kO

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj. 
pačtu:

Metms.....................  15.00
Pusei meto ..............s............. 6.00
Trims mėnesiams.................... 1.65
Dviem mėnesiam ...............  1.25
Vienam mėnesiui ........................ 65

Pinigus reikia siųst Pačto Ifoney 
Orderiu, kartu su užsakymu.

iškraipymas taip, kad galėtų 
prie jų kabintis — vis labiau ir 
labiau praktikuojama šioj šalyj 
kad tik deportavus arba į kalė
jimą sukimšus visus gūdžiųjų 
kapitalistų nedraugus.

Jeigu kaltįntojai gali darodyt, 
jog Scott yni tos nuomonės, jog 
savastį reikia sunaikinti, tuo
met jam vieta protiškų ligonių 
namuose. Jeigu jie negali to da- 
rodyti, jie turėtų būti uždaryti į 
kalėjimą už piktą išinisliojimų 
žmogų apkaltinti. Tai)) turėtų 
būt, bet juk taip nedaroma.

mų, kur ekslraordinarėms ko
misijoms reikėjo veikti, buvo 
nebe daug.”

Nuo bolševikų revoliucijos 
pradžios iki pirmos šių metų 
dienos, kaip oficialės skaitlinės 
parodo, ekstraordinarių komisi
jų įsakymų visoj Rusijoj buvo 
nužudyta 4560 žmonių. Iš to 
skaičiaus 533 buvo nužudyti 
Maskvoj ir 659 Petrograde. Pe
tersas pažymėjo, kad iš su-

liau, gal galėsime visur kitur 
apsieiti be spaudimo. Dabartinis 
momentas musų gyvenime yni 
kritiškiausias. Jeigu mes dar 
trejetą mėnesių galėsime atsilai- 
kyt prieš savo priešus, -mes visai 
sutvirtėsime ir pavojai <bus pa-1 
sibaigę. Bet dagi jei jiems h* 
pasisektų sutriuškinti musų val
džią ir kiekvieną musų nudai
goti, dviejų mėnesių bėgiu įvy
ktų vėl riaušės,

Socializmo Mokslo Skyrius
Socialė Kapitalistinio Perijodo 

Revoliucija <

K. Kautsky.

Kaustys valstijos žmonių švie
timo pridėtinė, Lizzic Wooster, 
uždraudė vyrams mokytojams 
rūkyti ir moterims mokytojomis 
vartoti ant veido dažus pasi- 
gražininiui. Ir ji mano daranti 
didelį progresą.

Vandcrbilt universiteto fran- 
euzų kalbos mokytojas Russell 
Scott liko areštuotas geg. 20 d. 
už kalbą, kurioj jis išsireikšda- 
vęs už sunaikinimą savaitės 
prievartos keliu ir už netikėji
mą į Suv. Valstijų valdžią. Taip 
rašo laikraščiai. Ištikro, jeigu 
žmogus kalbėtų už savasties su
naikinimą, tai jis butų bepro
tis ir jį dėtų į ligoninę, o nea
reštuotų. Jeigu jis nepripažintų 
organizuotos valdžios, kaip jis 
yra kaltinamas, tuomet jam rei
kėtų darodyt argumentais, jog 
tik organizuota valdžia gali ves
ti Šalies bei pasaulio tvarką, o 
ne į kalėjimą sodinti jį už jo 
klaidingą manymą. Jeigu jis

True translation filccl wi h thc post- 
inastor at Chicago, III. May 23, 191! 
as required by the act of Oct. 6,1917

Associated Press praneša, kad 
Jenoj įvykęs Vokiečių Liaudies 
partijos, kuri pirmiau vadinosi 
Tautiška Liberalų partija, mi
tingas ir jame dalyvavę 200 va
dovų tos partijos. Partijos pre
zidentas pasakęs, kad ji buvusi 
ir esanti ištikima savo imperato
riui. Kitas jos “lyderis” užreiš- 
kęs, kad monarchistiška vald
žios forma yra tinkanti Vokieti- 
• • i •jai.

Jeigu ir dabar da Vokietijos 
tautininkams imperatorius ir 
monarchiška valdžios forma iš
rodo geistini daiktai, kada dėl jų 
jie prarado milionus žmonių, ne 
toli visą šalies turtą ir atsidūrė 
veik vergijoj apgalėtojų, tai vis
gi reikia stebėtis, kaip jų tauti- 
tiškumas yra aklas.

True translation filed with Ihc post- 
master at Chicago, UI. May 23, 1919. 
as required by thc act of Oct. 6,1917

Apie egzekucijas 
Rusijoj.

Rašo Frazier Hunt.
(Copyright 1919, by thc Tribūne Co.)

420 buvę užmušti dviem raudo
nojo teroro dienom rugsėjo mė
nesyj, kuomet buvo daryta pa
sikėsinimas nužudyt I^eniną, bet 
nužudyta tik Uritekis, Petro- 

komisi-
jos galva.

Petersas tvirtina, kad Petro
grado ekstraordinarė komisija 
negalinti atsakyti už nužudymą 
3,000 žmonių raudonojo teroro 
laiku, dėlto, kad tai buvus masi
nio teroro, o taipjau tiesioginio 
vietos sovietų įsakymo pasek
mė. Iš 533 sušaudytu Maskvoj,

maištai ir —
Ir sovietai
Darbininkaivėl buRį įsteigti.

ir valstiečiai stovės už savo val
džią.”

Skaitytoju Baisai
[fJž Išreikš tas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Del laiškų adresavimo 
Lietuvon.

ne- 
at-

valdžia, tai nereiškia, kad yra 
darodymaš, jog jis netiki į 
konstituciją bei valdžios for
mą — jo netikėjimas gali būti 
į dabartinį valdžios sąstatą ir 
į dabartinį jos veikimą tūluose 
ar visuose klausimuose. Argi ir 
už tai žnjogų reikia areštuoti?

Ne vienas sveiko proto žmo
gus da nėra kalbėjęs apie sa
vasties naikinimą ir nekalbės, 
nes Ją pagamina darbo žmonės 
ir jie organizuojasi prie jos val
dymo. Tik anarchistai nepripa
žįsta jokios valdžios, o socialis
tai ir kiti radikaliai elementai 
pripažįsta valdžią — ir juk kiek
viena valdžia yra organizuota. 
Ir caro valdžia buvo organizuo
ta, kaizerio valdžia buvo da stip 
riau organizuota, bet svarba yra 
tame, kad valdžios organizavi
mo principai ir forn^os yra>kir- 
tingos. Vienaip organizuota val
džia gali patenkinti tik vienos 
klesos interesus, kitaip organi
zuota gali apimti visų gyvento
jų interesus, t. y. padaryti vi
suomenę viena klesa, kas žiogi
škai kalbant, sudarys tik visuo
menę.

Kokiais principais nesire
miant valdžia nebūtų organizuo
ta ir kokioj formoj ji nebūtų, 
visgi joje rasis asmenįs, kuriais 
tūli žmonės, o kartais ir didžiu
ma gali likti nepatenkinti. Argi 
turėtų būti uždrausta žmogui 
išreikšti savo nuomonę apie val
džią? Taip daug ašarų lieja
ma, kad Rusijos bolševikai pa
našiai elgiasi. Gal būt, kad tai 
tiesa, bet ten eina kova už revo
liuciją ir kontr-revoliuciją, ten 
nepaprastos aplinkybės, todėl

MASKVA, Bal. 23.
“Teroro laikas" praėjo. Su vi

dujiniais sa\o priešais mes da
bar galime kovoti labiau atviru 
legaliu budu. ' Šiandie konti'- 
revoliucionieriai gali būt pas
merkti tik išnagrinėjus jų bylą 
viešai prieš revoliucinį tribuno
lą. Ekstraordinarės komisijos 
kontr-revoliudijai, sabotažui ir 
spekuliacijai naikinti dabar ne- 
lx turi galios slaptai ir be jokio 
teismo pasmerkti žmogų mir
čiai, išskiriant nebent tik atviro 
maišto atsilikimais. Iki šiam lai
kui ta spėka buvo reikalinga, 
bet dabar revoliucija pakanka-

pavojaus bet labiau tolerantiš
kiems ir atviriems.”

l'aip pasakojo man vakar 
Petersas, revoliucinio tribūna-

j biausia bijosi ir labiausia ne- 
I kenčia.

“Pasaulis žiuri į jus, kaipo į 
labai žiaurų pilietį. Vadina jus 
žudiku Petersu,” tariau jam, 
kad pirmą sykį su juo susiėjau.

Petersas skaudžiai nusišypso- 
j0- •

“Žmonės nesupranta Rusijos 
revoliucijos,” atsakė jis man. 
“Mes kovojame prie sienos pri
spėti. Mes turėjome gihti sa
vo valdžios gyvastį. Kiekvienas 
musų turėjo pildyti tą prieder
mę, kurk kani buvo pavesta. 
Francijos revoliucija buvo at
skirų žmonių darbas, o Rusijos 
revoliucija komunistų |>ar-

Bet šalyj, kurioj konstitucija 
gvarantuoja kalbos laisvę, ku
rioj neina mirtina kova už stai
gias permainas, turėtų būti pra
sižengimas areštuoti žmogų už 
jo nuomones link valdžios.

kraipymas, išreikštų nuomonių

komunistų partijos discipliną. 
Mes darome, ką partija mums 
liepia daryt. Aš paskirtas kaipo 
vyriausias revoliucinio tribuna- 
lo galva, ir aš turiu savo prie
dermę pildyti. 1 Niekas nė su
prast nesupranta, kaip mes il
gimės tos valandos, kada pasi
vogs visos kovos, ir mes galėsi
me visas savo jiegas, visą ener
giją pašvęsti statymo darbui —

tr-revoliiicijo$,* nes jų nebebus.

laiku, kada revoliucija ir vald
žia buvo pavojuje. Kada šalyj 
šiek tiek aprįino, tokių atšitiki-

91 žmogus buvęs užmušta 
dviem raudonojo teroro die
nom.

“Tuos 450(1 žmonių mes su- 
šaudėme ne tam, kad by-tik su
šaudžius,” [kalbėjo Petersas. 
“Antra vertus, visgi tai tik 4500. 
Ret jus tik įsigalvokite apie 
tuos žmones, kurie pasauliui a- 
tidavė savo gyvastį ant Rusijos 
ešafotų ir Sibiro katorgose. 
Mums skaudu dėl tų 4500 su
šaudytų, bet jus pamąstykite tik 
apie/1 uos šimtus tuksiančių, ku
rie visai tai didelei kovai pasi
aukojo. Pirmais po 1905 melų 
revoliucijos Stolipinas nudaigo
jo 32,733 žmones. O betgi pa
saulis rodo į mus, kaipo į žudei- 
kas I”

Aš mąsčiau apie visas tas pa
sakas, kurių girdėjau )>asako- 
jant apie ekstraordinarės komi
sijos ir revoliucinių tribupalų 
žiaurumus, ir pasakiau Peter- 
sui, kad žmones laiko jį tų žiau
rumų kaltininku.

Petersas truktelėjo pečiais ir 
tyliu, pavargusiu balsu kalbėjo 
toliau. Jo apvalus, ilgais juo
dais plaukais apsiaustas veidas 
buvo išblyškęs ir suvargęs, kas 
aiškiai rodė, jog jis dirba sun
kų darbą, dirba dienomis ir nak
timis. Jis dar jaunas žmogus, 
bet atrodė visai nusenęs. Jis 
man sakėsi esąs trisdešimts 
dviejų melų amžiaus ir kad re
voliucionierium patapęs, būda
mas dar šešiolikos metų vaiki- 
nėlis. Štai ką jis man pasipa
sakojo apie save:

“Aš — latvis, gimęs netoli 
Liepojaus; ūkininko sunūs. Bū
damas dar tik šešiolikos metų 
aš apleidžiau namus, dėlto, kad 
tėvas nepritarė mano revoliuci
nėms idėjoms. Nuvykau į Lie- 
pojų ir pradėjau dirbt fabrike. 
Čia tuojau prisidėjau, prie revo
liucionierių ratelio. Savo susi
rinkimus laikydavome miške, 
arba pavažiavę laiveliu į jurą. 
Policija visados mus persekio
davo. Aštuoniolikos metų su
laukęs aš jau buvau iirofesiona- 
lis revoliucionierius. Buvau a- 
reštuotas, ir pusantrų metų iš
sėdėjau kalėjime ligi teismo, 
daliaus įvyko teismas Rygoj ir 
mane išteisinę paleido. Sugrį
žau pas tėvus. 1909 metais žan
darai bandė vėl mane suimti, 
bet man pavyko ištrukti. 1910 
metais išvažiavau į Angliją ir 
dirbau per septynerius metus. 
Antrais metais mano buvimo 
Londone atsitiko anarchistų 
muštynių su policija. Buvo ir 
mane ton bylon įmaišę, bet pa
skui paleido. Londone visus 
septynerius metus išdirbau toj 
pačioj firmoj, ir kada vasario 
mėnesyj įvyko revoliucija Ru
sijoj, aš sugrįžau atgal ir čia 
buvau vieno tos firmos sky
riaus vedėjas.

“Aš visados geidžiau, kad by
los butų *viešai tardomos. Da-( 
bar mes tai turime. Kiek vė-

Pas mus, Detroite, Mich., len
kų laikraščiai ėmė agituoti, kad 
jau esą galima rašyti laiškus 
Lietuvon, bet kad adresuoti rei
kia ne “Lithuania,” o tik “Po- 
land.” Jeigu kas, girdi, šalies 
vardą rašytų “Lithuania,” o ne 
“Poland,” tai laiškas neįiuei-

Kai-kurie lietuviui, šitoš agita
cijos paklausę, taip ir daro:*pra
de jo rašyti Lietuvon laiškus, pa
dėdami adresų “PoIanU”. O tai 
yra bloga. Tie žmonės nesupran
ta, kad ta lenkų agitacija yra jų 
politinis triksas. Mat, jeigu lie
tuviai rašys Lietuvon laiškus, o 
adresuos ne ‘‘Lithuania”, bet 
“Poland”, tai tuo pačiu lietuviui 
parodysiu pasauliui, kad Lietu
va tai ne Lietuva, bet Lenkija!

