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Milžiniška taikos demon
stracija Berline

500,000 reikalauja taikos
I

Vokiečiai rengias kovon su lenkais
e

Neprik'ausomieji sočiai, reikalauja taikos
MILŽINIŠKA DEMONSTRACI- 

JA UŽ TAIKĄ BERLINE.

Berlino darbininkai reikalauja 
taikos ir duonos.

BERLINAS, geg. 21. — Di
džiausia demonstracija.kokių aš 
lik mačiau įvyko šiandie po piet 
Berline, kurioj šimtai tūkstan
čių žmonių parodavo gatvėmis 

rreikalaudami, kad valdžia tuoj 
pasirašytų |x> taikos sąlygomis.

Apie 200,000 žmonių susigrū
do Lustgarten, priešais kaizerio 
palocių? kur nepiAjuusomieji 
socialistai atlaikė didįjį susirin
kimą. Unter dėl Linden ir vi- 

• sos einančios j Lustgarten gat
vės buvo užsikimšusias sujudu
siais žmonėmis, kurių vienati
niu šauksmu buvo: “Pasirašyki! 
po taikos sąlygomis! Pas i ra šy- 
kit po taikos sąlygomis!“ Ha
nse ir daugelis nepriklausomų
jų socialistu kalbėjo, užreikšda- 
mi, kad vienatinė viltis Vokie
tijai yra pasirašyti po taikos są
lygomis ir jiems buvo smarkia
usiai plojama.

Protesto mitingas 
nepavyko.

Valdžia bandė laikyti susirin
kimą Wilbeln<platz prieš pasi
rašymą po taika, bet didelės pa
rodos nepriklausomųjų socialis
tų nuėjo Wilhe’.mstrasse (gat
ve), dainuodamos internaciona- 
li revoliucinį bymną ir visai nu
šlavė valdžios minias. Socialis
tai pasiliko prieš oficiali butą 
Noske ir Eberto valdžios ofisus, 
dainuodami ir šaukdami: “Pasi- 
rašykit po taika! šalin Eb?rtą! 
Šalin Noske ir Sėbeidemanną! 
Duokite mums taiką! Mes nori
me. duonos, o ne kulkų!”

Valdžia išrodo esančia vi.ai 
pergalėta viešojo sentimento jos 
paskelbime nusiisprendimo nc- 
sirašyti po taikos sąlygomis, 
šiandie Berline viešpatauja nuo
monė, kad valdžia greitai apsi- 
grįš ir pasirašys po taikos sąly
gomis. . J

9

Valdžia pavojuje.*

Milžiniška populiarė demon
stracija šiandie po pietų paro
dė, kad jei valdžia to nepadarys, 
ji bus nušluota. Milžiniškos mi
nios, susidedančios iš vyrų ir mo 
terv, buvo labai tvarkios, bet 
juos šlavė viską prieš save vien 
savo mjlžinišku skaičium.

Valdžios socialistai Wilhelm- 
platz, kurie klausėsi be didelio 
gyvumo Scbeidemanno kalbos, 
urnai susidūrė su nepriklauso
mųjų socialistų paroda, kuri tie 
siog nušlavė juos savo nesulii- 
konia vilnimi, išnešė juos iš 
VVilhelmplatz ir paliko juos vi
sur išsklaidytus, kuomet nepri
klausomieji ligodami savo skry
bėlėmis ir daugybė vėliavų, šau 
kė iki užkimimo.

l

500,000 žmonių dalyvavo.
Galbūt buvo apie .500,000 žmo 

nių vidurmiesčio gatvėse ir visi 
šaukė už pasirašymą po taikos 
sąlygomis.

Daugiausia minioje buvo dar
bininkų ir kareivių, bet buržu
azija ir aug.štvsnės klesos taip
jau n | ršavo ir šaukė už pasį ra
simą taikos sąlygų.

Ant vienos vėliavų buvo už- c t

rašyta:
“Mes turėjome užtektinai! 

Del Dievo meilės, taikos!”
Kita sakė:
“Internacionalizmas apima 

visą pasaulį! Tegul Vokietija 
prisideda!“

Dar kita sakė:
“Pasfi rašyki te po Luonors, 

kas duoda mums taika!“ C
šįvakar, kada jau temsta, ne- 

prigu Imi ilgieji socialistai su sa
vo raudonomii vėliavomis ir 
šviesomis tūkstančiais vis dar 
tebq>aroduoja gatvėmis, šauk
dami už paso rašymą po taikos 
sąlygomis.

Trur translndon filed with the post- 
•naslci at Chicago, III. May 24, 1919 
k reųuired by the act of Oct. 6,1917

Taikos Kongrese
TALKININKAI DABOJA VOKI 

EčIŲ ŽINGSNIUS.

svarsto vokiečių atsinešimą lin
kui Lenkijos.

PARYŽIUS, geg. 23. — Havas 
agentūra skelbia, kad užrubeži- 

nių reikalų ministerų taryba 
šiandie svarstė pranešim usi apie 
vokiečių manevrus linkui Len
kijos.

Nors nėra oficialių žinių, ma 
’ioma, kad buvo svarstoma ži
nios, jog jau kelinta diena eina 
mobilizacija rytinėj Prūsijoj ir 
Sil zijoj, aiškiu tikslu priešin- 
ties lenkų užėmimui taikos su
tarties sąlygų atiduotų Vokieti
jos teritor. Paryžiuj gauta žinių, 
kad gen. vonHofen liko pasta ty- 
•is vadovu apie 125,000 karei

vių ir kad net 14 metų vaikai y- 
ra po gan UI it.

Užrubežynių reikalų m i n iste
rini taipgi svarstė Belgijos pro
testą prieš Vokietijos nesugrąži- 
nimą Belgijos valdžios archivų, 
vokiečių paimta iš Brusselio.

Inteikė daugiau notų
Vokietijos taikos plcnipoten- 

tai įteikė taikos konferencijos 
sekretoriui dvi naujas notas. Jo
se kalbama apie vidurinę įstatini 
davystę apie darbininkus ir vo
kiečių nuosavybei svetimose ša
lyse, 
k

ORAS.
Išdalies apsiniaukį ir nepasto 

vus šiandie ir ryto; galbūt 
tire.

Chicago, III., Subata, Gegužės-May 24 d., 1919.
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True trnnslalion filed with the post- 
mi'sler ai Chirago, III. May 21. 1919 
as i et|tiired 1>4 fhc act <»f ()ct. (i, 1917 

VOKIEČIŲ^ SUSIRINKIMAS

SPA.

Valstybės galva vyksta pasima
tyti su Rantzau.

LONDONAS, geg. 23. — Kan
cleris *Sch< ideman, Dr. Bern- 
hard Dernburg, grafas von Ber- 
nstorff ir Matas Erzberger ket
verge išvažiavo iš Berlino į Spa, 
kad pasitikus su grafu von Bro- 
ckdorff-Rantzau ir nutarus apie 
galutiną raštą kontr-pasiulimų, 
kurie bus įteikti vokiečių V**r- 
sailles, sako šįryt gauta Berli
no žinia.

Paskelbta, kad susirinkimas 
Spa yra reikalingas, kadangi ko
munikacija tarp Berlino ir Ver- 
saliles pasidarė sunki dek i tech
niškų priežasčių.

Daugiau to, Vokietijos valdžia 
yra pasirengusi k negreičiausia 
supažindinti Vokietijos žmones 
su kontr-pasiulimais ir taikos 
prospektais. v

True translalion filed with Ihe post- 
mastei* ai < hieauo, III. May 24, 1919 
as rcąuired bx tln art of Oct. 6,1917

VOKIEČIAI RENGIASI PRIEŠ 
LENKUS.

Silezija nepasiduos lenkams 
be karės.

LONDONAS, geg. 22. — Pil
nas supratimas taikos sąlygų at
gaivino Vokietijoj tautinius jau
smus, kurie išrodė visai prany
kusiais ir dabar veik visos ša
lies nuomonė yra prieš sutartį, 
sako Daily Mail keliaujantis ko
respondentas, savo žinioj datuo
toj Beuthen, Silezijoj, arti Prū
sijos rubežiaus, geg. 20 d.

Vokietija pamažu randa žmo
nes, kuriuos ji suspies, krūvon, 
sako korespondentas. Jis sako, 
kad viršutinė dalis Silezijos ka
riaus ir gali neužilgo pasidaryti 
audros centru bandomojo lai
kos susitarimo.

Korespondentas priduria, kad 
virš. Silezija yra nusisprendusi 
pasilikti prie Prūsijos ir kad 
1,580,000 žnionių pasirašė po iš
kilmingu prižadu, kad kasyklų 
ir.liejiklų pramonė toj apygar
doj bus atiduota Lenkijai lik 
griuvėsiuose ir kaina “užmokė
ta krauju.“ Augš. Silezija, sako 
jis, dabar turi 130,000 Prūsijos 
kareivių po ginklu. Kareiviai c- 
są išlavinti kariautojai.

Kareivių paroda.
Korespondentas aprašo paro

dą tūkstančių šių kareivių Kat- 
towitz.

“Tai buvo ilgas, vienodas mar 
šavimas plienu šelmuotų Prūsi
jos infanterijos rotų, protar
piais su laukų kanuolėmis ir 
kulkosvaidžiais; taipjau ulanų, 
su plevėsuojančiais vėlukais, 
kaip ir imperijos dienose. Dau
gybė vaikų jojo kartu su raite
liais ant arklių ir kareivių ark
liai ir kanuolės buvo apkaišyti 
gėlėmis. Tai buvo žmonės, ku
rie keletą savaičių atgal atsisa
kė klausyti savo oficierių ir kė 
le raudoną vėliavą. Dabar jie 
vėl pasirengę kariauti už tėvy- 
nę.
Princas kalvio pagelbininku.
“Paroda vadovavo gen. Hofer, 

kuris vedė piritą kontr-alaką 
prieš anglus prie ('ambrai. Sa- 
lutavimas buvo priimamas nedi
delio ūgio, tvirta sudėjimo, pa
prastai pasiredžiusio žmogaus,

ile-į kurį kiekvieno akįs atsikreip
davo ir prieš kurį kardai buvo

pak( linini. Tai buvo šaltkalvis 
Otto Horsing. kuris padarė 13 
kelionių j Suv. Valstijas, kaipo 
pečkuris ant laivo Kaiscr Wil- 
helm der Grosse ir dabar yra 
viršiausiu komisaru augš. Šile-* 
zijos.

“Horsing, kinis tankiai nu
vyksta Berlinan pasitarti su val
džia, įvykino tvarką ir sutvar
kė darbą industrinėj apygardoj, 

■suorganizavo armiją ir pastalė 
I gen. Hofer jos vadovu. Prin
cas Donnersmarck, vienas žy
niausiu šulų senojoj valdžioj, 
dabar dirba po juo.“

I'ruc ♦ninslntion filed v/ith Ihe post- 
mnster ui Chicago, III. May 21, 1919 
as reųuircd by tlie act of Oct. 6,1917 
Belgijos karalius apsilankysiąs

Amerikoj.

NEW YORK, geg. 22. — Bel
gijos konsulas Cincinnati, G. A. 
Aerts, kuris dabar yra čia, Cla- 
ridge, paskelbė, kad Belgijos ka
ralius Albert ir karalienė Elz
bieta aplankys 6 svarbiausius A- 
merikos miestus šį rudenį.

Karalius Albertas dirbo Ame
rikoj už laikraščio reporterį ir 
žino šią šalį gerai.

Tnie trandaflnn filed wlth the pnsl- 
•našlei* at Chicago, III. May 24, 1919 
■is reąuired by the act of Oct. 6,1917

Suv. Valstijų 
kongrese

SENATAS PRADĖJO KOVĄ 
PRIEŠ TAIKOS 

SUTARTI.

Shermanas ir Johnson priešina
si lygai ir reikalauja sutarties, 

teksto.

WASHINGTON, geg. 23. - 
Senatoriaus Johnson iš Califor- 
nia rezoliucija, reikalaujanti pil
no teksto taikos sutarties, įmetė 
šiandie senatą į smarkius ir, tar
pais pikius dematus.

Įvyko daug susikirtimų tarp 
demokratų senatorių, kurie re
mia tautų lygą ir republikonų, 
kurie veik visi stoja prieš ją.

Rezoliucija nebuvo priimlta ir 
paskirta svarstymui panedėlyj, 
kada atsinaujins debatai ir bus 
dedama pastangos ją pervaryti.

Senatorius Lodge prisidėjo 
prie Johnsono rėmime rczoliuii- 
jos ir kaltino, kad paskelbtoji 
sutarties sutrauka yra neteisin
ga, nepilna ii* klaidinanti;

Jis sakė, kad senatas ir žmo
nes turi žinoti viską kas yra 
sutartyj.

Senatorius Sherman iš Illi
nois, kalbėdamas už rezoliuciją 
irgi tą patį pasakė.

Nori deportuoti “bolševikų“ 
agitatorius,“

WASHINGTON, geg. 23. - 
Dcportavimąs iš Suv. Valstijų 
“bolševikų agitatorių,“ kurie 
sukėdė sumišimus daugelyj mie 
stų Gegužinės „dieną, buvo ra
ginamas šiandie atstovų bute 
republikonų atstovo Johnson iš 
Washington, pirmininko immi- 
gracijos komiteto. Jis taipgi 
ragino priėmimą įstatymų, ku
rie neleistų svetimšaliams įva 
žinoti į šią šalį “kol Suv. Valsti
jos nebus apvalytos nuo savo 
nešvarumų.“

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENA S ”

DAUG ŽUVO VULKANO 
IŠSIVERŽIME.

,RYMAS, geg. 23. Vulkanas (ug- 
niakalnis) Stromboli ant to pa
lies vardo salos, j)i*ie šiaurinio 
pakraščio Sicilijos salos, pietuo 
se nuo Italijos, smarkiai išsiver 
žė pereitą naktį. Pranešama, 
kad daug žmonių žuvo.

32 ŽMONĖS ŽUVO CEDAR 
RAPIDS GAISRE.

11 lavonų ištraukta, 21 griuvė
siuose. r.

CEDAR RAPIDS, la., geg. 23. 
— Mianoma, ka<l skaičius žuvu
siųjų Dougflasis Starch Co. dirb
tuvės ckplozijoj siekia 32. Dar 
tik 11 lavonų ištraukta, iš ku
ilių tik 8 identifikuoti. Kompani
ja pripažįsta, kad 21 žmogus ne
surandamas ir manomę.t, kad jie 
yra palaidoti griuvėsi uosi*. 'Pe
čiaus kompanija atsilsako išduo
ti sąrašą dirbusių tą naktį dar
bininkų, kad galiama Luitų tikrai 
patirti kiek yra žuvusių.

Lietuvis žuvo.

Tarp žuvusių ir identifikuotų 
yra vienas lietuvis Milke Trinio
ms.
v Iš ligonbiieiuose esančių 14 

sužeistųjų daugelis mirsią.
Koroneris ssako, kad jis tuoj 

pradės tyrinėjimą, nors jis esąs 
įsitikinęs, kad dksploziją pagim
dė dulkės. Tik jis nori žinoti ko
dėl dulkių traukėjas nedirbo. 

Prof. F., D. Weld iš Coo. kolegi
jos irgi sako, kad katilas negalė
jo eksjiloduoti, išmesdamas stul
pą dulkių vienos mylios augštu- 
mon. Eksplozija buvo jaučiama 
už 30 mylių.

VIS DAR NEIŠSKRIDO.

PONTA DELGADA, geg. 23. 
— Amerikos hydroplanas NC-4 
vis dar neišskrido į Lisaboną, 
Portugalijoj. 'To neleido pada
ryti smarkus vėjas ir audrota, 
jura. Nenorima rizikuoti, skren 
dant blogame ore, paskutiniu 
išlikusiu kelionėj per Atlantiką 
hydroplanu.

Gaus $50,000.

LONDONAS, geg. 23. — Dai
ly Mail paskelbė, kadangi Haw- 
ker ir Griovį' žuvo nelaiminga
me bandyme perskristi per At
lantiką, paskirtasai $50,000 bus 
atiduota jų šeimynoms. Vie
nok atidavimas tų pinigų, nepa
liečia kontesto ir pirmas per
skridęs Atlantiką be sustojimo 
vistick gaus paskirtuosius 50,- 
000 dolierių.

----------- r-----------
$290,000,000 — nuostoliai 

nuo gaisrų.

NEW YORK. — čia paskelb
ta, kad pereitais, 1918 metais 
gaisrai visoje šalyje pridarė 
nuostolių už $290,000.000. To
kių didelių nuostolių nebuvo 
nuo 1906 m., kada buvo žemės 
drebėjimas ir po to sekė gais
ras San Francisco.

Už šokius.

RURLINGTON, la. — 60 au- 
gštesniosios mokyklos mokinių 
liko suspneduota už dalyvavimą 
.šcfkiuose ,po klesos 'ban/k|ietui, 
ką buvo uždraulęs mokyklos vir 
šininkas. Pašalintieji mokiniai 

ketina kreipties į teismą.

* Pricc 2c No. 123,

True trenslntlon filed wi'h Ihe posl-nuisler at Chicago, UI. May 21, 1919 
as reųiiired h.v the act of Oct. •'». 1917

Lenkai terioja Lie
tuvos gyventojus

Nori aneksuoti Lietuvą
LENKAI NORI ANEKSUOTI 

VISĄ LIETUVĄ.

Lenkei plėšia Lietuvos gyvento
jus, skerdžia žydus. Verčia 

lenkiškai kalbėti.

Lietuvių Tautine Taryba New 
Yorke gavo sekamą kablegramą 
nuo savo atstovų Paryžiuje:

“Gimtosios Paryžiuje žinios 
sako, kad bolševikai surinko di
deles spėkas prieš Vilnių ir bom
bardavo geležinkelio stotį ir 
miestą.

“Lenkai kareiviai brutališkai 
(žiauriai) elgiasi su Vilniaus ne 
lenkais gyventojais, ypač sp Ec^- 
tuvių ‘intelektualais (inteligen
cija). Jie' atiminėja gatvėse pi
nigus ir brangmenis.

“Žmonės be lenkiškų paspor- 
tv, yra sustabdomi, ypač lietu
viai, jų kišeniai ištuštinami ir 
pinigai pavogiami.

“Leidžianids Vilniuje laikraš
tis “Nepriklausomoji Lietuva’' 
paskelbė vardus daugelio žymių 
žmonių, taipjau lietuvių polikli
nikos, ant kurių buvo uždėta 
kontribucija.

“Gardine (Grodno) lenkai su 
mušė lietuvių oficierių, palikda
mi jį pusiau gyvu.

“Lenkų užimtuose distriktuo- 
se gyventojai verčiami kalbėti 
lenkiškai.

“Lietuvos valdžia Kaune, pa
geidaujant talkininkams, pasiū
lė lenkams bendrą veikimą prieš 
bolševikus. Lenkai atsisakė.

“Užimančios Vilnių lenkų spč 
kos surengė žydų skerdynes 
Žvdų komitetas, sudarytas tyri
nėjimui nuostolių, paskelbė, kad 
iki gegužės 5 d. užmušta ir su
žeista 1,200 žydų.

“Lenkų pridaryti materialiai 
nuostoliai siekia 60 milionų 
frankų.

“Lenkų valdžia verčia žy
miausius žydus pasirašyti po de
klaracija, kad žydų gyventojai 
nebuvo kliudomi po lenkų užė
mimui Vilniaus. Daugelis žy
miausių žydų atsisakė pasirašy
ti.

“Lenkai nutarė aneksuoti ne
tik užimtas Lietuvos žemes, bet 
ir visą Lietuvą. Lietuvos vald
žia nutarė priešinties tam viso
mis sayo spėkomis. Bolševikų 
pavojus didelis.“

True Iranslntlnn filed h the post 
inaster at Chicago, III. May 21, 1919 
as renuired by Ihe act of Oct. 6.1917

PIRKLYBA SU LIETUVA 
IR LATVIJA.

Karės Pirklybos Bordas pra
neša (W. 'i'. B. R. 72 ) kad dėl 
nenusistovėj\$sių sąlygų Latvi
joje ir Lietuvoje leidimas išvežti 
prekes į tas vietas bus suteikia
mas tik išimtinuose atsitikimuo
se.

Leidimų gavimas tebėra tas 
pats, kurį Karės Pirklybos Bor
das išleido balandžio 14 d. 1919 
m. (W. '1'. B. B. 695). Siuntė- 
jai-ex porteriu i turi su prašymu 
priduoti visas informacijas ko
kias tik jie turi ir kurios leistų 
Kares Pirklybos Bordui duoti 
ypatingą leidimą.