Taigi lietuviai jokiu budu te
gul nededa “Poland” ant siun
čiamų Lietuvon laiškų, bet visa
dos padeda aiškiai Lithuania. 0 
jeigu laiškai dar Lietuvon nei
na, tai geriau lukterėkime, iki 
susižinojimas su Lietuva bus 
galimas — ktis juk greitu laiku 
turės įvykti. Jokių “Polandų” 
mums nereikia. — Wm. M.

NC vienas tų socialus revoliucijos veiksnių 
susilpnėjo paskutiniųjų dešimtmečių begiu; 
pCnč, jie dar labiau pat virtojo. Ekonominio plė
tojimus žingsniai niekados nebuvo taip spartus 
kaip dabar. Ekonomijos mokslas tebedaro pa
žangos jeigu jau ne gilyn, tai berti' platyn, o tai 
laikraštijos dėka. Ekonominių dalykų suprati
mas niekados nebuvo 'taip labai išsiplatinęs kaip 
šiandie; ničkudos nesugebėjo taip gerai suprasti 
loliihesniųjų savi) 'veikimo ir savo siekimosii pa
sekmių, kaip kad dabar. Jau vien ta aplinkybe 
parodo, kad milžiniškųjų pervartą iš kapitalizmo 
į socializmą mes darome mc nežymiu budu; kad 
išnaudotojų Riešų'viešjMilavintą mes negalime pa
lengva pašalinti 4uip, knd jos to nei nežinotų ir 
kad jos visų savo galios priemonių nesigrifcbtų 
augančiai proletariato spėkai ir įtakai nugalėti.

Bet jeigu supratimas Visuomenių santykių nie
kados nebuvo ltai|)'labai išsiplėtojęs kaip šiandie, 
tai ir valstybės jiega niekados nebuvo taip sHijpri 
kaip dabar —'niekados nebuvo taip galingos jos 
militarinės, biurokratinės ir ekonominės spėkos 
priemonės. Iš to išeina, kad proletariatas, kada 
jis užkariaus sau valstybės valdžią, tuo pačiu jis 
įsigys galios tuojaus pradėti didžiausių socialių 
permainų vykinti; bdll iš to taipjau išeina ir tai, 
kad šiandie tebeviešpataujančios klesos, pagalba 
šitos valdžios, gali dar ilgai tęsti savo gyvenimą 
ir darbo žmonių išnaudojimą, nors ekonomiškai 
jos pasidarė visai nebereikalingos. Ir juo labiau 
viešpataujančiosios klesos remiasi šita valstybės 
mašinerija ir pavartoja ją išnaudojimo ir pries
paudos tikslams tuo labiau turi kilti prieš jas pro
letariato nepasitenkinimas, didėli jo klesinė ne
apykanta ir dar ga’limgesni turi daryties jo pasi
stengimai visą tą valstybės mašineriją sau už
kariauti.

4<tii kas daro priekaištų, kad šitoks aiškinimas 
ncsdtinkąš su naujausiais socialiais apsireiški
mais, kurie aiškiai parodą, jog plėtojimąsi žen
giąs kitokiu keliu. Priešingumas tarp prOleta- 
rinllo ir buržuazijos ne didėjąs, bet einąs silpnyn;

laiko daugelis plačiai žinomų faktų 4uip aiškiai 
parodė tokių tvirtinimų klaidingumą, kad aš čia 
visai apie tai nė nekalbėsiu, nes rdikėtų perdaug 
loli nukrypti nuo temos. Nekalbėsiu daugiau 
nei apie )ų jall iki nuobodumo aiškintą ir išaiškin
tą taip vadinamąją skurdo teoriją; turint kiek 
buklumo ir noro, butų, galima kalinėti ir kalbėti 
apie ją begalo, ir vis tai butų tik daugiau paties 
žodžio “skurdas” aiškinimas, negu išradimas 
tam tikrų faktų. Mes, socialistai, pripažįsltiame 
visi, kad kapitalistinis gaminimo būdas, jeigu tik 
niekas jo nevaržo, auklėja didesnį fizinį proleta
rų skurdą; mes taipjau pripažįstame ir tai, kad 
jau šiandykšČioj visuomenėj darbininkų klesos 
organizacija ir valstybės valdžios įsimaišymas 
sugėbia kiek lą skurdą sumažinti; gabaus taies 
pripažįstame, kad proletariato išsiliuogavimo 
mes galime laukti ne iš jo suskurdimo, o tik iš jo 
augančių jiegų.

Kas kita betgi' klausimas dėl didėjančio p r i e- 
š i n g u m o tarp buržuazijos ir proletariato. Vi- 
sų-pirma yra lai didėjančio i š n a u d o j i m o 
klausimas. Marksas jau prieš ištisą gentkartę y 
ra parodęs ir, kiek aš žinau, dar niekas nepajie- 
gė to užginčyti. Kas norėtų užginčyti faktą, kad 
proletariato išnaudojimas negirdėjąs, tas visų-pir- 
ma turėtų išrūdyti Markso “Kapitalo” išvadžio-

Kai-kas gali man prikišti, kad lai tik dykos te
orijos ir kad mes .turime, priimti kaipo tiesą ir 
kaipo išrūdytą daiktą liktai, ką mes galime savo 
rankomis apčiuopti. Gali sakyt, kad mums reL 
kia ne ekonominių įstatymų, bet statistikos skai
tmenų. Tatai beilgi nelengva sugriebti nes iki 
šiol dar niekas nepasirūpino statistiškai surink
ti ir susumuoti ne tik mokamų darbininkams al
gų, bet nei kapitalistų pelnų — vien jau dėlto, 
kad jų nedegamosios piniginės šėpos tai tvirtovės 
kurias dagi V.iugščia tįsias ir sil pini širdis buržu
jus gina, kai liūtas, dagi nuo valdininkų, kurie

Vis dėlto yra šiokių tokių apyskaitų apie algų 
ir kitokių pajamų padėjimą. Priveskime čionai 
vieną jų, naujausią, kurią mes žinome. Sutaisė 
ją A. L. Bowley, kurs kovo mėnesyj, 1895, Statis
tikos Draugijoj, Londone, laikė apie tai paskaitą. 
(Išspausdinta tos draugijos “JonrnaFe” birželyj, 
1895, lakšL 221 iki 285). Imame iš ten šitokią len- 
leIę:

TAKSUS PASILAIKANTIEJI 
DARBDAVIAI TURI 

KVITAS.
IŠDUOTI

West 48 
iš įvairių 

darbdaviai 
svetimtau-

Lictuvių Biuras (6 
St. Ncw York, City) 
vietų praneša, kad 
pasilaikydami nuo
čių taksus, neišduoda jokios kvi 
tos. Nesenai išleisti įstatyniai 
nuo jų to aiškiai reikalauja.

jausis pranešimas iš Internal 
Revenue Bureau Komisionie- 
riaus ofiso, ir jame aiškiai sako
ma, kad darbdaviai turi išduoti 
kvitą patįs ir nelaukti, kad kas 
iš kur ją prisiųstų. Štai kaip 
sakomh tuose įstatymuose.

‘‘Darbdaviai, kurie palaiko iš- 
darbininkų taksus, turi pagal 45 
reguliacijos, paženklinti ar tai 
ant išmokesnių konverto ar kito 
kokio popierių, svetimtaučio 
vardą, dieną ir užlaikytą sumą. 
Tai daug padeda pertikrinėjant 
taksų mokesnius, o ypatingai 
padeda, kuomet svetimtautis ap
leidžia šią šalį ir kuomet reikia 
žinoti, kiek iš jo priguli taksų. 
Tas taip-pat prašalina vieną nu
siskundimų priežastį, kuriems

Rcdskcijos Atsdkymsi j
Gruzdiečiui. — Ačili, bet su

naudot nebegalesiniie: išspausdi
nome anksčiau prisiųstą.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kritnintttiikuoso 
taip ir civili&kuose teismuose. Daro 

visokius dokUtneiitus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 $. Halsted St.
Ant trečių'labų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas: .
12? N. Dearborn St. 

llir.ltMtyBMg.
Tei. Central 4411

Melai

Išviso metiniu 
pajamų algomis 

.. e

Pajamos ne. iš algą semtos.

Reikia mokėt mo
kesčiai nuo pajamų

Nereikia mokėt mo
kesčiai nuo pajamų
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1860.............. 392 47 376 45% 64 7J-3
1866.............. 461 45 485 47 81 7%
1870.............. 48(i 44'/j 521 48 85 8
1'874.............. 609 45*zi 635 47 M 100 7%
1877............... 591 43 .652 47’4 130 9%
1880.............. 567 42 652 48% 126 9%
1883.............. 609 42 2-3 696 49 - 99 8%
1880.............. 606 42 715 49% 125 8%
1891............. 699 43*/j 782 48% 130 ,8.

'kiekvienoj naujovinej valstybėj esą pakankamai 
demokratinių įstaigų, kurios leidžiančios prole
tariatui, jeigu «r ne visą gtilią, tai vis dėlto galios 
įsigyti ir tą savo galią nuolatos, bet palengva, 
lai|Ksniškai didinti ir didinti, taip kad socialė re
voliucija pasidaranti visai nebereikalinga. Pasi
žiūrėkime arčiau, kiek tokie priekaištai teisingi.

Klesų priešingumų švelnėjimas.
Visų pirma panagrinėsime pirmąjį priekaištą: 

kad socialiai priešingumai 1Urp buržuazijos iiv 
proletarui to silpnėją. Aš čia nejudinsiu! industri
nių krizių klausimo, apie kuriuos kiek metų at
gal buvo tvirtinama, kad jie einą mažyn. Nuo to

£--------------- —   —-*

Ši tokia apyskaita sukelia ir kurių-nekurių abe
jojimų. Man ji atrodo perdaug optimistiška: ji 
parodo algų kilimo sumą daug didesnę, negu iš- 
tikrųjų buvo.

Algų sumą apskaily<la(mas autorius neatsižvel
gė į nedarbo laiką; be l<j, jis per vien lygiai ėmė 
visą eilę svarbių darbininkų klesoj momentų ten, 
kur įvykusių atmainų jis turėjo tam teisės, bet
gi dalykas toks, kad tokie momentai kaip tik vi
sados ir išeina darbininkų klesos nenaudai. Taip, 
pavyzdžiui, santikys tarp moterų darbo ir vyrų 
darbo, tarp išlavintų (skilled) ir neišlavintų dar
bininkų.

D r. A. Montvid
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS .
25 E. Wa8hington St., Matshall Field Anncx, 18 flioraa, Suitc 1827
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

T 73 9 So. Halsted St. Phone Canal 4626
Valandos: 6 iki 8 vakare 

RėzIdėnCifOs tčlčfonas West 6126

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

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

1537 North Robey Street, Arti Milwaukee Avenue

Mcs perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais. Kfetvergais Ir 
Subatomis 9—9.

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

- ■ '

DATRIJOTIZMAS
* Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth ano 

Jackson Ste.
SI0UX CITY, IA.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Ifrncdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
. Prie Šiy kainą priskaitoma ir 

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

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

naujo ofiso prie
-4722 So. Ashland Avė.

CItICAGO, ILL.

I
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Vyrų ir Vaikinų 
Siutai $18

Šimtai vyrų ir vaikinų pavasari
nių ir vasarinių siutų, pasiutų did
žiausiu atsargumu, puikaus viduti
nio svarumo vilnono cheviots twee 
eis, homespuns ir worsteds, papras
tu ir puikių audimų, visas ir pusė 
pamušta alpaca, 2 ir 3 guzikai kon_ 
servatyvėjs ir (puikaus Jictne ainio 
modulio, mieros paprastiems sto

riems ir žemo ūgio vyrams. Jus ra
site tos pačios kokybės siutus kito
se sankrovose po -25.00.
Musų kaina ................

Vaikų plaunami siutai ir Rom- 
pers, pavasarinė spalva ir .stailė, 
plaunamos materijos, mieros 2 
Iki 8 metų, $1.50 ir $2 
vertės .................. . *WWV

valkų karinės 
dedančios iš k 
niii su diržu ir 
žaidimui fintas 
žieins vaikams .

mu

r mos, susi
kauto, kel

ies, idealis 

$2.95
MUSŲ BUČERNĖJE IR GROSERNeJE

Vištiena geros y- 
patybės, specialiai Su 
batai, svaras .... 29c.

itive be kautų jau

Nativc Rib Roasl 
svaras .... 28c ir 30c.

ned Bccf,
runip C.or_

18’Ac.sv.

Pot Roasl,
svaras

No. t. puikus laši- 
Miukai —I aliclnai 19 
svarų, visas arba pu
sė — specialiai Saba
lai, svaras ....

N<>. 1. Ccdif. 
piai, — 6 
aliclnai, s

Ix>in of 
specifikai

Jambo 
3lhe vertė
P<> .........

(I.ideli namie au- anona, i iinenio, um 
gyti agurkai, 3 agur-1 Ii arba paprastas su. 
kai už .......... 19c ris .........   9c.

. 42c 
kum-

29c.
Pork Roast

Pineapplcs, 
kiekvienas, 
........ 19c.

Puikiausias Elgin 
smetoninis sviestai, 

svaras už ..........8!£c.
Pilnas Smetonos A- 

merikoninis suris39c.