True translalion filed w:‘.h the post- 
inasler at Cliicago, III. May 24, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Bolševikai evakuoją 
Maskvą.

LONDONAS, geg. 23. Pa
sak keleivių atvežtų iš Petrogra
do j Copenbageną žinių, bolševi
kai pradėjo eva’kavimą Mask
vos.

Maskvoje siaučia typhus ir si
tuacija skaitoma desperatiška.

True jjanslattnn filed \vith 11.e post- 
inaslėr at Chicago, III. May 21. 1919 
«s re<fuire<l by the act of Oct. 6,1917

Rusija nori pirktiem bovelnos 
Amerikoj.

NEW OBLEANS, geg. 22. — 
Busi jos sovietų valdžia nori 
pirkti 506,000 pundų Amerikos 
bovehios, kad galėtų pradėti 
darbą Maskvos audinyčiose, pa
sak gautos šiandie telegramos 
W. B. Thompsonui, veikiančiam 
American Cotton Export Finan- 
cing korporacijoj. Po telegra
ma pasirašo A. A. Heller iš New 
Yorko, kaipo sovietų valdžios 
pirkimo agentas.

True translalion filed wi h Ihe post- 
master at Chicago, III. May 23. 1919 
is reąuired by the act of Oct. 6,1917 

Criniečiai parašė protestą savo 
krauju.

TOKIO, geg. 22. Daugelis 
vadovų chiniečių studentų lo
kio pasirašė savo krauju po re
zoliucija, kviečiančia 4,(MM) stu
dentų Tokio sugrįžti į Chiniją ir 
protestuoti prieš taikos konfe
rencijos nutarimą ’šantungo da
lyke ir prieš Japonijos ambici
jas Chinijoj.

Telefonistės sustreikavo.

•TIsBBE HAirnC, Imt, geg. 
23. — šįryt sustreikavo 100 te
lefonisčių, kurios nesenai susi
organizavo į uniją.

Liepia rengties prie streiko.

WASHINGTON, geg. 23. — 
Telegrafistu unijos prezidentas 
S. J. Konenkamp pranešė vietos 
telegrafistams ir telefonistėms, 
kad prisirengtų prie galimo 
streiko.

Atmetė 8 vai. darbo 
bilių.

MADISON, Wis. — Wiscon- 
sino legislatura atmetė tris svar
bius Kilius, jų^tarpe M. E. John- 
sonQ bilių 8 vai. darbo dienos.



Oamrti
— Rengia —

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ SOCIALISTŲ DAINININKŲ 
AMERIKOJE 1-MAS APSKRITYS

Nedėlioję, 1 d. Birželio-June

9 Chicago, III, Subata, Gegužės 24 d,, 1919

A. BLINSTRUPO DARŽE
(LEAFY GROVE)

Pradžia 10 vai. ryte, inžanga

Milžiniškas Metinis

PIKNIKAS
#/True translation filed wlth th« post- 

mnsler at Chicago, Ui. May 24, 1:09 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

DRAUGIJOS DRAMOS IR 
DAINOS ŠVIESA, 

WHITE CITY GROVE 
(A. Blinstrupo darže) 
Willow Springs, UI.

Nedėlioj, Gegužio 25 d., ’19

(žinios International Labor 
Nowa Sorvtce)

AIRIJA.

Sovietas Limericke.

Inžanga 35 cenai y pa ta i.
Puikiausia muzykė.

Taigi lietuviai ir lietu
vaitės, senas ir. jaunas, 
kas tik gyvas nepraleiskit 
šitos progos, netik' kad pri- 
kvopuoti tyro oro, bet 
daug Linksmo laiko^. pra 
leisit kur 
naujausios 
lietuviškus 
kus. LSS.

gricž visokius 
mados šokius 
ir amerikoniš- 
Benas. Taipgi 

pietai ir kve
pianti cigarai, nes dar ir 
to negana. Bus keturi 
šimtai ketures-dešimts ke
turi bašeliai juokų ir dar 
keturios didelės dovanos: 
Pirma dovana liuksas ciga
rų už traukimą virvės; an
tra dovana bonka vyno, 

Iuž merginų bėgimų maiše; 
trečia dovana graži pyp
kė vertės $3.09, uį mėty
mų sunkios vogos; ketvir- 

■ dovana aukso kolfoni- 
kai, už lenktynes. Nepa
mirškite šios dienos ir ne
praleiskite geros progos,

Londonas, bal. 23. - 
mrngumas airių, padėjimo, ne
kalbant jau apie jo juokingu
mą, šiuo tarpu yra susigūžęs 
Limericke, kur perta tos savai
tės visuotinasis streikas prieš 
karininkų užėmimą* miesto vir
to straikininkų sovietą įsdstei- 
gimp. Jie remiasi prezidento 
\Vilsono paklausimu.-—“Ar ka
rinė jiega kokios nebuik šalies, 
ar grupės šalių privalo būti pri- 
pažinaiųu nusprendimui likimų 
žmonių, kurių jie neturi kito
kios teisės valdyti, kaip tik vie
ko teisę?“ Organizuotieji Ai
rijos darbininkai remia Limc- 
ricko sovietą, kuris tokiu biuhi 
gali palaikyti padėjpnę savo 
rankose, parūpindamas maiš
tus ir užlaikydamas viešojo gy
venimo tvarką nrfeste, akyvaiz- 
doje kubilinių (tanks), masini-

Įdo-

gubasis darbininkų susivieniji
mas, susirinkime Southporte, 
nusprendė šaukti šalies amatų 
unijinio judėjimo konferencijų 
apsvarstymui žingsnių reikaligų 
prisivertimui valdžios prie iš
pildymo darbininkų reikalavi
mų kas dėl Rusijos, priverstinio 
kareiviavimo ir blokados. ši
tas nusprendimas bus sustiprin
tas tuo, kas atsitiko Vengrijoje, 
kur Rumunijos užpuolamųjį

''skaito smūgiu talkininkų. užduo 
tu socialistų republikai. Naujo 
darbininkų dienračio (“Daily 
Herald”) užsienio žinių žinyba 
yra padariusi atidarymui akių 
darbininkams į tai kas dedasi 
užsienyje daugiau negu kokia 
propagandos agitacija. II. N. 
Rrailsfordo dabar esančio Ven
grijoje gerai žinomo publicisto 
telegramos yra neužginčijamu 
pripartnlymu talkininkų prieš- 
demokratisės jiolilikos kaipo ir 
tikrai tveriamojo bei ramaus 
naujos sovietų valdžios pamato

SUV. VALSTIJOS.

ties, nes gali (langiaus to
kių progų neatsitiki. Tai
gi atsilankykite juioskait- 
lingiausiai ant šio iškilmių 
go Pikniko.

šalmų, durtuvų ir visokių kitų 
ginkluotos kovos ženklų, ku
riuos vartoja vieni užėmėjai. 
Streiko komitetas jxiskelbė po
pierinius pinigus, bet dar jų ne- 
i si vi < lo,f prisįbjjonĮa (alsavimu.

16,500 žmonių be darbo 
Toiedoje.

Toledo, O. — Darbo kliūtis, 
kuri čia užbarė Willys - Over- 
land Auto-Lite ir Fordo Plato 
Glass kompanijos dirbtuves ir 
paliko be darbo 16,500 vyrų ir 
moterų, tęsiasi toliau. Pirklių

ANGLIJA.

Trjs didesės unijos spiriu su rei
kalavimais.

Londonas, bal. 23 d. — Tri-

IŠKILMINGAS PIKNIKAS
— Parengtas —

DRAUGYSTĖS LIEUVIŲ TVIRTYBĖS,
• Cicero, Illinois.

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

Pradžia 9 vai. iŠ ryto.
šitas piknikas hus gražus ir linksmas. Turime gerų gėrimų, užkan 

džių. Kviečiame visus Lietuvius ir Lietuvaitės atsilankyti j inusų pa
rengtų piknikų, nes grieš puiki muzykė. Turėsime linksmus pavasario 
laikus praleisime aut tyro oro kvėpuodami. Busite visi atsilankiusieji 
putcnkinli. z . . Ti ............. .

PASARGA: Važiuokite daržan karais 22-ros ir La Grange.
Kviečia KOMITETAS.

oi? k«d-4**u-kliiitis' nrhus praša-». 
No. 4 ujanayr
linta tuojaus, lai kitos dirbtu
vės ’bus uždarytos.

W i 11 ys-() ve r ta n < I o d i r b t u \ ės 
kur maždaug 10,000 vyrų ir mo
terų tapo išvaryti dėl nesuislai- 
Jtynio darbo valandų klausime, 
yra uždaryta* ncapribotam lai
kui, o astuoni vyrai sėdi Wood 
aĮiskričio kalėjime po riaušių 
Fordo stiklo fabrike. Darbiniu-

h,

Kaino* 25e. Iki 7Bc.

MADI8ON PRUS HALSTED STREET— BURLESQUE —
“THE BOSTONIANŠ” k*.< 

su Frank Finney
Mntrri* ir mrrtfino* anH lankvfD kasdieni).

vai lės.
Toledos Komercigiis kliubas, 

Pirklių ir Išdirbėję Susivieniji
mas ir šešiolika bankų pritarė į- 
staigų savininkam^ uždariu
siems fabrikus.

Jie tiki tikra ištikimybe darbi
ninkų klesai.

Cleveland. — “Dorybė, pati ai 
moka’’ ir nereikia misinginių 
triubų jai skelbti, taip sępro- 
tavo Lokalas No. 38 vienu bal-

Didžiausias Apvaikščiojimas
Pauošimo Dienoj {DecorationDay

Lietuvių Tautiškose Kapinėse — .............. * ' ' ------
Archer and Kean Ave’s. Tol. Willow Springs 20 R
Apvaikščios šešių metų sukaktuves 

nuo įsteigimo Lietuvių Tautiškų Kapi
nių “Memorial l)ay”

Pėtnyčioj, Gegužės (May) 30 d., 1919.
Pradžia 9-tų vai. ryta Prakalbos ant kapinių pra

sidės 10 vai. ryte

Kalbės Naujienų Redaktorius Dr. A. 
MONTVIDAS ir Adv. F. BAGOČIUS.

Apvaikščiojiine dalyvaus tautiškos ir progre- 
syviškos draugijos, progre.syviska visuomcuč, 

kaip tai: “Birutės” Choras, Chicagos Vyrų Choras, 
Sarpaiių Orchestra ir Chicagos gerinusi lietuviai 
kalbėtojai. Ant šio šešių metų Jubiliejaus visi lie
tuviai ir lietuvaitės yra kviečiami atsilankyti.

Po a p vaikučio j i tno ant naudos Lietuvių Tautiš
kų Kapinių bus

PIKNIKAS
LĘAFY GROVE

Pastaba: Važiuoji anksti. Imkite Archer-CJcero 
karus iki City Limils, o paskui Joliet karaLs iki 
“Lilhuanlan National Oemetary,”* ‘Leafy Grove.

iru ■

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

MILDOS SVETAINĖJE
Ant trečių lubų.

ai. valk. Įžanga 20c.
Karės taksų nebus.

Susipaėiiiiinui su nąujoms kuopos 
Opugėųi^ •

Sukatoje, 24 d. Gegužio, 1919

Bus gražus, trumpas programas, žais
luos ir lietuviški šokiai. Orkestrą .1. Grušo

ti. \ L. M. P. S. 9 KUOPA.

PASARGA: Važiuodami imkite Arche r-Cicero karus iki City Limlt, o 
paskui Chicago Joliet karus, kurie davež iki pat daržui.

GERBIAMOJI VISUOMENĖ!
širdingai kviečame skaitlingai atsilankyti ant musų parengto pikniko 

Šiame piknike dalivaus gerai pasirengę 1-mo Apskričio chorai: vienų vyrų 
ir mišrus; kuriuose yra 300 dainininkų.

Taigi, Gerbiamieji ir Gerbiamosios, nepraleiskite progos, bet atsilanky
kite pasiklausyti Pavejančių dainelių tyrame ore po žolinis medžiais.

Kviečia S. L. 1). A. Linas APSKRITYS.

Kardo Vakaras 
Rengia Lietuvių Laisvamanių Federacija 

Nedelioj, Gegužio 25,1919
M. Meldažio Svetainei

2242 West 23rd Place.
Inžanga tik 50c.Pradžia O valandų vakare.

PROGRAMAS:

J. Grušo orkestrą.

.............. A. Montvidas
.................  V. čiplinskaitč
.................  F. J. Bagočius

A. Kaminskienė
P. Daubaras

Briedukas irj). žemaičiutė 
............................... Stogis 

...........................J. Uktveris 
................... N. P. (higienos

1. Marselietė.
2. Kalba “Naujienų” redaktorius
t. Deklemacljn .. .........................

Kalba advokatas ....................
biologas ..................................

H

KONCERTAS

su pasmerkdamas Clevelando 
Darbo Federacijos legislaluros 
komiteto pakvietimų dalyvauti 
ištikijuiybės parodoje birželio

7. Mažiukų kvartetas.
8. Duetas ............................... A
9. Solo ......................................

10. Kunigo Bimbos pamokslas .
11. Kvarletas vedamas .*............
12. šokiai iki vidurnakčio, griež

Taipgi visų vakarų eis Bukieto balsavimas.
Kviečiame visus atsilankyti j šj vakarų, nes jis bus vie

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

Jie laiko dorybe — savo do
rybe — būti ištikimais darbinin
kų klesai kaipo tokiai ir nori ir 
yra pasirengę paruduoti Darbo 
Dienoj ir Darbo Partijos de
monstracijoj, bet aplamas pat
riotizmas jiems nerupi.

30,000 PI4)ŠČIASIUV1U 
STRAIKUOJA.

New York, geg. ’ 
dešimts tuksiančiu darbininku v ę
pločių ir švarkų pramonėj tarp 
23 ir 33 gatvių nuo 10 avė. va
karų linkui ilki 60 avė. vakar 10 
vai. Tylu metė darbų ir numar-I 
savo į įvairias susirinkimų sve
tainės toj apielinkėj.

Darbininkai pasiėmė savo pun
delius, įrankius ir kilus savo 
daiktus ir išėjo.

Slraika paskelbė Tarptautinės 
moterų drabužių dirbėjų unijos 
prezidentas Benjamin Schleis- 
inger po konferencijai unijos 
vadovų ir Ploščių, Švarkų bei

si vienijimo atstovų Asloro 
vlešbutyj, kur įvyko nepcrsilau- 
žimas.

Unija nori perkeisti visa pra
mones veikimo pamatę, panai
kinant slukinį .darbų ir įvedant 
atginę sistemų; reikalauja 41 
valandų savaitės ir minimaliu 
algų ploto. r

KlMBALLHAL L
25 E. Jackson Boulevard 

Kamp. Wabash Avė., vidurmiestyj.

Antras Piknikas
Lietuyių Raudonos Rožės Pas. Klitibo

Ned., Gegužes 25 d.. 1919
Tikietas 25 centaiPradžia 10 vai. ryto. Muzika J. STAUGAIČIO.

GEO. CHERNAUCKO DARŽE .
LYONS, ILLINOIS.

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

Tikietai po $14)0. Maži vaikai nebus įleidžiami. Vietos rezervuotos.
GERBIAMIEJI MUZIKOS MYLĖTOJAI: —

Šiuo koncertu “Birutė” užbaigia savo vakarų sezonų ir parodys metų veikimo darbų. 
Pabriežiamc, kad stengiamasi ši koncertų pažymėti ne didumu, bet gražumu išpildymo jo.

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

Apart “Birutės” choro ir geriausių musų solistę, dali programų išpildys p. St. Šimkus
— vargonais. / «

Pirkile"Jikielus iškalno ir pasiriirkite'ge resnes viętltt.* 'FiMvtai gaunami: “Naujienose 
Lietuvoj” ir pas “birutiečius”. —< “BIRUTĖ

Truc translation filed \vith the post- 
inasler at Chicagh, III. May 21, 1919 
as rcąuired by the act of Oet. G, 1917
KARĖS PAVOJŲ APDRAUDOS 

BIURAS.

DAUGIAU PRADEDA VARTO
TI VILNŲ.

VVasIiington, D. C. — Vilnų 
vartojimas, kuris p ra c /jus nuo 
praėjusių metų lapkričio mene
sio puolė ir puolė, kovo menesį 

| pradėjo kilti. Per kovos mėnesį 
fabrikantai suvųrtojo apie 31,- 
0000,000 svarų Vilnų, t. y. (>,500, 
0000 svarų daugiau neg vasario 
mėnesį, bet tik pusę tiek, kiek 
buvo suvartota per 1918 metus 

j kovo mėnesį.
Kovo mėnesį, 1919 m. fabri

kantai suvartojo 23,170,581 sva
rus nevalytų vilnų 4,515,757 
svarus išvalytų, vilnų, ir 1,633,- 
722 svarus kedentų vilnų. Dau
giausiai suvartota viinų Mašsa- 
eliuselts, Pennsylvania, Hbode 

i Istand, New Yor, Ncw Jersey, 
Conneeticut, Ncnv Hampsbire, 
Oliio ir Maine valstijose.

Karės Pavojų ApdramĮos Biu
re (Bureau of War Risk Insu
rance) guli arti $28,(KM) nežino- 

ų siuntinių. Toje sumoje yra 
2,119 siuntinių, kurie gauti be 
pilno nurodymo už ką siųsti. 
Daug siuntinių yra apdraudai, 
bet nėra pakankamai informaci
jų, kaip ir kam juos reikia pa-

Kasdieną gaunama šimtai 
siuntinių čekiais, inoney orde- 
liais, bankų draftais, pinigais ir 
net krasos ženkleliais. Kasdien 
ateina siuntinių, ant kurių nėra 
pažymėta, už kų jie siunčiasi. 
Dažnai ateina laiškas į Karės 
Pavojų Apdraudos Biurų su pini 
gaiš, kur tik parašyta, jog “už 
mano sūnaus Jono apdraudę’’ ir 
pasirašyta “Mrs. John Smili).’’ 
Tokiame atsitikime Biuras pa
deda siuntinį su nežinomais ir

CICERO, ILL.
Gerbiamieji ciceriečiai, mes rengiame BALIŲ Subaloje, 

Gegužio 21 d. 7 vai. vakare, Opos Tamuliunienės svet., 1447

šiame pavasaryj, tai nepraleiskite jo visi, o busite patenkinti.
Užprašo visus Ciceros Liet. Pas Kliubas.

stengias kaip nors sužinoti, kam 
jis priklauso.

Visais keliais Biuras stengias 
susekti, kieno tie pinigai, ku
riuos jis yra gavęs, tat didžiuma 
tų $28,000, kurie dabar nešusek- 
ti, gal bus kaip reikiant paskir
styti. Tečiaus tai užims labai 
daug darbo. Kad palengvinus 
siuntinius paskirstyti, visi tie, 
kurie siunčia pinigus į Biurų, tu
ri pilnai nurodyti, kam ir už kų 
siunčiama. Mokant už apdrau
dę, reikia pažymėti apsidraudu- 
siojo vardų, jo certif ikato nume
rį,, jo armijos serijos .numerį ir 
dabartinį adresų.

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi

cago je ir jos apie- 
linkėse.

3147 S. Halated SL,
Tel. Drover 8674

Chicago

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. BALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316



i KORESPONDENCIJOS

Laidotuves

darbi

dėmių jų nesugadydami

Bodrtu Brinftdlotbn

COMPANYARMOUR
SO. OMAHA, NERRASKA

Lietuvis Darbininkas

WAUKEGAN, ILI

ROSELAND-CHICAGO, ILL

Užsisakyk šiandien pas 
savo krautuvninką.

10 Stempų dykai 
Gegužio 26, Pane- 
dėlyje, Stempų da

linimo dienoje

seklyčios se 
rėmai, a 
ba riešu

lą mes
kad tie

manu pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 

po krutinę. Vidurių rėžimu* 
3 mėnesių išgerdavo* ka» a» 
po 3 mėn. savo paveiksi* pa 

r jaučiui*

didžiuma buvo už 
fondą.

ir jų bernai sa- 
. Miesto majo- 
aukimą į “pilie- 
is juos neleist

MFG. CO.
per pastangas 
us P. J. Žūtis,

Perkant už dolerį arba daugiau laike šio 
išpardavimo

Nutarta steigti naują 
apskritį.

Shoe Mfg. Co. išdirba “Bal”, “Blucher”, “Fox” 
stailių avalus dėl vyrų. Ši Bendrok*ė specializuo- 

geresnės kliasos avaluose, kurių 
Mes vartojame ge- 
darbą. Visi Lietu- 

o musų agen- 
sampelius ir

mininku. Mėgo skaityti pir
meiviškus laikraščius, o ypač 
“Naujienas”. Draugystė prigel- 
bėjo likusiai motorai palaidot 
velionį savo narį.