40c vertė puodukas
Už ............................ 29c(

Grandžiai, paprastai 
60c vertė, tuzinas 
už .........;......... 45c.

ių lapai, dėžutė . . 29c, 
Anona, Pimento, Cbi

“Kad pagelbėti pada
ryti stipriu, aštriu rau
dono kraujo ameriko
nais, nieko nėra mano 
patyrime, ką aš radau

vertesnio, kaip organic iron — Nu- Gubernatorius 
xatcd Iron”, sako Dr. James Fran
cis Sullivan, buvęs gydytoju prie 
Rellevue l.igonbučio (Išlaukiniame 
skyriuje), New York, ir Westchester 
County llospital. Nuxated Iron ta
nkiai padidina stiprumą ir pakant
rumą silpnų, nervuol 
nių į du metu laiko.
'ojama suvirš trijų milijonų žmonių 
Kas metas, priskaitant tokius žmo
nes kaip gerb. Leslie M. Shaw, bu-

kyšo apsmilkusieji kaminai. Siu 
kso paniurę grasinantįs,tarytum 
kokią paslaptį savyj laikydami, 
šimtais akių tolumon žiurėda- 

• mi. Bet atlekia šiaurių vėjas, ne
štis su savim svilinančių pūgų, ir 
krištolinėmis savo lupomis iš- 

•......... .............. ..............

jį negili pavc'ikli. Kojos prade- 
<ln besp&ltoj liiilcsčti.. . A.t,4nl. 
algai! vaidentuvėj nuolat kar
tojasi. Moteris, atsigrįžta, bet1 
ten matosi panaktinis. Pamatęs' 
pilkąjį šešėlį jis skubi prie jo. ’ 
Jaunoji mptiiiu surenka savyj 1 
pastarąsias pajiegas ir pradeda 
bėgli, bėgli... Parpuola, atsi
kelia ir vėl bėga vis greičiau ir 
greičiau. Jai rodos, kad kažin 
kas vejasi, nori sučiupti jų už 
nugaros ir smaugti, smaugti...

auksines akis... Vienas už kilo
• . . v • J •• v.

lios visai jų nebelieka, bot pil-

lėliai, pagalios į žvaigždėmis nu
žertąjį dangą stebeilijusi tik 
tankios ju akiu duobelės... 
Kažinkur bokšto laikrodis mu
ša dvylikta valandų. Rodosi,
kad su kiekvienu jo gaudesiu 
žemėn nusileidjia būrys Riklią 
vaidulią ir dundančiais žings
niais slankioja pro darbininką 
bakūžes, žiu, nedarbas -y juo
domis raumeningomis rųnko- 
In.is, kurios n ui stabo ištiktos 
gležniai tyso ant šoną... Badas 

nedarbo suims — išdžiuvęs 
tarytum voras, kur draiko savo 
gleives. Dar toliau yt bijenos 
gūžinėją įvairios ligos... Nie-
kur jokios gyvos dvasios, visi 
dienos darbu nukai iuoli mie-

prie* j u. Žiu, kažin kur pasigir
sta silpnutis kūdikio balsas, ta
rytum atšilusio upeliuko čiurle
nimas. Pro tūlus nuošaliai sto
vinčius vartelius išslenka pilkas

I sosi pr negirdėt panaktinio žin- 
Igsnių... Visur tyku. Yt vagis

ir tyliai verkia. Moteris supa 
jį, ramjina, bet pati nesusilaiko: 
didelės krištolinės ašaros nuo
lat krinta ant mažo, sunykusio 
veidelio. Vistinėlis nuolat 
kruta ir kruta, tarytum stengia
si pasiliuosuoti nuo varžančią jį 
skudurėlių. Kyštelia penki mo

Moteriškėje susikuria molinis-

j«l ir
dejavusi dar bando bėgli, bet 
paslysta ir suklumpa. Baltoji 
pūgos pusią u ha jų, pasiveja ir 
tarytum alkanus aras įkerta joti 
savo šaltus nagus... Atsigaivė- 
jus nuo slėgusius jų baimės, ji

tyli rimta, apšviečiama balkš
vais mėnulio spinduliais, stūk
so ka|>iniu koplytėlė. Kaip pa

tiesdami

Vienur kitur šiušenu sudžiuvu- 
krttmelis. Visur t y-į 

Ne čia los pūgos, nėlu-ramu.

utitraukia nuo krutinės mii-

žinomo kapo ir rengiasi pasi
traukti. Žengia žingsnį ir vėl

misi.

durų nuo kūdikio veido, kuris

Kaziukas joje urnai nutrūksta ir 
ji perjutolus ant kelią įremfia

nesu la ikoma i veržiasi
tarytum

lūs aimanavimas ir nei pašautas

da tamsaus oro bangomis...
Moters raudą išbudintas ( su

loja kapinių sargo šuo. Pasi
girsta svetiniu žmonių balsai.

da persekioti lik-Įcų/užmiršta 
baime. Ji skubiai eina tvoros 
link. Svetimuįu balsai dar aiš-

Lyon & Healy Pavasarinis Apvalymo 
Išpardavimas Perbūdavote Pianų

Sekdami musų kasmetinį paprotį, mes darome visuotiną ap- 
valymą visų išmainytų, mažai vartotų, įvairios rūšies pianų
ir player-pianų- Kiekvienas instrumentų šiame aprašyme 
yra musų sankrovoje, sandeiyj ar musų dirbtuvėj. Viso yra 
keli šimtai tų instrumentų.

Upright Pianai nuo 
Player Pianai nuo 
Maži Grand nuo

IŠMAINY'II PIANAI. Mes 
per daugelį iitčilvsių rengiamės 
prie šio išpardavimo. Inslru- 
iiictaZ yra puikiose sąlygose skani 
binitiH^. Daugelis pasiiil.vlij šia
me i.šparda vinie vartotų pianų 
vargiai gali Indi atskirti nuo nau
jų. ėią jus galite pirkt irs Slein- 
way grand pianą, kuris buvo 
išmainytas ant didesnio Stein- 
way iiiano', arba jus gatlta pirk- 
lics Pianota pianą, kin is buvo iš
mainytas ant Duo Art. Belo y- 
ra daugybė stačiųjų (uprigbi) 
pianų, kurie buvo išmainyti ant 
Lyon A: Healy Apartinęnt Grand 
pianų. Visi šie pianai teikia lik- 

progą 'jieškolojams migšlos 
muzikales vertybės.

$100 ir augščiau
$350 ir augščiau
$500 ir augščiau

St'GRAžINTl Iš NUOMOS. 
Tarp šių pianų jus rasite veik 
kiekvieną esamą vertybę. Ne- 
kurie tų pianų vargiai laivo var
toti. Kit', suprantama, išbuvo 
pr (Maliniuose namuose kelčių se
zonų. Kiekviename atsitikime 
ims darome tinkamą nupiginimą.

yra daug puikių Lyon and 
stačiųjų pianų.

.šiemet 
11raly

PLAYER ĮMANAI. 
Pl.iycriai desėlko 
žymiausiu išdirbi-•J c

mą teikia nepapra
stas vertybes. Kiek
vienas Player pia
nas buvo atsargiai 
aptaisytas ir pirkė
jai! gali bu Ii tikras, *•*kad ją mechaniz
mas yra puikiame 
skambinimo sto
vyje.

PIANAI.Viskas žinomo Muzikoje

HABASR AVĖ., PRIE JACKSON

Telefonas VVabash 7900

liu ir piatpi jam 
nebeišdiifjiamą 
šių vra

ru-
šiame up

kiiui girdimi. Ji pradeda bėgli. 
Ilgi plaukai povaliai išsipina ir 
vėjo judinami draikosi į visas 
puses. Žiu, geležinkelio bėgiai

vusis Iždo 
ir buvusis— 

Sekretorium 
buvusis Suv. 

ir nominuotus 
as. A. Tosvne;

* Imigracijos Komisijonicrius.
Gerb. Anthony Caminctti, taipgi Su
vienytų Valstijų Teisėjas G. W. At-

i nusiskundimų teismo \Vash- 
ingtone ir kili. Nu.saled Iron par- 
davojamas visų gerų aplickorių, vi
sur.

su kiekvienu silpno kūdikio lu-

Valstijų Seni

lotų, suirusių žino kinson 
• Pąbar yra var- inirtnm

ir josios jaunyste, jos sapnai, 
kaip kati dingo josios draugas 

kūdikio tėvas. Nuėjo, neno
rėdamas pažinti savo kūdikio.. . 
Yt vėsutos nulaužta medžio ša
ka, ji liko viena vienutė. Iš dirb
tuvės reikėjo išeiti, o kitur dar

nūs sau

Parduodama Visur

Užkandis ant 
NakJies

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentą, Rėmąir Stogams Fopiero

SPECIALIAI: Maleva malerojimui stabų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKLNG CO.

MŪSOM 8. Kalstei SU. Chlew», UI.

bo negavo, nes kasgi m 
tokioj naštos? - -

Pamest... moters šin
kas tarytum replėmis si

Ne, ne, ne! 'lokį bais

i"

i kažin

dą rbą

toli į priekį... Jais kadaise ir 
ji atvažiavo į didįjį miestą lai
mės pajieškolų. 'Ten, loli-loli, 
pamiškėj, tarp žalių pievą stūk
so jos tėvų bakūžė.. .

—Žiu, žiu, kur bėga! Vyki- 
mės! — skamba rąstus vyrą 
balsai.

Moteris bėga. Kelias užvers-

giai heužpitslyti. Valandėlę ji 
lygi r svyruoja, bet svetingąją 

jau aiš-

ir vik-
Veidas

pe rsek i o t o j ą žiu gs ui a i 
kiai girdisi. PmĮai ji 
dešinę, ant bėgiu 
riai pradeda bėgli, 
kaista, prakaitu aprasoja kakta,
bet ji vis bėga, bėga. Toli 114 
jos lieka miestas ir jo suruku
sios dirbtuvės, bei ji vis bėga ir 
liūgą. Ten namuose jos laukia 
tėvas, molina, brolis... Kaziu-

paliko savo kūdikystę. Bėga to
lyn nuo rūpesčių ir gyvenimo 
skurdo... .Ii nei nejunta, kad

suoja spjaudamas į viršą dide
lius'kamuolius durną... Visiš

žėri uginingos akįs. Mergaitė

bėgli, bet nepajiėgia nė pasikru
tinti. Giliai-giliai sielos gilu- 
mon įsminga baisūno ugnin
gosios tikįs ir dingsta. Kas tai

kia į žemę Moteris norėtu alsi-

išn akėjimai 
brangesnių 
paranki*? nes

! ubai lengvus mėnesiniai 
gali Imti susitarti. Ant 
pianų mes satelkslpie dar 

sąlygas. Kiekvienai pir
uos atsilankyti Į ią j.šoar- 
ikščiausia. į

(upright). Kainos 
nužemintos tikslu 
greitai apsivalyti 
nuo didelio pervir
šio prekių.

, ..................

I Mes turime didžiausi abelną sandėlį gaidų ir mu-

siimli savo kūdikį ir sugrįžti at
gal j drėgnąjį priemiesčio skie
pą, bet juodas baisūnas trau-

lemčiai minčių nei žiežirbos su- I
mirga jos vaidentuvėje ir visa

Svelimas žmogus vagono pry- 
šakyj pasilenkia per tvarkinis. 
Jis girdėjęs šiurpulingų klyki-

Kas ten? jisai klausia, bet 
atsakymo nesulaukia, 'l ik vėjas 
gaudžia tiro vagono langus ir
ore su 
stulpai.

Vertė Antanas.

Specialia Išpardavimas
to MARŠKINIŲ

DVIEJUOSE NARIŲ 
SKIEPUOSE

Idant 
jas, .
Javorą daug pigiau n *gu kur kitur. Išslaly- 
sėre daleli sandėli marškinių humažinto- 
eii., kainomis aut išpardavimo.

Marškiniai su apikaklemis, ar-. rm 
ha be apikaklin. Sabai gero '<)er-ll 
prasta kaina $'l.<50, parduosime"g G 1 
liktai už ......................................M I I! te I!
kelio, labai puikių spalvų, p|»-^FW^V

knmis remė-

PasinauUokitv iš šios progos ir ateikite tuo 
jaus, kol yra iš ko išsiriilkti.

Prel^bos Korporacija Palatine

......... ■ • -.lėu... •



6 N A~U J I E N O S , Chicago, III. / P&tnyčia, Gegužės 23 d.,’19

Mes Duosime 16 Uncijų Svarą . 
Pasverkite Savo Namuose Mėsą
Specialiai šviežiai pjaustyta Pork Roast 28c svaras 
Puiki Veršienos šlaunis 17!4c svaras

New City Packing Co.
4737-39 So- Ashland Avė.

Pristatome į hotelius ir restoranus

Specialis Išpardavimas
Petnyčioj ir Subatoj

Gegužio 23 ir 21 dienose
Mes duodame New City Packing

Fish arba Star Stempas

Reikalaukite bilos su kiekvienu pirkiniu.
Geriausia ‘pot roast’ mė

sa 17^0 už svarą.
šviežus Spare Rilis 17’zoC
puiki pečių La.m'b' Roast 

po................................. 16c
Native Club Steak ..22c
Puiki veršienos krutinę 

................................. 1216c.
Geriausia venzyta Spare 

Ribs ......................... 17c.

No. 1. Coli Kumpiai
1 ,...................  2914 c

Lamb arba Veal Stew 
...........’■■■..... 11'Lc 

švieži nugaros laukai 
..................... 28' jC

Sno\v \Vliitc Leaf Lard 
................................. 30>/jC

Nanpios daryti Kraujo 
arba Liin Sons..........16c.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

I 3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louia Are. 

CHICAGO, ILL.

L M. P. S.
94osios Kuopos Susirinkimas.’

CHICAGO. Praeitą suimtą 
įvyko LMI^. 9-tos Kuopos mė
nesinis susirinkimas Fellowship 
svetainėje. Pirmininkavo dgė 
O. Vikšrienė. Raštininkei dgei 
Žemaitei neatvykus, praeito su
sirinkimo protokolą skaitė org. 
dgė Stilsonienė. Paaiškėjo, kad 
9-tos Kuopos Choro koncertas 
davė gryno pelno šimtą suvir- 
šum dolerių. Nutarė paaukot 
25 dol. Žarijai ir 15 dolerių Laše
li n co streikieriams.

Priėjus prie naujų sumany
mų kuopos reikalais, dgė Kairie
nė davė įnešimą, kurį kitos na
rės parėmė, kad butu suspen
duota ‘‘Progresistė”, iki ji ne
atšauksianti savo neteisingo ap- 
aršymo Naujienose, kame ji j- 
tarus dgę Prusienę balsuojant 
9 kp. susirinkime. Dgė Vikšrie
nė ironiškai pataisė, kad* reikią 
Progresistė ir Kemėžienę sus
penduoti. Ėmus balso, dgė 

Kemėžienė paklausė, ar musų 
kuopoj yra narė vardu Progre
sistė Dgė Kairienė sušuko: 
“Tai Kemėžienė! Kemėžienė! Ji 
visados ir viską neteisingai ap
rašinėja!” Dgė Kemėžienė už- 
reiškė, kad ji niekados nerašiu
si po “progresiscių” slapyvar
džiu, o dd. Vikšrienė su Kairie-

Dgė Dundulienė pastebėjo,' 
kad suspenduot narę, neturint 
psiirodymų, butų nesąmonė, da
gi pasižeminimas savęs, kaipo 
progresiscių moterų. Jeigu mo
ters ima užsiimi tarp savęs da
vatkiškais plepalais, tai reiškia, 

sako dgė Dundulienė, — kad 
9-tos Kuopos narėms daugiau 
rupi asmeniški užsivarinėjimai 
ir besikandžiojimai, ne kaip 9- 
tos Kuopos ir viso LMP. Susivie
nijimo reikalai.

Dgė Stilsonienė: “Mes kalbė
jome su dge Prusicne ir prisis- 
pyrusios klausėme, kad ji pri- 
sižintų, ar ji balsavo, ar ne. Dgė 
Prusienė griešlai užsigynė, kad 
ji nebalsavus, ir mes visos tiki
me. Aš sakau, kad Progresistė 
netiesą parašė.”

Dgė Grušienė kalba prieš su
spendavimą ir pataria kuopai 
parašyt atvirą laišką Naujie
noms, kad JNaujienps prie to lai
ško pridėtų savo paaiškinimą.

Dgė Dundulienė davė įnešimą, 
kad dalykui ištirti butų išrinkta 
komisija iš trijų narių. Dgė 
Stilsonienė už,reiškė^ kad komi
siją galįs dar kas-nors sumušti 
(!); geriau busią, kad visos šios 
kuopos narės padarytų abkivą 
po visą Chięagą — jieškotų, 
klausinėtų, tyrinėtų — ir suse
kusios, kas dangstosi “progresis- 
tės” slapyvardžiu, visus priro
dymus atneštų į kitą kuopos su
sirinkimą” Jeigu mes visos ty-

ne tvirtino, kad Naujienose ly- rinėsime, tai musų niekas ne
gini taip buvę parašyta, kaip kad sumuš,” paaiškino dgė Stilsonie-
dgė Kemėžienė pirmesniuosc 
susirinkimuose kalbėjus, — ir 
reikalavo, kad dgė Kemėžienė 
butų suspenduota, iki ii neati- 
imsianti dėmės nuo dgės Prusie- 
nės.

Apsirūpink Kol Yra Laiko, Kad Pas
kui Nereikėtų Bedayoti = Dek Sąvo 
Pinigus, Savo Atliekamus Skatikus Į 
Geriausia Bąnka Sviete Į Savo Namus

n

f''.'- 'MA* •. ,

■ .iVCv. '. A >.■■■' ■

PARKHOLME SI BD1VIZIJA yra geriausia vieta apsigyventi ir įsitaisyti savo 
namus greitu laiku ir su visai mažu kapitalu. Čia visi padarė ir padaro pinigus, 
nes viela labai paranki, ir prapertes nesvietiškai auga.

PRADĖKITE ŠIANDIE RYTOJ GALI BŪTI VĖLU.
SI IA subdi vizija da nesenai atsidarė, o jau žmonių prisigrūdę, ir visi džiau

giasi oru cystu. čia gyventi ir sveika ir ir labai pelninga. čia apsigyvenę jus 
dvigubai laimėsite: Jūsų sveikata pasigerins ir jus pralurtėsite.

Šioj vietoj apsigyventi labai lengva: jus galite pradėti mokėdami KAD IR 
$10.00 į mėnesį.

Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip kad Western Electric Co„ ir kilos. Per 
šitas prapertes eina Douglas Park elevatorius, ir yra trys stotis; 48th Avė. (Chi- 
ccro Avė.) ir 52nd Avė. (Laramie Avė.) karai eina per prapertes, čia gali apsi
gyventi tiktai atsakanti žmonės, namai budavojama, kaip matot ant paveikslo 
tiktai toki, kurie puošia apielinkę ir savininkui nešą pelną. Delio šios prapertes 
labai auga.

Norinti matyti šitas prapertes, meldžiami pasimatyti su manim. Automo
bilius jus nuvež ir viską parodysiu ir paaiškinsiu ant vietos, nes reikia pamatyti 
šitas prapertes ir tik tada galima suprasti jų vertę. Tclcfonuokite arba rašykite

ADAM MARKŪNAS
Kas diena nuo 10 vai. iki 1 vai. pop ietų.

847 First National Bank Building
Telefonas Randolph 7400

Nedeliomis ant praperčių nuo 10 vai. ryto iki 
7 valandai vakaro.

19th ir 50th Avė. Telefonas Cicero 225.

Iškirpk šitą kuponą ir prisiųsk

Vardas ........... 7..................
Pavardė.......................
Antrašas.................................

ADAM MARKŪNAS

Liemeniniai Siutai
JAUNIEMS vyrams 

fb(‘meninii’/i populia- 
rės slailės sezono siu
tai. Klaneliai yra pa
tįs populiarišikiausiai 
audimai. Reikalavi

mas liemcninių siutų 
pasiutų iš flanelių per 
virsmo išteklių, daug ’ 
sankrovose pritruko 
sandėlio, bet abi Klee 
sankrovi ant laimės tu 
ii užtektinai išpildyti 
kostumerių reikalavi
mus.

Mes turime stebėti
ną skyrių jauniems 

vyrams lielncnjuių 
siutų, ant vi lios arba 
dviejų pusių susega
mus, padarytus iš cns- 
s.imeres, populiarių ža 
|ių, rudų ir mėlynų 

maišytų, olive. spalvos. lygių spalvuotų flanelių, puikios mėlynos serge ir lt. jr
galime aprūpinti paskutines mados liemcninių siutų už bile sekančių kainų

nė.
Dgė Dundulienė teisingai pa

sipiktino tokiais dgės Stilsoųie- 
jnės nė šį nė tą nupasakojimais, 
ir todėl karštai pasakė, kad 
“jeigu mes, šios kuopos narės, 
susinešimo į sekamą susirinki
mą visa, kuri tik kur ir ką gir
dėjome, tai mes ir save ir visą 
savo organizaciją įsiklampin- 
sime į tokias klampynes, kad 

1 nei išklampot. iš jų nebepajieg- 
| sime. Aš, tgąliu tikrai sakyt, 
į kad tarp musų, tarp šios kuo-. 
! pos narių neatsiras nė vienos, 
kuri muštųsi?’

“Ne mes, moters, mušim ės, 
ale vyrai, vyrai!” pakartodama 

| tvirtino dge Stilsonienė.
Dgė Šidišia^nė griešlai prie

šinus įnešimui, nurodydama, 
kad kegaTma suspenduot nia

urių, neturint prirodymų jų pra
sikaltimo.

Nubalsuota dgės Dundulienės 
sumanymas, kad išrinkti komi
siją dalykui geriau ištirti.

Po to buvo nominuota LMPS.! 
III-c:ojo Rajono valdyba: j or
ganizatorę dgė Šeštokienė gavo 
9 balsus, dgė Raudienė —4; į 
sekretorę dgė Stilsonienė gavo 
15 balsų, dgė Aleksandravičiu-

Susirinkimns uždaryta 11:30

Baigdama,' noriu dar tarti žo
dį nuo savęs. • j

Gerbiamos’ draugės, nekaltin
kit Progresistės, kam ji parašo 
apie tai, kas progresisčių veikia
ma. Kas gera veikiama, gerai 
ir aprašomas''pagiriama. O jei 
gu tas veikimas, ypatingai pas
taraisiais keliais mėnesiais, bu- 
vo ne visados geras, ne visados 
dos progresyviškas. dagi ne visa
dos sąžiningas, ir j lai buvo nu
rodyta, tai nejieškogite, kas tas 
ydas nurodė, kas parašė, bet pa
liaukite toliau taip dariusios, o 
veikite rimtai, be užsivarinėji- 
mų, draugiškai. Veikimo, rim
to darbo progresyvių moterų 
dirvoje yra daug. Aš gi rašiau 
ir visuomet rašysiu teisybę, 
kaip aš ją matau ir suprantu.

Jūsų draugė, Progresistė.

Liberty Bondsus 
dali išmokstą, bondsu* ir wai 
savinas Mamns nuperka ui rasi 
Ėmei and Co., 740 W. Madhon it 
kampan st.. kampan Halsted «♦

i Room 232, 2raa a naštas, viri Famoir 
ciothina stnre. atdara vakarais ik 

k t Nedaliomis nuo 10 Iki 1

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

$20, $25, $30, $35, $40, 
$45 arba $50

Baseball ir Bate
Vaikams

Dykai

Paprastos mieros basebole arklio skūra aptraukta arba 30 colių 
esh bat su taped grip dykai su kiekvienu vaikų siutu po •(> ir daugiau

Specialiai — Vaikų visi viinoni, tvirtos spalvos mėlynos serge siūlai su DVIEM 
porom kniclkers, naujausia licmeninė slailė Dirmavonės arba baigiant *| P* 
mokyklą,’ dėvėjimui* c*...'..................................................................................<0 1.0
Specialiai — Vaikų puikus cassimeres siutai su DVIEM porom pamuštų knicke-

rs puikios licineninės slailės su visu 
nitais ....................................................

aplinkui diržu ir prisiūtais kiše- $10

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE 1836 METAIS

Kapitalas x Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

^ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ŽMONIŲ flpšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 

šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A, B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET. NEW YORK CITY •

Ofiso Tel. Yards 2544

i Bcsiden. Tel. Boulevard 5602

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

Ofiso valandos 
10:30 ryta iki 12 dieną;

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

Nedaliomis neprirnama

3252 So. Ilalsted St., Chicagn, III.

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 meta) 
Gyvenimas ir Ofisą* 
H Morgaa 8L, *

čhieago, Iii 
SPECIALISTĄ*

Moteriškų ir Vyriškų 
taipgi Chroniškų (.»a« 
OFISO VALANDOS

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

daliomis nuo 9—2 popiet 
relephoD* Y arda *17

Ofiso valandos: Kiekvienas vaka
ras, Sukatomis po pietų ir Neda

liomis nuo 10 iki 6.

Dr. Joseph Ziff
AKIU SPECIALISTAS

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

Telefonas Boulevard 4790

*



2721 W. 12th St

CSIesgu

Lietuvių Rateliuose Sergėkite savo akis
•BRIDGEPORT

mirų*

Pramogų vakaras.
liks

TOWN OF LAKE

MADISON AND HALSTED STREETS

Chicago

Darau Piano
Antanas

Kozlowskinuvargusiu

Telcphon

zmo

Šiandie

1616

Gerkite ir

(Seka ant 8-to pusi.)

ir I; 
tapo

čia svotai- 
Hermi Inge 
prakalbos, 

ir A. Aud-

Su arl>a be sviesto riebumų, už 
labai pigias kainas. Padaryta 

kasdien švieži. Ateikite arba te- 
lefon nokite.

vieno pakelį. Gali 
apliekose arba tie

nuliui nu 
teatran

Chicag*, 
latvis 
f o aptirtos

35 So. Dearborn St 
(Lx»pas Monroe) .

Telepjione Pullniair'452.
Dr.M.D. YAMTOLSKY
Pasitarimo valandos 10 iki 12
2 iki 5 ir 6:30 iki 8 vakare.
10821'So. Michigan Avc.

BOSKLAND-CHICAGO, ILL.

nes 
Laxcai iną 

LAXCARIN PRO- 
L-2., Pittsburgh,

Del platesnių žinių ginu 
nes ir draugai gali susint 
syti su vir&ninčta kompa
nija.

BALTVEIDžIAI UŽPUOLĖ 
JUODVEIDŽIŲ SEL 

MYNĄ.

Ląyvndale 255.
GUD FUD DAIRY PRODUCT

Dr. D. 4. BAGOCIUS
UetnviB Gydytojo 

Chirurgo
Ofisas 10900 So. Michiga 
Rezidencija 10781 S. Mi<

Avė., Roseland, III. 
Telefonas to 

ir ofisui 
Vai

Rcz. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Telcphon e Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų.
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

Ofisas: 3354 S. Halsted St. Chicago
Telcphon c Drover 9603 

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

Rūgšti Smetona
Mes dabar gatavi esame 

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

šokti. Taip 
Kaip tik pasi-

Rūgščios Smetonos 
Produktai

atsilankiusieji, kiek teko; Tų patį padariau ir aš su savo 
krėslu. Norėjosi 

mat išgirsti programas, kuria-

ATSINEŠĖ PROSĄ IR IŠMUŠĖ 
t į LANGA. '
. SlanisJavv Kalėta, 1245 Wade 
gt. Hermano Sakizcwskio mu

zikalų daiktų- sankrovoj pn.
918 Milwaukee avc. pa&iremG 

ant vitrinos ir išgrūdo stiklų. Iš 
to jau triko susiburti su sankro
vos- saviiiM|nku, bet Kalėtai |mi- 
truko argumentų, taigi jis nu
ėjo namo, pasličinč prosų ir su
grįžęs juomi išmušė Sakrzew- 
škiui langų. Po to jis norėjo pa
bėgt, bot nelaimė, policija jį 
suėmė ir dabar jis sėdi belangėj.