I^ai jam būna lengva šios ša
lies žemelė.

— Laidotuvėse Buvęs.

Gegužės 13 d. urnai pasimirė 
drg. Julijonas Rūkantis, sulau
kęs 33 metų amžiaus. Pailko 
moterį ir dviejų metų dukrelę. 
A. a. J. Bukantis mirė geg. 11 
dieną. Su moterim ir dukrele 
buvo išėjęs pasivaikščiot ir li
nini apsirgo. Jo prašoma mo
teris nugabeno jį į miesto li- 
gonbutį. Gydytojai pripažino, 
kati) ligonis turįs vadinamą 
“Appendicitis” ir reikią daryti o 
peraciją. Ponedėlyj, 12-tą vai. 
dieną, [Nida ryta operacija, gi u- 
tarninke apie 11 vai. iš ryto mi-

pOR GENEraL 
HOUSEHOLD PORPOSE

onieriai — vaikai. Butų gerai, 
kad tėvai juos pasilaikytų savo 
globoj nors laike programų. 
Šiaip jie kartais padaro didesnį 
“teatrą”, negu 
Tai negera.

SLA. 212 kp.' seku.

—Ig. Baubonis

Iškirpkite Šį Apgarsinimą
Be vertės po Gegužio 31-mos

Mes, omabiečiai, pagalios su
silaukėme to, kas kadaise buvo 
praktikuojama šiaurės meškino 
šalyj. Jau mums nebevalia lai
kyti viešų susirinkimų ir juose 
pasitart apie savus reikalus gim
tąja kalba. Uždrausta... Delei tos 
reakcionierių laisvės, žinoma, 
daugiausia turės nukentėti mu
sų pažangusai judėjimas — so
cialistinis judėjimas.

Reakcionieriai kelia galvas. 
Jie persekioja netik mus, sve
timšalius, bet tapjau ir savuo
sius — čiagimius. Tai labai 
gerai liudija Pirmoji Gegužės. 
Išgirdę, kad vietos darbininkai 
rengiasi apvaikščioti savo šven
tę, kapitalistai i 
vi m nebesitvėrė 
ras išleido atriši 
čius” ragiųoįMAH 
jsigalėt “raudKnajam pavojui”... 
Gi pirmą dieną gegužės miesto 
gatvėse maišėsi policija ir karei
viai. Ties švedų Auditorija po
licija stovėjo visas eskadronas 
tvarkos dabotojų, ir neleido dar
bui inkams įdjti į vidų. Anglų 
socialistų svetainę/ taipjau už
darė. Darbininkų buvo susirin
kę daug, net gatves užblokavo, 
bet tuo visa ir užsibaigė.

Taip mes praleidome Pirmą 
Dieną Gegužės.

Gegužės 11 dieną buvo SLA. 
87-tos kuopos susirinkimas. Jis 
kalipir visi siusi^inkimįiTi. Tik 
tiek reikia pažymėti, kad pati 
kuopa tolyn vis labiau pasidali
na j dvi viena kitai priešingi 
grupi. Viena jų aklai sekanti 
dabartinę musų organizacijos 
viršininkų politiką, kita — nepri 
tarianti jai. Daugelis narių mat 
nepasitenkina dabartine musų 
organo pakraipa ir visu tuo, kas 
Susivienijimą iš pašaipiuos or- 
j^anizacijos daro tautininkų sro- 

vės vežimėliu. Ir kalbamame su- buvo pilnai patenkinta

The People’s Store
GATELY BROS SAVININKAI 

J1201-3-5-7 Michigan Avė.
ROSĘLAND, ILL-

Bet Lighthouse Wash- 
ing Powder taipgi turi daug abelno 
naminio naudojimo. Kur tik tyras 
skalbyklos muilas yra reikalingas, 

turi būt naudojamas Lighthou
se Washing Powder. Kadangi 
jis yra tyras muilas miltelių pa
vidale, ir sutaupys jums pinigus, 
kadangi jus visuomet galite var
toti tiek kiek reikia. Jis reika
lauja mažiau nuo jūsų aktualiu 
darbo.
Lengvai galima nusiplauti indus 
su Lighthouse Washing Powder 
juo greitai nuplaunama riebu
mai.
Tegul Lighthouse Washing Pow- 
der sumažina daug jūsų naminio 
darbo.

Reakcionierių laimė. — Susirin 
kimai.

^rmours
Lihgthouse Washing Powder 

Palengvina šeimininius keblumus

LIGHTHOUSE Washing powder paleng- 
vina darbą dienoje plovimas be pagelbos borax arba ammonia. 
ir ganėtinai išvalo drapano. Jo tyras naptha lengvai išsileidžia

Ir kuomet jus plaunate su Lighthouse Washing Powder, jus žinote, kad 
jūsų drapanos yra saugios. Dėlto kad jis turi savyje tiktai tyrą prie
maišą. Padarys jūsų drapanas be

Pramogų vakaras.
Gegužės 18 dieną Sūnų ir Du

kterų draugystės choras suren
gė šaunų pramogų vakarą — 
koncertą ir balių. Programas 
buvo ilgas ir įvairus. Susidėjo 
iš eilių, monologų, dainų ir loši
mo “Musų Gerasai.”

Pirmiausia L. ir D. dr-jos cho 
ras, vadovaujamas gerb. B. Du- 
nauskio, padainavo marselietę ir 
kelintą šiaip dainelių. Pavyko 
ytin gerai.

Monologą “Senmergė” atliko 
A. Aldona. Lošė puikiai. Po
lam trįs mažos mergaites, Juo- 
zapaičiutės, puikiai padainavo 
keliatą dainelių. Publika labai 
interesavosi jaunų dainininkių 
dainelėmis. Gi garsioji wauke- 
ganiečių deklematorė, p-lė V. 
Mikalaičiutė, be puikios dekla
macijos dar pašoko vadinamą 
“airiš dencą”. Toliau deklama
vo mažoji p-lė V. Leseliuniutė, 
K. Sabaliauskas lošė monologą 
“Girtuoklis” ir P. Sprindis atli
ko Džian Bamjbos spyčių. Pas
kui lošta juokažaislę “Musų Ge
rasai.” Lošėjus sumokino A. Būt 
vinskas. Lošimas, reikia pasa
kyti, pavyko neblogai. Užtai 
garbė A. Butvinskui. Nors jis 
tik pirmu kartu ėmėsi režisoria- 
vimo, bet matyt turi palinkimą 
ir gabumą, tik butų geistina, 
kad jis nepaliautų darbavęsis 
musų scenoj.

Publikos buvo neperdaugiau- 
sia, bet ji užsilaikė labai ra- 

ir, kiele. pastebi’jau, vakaru 

Tik vie- 
sirinkime delei to buvo susi- na yda, tai tie mažieji revoliuci-

kirtimo. Bet kad centro šalinin
kų buvo didžiuma, tai jie nieko 
ir nedarė pašalinimui jau sumi
nėtųjų ydų. Pa v., kada perskai
tyta gautą iš SLA. centro laišką, 
kur kalbama apie referendumą 
kas dvi tautiškų centų, tai vice
pirmininkas paklausė: Norite 
paskirti tuos centus Neprigul- 
mybės Fondui, bet ar turite už
tikrinimo ką jisai rems? Lietu
voj yra dvi valdžios 
ninku valdžia ir dvarininkų tur 
tuolių (? Red.) — k 
reinsimje? Man aišku 
centai bus panaudoti rėmimui 
turčių valdžios.

Kilo triukšmas, viena mote
riškė dargi sako apsišvietus, la
bai pradėjo šaukti. Priėjus prie 
balsavimo
“neprigulmiybir4nki| 
Tokių jau pasekmių susilaukė 
ir klausimas delei netikusios 
musų organo taktikos.

Ten pat, beje, buvo prisimin
ta apie streikuojančius Lawren- 
ce’o audėjus. Kuopa iš savo iž
do paskyrė 10 dolerių, o geros 
valios asmens suaukojo $10.25. 
Pinigai pasiųsti Lawrence*o 
streikininkų komitetui.

LSS. 131 kuopa buvo ketinusi 
surengti prakalbas. Kalbėti tu
rėjo d. Danta, kuris važinėjo po 
Nebraskos valstiją. Ret miesto 
gaspadorius-majoras nedavė 
leidimo — kad svetimkalbiai, 
tai nevalia! Girdi, ar negalit su
rengi prakalbas anglų kalba.... 
Tuo bildu prakalbos neįvyko.

Gegužės 15 dieną susilaukėme 
naujo svečio, d. T. Žarnausko. 
Buvo sukviestas būrelis draugų 
ir pažįstamų į tūlą privatinį bu
tą, kur suragini praleista kelios 
valandos liuoso laiko. Po va
karienes (kurią paruošė dd. 
Žarnauskienė, Bulovienė, Papi- 
kienė ir Poškienė)‘d. Danta pa
sakė gerą prakalbą apie eina
mosios valandos reikalus. Vė
liau draugai davinėjo klausimų, 
į kuriuos d. Danta gerai atsakė. 
Vėliau, pasišnekučiavę-pa j uo- 
kavę, draugai išsiskirstė kas 
sau.

velionei kūnas palaidotas Kal
varijos kapinėse.

Vėlionies grabas buvo išpuo
štas gyvų gėlių vainikais, ku
riuos sudėjo giminės ir draugai. 
Beje, vėlionies brolis, Aleksan
dras, gyvenęs S. Boston, Masss. 
telegrama lliluvo kviestas į šer
menis, bet dėl nežinomų prie
žasčių nepribuvp.

A. a. Bukantis buvo laisvų 
pažvalgų ir <|oraus budo žmo
gus, trįs metai kaip vedęs, gra
žiai gyveno su savo šeimyna, 
prigulėjo prie Šv. Kazimiero 
draugystės. Beje, pastaruoju

AS, ADOMAS A. KARALIŠKAS, SEKANČIAI KASAU.
Aš labui ingiui per 3 metus uusl<<bnčjęs pilvelis buvo Diupeu 

dju. nevirioimus pilvelio, ou^lubnčjiman Kraujo. Inkstų. Nervą h 
dbelnus spėkų nustojimai viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kai 
begyvensią, Visui jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bei niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bei kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto 
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo. Reu 
mutizmas pranyko, diegliai uehebadė krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnyko po ’įžniišiniii) visų ligų Bėgiu 
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria. ir 
tinčiau tok} skirtumai kaip tarp dienos ir naktięs Dabai 
miagiai ir esu linksmas ir !<><><• sykių dėkuoju Salutaras mylistu fe 
■ adėjistei ir luiaiu visiem savo draugam ii pažįstamiem «» tokitis 

patariu uuoširdžai kreipties p re Salutaras*
SALUTARAS

..HEMU Al INSTITITIONJ Raltrena*. Prot.
1707 So. Halsted 81., felephoue Ganai 6417 Gbicago, 111

(’o’ouial shii- 
lč, 2 colių 

pasiniai, dide
liais viršais, 

nuikiai n uiti r 
bti, šviesiai, 
arba satin nu 
dirbta, speci
aliai po 
$32.50

Išdirbėję Išpardavimas
Pradedant Gegužio 22-rą dieną

{steigta 1919 m. Vienatinė Lietuvių Avalų Dirbtuvė.

Progress Shoe »Mfg. Co.
95 Spark $t«, Brockton, Mass.

Atidai Visą Lietuvių 
Krautuvnikų

Progress Shoe Mfg. ('.o., susidcNla vien tik k lietuvių .Jo
je priguli 270 šerininkų, kurių didžiuma yni avalų išdirbė
jai, turinti daug metų patyrimo.

Progress Shoe Mfg. Co. išdirbi 
ir “Oxford” stailių i 
ja vyrų “Goodyear 
kainos yra nuo $5.50 lig $9.50 “Betail”. 
riausia tavorą, atliekame pirmos kliasos 
viai krautuvninkai prisiuskile savo antrašus, 
tas būdamas jūsų apiclinkėje. parodys mus 
priims užsakymus.

SLA. KUOPOMS WISCONSINO 
VALSTIJOJ.

Kenosha, Wis. — Sumany
mą, kad butų įsteigta SLA. ap
skritys Wisconsino valstijoj di
džiuma kuopų jau parėmė. Tai
gi dabar belieka sušaukti pirmą- 
steigiamąją konferenciją. To
dėl gerbiamieji kuopų, nariai, 
busimuose savo kuopų susirin
kimuose pasirūpinkite išrinkti 
tinkamų konferencijon delegatų 
ir kartu nutarti kur butų tinka
mesnė konferencijai vieta ir lai
kas. Nutarimų pasekmes siųs
kite ženrjau nurodytu adresu. 
Kada gausiu visų kuojių ar bent 
žymios jų daugumos nutarimus, 
visos reikalingos informacijos 
bus paskelbta laikraščiuose.

Mano manymu, parankiausia 
konferencijai vieta butų Mil- 
waukee,'Wi§.

Dar kartą: draugai, prie dar
noj

Bridgeport Painting & Hardwaro Company 
(Not inc.).

Malevojimo, dekoravimo, popierių klijavimo, kalciinavimo ir grei- 
navimo.

Malevos, aliejai, lakeriai, šepečiai, kalcimas, sieninė popiera, stik_ 
las, geležiniai tavorai ir tt. t

Mes patarnaujame visose dalyse miesto.
3149 So. Halsted Street. Telephone Yftrds 7282

Panedėlyje, Gegužio 26, pas Klein Bros.

Vyrai $27.75 Perka $35 
ŠILKU PAMUŠTUS LIEMEN1NIUS SIUTUS

Galutinas pasiūlymas P'uoštuvių Dienai
IR HE VISI yra puošnus 

nesulyginamai nebrangia ,
kaina, kurios mes reikalui!- 1
jame. Rankomis siūti, ket- 
virta dalis arba pusė šilku 
pamušta siutai, priskaitant , I 
pagarsėjusias Soelety Braml AJ 
ir Kuppenheimer drapanas, įj '
Didžiuma turi šių siutų. M "MtĮ

EXTRA PORA KELNIŲ
Tėmyk šį pasirinkimą

Lienvniniai siutai, viena tjgM z
arba abiem pusėm susega- 

ma, priskaitant mėlynos 
srrge konservatyvius mode- 
liūs, nusistovėjusios vilno- s
nės ir jaunų vyrų pusiau W
konservatvvi modeliai. | i m

*27.75 ’
Gerai Verti $35.00

Vaikai Tėmykite!
Vaikų mėlynos sorge 
visi vilnoni liemenį 
niai siutai $7.75.

SPECIALIS RAKANDŲ IŠPARDAVIMAS 
Jaunoms poroms, norintiems įsitaisyti rakandus

11. Musų fabrikas yni 1000 ketvirtainių pėtlų. Jame yra 
naujausios prietamsos, ir per tai išgalim pagaminti gerus 
avalus.

12. Duodame geriausias išlygas krautuvninkams, ir ver
tę nešiotojams musų avalų.

1 F>orlcame skiiras nuo geriairsiy išriti ų.
Na Lietuviai, jau didelis darbas pradėtas! Kas rems savą 

kjlančią industriją!!

FAKTAI APIE PROGRESS SHOE
1. Suorganizuota iš Brocktono Lietuvių 

Lietuvos Atstatymo B-vės alstov,o, Inžinierių 
1919 m.

2. Inkorporuota ant $100,000. (Šimto tilkstančių dol.)
3. Išdirbame trijų greidų vyriškus, oškos ir veršio “si- 

de leather” skurų avalus.
4. Dieninis pagaminimas 250 porų.
5. Parduodama krautuvninkams.
6. Ant visų musų avalų padų yra primušta štempa su

Lietuvos Žirgvaikiu. i
7. Visi šėrininkai yra Lietuviai.
8. Visi darbininkai yra šeri įlinkais.
9. Jos valdyba susideda vien tik iš Lietuvių: a) Vedė

jas Inž. P. J. Zuris. b) Pirmininkas Alex Čiž.auckas, c) Ka- 
sierius Petras K. Vaičiūnas, d) Raštininkas S. A. Milčiiks 
e) Kiti Direktoriai: Petras Tamulevičius, And. Kasparas 
ir Juoz. Vaičiūnas.

10. Musų obalsis: “Pilna vertė, geras stilius, tvirtumas

Komodos, puikiai nudirbti 
Amerikonišku ketvirtainiu i] 
žuolu. Visas padarytas kietme 
džio, dideli erdvus stalčiai, ge 
ro stiklo veidrodis^ C* 4 Q 91 
specialiai ...........■ O-

Period stailės komodos pc 
$39.50. Lengvi išmokėjimai

* Masyvi 3 ‘motu 
tai. Golonial škico 
žuolo, mnhogany, i

j čio medžio, upmiftšta tikra sku- 
Į^ra, puikus darbas..

~ •4,1(i cash’ ♦, 0° iI I U....-......... snviritę......

\VM. Bl’ISIIAS, lietuvis gc- neralis pardavėjas No. 6. 
Jam bus malonu pasitikti čia savo draugus. Reika

laukite jo.
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PubliMM Daily aieept Sundny by 
the Lithnanlan New» Pub. Cn, Ine.

1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal IBM

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčldienlus. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chfcado, 
Hl. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chi?agoje — pačtu:

Metras................ 1...................M-pO
Pusei meto .............................. 3.50
Trims mėnesiams .............. 18«5
Dviem mėnesiam .................. 1.45
Vienam mėnesiai .................  75

Chicagoje — per neiiotojaai
Viena kopija .....................  »-02
Savaitei ................................  12
Mėnesiui •(..<.............................. 50

Suvienytos* Valstijose, ne CMcaaoJ, 
pačtu:

Metras .....................................  15.00
Pusei meto .............................. B.00
Trims mėnesiams.................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui ........................ 65

Pinigus reikia siųst Pkčto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

daryti duris į pasaulį ir pradė
ti išnaujo komercijos dalykus, 
o tai komunistai gali padaryti 
tiktai didelių kompromisų ir 
koncesijų keliu. Ir bolševikų 
lyderiai šiandie tatai nori pada
ryti. Tokį vyrai, kaip Rikovas,. 
Knisinas, Tomskis, o dabar ir 
Leninas svajoja apie naują eko
nominę Rusiją, o ne apie seną

kur tuomet mokėta $2 svarui, 
dabar moka $3.50 ir $4. Svif
to svaras moka $15; cukraus 
$12; veršienos $8, bet jos beveik 
visai negalima gauti; arklienos 
svtiras moka $3.

True translalion filed with the post- 
niasler at Ghicago, III. May 21, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Rusijos Kentėjimo 
Priežastis.

Iptervencija — nevykus.

Ir kadangi dabar eina 
premisai Rusijos viduj, tai atro
do, kad jų turėtų būt ir išlauko. 
Karinė intervencija pasirodė vi
sai nevykęs dalykas ir dabar pa
saulis ima vis labiau ir labiau 
suprasti, kad Rusijos klausimui 
išrišti jis turi pavartot tik tai
kos priemonių.

Dvejetas mėnesių atgal, kada 
aš baugščiai peržengiau Finų 
sieną j sovietų Rusiją, aš radau 
Petrogrado žmones išblyšku
sius, sunykusius nuo pusbadžia
vimo. Vaikučių sudžiūvę su
lysę kūneliai, sutraukti, nusmai-

kom-

Visi audimo fabrikai jau nitų 
Velykų uždaryti, o darbininkų 
didžiuma paimta į Raudonąją 
armiją. Ret šiaip mieste saugu 
ir naktimis gatvėse nėra nė jo
kių plėšinių nė užpuolimų. Va- 
gįs Petrograde sugauti sušaudo
ma.

pašelpą. Tūkstančiai darbinin
kų ir darbininkių dėlto tik ir 
priklauso SLA. Jų tarpe yra 
nemažai socialistų ir jiems pri
tariančių žmonių. Čia kį'la 
klausimas: apleidus Susivieniji
mų - kur tie tūkstančiai dar
ban ink y gautų Į>ašetl|»ą? Kas 
šelptų išlikus juos nelaimei?

Gal kas pasakys, kad yra tam 
pavienes, mažesnes <h*augijos. 
Bet, pastik jų, ir prie tų “grie- 
kas” priklausyti: ir jose nelai-

CElczga. IR.
karčemoj...”] niekina ir stačiai

tautų] socialistus, kurie nepri
taria tai bolševikiškai taktikai, 
kurią jisai pats anuomet smerkė 
— Laisvėje.

Kada jisai veidmainiavo iš
reikšdamas “tą, kas yra ant 
širdies” — anuomet ar šiandie?

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

stančiai žmonių sirgo tifu ir, 
kaip apskaito, iš 900 tūkstančių 
alkanų miesto gyventojų kas* 
dien mirdavę nuo 500 iki 1000 
žmonių.
Visa ko stoka

Maskva geriau pasilaiko.