Dr. Hyinan Coliu, kuris pirm- 
sėdžiavo, padavė rezoliucijas, 
reikalaujančias iš i-Amerikos 
žmonių, atstovaujamų kongre
se ir taikos konferencijos vado
vų Paryžiuje, sustabdyti žydų 
skerdynes) Europoje.

Lenku.itdies skyriaus prezi- 
(lentas Amerikoje Jobu F. 
Smlulskis per lenkų biurų išleido 
užreiškimų, kuriame jis sako, 
kad “žydų vadai-per daugiau 
kaip du metu laiku šmeižia ir 
f c
ne toj šviesoj parodo lenkų 
nes.”

Dr. Leo A wotin 
Gydytąją*, Chirargaa, Akrtoria 
1»2Š 8o. Batatrt 8L. Chteago. 
Kalba Uatuviikai, latviškai la 

rualltad.
Valandos: 16-12 rytą; $-• va
kar*. Tai. Ganai U$7.

Vartokite La xc a rili ir duokite sa
vo pilvui pagalbų atsistoti į puikias, 
svcikaas sąlygas, taip kad jus pui
kiai suvirškinsite maišią ir kiekvie
nas kąsnis ko jus nevalgysite at
liks 100 nuoš. — padaryme jūsų 
kraujų riebiu ir budavojime jūsų fi
ziškos sveikatos. —

Pilvo Rūgštis Dabar Greitai 
Prašalinama

LAXCARIN TABLETS 
dėl užkietėjimo ir vidurių suirimo

ŽYDŲ PROTESTAS PRIEŠ ŽY 
DŲ SKERDYNES EUROPOJE.

Vksos žydų drabužių šapos 
vakarinėj miesto dalyj buvo už
darytos; visos sankrovos užda
rytos.; visi vaikai susilaikė šuo 
niiokyklos ir dide 
maršavo Auditorijos

Room 1210 Bepublic Bldg.
209 So. State Street Chicago 
Vai: 1 iki 3 ]>o pietų, ir pagal nu

tarties.
Phone Harrison 753G

vaistu, gydymui peršalimo 
karščio

t u pavojingas, dienų 
tinusiu, silpnu ii skaudančiu.

Parūkyk g:rvu »io kibirkštėlę ii 
valgyk dalykus, ’’avį uos jus mėgsta 
te. Tada jus jausitės puikiai — bu 
site sveiku — protiškai budriu - 
jausitės smagumą ir linksmumą — 
turėsite si>ėkų ir valią atlikt} dar

S u bu toj, gegužės 17, A. Lau- 
tcrbacli' svetainėje Lietuvių Ja
ni torių vyrų ir moterų Pašcl- 
pinis Kliubas surengė pasilinks
minimo vakarėlį su programų. 
Pramogos prasidėjo ir baigėsi 
su šokiais. Mat 
eitis tokia jau mada, kad prieš 
ir po programai 
buvo ir šį kartų, 
rodė pramogos pirmininkas, su 
lapeliu rankoj, tuoj publika su-

ne.tiketai sutiko mirtį ka
sykloje Wisconsin Zinc 
Compafcty,* Bchton, Wis- 
consin, Gegužio 17-tą d.

VALANDOS Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo b iki 8 vok&re

Referatas gc 
ras, a|xlirptas ir pamokinantis 
Užtai publika jų apdovanoji: 
gausiais aploiKsimentaik.

DR M. HERZMAN 
1$ RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 16 me
tų knipc patyręs gydytojas, chirurgą- 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prto- 
teisus.

Ofisas ir Labaratorij*: 1025 W. I8tb 
fit. netoli Pisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 piety. Ir 
6-8 vakarais. Telephcne Canal 8110, 
GYVENIMAS: 8412 8. Halsted Street

VALANDOS: 8-6 ryto, tiktai

trejetų dainelių
’dt klcmacijos, duetai
4jai ir tt. Reikia pasakyt, kad sieniais. Nešėsi 
programas išpildyta labai ge- stalčiaus ir skiriuosi atsisėsti 
ra i ir 
pastebėti, buvo pilnai palenkiu- draugu 
ti jaunaisiais musų
Bet už vis daugiausia reikia pa-jme dalyvavo ir žinonfa Tašyto 
sidekoli 
lojai, p 
nesigaili nei laiko

Užsibaigus vakaro programai 
viena draugė p-lei S. Staniuliu- 
tei įteikė puikų gyvų gėlių bu
kietų nuo Ateities Žiedo draugi
jėlės, po to p. Stankūnas nufoto
grafavo Ateities Žiedo chorų ir 
tuo visa užsibaigė.

Beje, šisai 'koncertas tai buvo 
uždarymas pavasarinio sezono.

— Svečias.

£f* thalmometer. Y- 
įSI^Jjį patinga domi *f- 
» w kreipiama i vai

kus. Vai.; nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldicn. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland ar. kamp. 47 ai 

Telepbone Yards 4117 
Boulevard 6417.

io*aw*»aaaBteanjawHRąa>BBaaBnuaaoi

14 STIKLELIŲ DEGTINĖS 
' KAIP TIK Į SYKĮ.

Tam Chandler sakėsi teisėję 
Slieridan Fry teisme, naminių 
prietikių, kad jum išgėrus 11 
stiklelių esu pačioj microj, — 
nei perdaug, nei per maža.

Chaiuller yi*a maliorius, uždir 
ba po $40 į savaitę. Pati pašau
kė jį tieson dlel jo nedavimo jai

Nusipirkite šiaudinę skrybėlę, kurios užteks keliems 
sezonams. Mokėkit*' hiskį daugin i ir gaukite geresnę stai- 
lę, atsakantį pritaikymą ir tą užganėdintą jautimąsį "puoš 
nios” išveizdos.

MJųs negalite rasti geresnės skrybėlė-; kaip nni.oj

Special Panama Sailor po* $6.50
Tai yra geriausia skrybėlių vertė (Jiicagoję. Lengva, 

naujausios mados, kokią jus galite nešioti. Tikras puikus 
pynimas, skaisčiai balta panama už nedaug daugiau negu jus 
paprastai mokate už paprastą šiaudinę.

Bailiuke Alpines po $10.00. I'rench Palm Sailors po $3.00. 
Puikios šiąudniės $4.00 iki $5.00. Daug kitų už pigesnes !r 
kitos už brangesnes kainas. Kepurės $1.50 iki $3.00.

Pilnas skyrius minkštų veilokinių skrybėlių.
r “KIEKVIENO COLIO DRAPANŲ 

SANKROVA”

Pramoniečių prakalbos
Gegužės 20 įvyko 

nėjo po nr. 4501 S. 
Avc. pramoniečių 
Kalbėjo K. Griežėlė 
rius; pastarasis jau apie keturi 
mėnesiui kaip sugrįžęs iš Fran
cuos, ilgiai, kų jis jmsakojo, žino 
D'.ų uehpiai interesavo: žinios 
jau kaipir pase.nusios. Geležė
lė gi kaip ir visuomict, kalbėjo 
gana karštai. Buvo renkama ir 
aukų politiniams kaliniams; su
rinkta $10.85. Prakalbų rengi
mo lėšos bus, beabejo jjądeng- 
los iš imtos 10c. įžangos. Publi
kos buvo gerokas skaičius susi
rinkęs. — P. K.

tos skausmingos atakos vidu
rių užkietėjimo, rėmens, i šputi- 
nio, nenoro valgyti, to sutingusio 
nesmagaus jautimosi po valgiui, dis
pepsijos ir pilvo suirimų, viso-, jas 
nurodo į vieną baisią Amerikos li
ga — paprastai žinomą, kaipo l il- 
viąe Rūgštis;

Ant laimės tapo surast i stebuklin
ga gyduolė — vadinama LAXCARIN 
TABLETS, kuri tuijans pagydo vi
sus šiuos pilvo keb'mnus ir užkietė
jimą, kadangi ji sugeria perviršį rug 
šlies pilve ir išvaro ’šp iluu,i ir gu
zą. Jus nežinosite, kad tarne pilvą, 
taip busite liuosas nuo skausmų, ku
riuos jaučiate. Reto tas išgelbės jus 
nuo sunkesnių liga, kadangi tai yra 
moksliniu faktu,, kad pilvinė rūgš
tis tankiai pagimdo tokias sąlygas, 
kurios pastato nežiir sICa ir geriau- 
sir,s medikus. Daugecs atsitikimų 
chroniškų pilvo keblumų, aitrumo, 
didelio galvos sLu.dvimi.), abi Ino 

silpnumo, reumatizmo, abelno 
hm bago, žarninių vočių, pilve vė
žio, širdies ska’idėiiiao ir net širdies 
silpnumo. Gali liuli nusekti tiesiogi
ni.*• pas pilvinę rug.šlį.

Išvengk šių pavojų — neleisk pil- 
' k iai rūgščiai suirdvi just> •;••<?>- 
k.’tą. Negyvenk vilkdamas sveika-

VĖL LAUKIA ANGLIŲ 
TRUKUMO.

Buvu^is fcderalės distrikto 
kuralo administracijos direkto
rius J. D. Morrovv nacionaliame 
anglies kasyklų savininkų kon
grese Cosgress viešbutyj prana
šavo, kad ateinačių žiemų vėl 
truksiu anglies, šito trukumo 
priežastim busiąs tas, kati smul
kieji angliapirkliai nepasirūpi
no ligšiol užsakymų duoti ir 
kad daugumas angliakasių iš
važinės į savo šalis, kaip sienos 
atsidaris.

Neuž»itikrtlt mvo refijimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, aufcsoriui ar keliai* 
jaučiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Ai turju 1h melų patyrimą Ir 
!|aliu ištirt Jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą sl
ieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus relka- 
IfogL mes tai jums pasakysima.

JOHN 8MBTANA
AKIŲ 8PECIAUSTA8

IRtl So. Ashland Are., Chicags, 
Kampas* 18-tes ą

*-ėios lubos, viri Plat 
Timykite | mano 

Valandos nuo B-tos. vi

Telepbone Yards MM.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos S Ud U 
(i ryto ir na» 7 Iki 9 vai. vak. 
1325 So. Halsted St. Chicago.

PETRONftL/Ė GAUČIENĖ 
24 metų amžiaus, Kaimo guli., 

Triškų miestelio, persiskyrė 
su šiuo pasauliu geg. 21 d., 5 vai. ryto Sv. Bernardo Hospi- 
tolėj. Velione paliko nuliūdi
me vyrą Kazimierą Gaučą.

Laidotuvės Ims gcg. 24 d., 
8:30 vai. ryto iš vietos 3158 S. 
Union avė. į šv. Jurgio bažny
čią iš ten j šv. Kazimiero ka
pines. *

Gimines ir pažįstami prašo
mi atsilankyti į šermenis ir 
dalyvauti laidotuvėse.

Nuliūdęs
Kazimieras Gauras.

Armonikas ir Gra- 
mafonus. Taipgi 

EBjKJ taisau senas viso- 
‘ kios rųšies.

Kam reikalinga 
viršui paminėti 
daigtai, kreipkitės 

K* *■’ šiuo adresu:

Baltimore, M. D.
437 So. Paco St.,

RINKS DEŠIMTUKUS SENE
LIŲ PRIEGLAUDOS NAMAMS

Sykį į metus Chic<igo« senųjų 
prieglaudos federacija ir ^įau
gusių labdarybės- kreipiasi j vT 
suoni|f;nę prašydajina (pašalpos. 
Šituo tikslu ateinantį pinuadie- 
bį 3,500 merginų po priežiūra 
700 moterų vi^iune mieste rinks 
smulkias aukas. Šita organizaci
ja, įsteigta grynai filantropiniais 
tikslais, gyvuoja jau dvidešimts 
melų ir užlaiko 35 pricglaindlos 
namus, seniams ir skalėms; ji 
priimu visokių tikėjimų ir viso
kių tautybių žmones.

Jeigu jus kentėjote ilgai nuo pil
vo keblumų ar užkietėjimo, geriau 
ūžsisakykit užtektinai dėl pilno gy
dymo. Tai yra šešias dėžutės, ku
rios kainuoja tik penkis didelius, 
bet kurios yra vertos milioną ken
čiančiam, arba tuoj užsisakyk vie
ną dėžutę už vieną dolerj. f 
riti Leparsiduoda apliekos?. 
pl ito k jokių pamėgdžiojimų 
jie gali užkenkti 
parduoda vien
DUCTS CO., Dept

VENERIŠKŲ LIGŲ 
SPECIALISTAS

South Side ofisas
West 47th St., Chicago 

( Aptieki>je)
4 po pietų iki 8 vai. vakare 
Phone Boulevard -344. EXTRA

Pirmutinė Lietuviška Gydyk
la Chicagoje

Naujausios sistemos 
Gydoma visokios ligos: 

Galvos, Akių, Ausų, Reumatiz
mo, Paralyžiaus, Nerviškumo.

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

DR. YUSZKIEWICZ 
1407 Milwaukee Avc., Chicago

Phone llumboldt 457

Kaina 25r už 
ma gauti visose 
šiai per krasą iš

Burda Drug Co

sakė apie trejetų eilučių — ne
blogai. O į>lė Bronė Kaziuniu- 
tė skambino pianu irgi gerai.— 
J. Beikausikutis — taipjau. Pa
galios B. K. Ji, 72 metų senelis, 
ytin vikriai iKišoko, tik' per sil|>- 
nai kalbėjo, sunku buvo jį gir
dei. Bet tai mažmožis.

* Pasibaigus progi’amiui|, jaivi- 
toriai su janitorkom, kurių čia 
buvo ytin daug, pradėjo sukti 
įvairius suktinius, o n»:cs kartu 
su Žemaite ir d. Kcmėža 
kūme namų link.

Vakaro rengėjam gal 
koks doleris kitas pelno.

— Ant. Jusas

choru, kurie šauniai padainavo | prato, kad jau prasidės progra- Jcur dviem (dvejais buvo pri- 
Paskui sekė iiuks ilr visi, kas gyvas, griebėsi pildyta svetainė žmonėmis ir 

monolo-’krėslų, kurie buvo sus*fhtyti pa-susirinkimas laikyto iki vėlaus 
juos arčiaus laiko, kalbėtojanib kaR>Ant į 

susirinkusius žydų ir anglų kal- 
j bom'is.

losimi susirinkimų publika 
atsistojo, vyrai užsidlėjo kepu
rėmis ir kantorius Milkovski 
graudžiu balsu žydų kalba at- 

I giedojo amžinų’ atsilsį
siems, darydamas pasirinkimus 
iš Dovydo psųlmų.

Vyrai nulenkę galvas verkė 
balsu moterįs raudoto raudojo 
ir tarytum visų amžių liūdesys 
veržėsi tragingu išsireiškimu. 
Daugelis moterų apalpo.

B’Nai Mošc sinagogos rabi
nas Budzinski kaliJėdamas žydų 
kalba apie kančias pasakė: 
“Žydų kraujas, pašvęstas liuo- 
sybei ir laisvei stovi rasa ant 
Rusijos lygumų ir nudažo rau
donai Balkanų kalnų, sniegus.”

Kada vyskupas Fallows 
Nathanson paprašė aukų, 
sumesta keli tūkstančiai 
nais į>inigaks| ir čekiais.

Susirinkimų baigiant susirin
kusieji sudėjo šitokią prisieką:

“Mes žydų tautos vaikai, su
vienyti lindlnumu ir nusimini-1 
imi prisunkiame slavo sąžine ir! 
musų nukankintų brolių ir se
serų atmiųčia, kad mm stovėsi
me ir kovosime visi kaip vienas 
prieš nuožmius žvėriškumus su 
musų broliais ir ncpiiteisiuamų 
žudymą jų Lenkijoje, Rumuni
joje ir kitur. Mes šventai pri
siekiame nenuleisti savo rankų 
tolai, iki baisus žaunųnai neiš
nyks iš pasaulio ir nekaltų žmo
nių kraujo liejimas nebus su
stabdytas.”

Vyrišky Drapaną Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, verti nuo 
$39 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,

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85 dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 1- 
ki $4,50. Vaikinams siutai nuo $3,00 
iki 7 dolerių ’ '

Atdara kasdien, nedėliomis ir va
karais

S; GORDON
1363 Ns Ashland Avė., OhieagO', UI. 1415 So Halsted St Chicago* W

' AKIU SPBOAUSTA0 
Akte Egsaalaaoia Dykai

Gyvenkite!
BURBOS Arbatga išvalymui pa

prastai veikia ant organizmo virš
kinimo ir. valo kraują. Tai yra pa
sekmingas, švelnus ir malonus va
lymo būdas. Greitai prašalina visus 
užkietėjimo atsitikimus, apsunkini
mas kepenų, dyspepsye, rūgštis vi
duriuose, triukšmą ir galvos suki
mąsi ir picinius nuo veido.

♦BURBOS Arbata išvalymui pa_ 
gintinu 
kosulio,

Tel. Yaurda 3654. AKUŠERKA 

Mrsl.Mlchfll8Wlui
Baigusi Akušerijos ko* 
Įiegiją; ilgai praktike- 
vusl Pcnnsylvanijds 

' hospitalČBe ir Pasek- 
Į mingai patarnauji, 
prie gimdymo. Duodu 
rodą visokiose ligose 
moterims ir mergi
noms.
3113 So Halsted Str 

(Ant antrų lu^y) 
.. . Ghicago
Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėl; vak

PARSIDUODA 
Seni L ą i k r ašč i a i 

Gražiai sulankstyti 
ir suri§ti.

Po lc. svaras • 
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street, Chicago

Apsimoka 
nusipirkt* 
vieną gerų

aikučių choro nioky-jja, senele Žemaitė-ZyinanGenė 
i S, Staniuliiutci, kuri Skaitė referatą 

», nei triūso
kad jauniej^Kusimieji musų vei
kėjai liktų tikru musų ateitie*
Žiedu.

Vaikų draugijėlės koncertas.
Praeitų nedčldienį, geužes 18, 

Mark White Square svetainėj 
vaikų draugijėlė, Ateities Žie
das surengė koncertų vadovau
jant p-lei S. StaniuliMtei, vaikų 
draugijėlės choro mokytojai. 
Programas (buvo ytin' įvairus. 
Tarp kita jame dalyvavo ir So. 
Chicagos vaikų draugijėlės cho- I 
ras. Pakilus uždangai ant es
trados pasirodė skaitlingas bū
rys vaikučių. Tuoj Viktoras 
DemereCkLs, kaipo vaikų drau
gijėlės pirmininkas ir progra- 
mo vylėjas iš karto perstoto du

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

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

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

phonografų, kuriuos 
mes pąrdunsime už 
bile pasiūlytą kainą 
’ii tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
$(>50 pbyer piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai- 

parduosime už $325. 
TE UŽMIESTY! MES 

PRISIUSIME c. o. d. leidžiame 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus, 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA. 
WESTĘRN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdarp nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė

tomis nuo 10 iki 4

Svarbi Pastaba
DAKTARAS W. M. LAWH0N 

ĮŽYMUS SPECIALISTAS
Dabar yra apsigyvenęs savo naujame ofiae

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

tas visų ligų
Akių, Ausų, Nosies, Gerkles ir Plaučiu 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali buį prašalinta ir daugelyje tesitikimų iš- 
flE X gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 

tų gydžiau pasekmingai šias ilgas. , 
u Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri-

AA / rodymas mano gabumo.
Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 

gydymu.
Prilakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W w. M. LAWHON, M. 0.
Kambarys 307. /-y- •

VALANDOS 9 iki 8 LnlPfKKO 
Nedėliomis 10 iki 1.

Vakar pn. 5231 Emerald' avc. 
susikraustė juodveidžių. šeimy
na. Nes-jiėjo jšikrauščiiusieji pa
siūlyti verdamąjį krosnį, kaip 
pi r langus pradėjo lėkti vidun 
plytos, akmenįs ir pagaliai. Po 
trumpos atakos visi langai bu
vo išdaužyti ir užpakalinis prie
angis. midrasikyias. šiitų užpuo
limų padare baltveidžių šeimy 
Uos gyvenančios toje apielinke- 
jc. Negrai davė žinių.policijai, 
bet iki toji atėjo, visi užpuoli- 
kai išbėgiojo.



(Tąsa nuo 7-to puslp.)

ir keturiems vaikams užlaikv-
nuo. Ji kad nuo jų apsi- ^150 (x)() 
vedimo dienos 1902 m. jis dar 
nebuvęs blaivas.

CbaiMl’ler derėjosi su slidžia, 
kad jam leisiu išsigerti bent po 
stiklelį kasdien, bet teisėjas pa
sakė jam griežtai, kad jis gali 
pasirinkti vieną iš dviejų: arba 
degtinės nei į burną neimti, arba 
į bridwellį vieniems metams. 
Cbandler žadėjo bandyti neger
ti.

„ h.,,—i ...

distrikte, kaip Eller sako, toj 
vienoj vietoj per savaitę laiko 
visuomenė turinti nuostolio

j rytus einantis

— m-
Pėtnyčia, Gegužės 23 d., ’19

Cicero. -m Draugystė Lietuvių 
Tvirtybė laikys susirinkimą (kada, 

Red.) S. Žvibo svetainėj. Nariai, 
susirinnkite visi, turime svarbių ta
rimų apie pikniką ir it. r

St. Charles, III. — LSS. 177los 
kuopos mėnesinis susirinkimas bus 
nedėlioj, geg. 25, 9 vai. ryto. — Drau 
gai ir Iraugės, malonėkite susirinkt 

laiku. Kviečianu* ir naujus ateit 
prisirašyti. —-SekretoriuN.

REIKIA DAKRJNINKl
REIKALINGA langų plovėjų, gera, t • ♦ . * i..1 k .mokestis, pastovus darbas. Atsišau

kite, 62 W. Washlngton St., Room 2, 
■ Chicago, III.

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

ST. ALEKNŲ, A
911 AV. 33rd St.. Tel. Drover 6836

RAKANDAI NAMAI-ŽEM®
ŠEŠIŲ ruimų rakandui iuri buli 

parduoti į labai greitą laiką. Atsi
šaukite.

FRANK KAIIM.
3518 Carnell Avė., Chieago, III.

PAGAVO RATAS; UžMUšfi 
ANT VIETOS.

Mike Carney, 60 metų darbi
ninkas gyvenantis pn. 216 XV. 
43 gt. vakar lapo užmuštas ant 
vii tos, kuomet besukant suka
mą ratą, Consumers’ kompani
jos dirbtuvėje prie 34 gt. ir Na
cine avė. ratas užgavo jo galvą.

SUSIMUšfi AUGATUTLNIAI 
TRAUKINIAI.

Vieną pasaž erių smarkiai su
žeidė ir apie dvidešimts supur
tė, ar lengvai sužeidė, vakar ryt- 
metyj, kilome
Garfieldo parko traukinys ant 
Metropolitan kelio susitrenkė su 
einančiu į rytus Humboldt par
ko traukiniu ties užsukimu prie 
('.anai gatvės stoties. Sužeista
sis nuvežta namon privatiniu*

Linijos buvo užan- 
ninučių ir daugu-

St. Charles, III.—< Nauja organi
zuojama Lietuvių darbi ąinkų Vai. 
gomų daiktų kooperatyvė Bendrovė 
kviečia visus Si. Charles lietuvius 
ateiti i bažnytinę svetainę nedėlioj, 
geg. 25, 3:30 vai. po pietų.

—' Komisija.

REIKALINGA kukorkn nnt dienų. 
Pastovus darbas ir geras užmokes
tis. Veiterio vyro arba merginos 
subatos vakare ir nedėlios dieną ar 
vakare

AV. B. JUČUS,
3305 So. Halsted St., Cbicygo

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

KAZIMIR GARAI.,
3806 So. Sacrnmento Avė., , Chicago 

Tel. McKInley 3214.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na. 
mas, du metu kaip statytas, 4 fainb 

I 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.

RANDAI

timbulansu. 
k šios apie 20 i 
mas pavėlino

Cicero. —> LLF. 2 kp. susirinki
mas įvyks nedėlioj geg. 25 d. 9 vai. 
r> to, .1. Grigalaičio svet., 1837 VV. 
14th St. Nariai visi kviečiami atei
ti laiku, nes bus svarstoma daug 
svarbių reikalų; taipgi pripuola 

narinės mokeslįs užsin okėti ir bus 
enkaina darbininkai Kardo vakarui

— Valdyba.

Reikalinga 2 kliaučiai prie mo
teriškų ir vyriškų drapanų:

609 N. State St., Chicago, III.

ATIDUODAMA rendon 2 akrų 
trąšios vaisingos žemės ant South 
Slde daržų. Regtdu labai pigi. Klaus
kite Mr. Smith. Room 206, 219 So. 
Dearborn st., Chicago. .

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

J. TAMOŠAUSKLS 
10512 So. May Street, < hkago, II)

FARMA v FARMA.
NAMAI-žEMe

E X fT R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir “taisau 
senus. Dedu rain pulpas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokia Žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Bhecl Metai Worke
2106 W, 24th M Te) Cana) 4802

DRAUGIJOS IR ORGA- 
NIZACIJOS

CHICAGOS LIETUVIU DARBININ
KU TARYBOS

PidomasiH Komitetas

REIKIA moterų indu plovėjų.
BLOCK’S RESTAURANT, 

1656 So. Halsted St., Chicago.

DU VYRAI NUŠAUTI.
Du italai John Busso ir James 

“Arine. 11818 Harvanl avė. tapo 
nušauti užuočioj vieloj prie 122 
gal. ir Yale avė. t žmušikų nesu
randa. Policija nv'na. kad tai 
juodrankių .dariias.

MANO SUfiME REIKALINGA.
Vakar policija suareštavo VVal 

terį Stevcns, kuris manoma fTr. 
24 d., 1918 m., drauge su kitais 
keturiais vyrais apiplėšė dei
mantų pirklį, M. Isralsoną. Chi
cago Savings banko name ir pa
bėgo su deimantais ir kitais bran 
giajb daiktais! vertės $10QOOC. 
Toippat manoma, kad jis prisi
dėjo prie apiplėšimo Hvller Bo
se d. imantų sankrovos, 25 E. 
Washington gt.. kur brangeny
bių išnešta už daugiau kaip 
$250.000.

Ti»ih )r;inKl”*l<>n fl’c*) \*hh lt»c p,,Kt 
master nt Chicago, III. May 23, 1919 
a> »»*<|uirrd b\ ll c net of Oel. 6. 1917

Reikalauja Savarankybės 
Lietuvai.