Maskvoj padėjimas kiek ge
resnis negu Petrograde. Yra 
daugiau maisto, ir jis pigesnis. 
Bet kadangi ir Maskvoj didžiau
sia maisto porcija darbininkui 
yra vienas svaras dienai, o ofi
so darbininkui tik vienas ket- 
virtdalis svaro dienai, tai su
prantama, kad tokiomis vald
žios duodamomis porcijomis iš
gyventi visai negalima.

Kas kaltas?

Del dabartinio baisaus šalies 
padėjimo, apie 33 nuošimčiai 
kaičios gali būt prikišta bolše
vikų nepatyrimui, nesumanu- 
mui ir atkaklumui. Komunisr

Subata, Gegužės 24 d., 1919

i e r H u n t o korespondenci
ja]. — Yra dvi didelės priežas
tįs, dvi kurių šiandie Rusija taip 
baisiai kenčia: badas ir nedar
bas. Rei šių vyriausiųjų prie
žasčių yra dar daugelis kitų, 
tarp kurių galima paminėti bol
ševikų nepatyrimą, stoką tik
ros asmeninėsTaisvės, ypatingai 
gi talkininkų blokadą, kuria 
cenlralinė Rusija ekonomiškai 
tapo visai izoliuota.

Du tyrinėjimo mėnesiu.

Aš ką-tik pabaigiau saVo dvie 
jų mėnesių keliones pą sovietų 
Rusiją, tyrinėdamas jos padėji- 

’RHjrturėdamas nuolatos pasi
kalbėjimų su įvairių klesų įvai
riu sluogsnių ir padėjimo žmo
nėmis, pradedant nuo Lenino ir 
baigiant smulkiu valdininkėliu 
sub-komisaru. Daugelį vakarų 
praleidžiau su opozicijos parti
jų žmonėmis, šnekėjaus su 
kontr-rcvoliucioiucriais ir reak
cionieriais dagi su pačiais mo- 
narcliistais. Norėjau susekti vi
są Rusijos širdies plakimą.* Ir 
po visa to, jeigu aš galėčiau žo
džiais išreikšti vidujinį Rusijos 
balsą, jis maždaug šiaip skam
bėtų:

“Aš, Rusija, su savo 189 mili-Į 
jonų tamsiu, šu mirČia kovojau I

Žmonių nepasitenkinimas bu
vo didelis, pirmiausia dėlto, kad 
nebuvo pakankamai maisto, nė 
kuro, nė darbo, nė asmens lais
vės.

Bolševikams pavyko pasigrie
bti valdžią į savo rankas dėlto, 
kad jie daugiausia žadėjo. Jie 
žadėjo duonos ir taikos miestų 
darbininkams, o žemės ir taikos 
valstiečiams. Betgi dėl tūkstan
čio ir vienos priežasčių, kurių 
daugelis visai nepriklausė nuo 
bolševikų, nė vienas tų prižadų 
nebuvo išpildyta. Vis dėlto ma
sės ilgą laiką buvo pakantrios. 
Žmonės klausės gražiabylių ko
munistų oratorių aiškinimų, dar 
labiau pasivaržė diržus ir vėl 
laukė. Kokią valandą buvo 
kaip ir ramumas. Bet vaikiai 
ėmė organizuoties kontr-revo- 
liucinčs jiegps, talkininkų re
miamos ir ginkluojamos, ir ko
va vėl užvirė šalyj ir su pasau-

bininkanis už maisto ir patogu
mų stoką kitokiomis priemonė
mis. Jie ištikrųjų, davė jiems 
progos lavinties, švesties; rūpi
no jiems pramogų, teatrų ir pa
skaitų. Jie leido jų vaikams ei
ti į mokyklas ir stengėsi teikti 
jiems pietus mokyklose ir kny
gas dykai. Jie padalė darbinin
kus pilnateisiais ir atsakomais 
piliečiais; padarė juos dalinin
kais dirbtuvių, kuriose jie dirbu, 
leido jiems turėti sprendžiamo 
balso dirbtuvės administracijoj. 
Darbininkas nori visa to turėti 
ir dabar jis niekados jau nebe- 
pasitenkintų mažesne galia, ne
gu kad jis dabar įsigijęs. Betgi 
jis nori būt taipjau ir sotinas, ir 
apsitaisęs, kaip pridera — jis 
pats ir jo visa šeimyna.

Badas ir nedarbas, o ne komu
nistų partija arba revoliucija, 
yra pamatinės priežastįs dabar
tinio ?baišauš Rusijos padėjimo.

Girdi, “netoli” tie laikai, kad 
darbininkams jokių pašelpų 
nereikės visi bus laimingi ir 
aprūpinti. Lauk: iki smile pa
tekės, tai rasa ir akis išes! Va
dinas, . tas “arguknentas” tiek 
teisingas, kiek pasakymas: 
melskis ir lauk, o Dievas drib- 
tels iš dangaus keptą karvelį! 
Tai tik svajones.

Vieną svarbų dalyką turime 
atminti, būtent tą: priklausan- 
tįs SLA. žmonės, didelė jų di
džiuma yra įmokėję ton orga- 
nizacijon didelių duoklių; kiti 
po šimtą ir duugiau dolerių yra 
ten smlėję. Gi tuo tarpu jiems 
(daugumai) nė centas nesugrį
žo. Na dalMir, užsakius “revo
liuciją”, žmogus, nenorėdamas 
{Nutikti* snvo sumokėtus pii4- 
gus, atsisakyti iš organizacijos, 
‘‘kairiųjų” elementų nuomone, 
turi išsižadėti darinuinkiškos 
idėjos. Kurgi tų žmonių pro
tas ir logika!? Nejaugi jų gal
vos nė to nesuprnata, kad visa 
lai, reiškia kovą ne už darbinin
kų klesos reikalus, bet prieš 
juos! BiMų patartina, kad jie 
pirmiau negu duoda kokį nors 
užmanymą, arba įneša rezoliu
ciją, duotų kitą — pareikalaut, 
kad SLA. išmokėtų tų narių su
mokėtus pinigus, kuriems da
bar komanduojama: eikite 
lauk! Arba, kad jie pasirupin-

Aiškumo dėlei jmsakysiu: ne
turiu tikslo kabinėtis prie atski
rų, asmenų, taigi ir V.P. Jo asme 
nį čia suminėjau tik sąryšyj su 
paduotąja citata. Man svarbu 
kita, būtent: nejaugi pas mus 
visi tokie bolševikai, kaip kad 
Brouikly.no kraštutiniųjų orga
nas?

Bent žymi jų dauguma.
Muksimas Gorkis kadaise pa

sakė: “Šiurpuliai perbėga visu 
kurni ir apima baimė, kada gir
di susirinkimluose kareivius bei 
šiaip darbininkus uoliai ginan
čius bolševikų poziciją ir kartu 
pritariančius juodašimčių agi
tacijai...”

O kaip reikia manyti, kada 
neišsilavinę lietuviai darbinin
kai, sukurstyti “revoliucingais” 
kraštutiniųjų organo “straips
niais“ apie “brudus socialpatri- 
otus”, išdavikus ir tt., kumščius 
sugniaužę pradeda plūsti savo 
draugą-socialistą ir šaukti:

—Šalin su politikomis, šalin 
su balsavimais! Mums, bolševi
kams, reikia klesų kovos!

Tai juk yra lygiai tas pats, ką

Tai buvo užreikšta po to, ka
da (kraštutinieji besa^in'ingiau- 
siu budu pradėjo įtarinėti ir 
šmeižti Lietuvos Laisvės Fondą 
bei jo įsteigėjus ir netik stengė
si neduot d. P. Grigaičiui išreik
šti savo nuomonę, o stačiai pra
dėjo tyčioties ir siųsti jį pas Ke
mešį, “tėvą Olševskį” ir lt.

O kraštutiniųjų organai tuoj 
pasistengė “painformuot” savo 
skaitytpftis, kad “jis išvadino 
konferenciją juodašimčiais ir 
klerikalais!” Tūlo lapelio redak
torius dar pridėjo: ir huliga- 
nais!

Tai juk aiškiausiai liudija kas 
yra jiems “ant širdies!”

Sukurstyt minią, neišlavintą, 
neužgrūdintą įveriamoj proleta
rinės kovos ugnyj — lengva, 
čia reikia tik kelių pigių ir 
skambių fražų; reikia viliojamų 
prižadų. Trumpai ir storai: 

kad dabar 
Tik rci- 

“nenori,” 
norėjimo

socialburžujai ir

reikia jai “išaiškinti,” 
galima atsiekti viską 
kia norėti! Tie, kur 
kur netiki magiškai 
galei — jie 
dar kitoki!

Tai yra savo rųšies demagogi
ja — kadir dar taip kairi. Pa
prastai, eilinis musų organizaci
jos veikėjas iškarto nepajicgią 
įsigilinti, suprasti ją, ir lieka jo
sios auka. Apie margąją orga
nizacijos minią nėra kas kalbė
ti: ji kone išimtinai visas savo 
viltis remia tais skambiais pri
žadais.

masių, esu pavalgus 
mis revoliucijomis, 
vėl man dirbti. Aš

visomis to

žinau, kad 
tik darbu, 

darbu ir darbu. Aš noriu taikos. 
Ištieskite man ranką, duokite 
man batų kojoms apsiauti, rū
bų kiniui pridengti ir duonos 
pilvui pašerti. Duokite man 
darbo, ir aš mokėsiu prisitaiky
ti sau tokią valdžią, kokia man 
geriau tinka. Aš mokėsiu pa
daryti ją pilnai demokratinę, 
tokią, kuri išreikštų pilnai Rusi
jos norus, arba aš ją nušluosiu.

antmesti. Bet nebemarinkite 
manęs badu. Leiskite man susi
taisyti savo mašinas, savo gelž- 
kelius savo fabrikus. Atidary
kite pasaulio duris ir duokite 
man išnauja gyventi — duokite 
man, didžiai ir pastebėtinai Bu- 
sijai, progos atgyti.” s

Kompromisų valanda. .

Šią valandą komunistų parti
ja daro kompromisų su, Rusija. 
Geriausi jos žmonės, kaip vald
žioj taip ir nuošaliai stovinlįs, 
dabar jau supranta, kad vienin
telis būdas pagelbai suteikti 
mirštančiai Rusijai, tai ekono
minis jos atgaivinimas. Tai reiš
kia, statyti naujų fabrikų, gele- daug brangesnis negu buvo du 
žinkelių, atidaryti kasyklų, ati- mėnesiu (atgal. Juoda duona,

Karė reiškė blokadą, o bloka
da reiškė stoką mašinų, stoką 
lokomotivų, stoką fabrikų, sto
ką darbo ir stoką duonos. Bet 
milijonai alkanų ir apviltų

gių utinių, patogių darbo sąly
gų ir deramos laisvės. Rusijoj, 
o todėl nė. pasaulyj nebus tikros 
taikos, kol žmonės negaus visų

Socialistinis judėjimas, kaipo 
toks, remiasi organizuota ir iš
lavinta sjiėka — pirmoj vietoj 
sava politine organizacija. So
cialistų partija. Tai, kas musų 
judėjimui jau atsiekta ir dar 
atsiekiama, yra vaisius organi
zuoto, sužinaus darbininkų vei

kų, urnai išsiveržusių sulig už
sakymo ar tik pripuolamai 
spėkų.

Ve kodėl mes einame į “pil
kąją” minią, orgauizuojame ją 
į tarybas ir darbo unijas. Savo 
viltis, savo laimėjimus mes re
miame tik savo organizacijos 
spėka, tik jos narių išsilavinimo 
laipsniu, fkaS savo keliu yra pa
sekmė tam tikro visuomenes 
stovio, kitais žodžiais — gamini
mo santykių.

Taigi, mes nebėgame nuo 
“pilkųjų” minių ir atsisukę nu
dieviname “minių veikimą” 
kaip šitai daro musų kraštuti- 

tdžagarcivird.
revoliuci- 

delei jo 
priklauso

nieji “kairieji
Tuo atžvilgiu tikrųjų 
onierių vardas [jeigu 
reikėtų “faituotis”] 
mums, o ne jiems.

sitenkina gražiais oratorių žo
džiais ir aiškinimais. Pavargo. 
Jie reikalauja maisto, batų, dra
panų ir progos dirbti. Jie nori 
užmiršti visus tuos baisius me
nesius, kuriuos iškentėjo nuo 
pat pirmųjų garbingų kovo, 
1917, revoliucijos dienų.

Pastebiania daug atmainų.

Visa tai man teko pastebėti 
nuo laiko, kaip prieš dvejetą 
mėnesių aš nedrąsiai jieržen- 
giau sieną į Rusiją. Kelios die
nos atgal, aš grįžau atgal per

<ų; o gauti tatai jie turi pilnos 
teisės.

Skaityioįu Balsai
\Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

PIRMA DUOKITE, PASKUI 
ATIMKITE.

organizaciją. Ta<la ir jų sumą.-, 
nymai ir rezoliucijos' turėtų vi
sai kitokią prasmę. Nieko ne
davus atimti, reiškia nuskriaust 
darbininkus.

Taigi! vyručiai vietoj šaukus 
“ura”, pirmiau pagalvokite, ar 
tas šaukimas eina naudai darbi
ninkų. Dabar mumis nėra kilo 
išėjimo kai]) būt SLA. nariais ir 
kas yra jame bloga, taisyt ir ko
vot iki tai nebus pašalinta.

Pirma mes nežinojome, kad 
“kairieji” galėtų kovoti ne su 
biauria kapitalistine sistema, ne

mel atsakė tūlas Petrogrado gat- 
vekarių konduktorius:

—Aš spiaunu ant visų sočia-, 
listų! Socializmas —- lai ponų ir 
kapitalistų išmislas; o mes, dar
bininkai, esame — bolševikai!

Tai yra vaisius tos pigios de
magogijos, kuri varoma po prie
danga to, “kas yra ant širdies.”

Ant širdies! Ne prote, ne gy
veninio tikrenybėj. 

» ■

“Su tokiais bolševikais netoli 
galima važiuoti, šiandien jie 
su Leninu, rytoj — su Puriškc- 
čiu”... sako tas pats V.- P. Nes, 
girdi, “jeigu ir toliau? musų 
spiiida... bus vedama tokioj dva 
šioj, jeigu ir toliau su savo ‘prie
šais’ ves panašioj dvasioj disku
sijas, šauks, rėks, bet nieko gi
lesnio, prakilnesnio ir nuoseklus 
nio nepasakys, tuomet aš matau

Ret gerais norais ir pragaras 
išgrįsta... sako sena patarlė. 
Mes, mokslinio sociailzmo pase
kėjai, tečiaus niekuomet neat
metame gerų norų, tik stengia
mės juos suderinti su gyvenimo 
tikrenybe, kitaip žiūrime kiek 
jie yni tikslus. Kiekvieną gerą 
norą-sumanymą-pasiryžimą, ku 
ris stiprina mūšų pozicijas, mu
sų judėjipią, mes visuomet slen- 
giffm&r’iJMvcsti gyvenimam ši
tai, rodos, nereikės 
pirštu.

Kartu tečiaus me« 
kad nevisa galima —

Vis dėlto, argi dėlei čia sumi
nėtų ir nesuminėtų skirtumų 
nebūtų galima išsiteki vienoj or 
ganizacijoj ?

Ir galima, ir negalima. Tai 
priklauso nuo to, kokie musų 
tarpe santykiai. O tuo tarpu jie 
yra kuobiauriausi. Kraštutinie
ji, pasekant jų pačių “lyderį” 
V. P., netik rėkia, nelik nieko 
gilesniu, prakilnesniu ir nuosek- 
lesnia nepasako, o stačiai insi- 
nuuoja mus, kursto sąjungie- 
čių minias prieš mus, kaipo bru
dus ir net išdavikus!

nepakenčiamas. Jisai veda prie 
galutino organizacijos suskaldy
mo. O lai yra dideliausia pra
gaištis visam musų judėjimui.

nurodyti

rie slegia ir išnaudoja juos, bet 
su savo draugais, darbininkais. 
Vis dėlto mes kurie stovim už 
teisybę, neprivalome nusigąsti. 
Lauksime, kada m|usų “kairie
ji” pradės “revoliuciją” šlavimu 
LSS. narių iš Susivienijimo. Ir 
pamatysime, kiek jie turės pa
sisekimo. — J. V. Žilinskas.

Tiesa, tiesa! Tik kodėl kraštu
tiniųjų organas taip greit visa 
tai “užmiršo?”

Šiandien jisai netik rėkia, ne
tik nepaiso laikraštinio manda
gumo taisyklių, bet stačiai ne
suprantamu atkaklumu “ėda” 
visa, kas neatsiduoda bolševiz
mu, dargi musų, “lietuvišku 
bolševizmlu!”

sočiai-

Kelios pastabos.

sakome, 
bent tuo 
mes nori

me, dargi neveizint to, kad tie 
musų norai butų geriausi, pra
kilniausi.

čia musų keliai skiriasi. Kraš
tutinieji, kuriems dabar nieko 
nėra negalima, apšaukę mus 
oportunistais, parsidavėliais, 
besitaikančiais prie margųjų- 
pilkujų minių — urnai pasuka 
vairą: prie minių veikimo!

mato, taip kaip jie nemato ir 
daug kitų dalykų. Jie net 
džiaugiasi tuo. Bet ateis laikas, 
kada praregės ir jie. Tik — ar 
jis neateis pervėlai?

—Genių Dėdė.
--------------------------------------------------------------------------------1—

Kazimieras Gugis

Veda visokias reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir pop teras.
Namų Ofisas:

3123 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
II? N. Dearborn St. 

1111-1J Haity BMt.
Tej. Central 4411

Petrogradą į Helsingforsą, Fi
nus, ir man atrodė, kad dabar 
Petrogradas, tasai mirštąs mies
tas, dar labiau išbadėjęs ir des- 

tatai | peracijon įpuolęs, negu kad bu
vo pirma, šiurpu buvo žiūrėti 
į jo gyventojus. Kad praeida
mas pažvelgi į seną moteriškę, 
kurios papurtęs ir baisia, mels- 
vai-palša blykšle padengtas 
veidas rodo, kad ji ištikrųjų 
badię miršta, pasidaro taip, tar
tum kas tau gerklę užsmaugtų; 
bet kada matai išdžiuvusiomis, 
lygu šeivos, kojomis išbadėju
sius vaikus, kurie per pastaruo
sius dvejus ar trejus metus kas
dien buvo alkani, negali susi
laikyti, kad ašaros tau iš akių 
neišsiileriętų. '
Duonos brangumas.

Maistas Petrograde šiandien

nuošė, Piki. Komitete ir pačia
me musų centre raudinsi žmo
nių, kurie netik kad peržengė 
socializmo principus ir dabar 
šmeižia jiems nepatinkamus 
darbininkus, bet dar rengiasi ir 
kitus kursto pradėt specialų me
džioklę ant tų socialistų, kupie 
priklauso prie SLA. Tai vienur, 
tai kitur svarstoma tas klausi
mas, išnešama rezoliucijų (žiur. 
“Žarijos” 9-tam nuineryj LSS. 
VIII rajono rezoliuciją prieš Su
sivienijimą ir LSS. narius) ir 
šiaip jau rengiamasi pradėt 
“valyt” LSS. narius iš SLA. 
Taigi, ‘‘revoliucija” jau prasi
deda. Bet koks tikslas ir išro- 
kavimas tų žmonių (“kairiųjų” 
socialistų)pradėt tokį darbą, tai 
lik jie vieni težino...

Visiems aišku, kad SLA. yra 
pašelpinė — apdraudos organi
zacija. Joje priklauso tie dąr- 
bildukai ir darbininkės, kurie 
nori save apsidrausti ir, patikus 
nelaimei, gauti iš jos pagelbą,

[Iš jų darbų pažinkite juos!]
“Nors liūdna taip rašyt, bet 

prisieina išreikšti tą, kas yra 
ant širdies, prisieina sau užduo
ti klausimą: nejaugi visi tokie 
jolševikai, kaip kad dalis musų 
ietuviškų ‘bolševikų’? Nejaugi 

ir kitų tautų frakcijiniai orga
nai tokius kovai budus vartoja, 
kaip kad musų? Nejaugi ir kilų 
autų redaktoriai ir literatai pa- 

vadavo Rusijos izvozčikus ir 
visus jų gatvinius išsireiški
mus perkėlė į frakcijomis orga
nus?...” .