Amerikos Lietuvių Daktarų 
Draugija savo mėnesiniame su
sirinkime, gegužės 21, 1919, pri
ėmė rezoliuciją, kuria jie rei
kalauja, kad Amerika ir alian- 
tui pripažintų Lietuvos sava
ra nkybę. Revoliucija skamba:

“Kadangi Iii tuvių tautos liki
mas šiandie yra žiauriame 
k< bliame padėjime;

Kadangi, sulyg Lietuvos vald
žias pranešim ii,., lenkai terioja 
Lietuvą, persekioja lietuvių šei
mynas Vilniuje ir vagia iš Vil
niaus Lietuvoj brangenybes, ir

Kadangi LirtuA'os valdžios at- 
sLivyhė Paryžiuje atsikreipė į 
S vi; nytas Va stijas Amerikoje, 
n ikalaudama 
bes pripažinimo ir jai pagelbos

ir

Lietuvos Valsty-

Todėl Amerikos Lietuvių 
Daktarų Draugiją nariai, varde 
Amerikos lietuviu piliečių, rei
kalaujame: \ r

ARMOURO SKERDYKLOS 
VĖL ATVIROS LANKY

TOJAMS.

1) Kad Suvienytos Valstijos 
Amerikoje pitskclbtų Lietuvą

Roseland. — l.l F. 4 kuopos mė
nesinis susirinkimas įvyks pėtny- 
čioj, 23 gegužės, 7 vai. vakare Auš
ros kambariuose, 16960 So. Michi 
7an Avė. Drattvai susirinkite lai
ku, nes luis svarbių reikalų kasllnk 
Kardo vakaro. — K. J. Turulia

LSJL. 3 kp. mėnesinis susirinki
mas įv\ ks Subatoj, 24 gegužės, 8 
v«l. vakare, Seltlement svetainėj, 
4630 Gross Avė. Draugai, visi ma
lonėkite atsilankyti paskirtu laiku, 
nes turime daug svarbiu reikalų 
aptarti. — P. Urbutis.

Kardo vakaras įvyks nedėlioj, 25 
d. gegužės, M. Meiihižio svetainėj, 
2342 W. 23 PI. Kalbės advokatas 
F. J j Bagočius iš Bostono

—- Komitetas.

Kenoaha, Wis. — Gegužės 25 d. 
LSS. 85’kp. Socialistų slaėj reng ti 
svarbius debatus 'berną: ‘(Kas tie 
boReviktti — kurie daugiau prsi- 
la’ko socializmo teorijos, boševikai 
ar menševikai?” Visus kviečaime 
atjunkyti. —Pradžia 9 v. ryto.

• - Komi.e a t.

Kenosha. Wts. — Nedėlioj gegu
žės 25, kaip 2 v. po pietų Danish 
Brotherhood Bailėj rengiama dide
li debatai. Debatuos socialistai, 
klerikalai ir tautininkai, tema kas 
tikrai kovdja už Lietuvos lasve? 
Ki noshiečiai, nepralieskite tų de
batų. —• Komitetas.

REIKALINGAS bučerls, kuris mo
ka dirbti rūkytas ir visokias dešre
les. Vieta geifa, darbas pastovus. 
Vsišaiikitc.
1980 Canalport Avė., Chicago, III.

BFIKALINGAS pirmos klesos bar- 
zraskutis. #25 i si»vaitę ir komišenas.

PAUL ZABLOCKIS,
916 West 591 h St., Chicago.

BEI KALINGAS kriaučius, darbas 
pastovus, gersi mokestis.

b'. J. SAMAS,
4240 Archer Avė., Chicago, III.

REIKIA 3 patyrusiu motcri^I'o- 
nyme maišų. Atsišaukile uiojaus. 
MuiAVestern Bag and Bunttn Co., 
1842 Mihvuukd? Avė., Chicago.

RFIKAI.INGA šeimynų dirbi i anl 
■tikrinių buroku farmų Michtgane, 
geros mokestįs, darbas laike žiemos 
dirbtuvėje, dykai kelias, (h kai per- 
kraustymas jūsų rakandų, dvkai na. 
mas ir daržas. Mokame $24 už. ak
ro. Atsišaukite pėtnyčioje. subato- 
ie ir nedėlioję, nuo 8 ryto iki 7 vai. 
vakare. Iš* Itinlima* sekanti utar- 
n:nką, Gegužio 27 d.. Mr. FRANK 
PAI LA. 809 VVest North Avemie, 
arti Halsted St., Chicago.

COI UMBI A SI'G AR CO., 
Bay City. Michigan.

PARSIDUODA farma, 80 akrų. 
Visa išdirbta ir apsėta. F 
namų nauji Mylia ir pusė nuo mic 
sto ir geros mokyklos. Kaina -1 
su javais, bejavų $5000. Antrašas: 

TOM KULEVIČ
1916 Union Avė., Chicago, III. 

2-ras fialas iš užpakalio

Jeigu jus norite pasidaryti sau na
mą ir btili neprigulmingu pirkite 
farmą Lietuvių kolonijoje “Vilnosz”..... . .j ■ i v 1

Dauguma Vilas paviete, VVisconsin. Jeigu jus 
mic-1 pirksite ten sau farmą jus pirksite 

$60001 nuo savininko, bet ne nuo agento, 
i-ašas: Mes esame savininkais apie 50,000 

akrų žemės, ir plaskyrėme 5,000 ak- 
r>, 1.1. rų vien tik lietuviams dėl kolonijos, 
• ir pa.sk>rėme K;izimierą Gadlinuską

PARDAVIMUI pigiai muro name
lis ant 21-tos ir Hoyne Avė. Leng
vos sąlygos, mainais ant 9 lotų ar
ba dviejų. Mažas jmokėjimas. 
2717 West 161 h St. 1-mas fintas.

'2V6 
fintai

Rosclande 
namelis, 3 
lotas 33x125 pė- 

šviesos.

PARSIDUODA 
aukšto medinis 
naujai pertaisyti, 
das, prieš parką, elektros šviesos, 
cemento šalygatvis, pievelė, naujos 
maudsnės, naujas priekiniu porčius, 
raudos neša $45.00 į mėnesį. Kai
na $4000.09 ir tarpe to $700.00. Ma
tykite savininką ant vietos, 
Indiana Av., Roscland.

kaipo Kolonijom 
g\ vena Kolonijoj 
mas yra mums p

Mes jau apgyvendinome apie 25 
šeimynas lietuviu, kurie ten gyvena 
ir turi pasisekimą. Mes pagelbstame 
kiekvienam nuo pradžios, kuris per
ka nuo musu faęmą. Mes pagelbsta- 
m? pasistatyti namus ir mes parduo
dame jiems arklius, karves, ir kitus 
galvijus ir ukeės mašinerijas anl 

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- 
(hiujale pasilikti nariu pasekmingos 

lietuvių apielinkės neprigulmingu 
farmerių, rašykite mums lietuviškai 
dėl platesniu žinių.

SANBORN COMPANY, 
Eagle River, AVisconsin.

direktorių, kuris 
e ir kurio užsiėmi- 
ngelbėti.

ą. Mes pagelbstame 
pradžios, kuris per-

10950

FARMOS PARSIDUODA

du metu dėl valdžios prisakSum) 
ndhtivo leidusi į savo jstaiuas 
jokių lankytojų, išskiriant ki
lias; atsižymėjusias užsienio mi
sijas. dabar vėl leidžia lankyto
jams ateiti.

2) Kad Suvienytos Valstijos 
Amerikoje paragintų nliimtiis

\Vaterbury, Conn — Lietuvių So
cialistų kupoa rengia praka’bas. 
mdOlioje, gegužio 25 <1., svetainėje 
103 Green SI. Pradžia 7:30 vai. 
vakare Kalbės drtf. St. Mi°lielso- 
n:ts temoj: Spnlikiai bolševikų su 

n*enš<tvi k n is.
Kviečia Valdyba.

-i. t ; «
REIKI \ migę^u njo.nksnų įvaiky, 

’oju. Prilvrimd iV‘re»Ha,KATZ.
65U O’Brien, tarp Halsted ir Jeffer- 
son. . Chicago.

PARDAVIMth

A. Petratis, pirmininkas 
3343 So. Lowe Avė.

S. Danilevičius, iždininkas
• 1617 N. Winchesler Avė,

J. Degutis, sekretorius!.
2228 Coblenz St.

Komiteto nariai:
P. Jakavičhi, 927 W. 33rd PI.
J. Gustaitis, 2856 W. 38th PI.
J. Vilis. 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

DRAUGYSTfiS PALAIMINTOS
LIETUVOS

Valdyba 1919 metams

MAŽA VIETOS LIGONINĖSE.
Sveikatos koną.sin.inkas Ro- 

bertson yra susirūpinęs mažu
mu virtos miesto ligoninėse, .lis 
mušė telegramas visiems kon
greso naiiamls nuo Ulinojalus 

valstijos, prarydamas, kad jie 
žiūrėtų, idant valdžia pasisku
bintų užbaigti savo ligoninę 
Chicagoje ir paliuosuotų papras 
tąsias ligonines nuo vaisi;! ės 
ligonių,* Savo telegramųiį jps 
sako: __
“Padėjimas Chicagoje kas dėl 
lovoms erčios ligoninėse yra a- 

bejotinas. Viso lovinių erčių 
,Chicagos ligoninėse yra maž
daug 10,000. Dabar yra suv:rš 
12,000 ligonių, ir tas jMulbiro ne
galimu prisilaikyti miesto įsta

tymų kas dėl erčios lovoms. 
Miestinė tuberkulozo sanatori-

Lietuviu

ga Valstybe, ir
3) Kad Suvienytos Valstijos 

Amerikoje, o per jas ir alianlai 
g< Ibetų Lietuvai apsigint nuo 
priešų.

Toliau Amerikos
Daktarų Draugijos nariai užrei- 
škiame, *kad tų tikslų atsieki- 
mui visi Amerikos lietuviai ver
čiami panaudoti savo didžiau
sią organizuotų galių, t. y. Ame
rikos Lietuvių Seimą, kuris yra 
liaudies šaukiamas Chicagon, 
birželio-Jiine 8, 9, 10 ir 11 dd., 
1919 m.”

Po rezoliucija pasirašo Dr. A. 
L. Yuška, A. L. D. D. pirminin
kas, ir Dr. A. L. Graičunas, se
kretorius.

Isi^tig-č Open Forum. — Bute po 
nr. 1939 So. Hiilsted Pt. i/.isteigė 
laip vadinamas 20-tos Wardos Open 
Forum, kur bus diskustiojami įvairus 

visuomenini klausimai. Susirinki
mai visados bus pėtnyčiu vakarais, 
k.'iip 8 va). — Pėtnyčioj, geg. 23, 
Onen Forume kalbės apie “Darbo 
Partiją” Christian Madsen, buvęs 

H’inois Valstijos legislaturos narys. 
Inžanga nemokama.

Waterhury, Conn. — Lietuviu So 
•iidistu kuopos susirinkimas įvyks 
nedėlioj gegužės 25 d. 10 vai. ry
to, 103 Green St. Norinti istot į 
kuopą prašom ateit ir prisiraJyt.

Org. P. Plečkaitis.

\SMEN(

PARSIDUODA labai pigiai .veži- 
jaiiiK, 3 Mota*! pakin-
klu extra vichrenai*<r lt. Atsišaukite' 
PHŽ.vničdann No fi 1739 So. Muistei! 
St. Chicagd, ttll. ,

BARGENAS norintiems stoti į 
biznį. Parduodu bučernę ir gioser- 
nę. Biznis eina labai gerai. Iš
dirbta ant c^h. Nėra knygučių. 
Parduosiu pigpų. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos. Atsišau
kite šiuo adresu 254 West 51«t St.,« 
Tel. Boulevard 4114.

P\RSIDUODA Rttčerttė ir groser- 
nė ir namas ir 2 mašinos. Je’gu kas 
noi i gali pirkit po vieną ir gali mal
inti ant rezidencijos. Atsišaukite.

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

PRANEŠIMAS 
Dr. M L BOZINZH.

Lietuvi*
Perkėlė savo biurą iš 845 Milwau. 
k<e Avė., kur buvo laike 24 metų, 
Dabar bus prie 700 N Ashland Avė., 
kampas Huron gatvės ant aptiekos

POI.ONIA PHARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas Haymarket 

5282.

PAJIFŠKAU Žuko Jono, paeina 
iŠ Kauno gub.. Reseinių pav., Kalti
nėnų parap.. Godvašų sodos; apie 
14 metu kaip Amerikoj, pirmiaus gy
veno Chicago, UI., o dabar nežinau 
kur. Meldž.itt atsišaukti arba jei kas 
žinote, meldžiu pranešti, nes turiu 
svarbų reikalą.

M'M. ŽUKAS, 
1014 W. 34th PI.. Chicago, III.

PARDAVIMUI razinkų uogos dėl da- 
r» mo vyno. Galima gauti kiek nori
ma. Sudėta po 25 svarus į dėžutes 

Coyne Bros.,
119 \V. South Water St.. Chicago,TU

AplinEi'1 miesto Scottvllle, Micbi- 
gan k i. vrn Didžiausia Lietuvių 
l'armeriu Kalonija Amerikoje, kurių 
męs apgyvendinome su 438 I.ietuvias 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ka, kuri turi Kunigą ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kalonijoje suvmėn iš Angllkų jų ge
ras Farmas kad Apgyvendintus jas 
lietuvais ūkininkais. Turime ant 
parodavltno geru, pigių Ūkių. Mažų 
iv J>i<lv!iii Sodnais, Ap-
sčtais Lankais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, Ukes gyvu
lius ir padal inęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kolonijos 
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 
ūkiu kur laukai ligųs su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
jievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga
li ievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pį; 
giai nuo $8 ligi -18 Akerį. Kurie 
perka pas mus ukes gelžkelio kaštus 
sugrržiname, duodamie dovanų $25. 
dorelius kožnam už, kožną prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti 
platesnio* žinios prisiųskite už 
štampu gausite ūkių Katalogu 
žemlapį Kolonijos Adresas.

A. Kiedis & Co. 
Peoples State Bank Building. 

Scoltvillc, Mich.

BARGENAI
Medinis narnas, 7 kambarių lotas, 
50X125. Kaina $2,600; cash $600, li
kusius ant išmokėjimo.

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

• Namas 4 pragyvenimų po 6 kamba 
rius, lotas 75X125 kampinis. Rendos 
neša $1/10 j mėnesį. Kaina $8,000; 
cash $3000, likusius ant išmokėjimo.

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

A. M. MATCHULIS, 
Real Estate

63 and Kedjžie Avė. tlorth West 
kampas, Chicago, III Te). Prospect 
8802.

Ed. Čepulis, pirm.
4028 So Artesian Avė 

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

Ig. Žilinskas, nut. rašt
2351 Hamburg St, 

Frank Micklin, turtu rašt.
1906 So. Union Avė

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

Ant. Selemonavičius, ligonių aptek, 
1823 So. Peoria St 

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nodėldienį kiekvieno mėnesio, Imą 
vai po pietų, Jul Malinausko svetai 
nėję, 1843 Šo. Halsted St
• A

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APAVI ETA

Valdyba 1919 matams:

PASKOLOS MORG EČI AI

-Pirmininkė M. Dundulienė.
1915 So. Halsted St 

Pirm, pagelbininkė K. Katkevičienė 
2252 W. 22nd St. 

Nutarimų raštininkė J. Pabarškicnė, 
2928 W. 401 h PI. 

Finansų raštininkė J. Jazavitienė,
3125 W. 38th St. 

Iždininkė P. Balickienė
3543 So. Union Avė. 

Kasos globėjos:
J. Baranauskienė, 3810 T.osve Avė. 
A. Yuškjcnė, 3228 \V. 38th St. 
Maršalka K. Urbenė,

3313 Union Avė, 
Knygė S. Stasiukvtė.

3239 Emerald Avė.

6c.
ir

Pranešimai

ANTRAS MORitiAGE.
Aš turiu J>ri H’onvifj *lol f n -

vestininio į antrus murtgagius, dno- 
du ant geru išlygų.

H. O. MULKS.
Room 1117 Ilerris Trnst Bldg. 
111 W. Monroe St. Tcl. Central 8830

T. T. BROMT! IR SKSERV.
KF.NSINGTON, ILL.

Valdyba 1919 metams:

PAJIFŠKAU dviejų pusbrolių, Pe
tro ir Stepono Janušitiniukų. Paei
na iš Kauno gub., Suvainiškiu parai). 
Jie patįs ar kas žinote, malonėkite 
pranešti:

P. KUČINSKAS, 
1465 So. Laflin St., Chieago, UI.

PARSIDUODA pekarnė, mes esa
me du partneriai, todėl galite niekti 
dalj arba visa. Biznis išdirbtas 
gerai, lietuviais apgyventoj vietoj, 
parsiduoda lahai pigiai, priežastis 
pardavimo senatvė.

Atsišaukite 3548 Emerald Avė., 
Chįcago, III.

PARDAVIMI'I barzdaskuts kia ge
roj vietoj. Priežastis pardavimo, 
išvažiuoju an» farmų. 3205 South 
Wall«ce St., Chicago.

AUTOMOBILIAI

PARDAVIMUI — muro namelis ir 
barnė, kampinis lotas, taip gi 3jų 
Datų muro namas, sale lotas, lietu
vių apielinkė. Savininkas, 2000 W. 
21st Place, Chicago, III.

PARSIDUODA PUIKUS MŪRINIS 
namas šešių pagyvenimų lietuvių 

apielinkėje ant Bridgeporto. Nu
piginta prekę $5200; galima pirkti 
su mažu irnokėjimu, likusius rau
dos išmokės. Atsišaukite pas

A. GRIGAS & CO., 
3114 S. Halsted St., Chicago, III.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmą penktadienį F. She- 
d\villo svetainėje. 341 E. Kensing- 
ton Avė., Kensington, III.

Valdyba 1919 metu:
Prpz. D. Shatkus,

213 E. Kensington Avė. 
Vice.prez. Jonas Wilkas

206 E. 1161h St.
Iždininkas W. Markauskas,

355 I?. Kensington Avė. 
Prot. Rašt. F. Grigula.

10441 So. \Ventworth Avė.
Turtų Rašt. W. Dargis

10520 So. State St.
Norintį* prisirašyti atsilankykite 

į susirinkimą. Instojinias pagal am
žių ir konstituciją.

PARDAVIMUI 2 augštų namas, 
pigiai,’ 9024 So. Artisian Avė. 3X5 
kambarius, toiletai, maudynės,. At
sišaukite i 5833 So. California Avė. 
Chicago, UI.

MIESTAS SKUNDŽIA PAKA
VIMO FIRMA.

Miesto antspaudinin'kas Mor
ris Eller sako, kad Chicagos pi
liečiai kas metai užmoka $10,- 
000,000 už tą popierą, kurion 
yra įvyniojamas džiovinta ar rū
kyta mėsa.

Vakar miesto oficialas pada
rė skundą ant skerdyklų paka
vimo kompanijos. 175 N. Wells 
gat., kuriame sakoma, kad pir
kėjai buvo verčiami mokėti už 
popierą, kurion yra jvyniojama 
n lesa. Po .šitai bylai seks kitos 
bylos prieš pardavinėtojus rū
kytos mėsos.

Kas savaitė parduodama dau
giau kaip 300 tonų sūdytos mė-

1 7Mass-Mitingas. — Subatoj, geg. 
24, 8 vai. vakare, įvvks masinis su

sirinkimas New Coliscume, 1221 
Bhie Island Avė., tikslu išdiskusuo- 
ti svarbius einamojo momento dar
bininkų klausimus ir uždavinius. 
Kalbės Stedmanas, Katterfeldas, še- 
I liakoVas, AVagenknecktas ir kiti. 
Bus imama 15 centų įžangos lėšoms 
padengti.

PAJIFŠKAU savo vvro Antano 
Skridulio, kuris prasišalino 13 d. ge
gužio palikdamas mane su 4 vaikais 
be jokio cento jeigu manai duotie 
vaikams duoną, sugrįžk pakol nepa- 
duoti į miestą. Jis pats, arba kas Ži
note meldžiu pranešti.

JULIJONA SKRIDULIENĖ 
836 ,W. 34th St., Chicago.

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

RAKANDAI

Cicero. — LSS. 138 kp. rengia pra
kalbas pėtnyčioj, geg. 23, J. Griga’ai- 
č»o svetainėj, 4837 W. 14th St., Pra
džia 7:30 vaR .vakare. Kalbės A. 
Bimba. Visus kviečiame atsilankyti.

—Komitetas

PAJIFŠKAU 2 seseris Elzbietą 
ir Anelia Švoba, du metai atg'al gy
veno Arųstcrdam, Anclijos pavardė 
po vyru Kriaupa, o Elzbieta neže- 
nota. Atsišaukite pačios, arba kiti 
mano pažįstami.

MARY ŠVOBA, 
1423 Huron St. Chicago.

East Chicago, Ind. — I^AU. Kliubo 
susirinkimas įvyks nedėlioj geg. 25, 
2 vul. po pietų, K. G rikšos svetai
nėj, 150th ir Northcote Avė. Drau
gai būtinai turite atsilankyti, nes 
turime daug svarbių reikalų.

Fin. Rašt. F. Sverecki.

PAJIFŠKAU K. L. Tauta, seniau 
buvo Scranton. Pa., nastaruoju lai
ku Chicago, III. Meldžiu atsišaukti 
arba kas pranešti apie jį. Svarbu dėl 
jo ypatos 
geg.

TIKTAI ŠI MANĖSI
Už $60 nupirksi puikų tikros sku-Į 

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30’ 
dienų, vertas -1’5’5. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setu vėliausios štai lės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
I ibertv Bonds.
WESTEKN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai,

PIRK FARMĄ MIESTE!
Parsiduoda 5 akrai žemės. Žemė 

labai derlinga, didelis sodnas (200 
obelių) ir daug didelių kitokių me
džių. Tie 5 akrai randasi prie 
AVestern Avė. ir visai arti 108-tos 
gatvės karų linijos, už 5c. gali da- 
važiuoti į visas dalis Chicagos. Su
ros i»’ vanduo jau suvesta ir pilnai 
užmokėta. Aplinkui labai gražus 
namai. Ahn,nai sakant ši vieta y- 
ra labai puiki ir verta dusyk tiek 
už ką parsiduoda. Kas norite gy
venti ant sveiko oro, užsiamrinti 
daržovių ir kitokiu vaisių, tai būti
nai pamatykite šia vietą. Tokios 
nrogos pasitaiko labai retai ir la
bai retai galima surasti ir gauti to
kias vietas, kad butų visi paranku- 
mai. Kas norite Į trumpą laiką ge- 

• rai pelnyti, tai tuojaus atsišaukite 
dėl platesnių paaiškinimų, prekės ir 

. taip

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing

LIETUVOS MYLĖTOJU DR-STES 
Valdyba 1919 metams: 

Priminninkas Juozapas Rūta,
• 3131 So. Emerald Avė,

Vice-pirmininkas Antanas Slrolic, 
2018 So. Peoria St, 

Nut. rašt Kazimieras Dcmereckis
3327 So VVallace St 

Fin. rašt. Vincentas Buiskas,
1520 — 491 h Avė., Cicero, 

Knygų globėjai;
Feliksas Ardriauskas 

3424 So. Union Avė 
Antanas Burba, 2947—W. 39th St 
Antanas Shimkus

4023 So. Montgomery St 
Kasierius Antanas Antanaitis

819 XVest 35th St.

3301

toliau.
LIBERTY LAND AND 

TNVESTMENT CO..
Klauskite M. Rozenski,

S. Halsted St., Chicago, 
Pitone Boulevard 6775

III.

BARGENAS
PARSIDUODA nauja 4 ruimu šlu

ba su 8 lotais parsiduoda labai pi
giai $2700; du blokai į žiemius nuo 
Archer avė. 3-čia šluba nuo 64th Ct. 
Atsišaukite. AI EX JAFES, savinin
kas 5307 So. Nagle avė.

................ ■■■■ — ■ ..*IW . . ----------- ----------------------------

Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.
Musų sistema ir ynatiškas mokini 

mas padarys jus žinovu | trumpa

Mes turime didžiausius ir geriat 
sius kirpimo-designing ir siuvime 
skyrius ,kur mes suteiksime praktil 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mažino* mun 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiamt aplankyti b 
pamatyti musų mokyklą bile laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mit 
rą —■ bile stailės arba dydžio, 11 bi 
Je madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka Perdėtini* 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų

RUBSTUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:

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

V Prusis, pirm, pagelb,
1649 Girard St 

Ig. Žilinskas, Nut Rašt,
2351 Custer St,

P. Galskis, Fin. Raštininkas,
1356 Hoyne Avenuo. 

J. Katilius, Kasierius,
1685 Mi)waukee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmą pėtnyčią 7:30 valandą vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie pat Milwaukee avenue

Rackford, III. — LMPS. 5 kuopos 
susirinkimas įvvks 25 d. gegužės, 2 
vai. po pietų Mantnųue svetainėje.

sos Viename tik vidurnakčio /‘į™ nurės malonėsite atsilankyti " laiku. .. Raš O. Valiuliene.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PAšELPOS.

Valdvba 1919 me’ams.
S. Danilevičia. pirmininkas, 

1617 N. Winchester Avė.
V. Prusis, vice-pirmininkas, 

1649 Girard St.
J. Kalpokas, nut. raštininkas

1839 Wnbansia Avė.
K. Navickas, iždininkas,

1737 N. Winchester Avė. 
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 N. Marshfield A ve. 
Ang. Chepukienė. kont. raštininkė, 

1648 W. Division St. 
Yg. Chernauskas, ir X. Shnikus, 
, ~ . iždo globėjai.
J. Dauginas, maršalka.
A. Montvidas, daktaras kvotėjas.

1739 S. Halsted St.
Draugijos sutrinkimai laikomi 

kas antras nedėldienis kiekvieno 
mėnesio žwiązed Polck svet., 1315 
N. Ashland Avė.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė

ireikalas,
23 d. Adresas:

S. TAUTA.
So. MarsbHeld Avė.. Chicago. 

Te). 1) rovė r 3323.

nevėliau kaip EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandu ne- 

nra leiskite šio hargeno. Puikus 
Player Pianas, stalle 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
»'nvcik’--h»i ir tt.. varduosiu už bitę 
kokį teisinga pasiu’ijima, viskas 
kain nauja. Taipgi $200 dubeltavais

NORIU mokytis už bučeri arba už , snringsais Phonogranh. Grajina 
pardavėją į denartamentinę sankro- visokius rekordus, parduosiu už $55 

su rekordais ir deimanto adatą.
Residencija 1922 So. Kedzic' Avė., 

Chicago, III.

4558

ĮIEŠKO DARBO

vą. Turiu 6 mėnesių patylimą prie
“studijos darbo”. Dirbsiu už pigiai.

ABC
Halsted St..

PARSIDUODA 2 pagyvenimu nnu 
jas mūrinis namas po 6 kambarius 
su maudvnėinis ir elektra. Namas 
randasi labai gražioj vietoj, netoli 
šv. Jurgio bažnyčios. Parsiduoda 

už 5 tūkstančius tą namą, gali pirkti 
su mažai pinigu, o kitus mokėti ren- 
domis. Atsiša’drife nas

C. SUROMSKI
So. Halsted St., (’hieago.3346

1739 So. Chicago.
SKAITYKIT IR PLATINKIT 

“NAUJIENAS”