’ Kieno tie žodžiai, kada pasa
kyti ir kur? Bukite ramus, jų 
autorius nėra joks socialpatrio- 
as, ne sociališdavikas. Jisai kfa- 

štutiniųjų “kairiųjų” organo 
' Jiisvės redaktorius — V. Pauk
štys. “Tą, kas yra ant širdies” 
, isai išreiškė aštuonioliką me
nesių atgal, taigi gale 1917 metų, 
šreiškė ten pat, kur jisai dabar 

visokiausiais budais [jis pats1 
tuomet sakė: “faktais, išgautais

Iš jų darbų pažinkite juos!
O pažinti juos iš jų darbų — 

nesunku.
buržujus, išdavikas, kunigų bi-
či trolis et cetera. Strazdas, Jur
gelionis — negeresni. Kolei vi e- 
čiai — jie kraštutiniųjų orga
nui senai kai kaulas gerklėj...

Kraštutiniųjų organas sta
čiai kursto sąjungiečius iš
mesti tuos “brudus” [tokio da
lyko, kaip “brudas,” rusų izvos- 
čikai turbūt nežino....] iš Są
jungos. Mesti — už ką?

Ugi todėl, kad jie socialburžu
jai! Jie suorganizavo Lietuvių 
Darbininkų Tarybą, jie stengia
si organizuoti ir šviesti liet, dar
bininkus nepasiklausę, negavę 
leidinio tų, kur visa atmeta, ku
riems gana tik vieno ytin skam
baus žodžio — bolševizmas.

Negana to. Vienas tų “brudų” 
tūloj rajono konferencijoj už- 
reiškė: “Po to, kada čia susirin
kusieji delegatai varo klerikalų 
ir gal būt juodašimčių darbą, 
aš viešai užreiškiu, kad nema
tau reikalo dalyvaut tokioj kon
ferencijoj. Šitaip pasielgti pri
valo kiekvienas save gerbiantis, 
išmintingas ir padorus sociali
stas...”

Kasgi yra tašai minių veiki
mas? Palįs kraštutinieji kalba 
apie lietuvius] šito dar neišaiš
kino. Bet iš jų rašymų ir kal
bų numanu, kad jie skaito jį 
labai svarbiu ir nulcmenčiu mu
sų judėjimą faktoriumi. Bet va
dovaujamieji socialistiniame ju
dėjime teorininkai jau senai su
kritikavo šilą pasakaitę. Kraš- 

/tutiniesiems ir tai nežinoma. 
Pagalios, tas kraštutiniųjų iliu
zijas sukritikavo ir patsai gyve
nimas. Tai, ką kraštutinieji 
vadina minių veikimu, kiek 
pažymiau rcikšdinaši tik tam 
tikrais periodais. Bet kaip rusti 
ir plati yra jo pradžia, taip men
ka ir netikėta jo pabaiga — jei
gu už to veikimo nestovi rimta, 
organizuota spėka.

Pagalios, atsidėti ant šitokio 
veikimo, dievinti jį [kaip tai da
bar daro musų kraštutinieji] — 
yra didžiausis, kokį tik galima 
rasl|i, atžagardidiSkuma$.

Ofiso Tcl. Yards 2544
Besiden. Tcl. Boulevard 5602

JohnW.Sarpalius,M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso valandos 
10:30 ryta iki 12 dieni);

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

Nedaliomis neprimama

3252 So. Halsted St., Chicago, III.

DR. S. NAIKELIS ' 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Avė.
Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m.

NerlčHomis 10—12 a. m.
Phone Drover 7042

Cicero offfce 
4847 W. 14th St.

Vai. 1—4 p. n>. Ned. pagal
Phone Cicero 39

Rezidencija 3336 W. G6th
Phone Proapect 8585

KUt
8L

Dr , Montvid
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

25 E. Washington St., Marahall F i jei d Annex, 18 flioras, Saite 1827
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St. Phone Canal 4626
Valandos: G iki *8 vakare j

Rezidencijos telefonas West 6126 z

Brouikly.no


24 d., 191d NAUJIENOS, Chicago, III.
Fagelbėti pada

ryti stipriais, 
astrais, rau
dono kraujo 

Ameriko
nais.

DABAR
Yra varto

jimas virš 
trijų milijo

nų žmonių
I kas metas.
.* Jis padidys 

stiprumą, silpnų, nervuotų, sui
rusių žmonių daugelyje atsitiki
mų i dvi savaiti laiko. Klauskite 
apie tai savo daktaro arba ap- 
tickoriaus.

'r

Dr. O. VAITUSH, O. D’ 
AKIŲ specialis

tas. Lietuviai, jei 
tųs esate ner- 

vuoti, turite gal
vos skaudėjimą, 
ir keblumus su

jūsų akimis, ateikite ir pama
tykite mane. Patarimas dykai 
moterims ir vyrams ir vaikams 
Egzaminuojama akjs ir gerai 
prirenkami akiniai. Valandos 
nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. 
1553 West 47th St., Chicago.

Kamp. Ashland Avv. 
Tel. Drover 9660.
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Milda Teatras 
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeviHaus Permaina.
l^nedėlyj. Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15e. Balkonas 18c 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1 c ir 2c kariškos mokestį*
■ 4 DIDELI AKTAI KASDIEN , 
’ HALSTED ir 12-»a GATVĖS

A. Rucevičius.

Rugiapjūte.
I.

Giedras buvo paskutinių va
saros dienų rytaš. Saulė, paki
lus gerai ant dangaus, leido že
mėn ilgus ir šiltus savo spindu
lius. Rasa, išvydus kaitrius sau- 

' lės spindulius, greitai nyko. Ore 
dar jautėsi nakties tylu. Tik 
kur-nekur paukščiukai skraidė 

I ir įvairiais, linksmais balsais 
sveikino atgimusią dieną; ir 
jiems, matyti, giedroj dienoj 
linksma paskrajoti, pdčiulbėti. 
Kur-nekur jau trauke į laukus 
prie darbo vyrai su dalgiais; ant 
pečių; paskui vyrus sekė ir mar
gaičių bureliąi. Buvo tai ru
giapjūtės metas. Kur-nekur ty
kus vėją lis, pabudęs iš nakties 
miego, tylomis judino nubudu
sius rugelius, lyg pasityčioda- 
masis nelaimingu jų likimu. Ir 
visa budo ir visa rengėsi prie 
dienos darbo.

Rugiapjūtės metas sodžiaus 
žnjogans metiniame gyvenime 
užima ne paskutinę vietą; ru
giapjūtės metas priduoda žmo
gui energijos, sužadina jausmus. 
Vieni laukia šio laiko, tarytum, 
su baime, kiti netgi nekantriai 
ir, prisiartinus rugiapjūtei, šna
bždasi tarp savęs: “Jau arti ru

Specialis • Išpardavimas
Idant pertikrinus visus narius ir rėmė

jus, jog narių skiepuose galima pirkti gerą 
tavorą daug pigiau negu kur kitur. Išstaty- 
sime didelį sandėli marškinių numažinto
mis kainomis ant išpardavimo.

Marškiniai su apykaklėmis, ar
ba be antkakliu,. labai. .urvu 
prasta kaina $1.50, parduosime 
tiktai už .....................................
kelio, labai puikių spalvų, pa-

šis išpardavimai tęsis per visą šią savaitę 
Pasinaudokite iš šios progos ir ateikite tuo- 
jaus, kol yra iš ko išsirinkti.

MARŠKINIŲ
DVIEJUOSE NARIŲ 

SKLEPUOSE

giapjūte,” arba: “Jau prasidėjo 
rugiapjūtė, ir kiekvienas ren
giasi drąsiai stoti prie šio darbo. 
Bet tai sunkus yra darbas —- 
rugiu, kirtimas. 

* * ♦
Mikaičio bernai ir samdinin

kai kaipgi traukė prie darbo, 
bet ėjo visi išlėto, pusbalsiai 
šnekučiuodami. Ėjo taip ar tai 
iš papratimo, ar tai nenorėdami! 
išsyk persunkia! užsivožti sun
kiu darbu ir nepavargti ligi ga
lo, ar tai bijojosi didelio rugių 
ploto, nes Mikaičio lauko buvo 
daug, o per tai ir rugių nemaža, 

bet ėjo nuliūdę, ypač Kailius 
— kaiti jį čia visi vadindavo — 
Mikaičio samdininkas — ėjo gi
liai užsimąstęs. Pirmiausia 
traukė bernai, paskui samdinin
kai, pypkes rūkydami, paskui 
jų ėjo griebikės (rišėjos) susi
kibusios ir linksmai šnekučiuo
damos, a n (galo Sekė pats Mi- 
kaitis.

Priėję prie rugių, visi truputį 
sustojo, pasidėjo viršutines dra
panas, apsižvalgė į visas puses 
ir, pasigalandę dalgius, stojo 
viens paskui kito ir pradėjo kir
sti. Rugeliai tik sudrebėję ir 
nulenkę galvas virto po savo bu
delių kojonVis. Kuo tolyn, tuo 
shiarkyn saulelė kaitino. Iš pra
džių dar visi linksmai dirbdami 
kalbėjosi, kariais juokėsi... bet, 
praslinkus nekuriai valandėlėj, 
juokai ir kalbos pradėjo nutil- 
i. O saulelė vis kaitino smar
kyn. Dabar jau visi nutilo: tik 
iuvo girdėtis dalgių skambėji- 
nas ir pakirstų rugių šnabždė- 
inias. Kiekvienas išvavęs pra

dalgę į galus ir sunkiai atsidu
sęs šluostėsi riedant per veidą 
prakaitą ir vėl už darbut Ir taip 
dirbo ligi pačių pietų.

Lietuvių Rakandfi Krautuvė
(THE PEOPLES FORNITURE CO.)

1930-32 So- Haisted .St. Tel. Canal 6982. Chicago, III.
S|x‘riale kaina per šį mėncs.į Pn.rinnudokitc. proga. Kam reikalingi rakandai, piTkitc da- 
bar. Didžiausias pasirinkimas geriausių rakandų. Jaunavedžiams diKnlam puikias dovanas.

Visokių gatunkų vaikams lo
vų kės,<lai los medinės C C Art 
ir plieninės nuo ųJU.UV 

ir augščiau.
Visokių didumų Jedaunės (Icc 

Bos) kieto medžio varauniai pa
darytos. Parsiduo- <|*y £rt 
da nuo ....................

ir augščiau.
Ni€\v HOME

1 HE 
MACHINB

Didžiausias pasirinkimas se-

NUyoči"'.’'.‘"v... $13.00
ir augščiau.

Geriausios ir patogiausios na
mu darbui siuvamos mašinos pil
nai gvaranluotos. flfl
Parsiduoda nuo .. v»Ww

ir augščiau.

Prekybos Korporacija Palatine
Du Skiepu.

1112-1114 Miiwaukee Avė.,
1701-1703 West 47-|a,

< -----------_- , „ -___________________________________ ...

Kaip Išsigelbėt Nuo 
Mokėjimo Raudos
Randos pakeltos ir viskas parendavota. Nusipir

kite namą pirma negu kaina ant namų taipgi bus pa
kelta. .1 n*-. ;

DABARTINIS DIDELIS REIKALAVIMAS NA
MŲ PAKELS JŲ KAINAS, nes MATERIJOLAS, 
DARBININKAI IR RANDOS BRANGSTA.

H. E. Poro n to
Vice-Preiident

John W. Gorby
Vice-Presldent

W. N. Jarnagin 
Prezidentas

FABIJONAS 
l’žrubržinio 
ir Lietuvių 

skyriaus 
vedėjas.

A STATE BANK

J. R. Rolley
Pag. Kasininko

Frank L. Webb
Kasininkas

A. Petratis 
Hcal Eslate ir 
Ins. Sky. Ved.

F. C. Hoebel
Pag. Kasininko

Delio nepirkite namą pakol dar pabudavoti namai 
nėra visi parduoti?

Gerai išrokuojantis žmogus turėtų dabar pasisto- 
roti sau namą ir ant visados išsigelbėti nuo mokėjimo 
randos. , dB hū ?

Ateikite pas mus, o mes pasistengsim jus užga
nėdinti.

Central Manufacturing Oistrict Bank
(A State Bank)

1112 W. 35th St. (3 blokai nuo Haisted st.), Chicago
. TURTAS $5,000,000.00

BANKO VALANDOS: 9 rytu iki 3 po piety. Subatomis 9 ryta iki 1 po 
pietų. VAKARAIS: SEREDOM1S IR SUBATOMIS nuo 6 iki 8 vai.

Po piel kiekvienas skubinosi 
kur-nors po pavesiu prigulti ir 
pasilsėti .po sunkaus darbo. Kai
lius su Kirka, Mikaičio antru 
samdininku, taip-gi sėdėjo so- 
delyj, plačiam augštų šermukš
nių pavėsyje ir rūkė pypkes.

—Smarkiai šiandien varėme, 
net mano visi marškiniai šlapi, 
prakalbėjo Kirka. •

A—a!—atsiduso Kailius.
— I>a nieko butų dirbti, jei ne

būtų taip karšta...
Taip, saldė labai kaitina, — 

ištarė Kailius, galva palingavęs.
Ir vėl abudu nutilo; tik dide

lius durnų ratus leido iš burnos. 
Kirka, pasirėmęs galvą ranka, 
toli žiurėjo į laukus, kur jau 
buvo matyti daug sustatytų ru
gių, o Kailius lik žiurėjo į žib
inę ir nežinia apie ką mąstė.

—Tai sunkiai prisieina žmo
gui dirbti šiame pasaulyje, 
prakalbėjo vėl Kailius, vis žiūrė
damas į žemę, — man net ran
kas pakirto nuo mosavimo dal
giu.. . Bei kaip mĮatyt, tai nevi- 
siems taip sunkiai reikia dirbti... 
Vieni lengviau dirba ir pinigų 
turi, kili, rodos, suvis nedirba 
ir gyvena... o čia tu, žmogau, 
dirbk-dirbk, bėgk-bėgk, o vis 
kaili nieko nėr, taip nėr...

—Teisybę sakai, pritarė Kir
ka, — šiai kaip ir šitas gaspa- 
dorius, ar jis dirba? Ne! Ir 
šiandien atsekė į laukus, kaip 
vuodega... rankas sukeilęs užpa- 
galyje, lik vaikščioja, kaip koks 
prisiuvąs, net pikta žiūrėti —- 
nusispiovė ir, pasidėjęs po gal
va kepurę, prigulė. '

Kailius dar valandėlę pamąs
tęs taip-gi pavirto ant šono ir 
greitai užmigo. Bemiegant pra
dėjo šalmuoti. Jam rodėsi, kad 
jis kerta smarkiai rugius, vis no
rėdamas aplenkti kilus kirtikus, 
bei šie vis ėjo pirmyn, jį palik
dami.. . o Mikaitis, netoli stovė
damas, juokėsi iš jo silpnybės... 
Tai vaikai įsikabinę į skvernus 
verkė ir prašė valgyti... Tai 
jam rodėsi, kad jis eina keliu ir 
randa maiši) pinigų, ir kųks ten

(Tąsa ant 6-to ^pulspl)

Rūgšti Smetona
Mes dabar gatavi esame 

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

Rūgščios Smetonos 
Produktai

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

kasdien švieži. Ateikite arba te- 
lefonuokile.

« Lawndale 255.
GUD FUD DAIRY PRODUCT 

CO„
2721 W. 12th St., Chicago.

Armonikas ir Gra; 
mnfonus. Taipgi 
taisau senas viso
kios rųšies.

Kam reikalinga 
viršui paminėti 
daigtai, -kreipkitės 
šiuo adresu:Visokios rųšLcs 

liai, sulankstomi, 
vėliausios mados 
pintiniai nuo ...

ir aiigšėlau.

vaikų ve/.imč-
skuriniai ir

$5.00

Darau Piano-

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

Geriausia Vieta Pinigams
Dėk savo uždarbį į atsakančiausią vietą, kame jūsų pinigai kelis kartus pasi
daugins. Pirk lotą ir pradėk su $25.00 o nėjusi kaip busi savininku puikaus lo

to, kurio kaina kelis kartus pakils.

A
F )

PIRK PAKOL PIGIAI GALI NUPIRKTI.
Pradek šiandien taupyt, o ateityje džiaugsitės. Nelauk pakol bus prrvėlu, nes šitų 

lotų kaina greitai kyla, kurie randasi gražiausioj dulyj Chicagos. Morgan Park Gardeli 
Subdivision, kur puikus medžhu puošia visą apielinkę. Visur žolė žaliuoja, ir kvietkos 
žydi. Daugumas lietuvių jau gyvena toj puikioj gamtos puošiančioj apielinkėj, 
turi puikius savo namus ir gražius daržus, kuriuose užsiaugina sau užtektinai 
daržovių, ir kuriems pragyvenimas daug pigiau atsieina. Jie visi gyvena labai 
ore, kur visada būna sveiki palys ir jų šeimynos.

ir visi 
visokių 
tyrame

z ATVAŽIUOK TUOJAU IR PAMATYK ŠIUOS UITUS
Šilas subdivizinas dar nesenai atsidarė, bet jau daugybė lotų tapo parduota, ant ku

rių bus gražus namai budavojami. šilas Subdivizinas randasi nelik gražioj vietoję 
bet ir parankioj, kad iš visos Chicagos miesto dalių yra parankus važinėjimas, ir už 5 
centus visur galima nuvažiuoti. Taipgi, norintiems gauti darbą, netoli randasi viso
kių dirbtuvių, kuriose uždirba gerus pinigus.

KAS PIRMESNIS, TAS LAIMINGESNIS, tas galės išsirinkti gražesnioj vieloj lotą 
ir pigiau, nes tokia žemu lotų kaina tik yra ant trumpo laiko.

LOTAI PO $275.00, ir augščiau, $25.00 įmokėti ir po $5.00 ant mėnesio. Su užmo
kėtais cumeiitiniuis saidvokais 6 pėdų pločio. Ne tolimoj apielinkėj nuo čia panašius lo
tus parduoda po .$81X1.00 ir augščiau, ir šitų lotų kainą 'bus trigliba trumpame laike.

SAUGIAUSIAS ir Pelningiausias įdėjimas pinigų ant smarkiai augančių lotų kur 
kiekvienam keletas įdėtų dolerių uždirbs didelius pinigus.

Lietuviai nepraleiskite taip puikios progos. Atvažiuokite į bendrovės ofisą prie sa
vininkų minėtų lotų, kurie jums parodys lotus, ir palys galėsite suprasti apie jų vertę.

Liberty Land & InvestmentCo.
3301 So. Haisted Street, CHICAGO, ILL.

Rusiškos irr Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzio 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Art) St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

—■ ..... .

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

naujo ofiso prie
—4722 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų 8200.00 vertis 
Phonografų, pasilikusi sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantini alata veltui. 
Mes taipgi turime ke- 
Jetz augštos klesos 

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

pratuštinti vietų.
Mes taipgi turime 
8650 player piano, 
garantuotų 10 metų 
ir vartotų tik 8 savai-

les, kuri mes parduosime už 8325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIL’RCTI. Si yra stebėtina pro
ga. 'Ateikite arba rašykite tuojau*. 
PIUSIUNčtAME Už DYKA.
WE9TERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

EXTRA
Pirmutine Lietuviška Gydyk

lą Chicagoje
Naujausios sistemos

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

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

DR. YUSZKIEWICZ 
1107 Milvvaųkee Avė., Chicago

Phonc Huir.boldt 457
------------ _ . . t

y^UJ!!.1-! !.■■■■■ JI .W ■■l11. g*
Ofiso valandos: Kiekvienas vaka
ras, Subatomis po pietų ir Nedė- 

liomis nuo 10 iki 0.

Dr. Joseph Ziff
AKIŲ SPECIALISTAS

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

Telefonai Boulevard 4790

PARSIDUODA 
Seni Laikraščiai 

Gražiai sulankstyti 
ir surišti.

Po 1c. svaras 
NAUJIENOS

1739 So. Haisted Street, Chicago

Vyriškų Drapanų Barbenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkolai, verti nuo 
$•>0 iki $50 dabar parsiduoda po 
$15 $35 siutai ir overkotai, ntto 
$$15 ir 25 dolerius

Nauji, daryli gatavi nuo $15 iki 
$35 siūlai ir oVcrkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių, ,

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visįii mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertes nuo 825 iki $85 dabar 
$5, ir ąugšč.imi. Kelnas nuo 81,50 I- 
ki $4,50. Vaikinams siutai nuo $3,00 
iki 7 dolerių

Atdara kasdien, nedaliomis Ir va
karais

S. GORDON
1415 So Haisted St Chicago, III



MILIONAI SLOGOS BAKTERIJŲ SKRAIDO ORE (Tąsa seka nuo 5la pusi.)

Oras yra perpildytas ligos bakterijomis.

Kiekvienas turintis slogų žmogus paleidžia imliomis ma
žų ligos bakterijų su kiekvienu atsikosėjimu ar čiaudėjimu, taip 
kad kada matote gatvekaryj, ant gatvės ar bile viešoj vietoj tu
rintį tą ligą žmogų atsikrankščiant, kiksint ar čiaudint, kiekvie
nas esantis netoli jo yra pastatytas pavojun užsikrėtimo ta liga.

Jus kariu su kitais daug kartų dienoj būnate pavojuje už
sikrėsti slogos bakterijomis. Bakterijos didinas milionais ir o-
ras. kuriuo jus kvėpuojate yra net tirštas nuo mažyčiu

N ekuric žmonės įstengia priešintis ligai, kuomet kiti grei
tai pasiduoda ir atsiduria jos nemielaširdinguose naguose. Kada

laikyti kūną ant tiek tvirtu ir sveiku, kad bakterijos negalėtų

joms ir sunaikinti jų pastangas.
Sloga yra viena iš atkakliausių ligų ir dauginusia luina šaltame, 

drėgname ir nesmagiame ore. TeČiaus nereikia skaityti ja neišgydoma, 
nors yra tuksiančiai jąja sergančiųjų, kurie, beabejonės, yra pasirengę 
manyti delei savo patyrimo, kad jos išgydimas yra negalimas.

Bet kaip ir kituose užsikrėtimuose, visa bed i yra, kad sloga yra vi
sai nesunrasta ir lodei klaidingai gydoma. Kadangi tie maži bakterijų 
velniūkščiai užpuola švelnutes nosies ir gerklės plėveles, uždarydamas 
praėjimų orui ir erzindamos jautrias nosies gerklės plėveles, dauguma 
daro klaidų gydydami vien ligos simptomus ir nežiūrėdami j jos prie-

Jus galite vartoti Mirkšluvus. Štnirškimą, plovimų, tepimų ir kitus 
dakkus galionais ir daigiausia kų jns galite tikčties iš tokio gydvmo.

linkui nuolatinio atsikratymo nuo ligos ir to jus negalite tikčtics, kol 
jus nepavartosite gydymo, kuris pasiekia tiesiog ligos priešastis.

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

prisigėręs slogos bakterijų ir jos tęs las savo er- 
tik jos bus kraujuje.
išmintingu gydymu yra tokis, kuris išvys ligos

žinančias atakas kol

Todėl vienatiniu 
bakterijas iš kraujo.

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

Jeigu jus norite vaisto, kuris eina tiesiai i ligos lizdų, pradėk imli 
Laxcarinų, šiandien ir išmeskite justi šmirškines ir kitus lokalios gydy
mus, kurie stačiai negali pasiekti jūsų slogos. Jus busite užganė<ynti iš
mėginę tų vaistą ir greitai'busite kelyje j pilnų pasveikimų.

Laxcarin neparsiduoda aptiekosc. Pradėkite jį vartoti Šiandie. Jeigu 
jus kankino vidurių užkietėjimas, žarną neveiklumas per gana ilgą lai
ką, geriau įsigykite pilnų gydymų iš šešių dėžučių, kurios kainuoja tik 
penkis dolerius, arba užsisakykite dėžutę išbandymui už vienų dolerį. 
Parduodama vien Laxcarin Products Co., Dept. 1.-2, Pittsburgh, Pa.

Silpnos
Akys

Priežastis nervų ligos
žmonės serga galvos skaudėji

mo ir nervų ligomis, jie ima vi
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikinų pagelbų. Išgydy
mui preižasties yra darbas
Kompetentiško okulisto
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemą — tuo ta
rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akįs yra silpnos. Lai-

Jeigu Aš Prašalinsiu 
Jūsų Tinsulus Jūsų 
Gerklės Ligos Pasi
baigs

Yra įsteigtas faktas tarp mok
slinčių. kad tonsilai yra priežas
tis gerklės ligą.

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingu perą, kurie yra 
nriežastiin gerklės ligos. Tonsi- 
litis tankiai yra pradžia tuberku
lioze. Visi gydytojai pataria pra
šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su-

NAUJIENOS, Chicago, III Subata, Gegužės 24 d., 1919

kimu darbininkui. Sis pa griuvu

reina sunkus vežimas ir sutru
pina koją arba ranką, (tas alsi-

krislas, juokeli lys balsas kalbČj- 
jo jam į ausį: ‘‘tai tau šitie pi
nigai už tavo sunkius darbus; i tinka labai taukiai).

žmjonių prisėstas.
prisiartinus. Kailius

su iš akių išnyksta. dą, apriša ją ir vėl pristato prie
štai jis mato kalnuotą kelią, darbo. Arba lipant prieš kal- 

kuriuo važiuoja vežimas, pilnas ną kada badas nemielaširdingai 
Arčiau jam mušdavo žnįones, rėkdavo po- 

pamatė, imi ir plodavo delnais, priduo-
kad vieton arklių buvo užkin- darni drąsos darbininkams, ar- 
kyta žmonių daugybė. Balai to j ba įkalbinėdavo jiems, kad už 
vežimo giliai grimzdo j smiltis, i ju kantrybę ir darbą Dievas šim- 
o dulkės apsiautė visus žmones.1 teriopai užmokės danguje, kur 
Kailius net sudrebėjo, kada ve- , jie apturės laitn^ę ir linksmybę, 

sirupinlų taip ponai darbi-žinias suvis prisiartino, čia jis . Nesirupinių taip ponai .....
pamatė baisu paveikslą: didelis niukais, jeigu nebijotų bloges- 
vežimas puikių ponų prisėstas, I nėse vietose apvirsti ir netekti 
kurie iš vežimo gėrėjosi apygar-; savo sėdynių.
dos vaizdais. Vežėju buvo ha- Kailiui rodėsi, jog badas lyg

ant kimo mėsų nu
ji įveria už pi lies, jau jam nori 

. ir juo- 
Kailiau! 
..lis no-

su botagu injtšo, kapojo
nes, baisiau už neverciausius gy-' kiančiu balsu šaukia: 
vu litis. Žmonės įsireižę lem-! Kailiai*! eik dirbti!”, 
n." 11 (>■> I k i <1 i-oždn-. ' . -t.. i — ^i! 1 i i..!..
mt. Jų veidas buvo ĮKaiięs, 
raudonas, visas prakaituotas. 
Vieni ponai kalbėjosi ramiai.

Kad ir buvo ponams smagus

nes prie kiekvieno vežimo krės

Į prieškalnes ponai nemanė iiu-

butų traukli, kur žmonės klup
davo ir puldavo iš sunkybės, o 
badas išpūtęs akis ir neduoda
mas nė vienain| atsilikti, kaip 
kerta, taip kerta visiems per 
galvas, neleizdamas nė trupu-

nuo kalno, kada vežimas grei
čiau eina ir smarkiau sujuda, 
nukrinta vienas, kitas ponas. 
Badas luojaus užnarina virvę 
jiemjs už sprando ir pristato 
traukti vežimą, , į tą jie žiuri, 
kaiį’) į didžiausią nelaimę. Ta
da ponas nuliūdęs su nusižemi
nimu traukia vežimą drauge su

Kailius matė, jog ponai netik 
vien manė apie save, bet ir šir
dingai rūpinosi tais žmonėmis, 
gyvuliais paverstais... Sėdėda
mi vežime, tankiai išreikšdavo 
savo širdingą prijaulini|ą tiems, 
kurie traukė vežimą, o labiau- 
si:ii, kuomet prilenkus spėkų ko-

štai jis pabunda.

prikelti, kalbėjo Kirkti, kru
tindamas už peties Kailiu: —

siu.

Ar nuvažiavo?... Kur nu-

Kailius, dairydamųsis j šalis.

joji lik eik kirstų; jau visi išė
jo-

Kailius pašoko ir skubinosi 
prie darbo su baime vis žvalgy
damasis į šalis. Eidamas šluo

III.
Po piet oras buvo tykesnis,

viršaus saulė lejdo ž.eįuėn savo 
ilgus jau lėkštus spindulius. Vė
jas suvis buko tutilęs; ir papk- 
šteliai tik kur-nekur medžiuose

Apsirūpink Kol Yra Laiko, Kad Pas
kui Nereikėtų Bedavoti = Dek Savo 
Pinigus, Savo Atliekamus Skatikus Į 
Geriausia Banka Sviete Į Savo Namus

PABKIIOLME SUBDIVIZIJA yra geriausia viela apsigyventi ir įsitaisyti savo 
namus greitu laiku ir su visai mažu kapitalu, čia visi padarė ir padaro pinigus, 
nes vieta labai paranki, ir praperles nesvietiškai auga.

PRADĖKITE ŠIANDIE RYTOJ GALI BŪTI VĖLU.
ŠITA subdivizija da nesenai atsidarė, o jau žmonių prisigri 

giasi oru čystu. Čia gyventi ir sveika ir ir labai pelninga. < 
dvigubai laimėsite: jūsų sveikata pasigerins ir jus praturtėsi te.

KAD IR
$10.00 i mėnesį.

Aplinkui yra visokių dirbtuvių, kaip kad Wcstcrn Electric Co„ ir kitos. Per

cero Avė.) ir 52n<l Avė. (Larainie Avė.) karai eina per praperles. čia 
gyventi tiktai atsakanti žmonės, namai budavojama, kaip matot ant 
tiktai toki, kurie puošia apielinkę ir savininkai nešą pelną. Delio šios 
labai auga.

Norinti matyti šilas praperles, meldžiami pasimatyti su manim, 
bilius jus nuvež ir viską parodysiu ir paaiškinsiu ant vielos, nes reikia

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

847 First National Bank Building
Jljfl r; Telefonas Randolph 7400 r t U i MlIM'M.HHMM ‘I i/t A

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

19th ir 50th Avė.

paveikslo

Automo-
pamatyti

Iškirpk .šit:) kuponų ir prisiųsk

Antrašas
ADAM MARKŪNAS

21 metų Chicagoje
Aš išgydžiau tūkstančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš Raliu tą 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymų.
Per 20 metų buvusi kreivomis 

akimis Sophia Masalus,lietuvė me
rginų, gyvenanti prie 4522 So. 
Paulina st., buvo atitaisytos krei
vos akys.

Jeigu jųsą akįs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
stų, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydymo metodą prašalinimui 
ligą. Aš jums užtikrinsiu nuola
tinį gydymą, ir suteiksiu jūsų a- 
kims sveika regėjimą. .. ... ........
mas vrų pavojingas, 
tuojaus.

Ausis.
Kurtumas ir užkritimas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma 
pasekmingai.

Kam kentėt nuo no*- 
sies ligų ir kataro
Daug akių, ausų ir gerklės li

gų paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos —nosyje.

Mano patyrimas prigelbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligą. 
Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. Aš 
pahuosuosiu jus nuo įpročio 
‘‘pagauti šaltį”.

Tonsilai yra priežas 
čia visų gerklės ligų

Jei jūsų tonsilai kuomet nors 
jusu buvo Užsidegę jie turi būt 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien jie įtraukia peru ir ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
palo neapsireiškia nuolatinė ger
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsihis be 
skausmo

Be chloroformo—be krau
jo—be ligonbuČio

Savo 21 metų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau speci- 
nlę moksliškų metodą nežinomą 
kitiems specialistams. Aš galiu 
prašalinti justi tonsihis visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra
ujo, be siuntimų jus j ligonbutį. 
Mano metodus yra visai ne kon- 

Atidėlioji-Į ksmingos. ir j minute aš aosidir- 
Msišnnkite bu. jusu gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau 
giau ir daugiau žmonių, kad pra
šalinus tonsihis—žmonės kurie 
tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.

Mano mokestįs yra 
nebrangios

AŠ visuomet nusitariau gydvti 
kiekvienų gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prašalinimų jū
sų tonsilų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jūsų gy
dymų. Todėl tas neužstos jums 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau, jus 
ir vėl sirgsite. Todėl ateik pas 
mane tuojau*—kol pasekmės nė-

• V A ! •

Dr. F. O. CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

21 metas prie State gatvės
120 So. State St., antras augštas. Chicago.

Vienos durįs į žiemius nuo Valandos: 9 iki 7.
The Fair Nedėliomis 10 iki 12

Naujos Dainos
Su Gaidomis

tuvišką dainą su gaidomis, 
rūpinau daug nauju dainą 
vyrą ir maišytą chorą.

dėl

lo. Dailios imtos geriausių lie
tuvių poetų. Turiu prirengęs 
sampelių dėl pasirinkimo. Nore 
darni gauti platesnių žinių ir 
sampelių kreipkitės pas auto
rių šiuo adresu:

M. GIRNIUS
3530 W. Lake St., Chicago, III.

užmiršti savo sapno. Dabar lik 
suprato, ddko jis turi taip 
smarkiai dirbti: “A-a, tai badas 
verčia mus taip sunkiai dirbti, 
įvirinėjo sau po nose: tai dy
kaduoniams mes turime duoną 
uždirbti, kurie sėdi ant mus 
sprandų ir naudojasi musų dar
bu; už tai taip sunkiai reikia ko
voti su badu... Tai badas pri
verčia liek prakaito išlieti ir 
tankiai pravirkdina vaikučius.” 

Smarkiai varai, Kailiau! 
Per varsnas buvai atsilikęs, o 
dabar jau pasivijai visus kirti
kus, - prakalbėjo balsas užpa
kalyje. Kailių net šiurpuliai 
paėmė; sudrebėjo ir ką-tik dal-

Staiga Kailius atsisuko ir pama-

—Cha, cha, ko tu taip išsigan-

gaspadorius.

damas prabilo Kailius ir tvėrė

Dabar kirto iš visų spėkų, nc-

nekarta šnairiai pažvelgdamas 
j gaspadorių. Jam akyse vis tik

bininkų veidai, kurie traukė ve
žimą, lai badas su iškeltu bota- 
gu — ir tyliai dirbo tolinus.

L '
Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St

Vicninlėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo laupomuosius pinigus j šią Tvirtų Lietuviškų Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsu pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

r 3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ran
kinius reikalus.
Rankos valandos nuo 9 ryto iki 1 po pietą Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Ųtarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBE:
JONAS B. BBENZA, Pirmininkas JULIUS C. RRFNZA. Kasierius 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm. S., A. SZYMKflWICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS BROžIS ' JONAS KROTKAS
ANT. ENZBIGIEL ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMKIEWICZ JUSTIN MACKEWICH
M. S. BRENZA JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

Reumatizmas Sau'gėlS.
Nesikankvkite savęs skaus

mais, Reumatizmu. Sausgėle, 
Kaulą Gėlimu. arba Mėšlungiu 
-raumenų sukimu: nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPfHtND ruo
štis lengvai prašalina vlršmi- 
uėtas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c j)er 
pnčta 55c arba dvi už $!.();>.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chlcago, III.

Knyga:“ŠALT1NIS SVEIKA
TOS”, augalais gydvties. kai
na 50c.

Liberty Bondsus 
dal| Išmokėtą, bondsu* Ii wa> 
SHvtngs stumps nuperka u# crs! 
Ėmei and Co.. 741) W Mndiwo «1 i 
kampa*- st., kampas
Qr»nrp 232 virt Panin"
Clotliing /Store atdara vakarais iki 
8 vai. Nedėliotais nuo 10 iki f.

Halsted

dkaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Apsauga Padėtiems Pinigams
security Bank
miiiHiniiiiiiiii imiii™ of chicago aaMiMMaBi

Mihvnukee A ve. cor. Carpenter St 
NARIAI FEDCRAL RESERVE SYSTEM 

3% PELNO- ANT P A D Ė T Ų PI NIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

'Pik k) išimto šiemečio 
šviežio ir tikrai vysto 
medaus siusime visur per 
pačių ir esprestų' 6 svarų

Taipgi pas mus galima 
gerai pirkti farmas be a- 

genlo pagelbos. Dabar 
^gražus laikas, atvažiuok 
pirkt puikią vietą su ja
vais, gyvuliais ir visukuo. 
Kasydami įdėkite marke.

M WALENčIUS 
Box 96

Hari, Miehigan

ROSELAND—CHICAGO, ILL. 
PRANEŠIMAS

Dr. M. I). YAMPOLSKY
kuris per du melu buvo gydytoju, chirurgu ir akių gydytoju dėl 
Suvienytų Valstijų Valdžios. Dabar apsigyveno prie

10821 Sp. Miehigan Avė.
< Telephone Pulman 452.

užimdamas vietų Dr, A. JI. ... , , ,.l.irchullz, Priėmimo valandos dienomis
jo pasekmingos praktikos per įp naktimis,

aštuoniolikų metų.

PIRMA NEG!' PIRKSI (ĮAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų. I.entą Rėmų Ir Storam* Po pi ere

SPECIALIAI: Maleva m h levo j i m ui Rtuhų išvidsns. po 11.40 ui gal.
CARR BROS WRECKTNG CO.

imiOI) H Halsted Rt, Chleago, I1L



Blogas virškini- 
oimas ir nešva

rus kraujas
Apsireiškia iš pricžas* 
ties daugumos skaus
mų atsirandančių pra 
tižioje nuo sugadinto 
suvirškinimo. Suma
ningi žmones žino, 
kad daugunui skaus
mų galima prašalinti,

Lietuvių Rateliuose.
BRIDGEPORT

jeigu savo laiku panaudos reikalingas priemones; tokiam apsi- ’ 
reiškime pasirodo žinomi saldainiai PAIUl'OIA, kurie išvalo 
kraujų ir vidurius. Suvalgykite pinu gulsiant 3 saldainius Ir 
persitikrinsite, kad jos veikia greitai ir tikrai. Ant rytojaus ųt- 
sikelsite nauju žmogumi.

Skrynutė PARTOLA kainuo- 

ja $1.00, 6 skrynutes už $5.00. 

Partola gavo auksninius meda

lius 0-se Pasaulinėse Parodose. 

Kiekvienoje lietuvių šeimynoje 
turėtu rastis skrynute Purtolos.

Graži ir tinkama dovana kiek 
vienam prisiuntusiam užsaky
mų ir pinigus sykiu su šiuo ap
garsinimu. Pinigus ir laiškus 
siųskite šiuo adresu:

APTEKA PARTOSA 
1(50 Second Avenue,

New York, N. Y., Dept. L. 1.
(196)

Apie šį ir tą.

Gegužės 20 dienų naujai įstei- 
glasai LSS. 4-tos kuopos mišrus 
choras laikė ketvirtų repeticiją. 
Repeticija laikyta Mark Wliite 
sųuare parko svetainėje. Pasta
roji repeticija pavyko dar ge
riau. Tik choro vedėjus vis dar 
nepasitenkina tuo narių-chori- 
slų skaičiumi, koks dabar yra. 
Esą, reikia daugiau. Yra te- 
čiaus vilties, kad ir tai išsipildys 
ir neužilgo jaunasai choras iš
augs į didelį chorų. 

* * *

sion ir Cąlifornhi gt., įcaip 8 v. I 
vakaro. (

West Sidc Coliscum> 1221 
Blue Island avė., kaip 8:30 vai. 
vakare. ■

Susi^nkįmų lėšęms padengti 
visur bus imama dešimtukas į- 
žangos.

Be sovietų valdžios atstovo 
Murtcnso tuose susirinkimuose 
kulbės dar |cąi4cprie socialistų 
partijos nacionalio pildomojo 
kpiųjietp puriai.

Zemčiuginis Balius
Parengtus Draugystės S v. Petronėlės 

Nedėlioj Gegužės 25 dieną, 1919 m. 
ŠV. JURGIO PARAPIJOS SVETAINĖJE,

32 Pi. ir Auburn Avė.
Pradžia 6 vai. vakare Inžanga 35 centai ypatai

Kviečia KOMITETAS.

| Sergėkite savo akis

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auk šori ui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą U* 
![aliu ištirt jūsų akis Ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at
teku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

18G1 So. Ashland Avė., Chlcaga, 
Kampas 18-tos gatvės

B-Mos lubos, virš Platt’o aptiekoa 
Tėmykite i mano parašą

Valandos nuo D-tos vai ryta Iki 
• vai. vakaro. Nedėlioja nuo I 
vaL ryto Iki 12 valandai dieną.

Hoffman Mokykla

Ant rytojaus, gegužės 21 die
nų, Mildos svetainėje buvo pra
kalbos. Rengė pramoniečių li

nijos lietuvių skyrius. Buvo 
pakviestas tūlas augias kalbėto
jas, kuris aiškino apie organiza
cijos reikalus. Paskui kalbėjo 
('ek-žčlč -—tuip«i apie unijų 
reikalus. Žmonių buvo apie du 
šimtu. Unijon įstojo penki nau 
ji nariai.

KASININKAS NUSIŠOVĖ.

Wililum Olson, 35 metų, ka
sininko padėjėjus Wi|son Bros, 
aplamoj vyrųms daiktų sankro
voj pn. 528 S. Węlls gt. vakar 
nusišovė savo miegamam kam
baryj 10932 S. State gt. Jis bu
vo sirgęs džiova, bet sakoma bu
vo pasveikęs. Kame jo nušišo- 
vnno priežastis nežinia.

KLERKAS NUŠOVĖ 
PLĖŠIKĄ.

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

1537 Nortli Robcy Street, Arli Milwaukee Avenuc

Pereitų savaitę tapo ylių su
nkiai sužeistas vienas nuolatinis 
Naujienų skaitytojas, A. Karpa
vičius. Sužeista dešinė ranka. 
Yra tečiaus vilties, kad pasveiks. 
A. Karpavičius dirbo Acme Boi- 
ler and Tank kompanijos dirb
tuvėj. 

* ♦ *

Reumatismo Worm’o
Reumatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduoles
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus i 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. W0RM

3400 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačtą — 81.10.

“Oficįalio organo” “htsako- 
masai” redaktorius, sako, fyli- 
nųs labai bed. Priežastis esanti 
ta, kad nėra kam perstatyti jį 
prieš “kitos tautos” žmones. Tai 
daro nemaža trobelių: reikia 

f
pačiam many ties, kad davus 
svietui suprasti apię savo gar
bingą profesijų. Taip buvę ir 
gegužės 21 dienų, kada jisai pa- 
stanavijęs nueit į rusų bolševi
kų konferencijų. — Sakau, vie
nas vargas pati tuos socialistus. 
Ot, butų visai kas kita, jeigu to
kio augšto mokslo vyrai butų 
dimikratų partijoj — dcšipiti- 
mis kartų butų introdusinti 
“gerbiamai publikai.”

— Gvaizdikus.

Great Atlantic A Pacific Ten; 
kompanijos sankrovon pn. 1900 
W. 59th St; trįs vyrai įėjo, at
važiavę automobiliu. Jie rado 
sankrovoj tik vienų klerkų ir at
kišę revolverius privertė jį iškel 
ti rankąs augštyn. Trečias ap
žiūrėjęs Į’egisterį rado jame $40 
ir pasįėmęs juos išėjo su kitais, 
palikę klerkų pas sieną liuosų. 
Tiems išėjus, klerkas pasiėmęs 
revolverį, išsivijo laukan ir šo
vė į vagilių, belipantį automobi
liui). Tas sukrito, bet jo clrau 
gai įsivertė jį auton/obiliun ir 
nuvažiavo.

Miesto darbininkai 
REIKALAUJA DAUGIAU 

ALGOS.

Septyni šimtai miesto rašti
nių darbininkų susiorganizavo į 
uniją ir prisidėjo prie Chicagos 
Darbo Federacijos. Jie pašinu 
tė savo komitetų pas miesto fi
nansų komitetų reikalaudami 
pakėlimo algų apie $15 mėne
siui daugiau. (

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

Mos perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę. 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais. Ketvcrgais ir 
Subatomis 9—9.

‘ Dr. FRENCH
Rootn 1210 Republic Bldg.

209 So. State Street Chicago. 1616
Vai: 1 iki 3 po pietų, ir pagal su

tarties. Vai.:
Phonc Harrison 7536

VENERIšKŲ LIG V 
SPECIALISTAS

South Sidc ofisas
West 47th St., Chicago.

( Aptiekojc)
4 po pietų iki 8 vai. vakare. 
Phone Boulevard 344.

Svarbi Pastaba
Daktaras w. m. lawhon

ĮŽYMUS SPECIALISTAS
Dabar yra apsigyvenęs savo naujame ofise

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

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAVVHON, M. D.
35 So. Dearborn St.

(Krapas Monroe) .

T0WN OF LAKE
Nepavykęs mass-mitingas.
Ketvergo vakare, geg. 22, bu

vo šaukiamas tarptautinis inass- 
m i tingus C. S. P. S. svetainėn 
(48th ir Hoijore gt.). Bet pavy
ko ne kaip. Gal būt todėl, kad 
rusų komitetas nepranešė ki
tiems brenčiams, o šaukiamuo
se apgarsinimuose pasivadino 
kaipo “kairiojo sparno socalis- 
tų partijos III internacionalas.” 
Daug žmonių paėmę tuos ap
garsinimus nei nesuprato, kų jie 
skelbia. Taigi žmonių -susirin
ko visai maža. Kalbėtojai bu
vo geri įr kalbėjo penkiomis 
kalbomis: ukrainiečių, lietuvių, 
rusų, anglų ir lenkų. Lėšoms 
padengti buvo renkamos aukos, 
bet turės dar iš iždo pridėti. Ne
suprantu, kodėl rengiant tų tar
ptautinį mitingų nebuvo praneš
ta kitų kuopų komitetams.

—Narys iš komitetą.

PATI PASLĖPĖ JO DANTIS. » ’

Gustave Koop, 2105 Leclaire 
Avė., kurį pati pašaukė tieson 
už nedavimą jai užlaikymo,
skundėsi teisėjui, Javcckiui, buk 
jo pati pųsĮėpusi jo fkuitič įp nc- 
duodauU jam. Teisėjas paklau
sė jos, kų ji veikia su dvejais 
dantimis. Toji teisinosi, kad ji 
neėmusi jo dantų; kad jam iš
kritę jie, kada jis^ęmęs bartis 
ant jos. Tąsyk ji paėmus juos 
ir pakišu* ]M) lova.

Teisėjas priteisė vyrui, kad jis 
dpotų pąčiai po $20 savaitei 
pragyventhnui.

.Pati išėjo labui užganėdinta. 
Naujienų DistrikTaS.

APIPLĖŠĖ LIETUVIŲ
BUTĄ.

Kambarys 307. /y* •
VALANDOS 9 iki 8 ChtCrlQrO
Nedaliomis 10 iki 1. V'lllVtt*

L. Martens Chicagoj.

Socialistai rengia nedėlioj ketu
ris mitingus, kuriuose kalbės 

sovietų atstovas.
________ i

Chicagon atvažiuoja oficialis 
rusų sovietų respublikos atsto
vas L. Martens. Ta proga pasi
naudodami, vietos socialistai 
rengia nedėlioj, geg. 25, net ke
turiose. vietose susirinkimus, ku
riuose L. Martelis pakviestas ap
siėmė kalbėti. Susirinkimų vie
tos ir laikas paduodama šiaip: 
f Carpenters Hali, 6412 So. 
Halsted gt., kaip 2:3Q po pietų.

K. P. Hali, 11037 S. Michi
gan avė., kaip 3 vai. po pietų.

Vakar vakarę p-lė Marcelė 
Bartašiutė ir našlė Jedviga Gu- 
žauskienė, gyvenančios prie 
1733 So. Halstcd St., išėjo į baž
nyčią, paslėpusios namie $55. 
Kada už valandos jos sugrįžo 
namk), jos rado butų įeitų vagi
lių. Viskas viduje buvo sujau
kei, sugriauta. Paliktieji na
mie pinigai taipjau buvo din
gti?

Moterįs išeidamos iš namų 
turėtų apsisaugoti irvnepalikti 
nieko namie, nes dabar vėl pri
viso daugybė vagiliį,. —J.

NAUJAS BANKAS.

Great Lakęs Trust kompani
ja vakar atidarė savo banko du
ris, kuris yra tuo tarpu ties ker
te W. Monroe ir S. Dearborn g. 
Banko kapitalas išneša $3,000,- 
()P0. Didysai banko atidarymias

Old Style Inn, kampas Divi- bus liepos 1 dieną.

N

Antanas 
Kozlowski

netikėtai sutiko mirtį ka
sykloje Wisconsin Ziuc 
Company, Be n ton, Wis- 
consin, Gegužio 17-tą d.

Del platesnių žinių gimi
nės ir draugai gali susira
šyti su viršminėta kompa
nija.

a+a
PETRONĖLĖ GAUČIENĖ

24 metui amžiaus, Kauno gub., 
Triškų miestelio, persiskyrė 

su šiuo pasauliu geg. 21 d., 5 
yal. ryto šv. Bernardo Hospi- 
tolėj. Velionė paliko nuliūdi
me vyrą Kazimierą Gaudą.

Laidotuvės bus geg. 24 d., 
8:30 vai. ryto iš vietos 3158 S. 
Union avė. i šv. Jurgio bažny
čią iš ten į šv. Kazimiero ka
pines.

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

Nulindęs
Kazimieras Gaučas.

SVEIKATA
arba tiesus ir trumpas 

kelias j sveikatą.
Sveiksta turi kelis šimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kią ligų. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiuntinuL.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”,
1739 S. Halsted st., Chicago, |ll.

Gerkite ir 
Gyvenkite!
BUHDOS Arlnitgu išvalymui pa

prastai veikia ant organizmo virš
kinimo ir valo kraują. Tai yra pa- 

, sėkmingas, švelnus ir malonus va- 
; lymo bodas. Greitai prašalina visus 
I užkietėjimo atsilikimus, apsunkini- 
I mas kepenų, dyspepsye, rūgštis vi_ 
į dūriuose, triukšmą ir galvos suki
mąsi ir plotinus nuo veido.

BURDOS Arbata išvalymui pa_ 
gintinu vaistu, gydymui peršalimo, 
kosulio, karščio arba vidurių kata
ro.

Kaina 25c už vieną pakelį. Gali
ma gauti visose aptiokose arba tie
siai per krasą iš

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

IVIephone Pullman 452.
Dr.M.D. YAMPOLSKY
Pasitarimo valandos 10 iki 12 
2 iki 5 ir 6:30 iki 8 vakare. 
10821 So. Michigan Avė.

BOSELAND-CHICAGO, 1LL.

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS; 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

33Q3 S Morgan St, Chicago, III

Ar Jys turite nesveikas a- 
kis, arba galvos sopėjimą?

Jeigu taip a- 
teikite pas Dr.

A. M. SMAR- 
GON, Oploinc- 
tristą, kuris 
per daug melų 
buvo L. Klein

Dept. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1401 So. Halstcd St., 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su didžiausiai galimu atsar
gumu ir mažiausiu įkyrumu. 0- 
fiso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
G:30 po pietų. Petn. ir NedCl. nuo 
9 ryto iki 12:30 dieną. Subat. nuo 
12:30 dieną iki 9 vai. vak. Res. o- 
fisas prie 3341 W. IGth St. dėl va
karų ir nedėl. pagal sutartį. Tel.
Didysis ofisas Canal 222. Ros. 

ckwcll 6112.

AKW 8PEC1AUBTA8 1 
Akla Ėaaamiauoja Dykai 
t Gyvenini ai yra j

inščias, kada pra 4 
nyksta regėjimą, v 

Mes vartotfam 2 
pagerintą Oph- / 
thalmometer. Y- f 
patinga doma at- S 
kreipiama i vai- f 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak ? 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną, f 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 ai a 

Telephone Yards 4117.

Boulevard 6487.

Dk. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir aku&eris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy- 
Tų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ruy ir kitokius elektros prie
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 1C—12 pietų, fe 
6—8 vakarais. Tclephcne Canal 3110.
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 3 S ryto, tiktai

Telephone Vard.*' ">032

Df. M. Stepnicki
3itu» S. Morgan st. Chicago

VALANDOS Nuo 8 iki 11 ryto • 
ir nųc b iki E vakare

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Uetavis Gydytoju ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: Pullman S42. 
VaL: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

DAR VIENAS VAGIS 
SUIMTAS. <

James Logan tapo suareštuo
tas Detroite vakar. Jis ir kili 
ketini bal. 17 d. pastojo Halstcd 
Street State banko pasiuntinį 
Dugganų ir iš jo atėmė apie 
$35,000. Jteturi kiti yra suareš
tuoti ir sėdi Cook apskričio ka
lėjime.

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, beparlyvi- 

šką huRraštį; tik $1.00 melams. Tai
pgi pirkitė tikrą medų tiesiog nuo 
fanuos. Blokinė 5 svarų $1.8o. Pri- 
siųskite markę dėl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas”
Box 96, Hart, Michigan.

Rez. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų,
Vaikų ir visų chroniškų ligų 

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

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

' Telephone Yards 1824.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos ano 8 1M 11 
Ii ryto ir nuo 7 Iki • vai vak.

325 So. Ralsted St, Chicago.

Dr. M T. STRIKOLIS
Lietuviu 

Gydytojai ir Chlrurtat
1757 W. 47 St. Chicago. HL 
z Ofiso Tel. Boulevard 1W

Re j Te] Seeley 420

PATARIMAI VAGIMS 
NAIKYTI.

Aid. Charles Scribner Eaton 
miesto tarybos piktadarystes 
komiteto susirinkime vakar pa
tarė policijai vartoti visokius 
budus vagims naikinti; jis pata
rė apginkluoti policijų kulkas- 
vaidžiais, ranlrinėnilis granato
mis ir karinėmis šaudyklėmis. 
Jo nuomone butų gera laikyti 

šaulius kaipo specialius sargus 
bankams ir kada parsieina vy-

DR. G. M. GLASER
PrakiHtuoJa 27 metai j
Gyvenimas ir Ofiaaa 
R Morgą a 8t„ k«rt$ M J

Chicago, III.
SPECIALISTAS

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ūgi 
OFISO VAI.ANDOS

Nuo 9——10 ryto, nuo 12—2 po

I
 pietų ir nuo 6—8 vakare, Ne

daliomis nuo 9—2 popiet 
rVlephon* V»rd» •8’’ I

maNaMKKuanMRHMaaanaaHM

Or. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgą*. Akalaria 
1120 8o. Halsted 8U, Chicago, P 
Kalba lietuviškai, latviškai lą d t 

rusiškai. I i
Valandos: 10-12 rytą; M va- '< 
karo. Tąl. Canal 4M7. ’.

MaaMIMinUIH »O R H i AMPUl I-II U—linu M B 'I i fW ua— III I ląu. *

SKAITYKIT IR PLATINKIT

f"n .................. ..
Tel. Yards 3654. AKUSERKA

rs.A.MIchnl6Wlcz
Baigusi Akušerijos ko- 
iegijų; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hoapitalėse ir Pasek- 

ingai patarnauji 
gimdymo. Duodu 
visokiose ligose 

ir mergi-

tis paskui vagius. “NAUJIENAS”

So Halsted Str 
nt antrų 

Chicago
Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėl i vak
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NAUJIENOS,, ChteagO
—— Subata, Gegulės 24 d., 1919

I\T A IT IICMIP* CTOTIC! Kardo vakaras įvyks nedėlioj, 25 
llAUJICllŲ d! Vilo d. gėaužčs, M. Meldažio svetainėj, 

2342 VV. 23 PI. c Kalbės advokatas 
I E. Jį BagoČilis iš Bostono

— Komitetas.

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-ŽĖMĖ E X T R A

Gatvių kampai kur visados galima 
gaut Naujienas nusipirkti.

VIDL’RMIESTYJ:
Madison ir l-ranklin, S\V kampas
Madison ir Well, NXV
Madison ir Stale, NVV
AtUims ir l.a Šalie, N\V 
Van Buren ir krankliu, NW 
Van Buren ir Wells. S\V
Van Buren ir Clark. SW
Van Buren ir State. S\V
Harrison ir NVnbash, NNV
l<8th ir Siute. N’\V

SOUTH SI D E 
ir Madison, ,\'\V 
ir Jackson, NVV 
ir Van Buren, SW 
ir 121b, NE 
Jefferson, NE 
ir MaxweJI. SIC ir NE 
ir 14th, NE 
ir 18th. SVV 

Archer. NW 
31st. NVV 
351h. NVV 
42nd SVV

ir 
ir 
ir 
ir 
Ir 
ir 51 si, SE

Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
12th ir 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted
Wentworlh ir 35th. SE 
\Ventwotrh ir 47th, SW 
Ashland ir 35th, SE

NORTH SIDE 
Milwaukee ir Paulina, NVV 
Milwaukce ir Lincoln, SE , 
Mihvaukee »r Rnbv. NE ir NVV’ 
\lilwaukee ir VVestern, SE

WEST SIDE 
Blue Island ir VVestern, NVV’

T0WN OF LAKE 
Ashland ir 47th, NE. Gross 
Halsted ir 47lh, SW ir NE 
Agentai ir šiaip kitos stotjs 

paskelbta vėliau.
bus

PRANEŠIMAS 
Dr. M L BOZINZH. 

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

POLONIA PHARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas Haymarket 

5282.

Pranešimai
Roseland. — 1 MPS. 67 kp. susi

rinkimas |vyks subatoj. geg. 24 d..

10501 MicnPan avė. Visos narės n;a 
lonėkite atsilankyti. — Organizatorė

f
Brighton Park. —• Adomo ir lie- 

vos Draugystės mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj, geg. 25 d., 2 
vai. |h> pietų McKinley Park Fi 'ld 
svetainėj. Yra svarbių reikalų. Vi
si nariai prašomi atvytki.

— Pirm. Thoinan Zurauskas

Draugystė Lietuvos Vėliava "Ameri
koje No. L rengia prakalbas utar- 
nink;\ geg. 27 d. Blinstrupo svet. 
4501 So. Hermitage Avė., Pradžia 
7:30 vai. vakare. , 

Kviečia visus Komitetas

LSS. 4 kp. JLSL. 1 kp. ir ’L’T 
Kliubo lavinimosi susirinkimas į 
vyks nedėlioj, geg. 25 d; 10 vai. ry
to. Aušros svet. 2001 So. Halsted st 
Draugai malončkite atvykti laiku 

Prim. S. Zave

Subatoj, gegMasa-Mitingas. _ _ _
24, 8 vai. vakare, įv' ks masinis ■su

sirinkimas Nevv Coliscume, 1221 
Blue Island Avė., tikslu išdi .kukuo
ti svarbius einamojo momento dar
bininkų klausimus ir uždarioms. 
Kalbės Stedmanas. Katterfeldas, š**- 
nliakoVas, AVagenknecktas ir I 
Bus imama 15 centų įžangos lėšoms! 
padengti.

Kenosha, Wi«. — Nedėlioj gegu
žės 25, kaip 2 v. po pietų Danish 
Brotherhood Dailėj rengiamu dide
li debatai, 
klerikalai ir tautininkai, tema kas 
tikrai kovdja už Lietuvos lasvy? 
Kenoshiečiai, nepralieskile tų de
batų. . — Komitetas.

Debaluos socialistai,

PAJ IEŠKAU Žuko Jono, paeina 
iš Kauno gtib.. Reseinių pav., Kalti
nėnų parap.. Godvašų sodos; apie 
14 metų kaip Amerikoj, pirmiaus gy
veno Chicago, III., o dabar nežinau 
kur. Meldžiu atsišaukti arba jei kas 
žinote, meldžiu pranešti, nes turiu 
svarbų reikalų. *

WM. ŽUKAS,
1014 \V. 341h PI.. Chicago, III,

PAJII'ŠKAU dviejų pusbrolių, Pe
tro ir Stepono Janušiimiukų. Paei
na iš Kauno guli., Suvainiškiu parap. 
Jie palįs ar kas žinote, malonėkite 
pranešti:

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

PA.IIFŠKAU savo vyro Antano 
Skridulio, kuris prasišalino 13 d. ge
gužio palikdamas mane su I vaikais 
be jokio cento jeigu manai duotie 
vai'ems duonų, sugrišk pakol nepa- 
duoti į miestą. Jis pats, arba kas ži
note meldžiu pranešti.

JULIJONA SKRIDULIENR 
836 \V. 341h St., Chicago.

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

MARY ŠVOBA, 
1-123 Huron St. Chicago.

PAJIFŠKAU suVo draugo Juozo 
Ji naičio, pirmiau dirbavo bučernęj

pi ts tegul atsišaukia, arba kas žino
te praneškite kur jis i’vvenu.

FRANK VILKAS
4031 So. Rock\vell St., Chicago, III

J IEŠKO DARBO
NORIU mokytis už bučeri arba už 

pardavėjų į departamentinę sankro
vų. Turiu 6 mėnesių patyrimų prie 
“studijos darbo”. Dirbsiu už pigiai.

.ABC
1739 So. Halsted St.. Chicago.

(Elnį A (MUHININKI

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

ST. ALEKNO.
9'it W. 33rd St.. Tel. Drover 6836

REIKALINGA kukorka ant dienų. 
Pastovus darbas ir geras užmokes
tis. Veiterio vyro arba 
svbatos vakare ir nedėlios

W. B. JUČUS,
3305 So. Halsted St.,

merginos 
dienų ar

Chicago

RI'IKIA moterų indu plovėjų.
BLOCK’S RESTAURANT, 

1356 So. Halsted St., Chicago.

REIKALINGAS pirmos klesos bar- 
zraskutis. *25 j savaitę ir komišenas. 

PAUL ZABLOCKIS.
916 \Vest 59th St„ Chicago.

BEI K ALINGAS kriauČius, darbas
i.‘į»i pastovus, gera mokestis.

i F. J. SAMAS.
• Chicago, III.

PARSIDUODA Bučernė ir groser- 
nė ir namas ir 2 mašinos. Jeigu kas 
nori gali pirkti po vienų ir gali mal
inti ant rezidencijos. Atsišaukite.

K. JAMONTAS,
173!) So. Halsted St., Chicago.

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

Coyne liros.,
119 \V. South AVater St., Chicago,III

PARDAVIMUI barzdaskutykla ge
roj vieloj. Priežastis pardavimo, 
išvažiuoju ant farmų. 3295 South 
Wallace St., Chicago.

PARSIDUODA Pikčernė vėliausios 
inuilos intasymai, geroj kolonijoj, 
netoli nuo Chieagos. Toj kolonijoj 
gyventojų yra 25,090. Apie 0 mylios 
nėra tokio biznio. Geras oras. Atsi
šaukite.

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

PARDAVIMUI pigiai ziš priežasties 
nesutikimo tarp dviejų draugų. Gera 
•»ro*er”A lie’uviu ai)ielinkė)j(\ arti 
)'>ažn\čies prie \VabanMa Av*. ir 
Paulina galvių. Atsišaukite į ofisų

A. S. Ha n na n n, 
1922 \Vest. Chicago Avė., Chicago.

AUTOMORDJAI
PARSIDUODA automobilius 1918, 

5 sėdynių, Chevrolet, už pinigus ar
ba mainau ant loto 1 arba 2. S. W. 
17.39 So. Halsted St., Chicago.

RAKANDAI

TIKTAI SI MftNEST
Už $60 nupirksi puikų tikros ska

ros seklyčios setą, vartotų tiktai 39 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
’ ib<*rtv Bonds.
VVESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

ĘXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandu 

praleisk:te šio burgeno.
ne- 

Puiku.s 
Player Pianas, slaile 1919, vėliausios 
mados seklyčios seias, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
nuveik* lai ir lt., parduosiu už bilę 
kokį teisingų pasiuHjima, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
spri nusais Phonograph. Gra'jina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

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

ŠFŠIŲ ruimu rakandai turi būti 
parduoti j luitai greiti) laiką. Atsi
šaukite.

FRANK KAHM.
3518 Parnell Avė., Chicago, IR.

KAM REIKALINGAS geras virtu-
ir anglimis. Garantuotas. Pusė pre
kės. Dar vicii naujas. Atsišaukite j 

KAZIMIR GABAL,
3806 So. Snerpmento Avė.. . Chicago 

Tel. McKinley 3214.

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 2 akrų 

’ ašios vaisingos .žemės ant South 
ęide daržu. Remia labai nigi. Klaus
kite Mr. Smith. Room 206, 21!) So.

NAMAI-ŽEMĖ

East Chicago, Ind. — I.AU. Kliubo 
'tpir:nkimas įvyks nedėlioj geg. 25, 
2 vai. po pietų, K. Grikšos svetai
nėj, 150th ir Northeote Avė. Drau
gai būtinai turite atsilankyti, nes 
turime daug svarbių reikalu.

Fin. Rašt. F. Sverecki.

RI'IKIA 3 na’vruslų moterų lo- 
>>• me maišų. Atsišaukite tuojaus. 
M:d \Vestcrn Bag and Būnat) Co.. 
1842 Mihvuukee Avė., Chicago.

i PARSIDUODA farma, 
Visa išdirbta ir apsėta. Dauguma 
namų nauji Mylia ir pusė nuo mie
sto ir geros mokyklos. Kaina $6000 
šu javais, bejavų $5000. Antrašas: 

TOM KULEV1Č
1!)16 Union Avė., Chicago, III. 

2-ras flatas iš užpakalio

Cirero. — Draugystė lietuvių 
Tvirtybė laikys susirinkimų (kada, 

Red.) S. žvibo svetainėj. 
susirinnkite visi, turime svarbių ta
rimų apie piknikų ir lt.

St. Charles, III. 177‘OS 
kuopos mėnesinis susirinkimas bus 
nedėlioj, geg. 25, 9 vai. r\ to. — D’ ’vi 
gai ir ln”wės. malonėkite susirinkt 

laiku. Kviečiame ir naujus ateit 
prisirašyti. —Sekretorius.

REIKALINGA šeimynų dirbti ant 
cukriniu buroku farmų Michigahe, 
geros mnkestįs/darb'as laike žiemos 

Nariai, dirbtuvėje, dykai kelias, ih kai ner- 
k austymas jūsų rakandų, dvkai na. 
mas ir daržas. Mokame *24 už ak
ru. Atsišaukite pėtnyčioje. subato- 
je ir nedėlioję, nuo 8 ryto iki 7 vai. 
v:d<:*’e. Išsiuntimas sekan’į ular- 
n nkų, Gemižio 27 d.. Mr. FRANK 
l'''l \ 80!) We.st Norlh Avenue, 
arti Halsted SI., ('hica"o.

COIUMBH SUGAR CO., 
(Uty, Miehigan.Bay

SL Charles, III.— Nauja organi
zuojama Lietuvių darbininko Va! 
gomu daiktų kooperatyvė^Bendrovė 
kv’ečia visus St. Charles lietu lųs 
ateiti Į bažnytine svetaine nedėlioj, 
geg. 25, 3:39 vai. po pietų.

—' Komisija.

•H'IKlA moterų plunksnų tvarky
li jų. Prityrimo ųc’eik’a.

• KATZ,
(■'»U O’Brien, tarp Halsted ir Jeffer- 
son. Chicago.

Cicero. —. LLF. 2 kp. susirinki
mas įv\k« nedėlioj geg. 25 d. 9 vai. 
r\to, J. Grigalaičio svet., 4837 \V. 
14th St. Nariai visi kviečiami atei
ti laiku, nes bus svarstoma daug 
svarbių reikalų; taipgi pripuola 

narinės mokestis užsimokėti ir bus 
renkama darbininkai Kardo vakanii

— Valdyba.

------------------------ --------------- M -H----------------

BUIKA’ INGAS duonkepis anlra- 
rankis arba trečiarankis. Atsišaukil 
greitu laiku.

, M. ALGMINOVICZ
12001 Indiana Avė.. ,

Tel. Pullman 5114.

REIKIA MOTFRU SIUVĖJŲ I 
NIU DIRTUVE

KEL

LSJL. 3 kp. mėnesinis susirinki
mas įvvks Subatoj, 24 gegužės. 8 
vd. vakare, Seltlement svetainėj, 
4630 Gross Avė. Draugai, visi jna- 
lonfkite atsifankyti paskirtu laiku, 
nes turime 
aptarti.

daug svarbiu reika
— P. Urbutis.

Kenosha, 
LSS. 85 k n. 
svarbius 
hoKevikai 
laiko socializmo teorijos, boševikai 
ar menševikai?” Visus kviečaime 
atslankyti. —Pradžia 9 v. ryto.

— Komitetas.

Wis. — Gegužės 25 d.
Socialistų slaėj reng;a 

debatus berną: ‘(Kas tie 
— kurie daugiau pr’si-

I Operuotoji) ant Sergi ng nįachine 
Kišenių kirpimo machine

731

Guzikų skvhičiu machine.
THE ROYAL TA1LORS

So. Wells St., Chicago.

RI'IKIA kišenių dl’’bėjn opereite- 
riu. finišerkų, kriaučių ir merginų 
mokytis ant vvrišku kantu.

J. SCHW/RTZSON and Co.. 
515 So. FranKlin St., Chicago.

REIKALINGA prityrusių moterų 
taisyti antrarankius maišus mašino
mis.

C. SCHAVARTZ,
1208 Blue Island Avė., Chicago.

BARGENAS
PARSIDUODA nauja 4 ruimų šlu

ba su 8 lotais parsiduoda labui pi
giai $2700; du blokai j žiemius nuo 
Archer avė. 3-čia šluba nuo (ilth Cl. 
Atsišaukite. AI.'EX JAEES, savinin
kus AVIU? Niiizh* .'ivi1.

PARDAVIMUI dviejų 
etinis namas ir namelis. 
25. 'I'rįs rendiiuninkai. 
rangi.
1704 So. Morgan Si.,

aiigštų me- 
Lolas LIK X 
Kaina neb-

Chicago.

3jų pagyvenimų 
Raudos neša 16 

Parsiduoda už $2400.00 
pagyvenimu vi- 
po 4 kambarius, 
j mėnesį. Par- 

. $3800.00 
pagyvenimų vi. 
už.‘... $7000.00 

Jjų pagyvenimų

PAMATYK GREITAI.
Sekantieji namai parsiduoda la

bai pigiai. Kuriuos galima pirkti 
su mažu įmokėjimu, o tikusius iš 
randų išmokėsite.

PAILSIDU<)DA geras namelis dėl 
vieno pagyvenimo, su visais gerais 
įtaisymais, šviesus iš abieju Dusių. 
Parsiduos už .................... $1400.*)0

PARSIDUODA 2jų pagyvenimų 
namas ant mūrinių stulpų. Raudos 
neša 14 procentų. Parsiduoda už 
$1900, su $200 įmokėjimu, o likusius 
randus išmokės.

PARSIDUODA 
medinis namas, 
procentą.

PARSIDUODA 4 
sas mūrinis našias 
Ramios neša $40.00 
sidttos už ..............

PARSIDUODA 6 
sas mūrinis namas

PARSIDUODA ......
visai naujas mūrinis namas su nau
jausiais įtaisymais. Neša gert) ren- 
<lų Parsiduos už ............ $6500.00

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas. 2jų metų sėmimo ir 
su visais naujos mados įtaisymais.

atsiduos daug pigiau negu kaina
vo pabudavoti.

Visi virš minėti namai randasi lie
tuvių apgyventose vietose ant Brid- 
geporto ir Brighton Parko, 
bus parduodami su visai mažu 
k ėjimu.

Ateikite j musų ofisą, o mes 
sloms pririnksime namų/ pagal 
Uos norų, nes musu yra didžiausia 
Reai Išstatė firma Lietuvių Ameri
koje.

Kas norite parduot eni kokių 
nuosavybę, mes parduosime (grei
tai, visiems tiems kurie tik paduos 
gerus bargenus, nes nii.'s parduoda
me (tesėtkus namų kas savaitė ir 
”’uva visi kostumeriai yra užganė
dinti.

Liberty L>»nd & Investment Co. 
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų mm 
jas mūrinis namas po (i kambarius 
su maudynėmis ir elektra. Namas 
randasi labai gražioj vieloj, neloli 
šv. Jurgio bažnyčios. Parsiduoda 

už 5 tuksiančius tų namų gali pirklį 
su mažai pinigų, o kitus mokėti ren- 
domis. Atsišaukite Pas

C. SUROMSKI
3346 So. liiilsted St., Chicago.

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

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

LITHUANIAN RED 
ROOF1NG CO, 

and Sheet Metai Worka
210(į W, 24th M Tel Canal 4802

FARMA FARMA.

Visi 
įmo-

l'am- 
l'am-

PASISKUBINKITE PIRKT FARMA 
PARSIDUODA <80 akrų gera for

ma su gera stuba ir nauja barne, i|a-
va pradirbti visa žemė gera ir ran
dasi prie gražios leikos (ežero). 
Arti prie miestelio, ant gero kelio 
ir tų visų parankamų. Parsiduos už 
$2509.00 ant lengvų išmokėjimų

PARSIDUODA 160 akrų geros že
mės apie 50 akrų dirbamos su ge
roms trioboms, ant gero kelio, pu
sė mylios nuo mokyklos, 3 mvlios 
nuo gražaus didelio miesto Verta 
ta. forma $8000.00. Kas pirks daba* 
greitai, paim^;n| -4500.00 ant leng
vų išmokėjimų.

Turime dnuinbe visokiu formų 
dideliame pasirinkime. Atvažiuo
kite o mes turėsime tokių formų, 
kokios tik Tomstos jie.škole. Rašyk 
Į b nt viena ofisą, o mes Tamstai 
prisiusime knygely su paveikslais, 
hiapų ir platesniais aprašymais apie 
Lietuvių kolionija.

Liberty Land & Investment Co. 
3301 So. Halsted St. Chicago, III.

Jeigu jus norite pasidaryti sau na
mų ir būti neprigulmingu, pirkite 
farmų Lietuvių kolonijoje “Vilnosz” 
Vilas paviete, \Visconsin. Jeigu jus 
pirksite ten sau farmų jus jiirksite 
nuo savininko, bet ne nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,000 
akrų Žemės, ir paskyrėme 5,000 ak
rų vien tik lietuviams dėl kolonijos, 
ir paskyrėme Kazimierų Gadliauskų 
kaipo Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas y ra mums pagelbėti.

Mes jau apgyvendinome apie 25 
šeimynas lietuvių, kurie ten gyvena 
ir turi pasisekimų. Mes pagelbstamc 
kiekvienam nuo pradžhis, kuris per
ka nuo musu farmų. Mes pagelbsta- 
me pasistatyti namus ir mes parduo
dame jiems arklius, karves, ir kitus 
galvijus, ir ukeės mašinerijas ant 

lengvų išmokėjimų.
Jus galite pirkti farma kokio dy

džio jus norite, 40. 80, 120, l(>0 akru, 
arba daugiau už kainas nuo $15.00 
iki $25.00 už akrų. Jeigu jus žingei- 
dauiate pasilikti nariu pasekmingos 

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

SANBORN COMPANY, 
Eagle River. Wisconsin.

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

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

PARSIDUODA 2ju lubų aukščio 
mūrinis nama.S/2 pagyv. po 6 kam-

maudynėms, namas vertas ^6090.00. 
Prekė tiktai $4809.01), namas randa
si ant So. Union Xve. vafvf-s, tikrai 
yra gera proga uždirbti geras pini
gas ant to namo.

PARSIDUODA 3jų lubų augŠčio 
mūrinis namas su beisementu 4 ra- 
gyvenimu po 4 kambarius, pendos 
neša $57 j mėnesi. Prekė liktai 
<5500.00. Atsišaukil kas norit ge
ra ir figų narna nupirk’, nes i”s na
mas bus parduotas greitam laike.

P\RSIDUOI) \ 3Jų lubų augšėio 
mūrinis namas 5 pagyv. po 4 kam- 
ba' ius, 2 lotai 50x125 namas voram 
padėjime, ramios neša $720.00 per 
metus. Prejkė 'iktol ^5500.00. namas 
randasi prie 3622-4 So. Union Avė.

PARSIDUODA 3jų lubų augščio 
mūrinis namas 5 pagyv. po 4 kam
barius ir vienas Storas labai gražioj 

80 akrU.\v*etoj dėl bučernės ir grosernės nuo

FARMA 175 akrų parduosiu už 
*5.501), iš priežasties senatvės. 5 ar
kliai, daug gyvulių, visokios maši
nos. budinkai geri. 120 akrų išdirb
tos žemės.

P. SLAUZ1S, 
2515 Clara PI. Tel Humboldt 6277.

FARMOS PARSIDUODA

Aplin’d*' miesto Scotlville, Michi- 
gan kti yra Didžiausia Lietuvių 
Earmerių Kalonija Amerikoje, kurių 
mys apgyvendinome su 438 Lietuvius 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ku, kuri turi Kunigų ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kalonijoje suvmėn iš Anglikų jų ge
ras Farmas kad Apgyvendinius jas 
lietuvais ūkininkais. Turime ant 
parodavimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir tikio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, Ukes gyvu
lius ir padarinys. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kalonijos 
lai daro išpavido, nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepirkai, atvažiuokite tuo
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarne 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- 
nievų. Mes turime daug geros ne* 
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerj. Kurie 
perka nas mus ukes gelžkelio kaštus 
sugrržiname. duodamie dovanų $25. 
dorelius kožnam už, kožnų prisiųsta

Norinti
6c.
ir

seniai lietuvių apgyventa, rendos 
neša *80.00 į mėnesį. Kainu .6700.

NAMAS VERTAS S25000.no parsi
duoda už $14000.00, 3jų lubų augš- 
čio unurinis namas, 6 pagyvenimai 
4 pNgyv. po 8 kambarius 2 na'fvv. ?o 
7 kambarius pastatytas ant 2 lotų, 
akinėm’ frontas elektra, maudynės, 
garu šildomas, aržujohi papuoštas 
marmuro priedurls. Užtai tas na
mas taip pigus, nes savininkas turi 
aoleisti miestų. Atvažiuok ir parsi- 
tikrik . šita nroga.

PARSIDUODA 2jų lubų augščio 
”o"inis namas, 2 pagyv. po 5 kam
barius su beisementu. Prekė t'kini 
$3800.00. Imnokėti $500.00. kilus 
kaip randa. Namas randasi ant So. 
Lowe Avė. gatvės.

PARSIDUODA lotas 25x125 
dasi prie 3224 So. Lowe Avė. 
kė $1100.00, $200.00 įmokėti 
$10.00 per mėnesį.

MICHAEL J. KIRAS. 
3331 So. Halsted St., Chicago, III.

’-an- 
Pre. 
kitus

lietuvi kuris pirktu ūke. 
platesnios žinios prisiųskite už 
štampu gausite ūkių Kataloga 
žemlapį Kalonijos Adresas.

A. Kiedis & Co. 
Peoples State Bank Building. 

Scottville, Mich.

PIRK FARMĄ MIESTE! 
Parsiduoda 5 akrai žemės.

labai derlinga, didelis sodnas (200 į 
obelių) ir daugdideliu kitokių me-’ 
dž:ų. Tie 5 akrai randasi nrie1 
Western Avė. ir visai arti 108-fos 
ga’vės karų linijos, už 5ę.. gali da- 
važiuoli j visas dalis Chicagos. Su
ros ir vanduo jau suvesta ir pilnai 
užmokėta. AnEnkui lahai gražus 
narna’. Ab°1nai sakant ši vieta y- 
ra labai įmiki ir verta dusyk tiek 
už kų parsiduoda. Kas norite gv- 
vepti ant sveiko oro. užsinuvinti 
daržovių h* kitokiu vaisių, tai būti
nai pamatykite šia vietų. Tokios 
progos pasilaiko labai retai ir la
boj retai galima surasti ir gauti to
kias vietas, kad butu visi paranka
mai. Kas norite Į trumpų tn’ka ęe- 
vii pelnyti, tai tuojaus atsišaukite 
dėl platesnių paaiškinimų, prekės 
taip toliau.

LIBF.RTV LAND AND 
INVESTMENT CO.. 

Klnu^kitr M. Rozeuski.
S. Halsted St., Ehi^ngo, III. 

Phone Boulevard 6775
3301

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

J. TAMOŠAUSKIS 
10512 So. Mgy 5|{>‘Rb < hl-'ago, III

UKES
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir 

kau ūky \Viseonsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor. Lincoln ir Langdale pa 
viltuose, \Visconsin. Ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sųlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite i mane bile kokių die
na po šešių vai. vak.

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

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

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

Namas 4 orag' veninių po 6 kamba 
rius, lo’as 75X125 kampinis. Rendos 
neša $100 j mėnesį. Kaina $8 000; 
cash $3000. likusius ant išmokėjimo.

Turim daug namu ir lotų prie 
parko labai pigiai, nelauk kol 
kaina bus augščlau.

A. M. MATCHULIS, 
Real Ėst ate

63 and Kedzie Avė. |Torth West 
’",’"nas, Chicago, III Jei. Prospect 
8802.

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

PARSIDUODA PUIKUS MŪRINIS 
namas šešių pagyvynimų lietuvių 

_ 1 aoiidinkėje ant Bridgenorto. Nu- 
znnA piginta preke *5200; galima pirkti 

su mažu įmokėjimu, likusius rau
dos išmokės. Atsišaukite pas

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

PARDAVIMUI 2 augštų namas, 
nigiai,’ 3924 So. Artisian Avė. 3X5 
kambarius, toiletai, maudynės,. At
sišaukite j 5833 So. California Avė. 
Chicago, III.

ir

PARDAVIMUI pigiai muro name
lis ant 21-tos ir Hovne Avė. Leng
vos salvtfos, mainais ant 9 lobi ar
ba dviejų. Mažas įmokėjimas. 
2717 West 16th St. 1-mas flatas.

Mokykla Kirpimo ir Designinp 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų

Musų sistema ir ypatiškas mokiu, 
mas padarvs jus žinovu į trump> 
laikų.

Mes turime didžiausius ir geriat 
sius kirpimo-designing ir siuvim 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii 
kų patyrimų kuomet jus moKysitė?

Elektra varomos mašinos nnis> 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti 1 
pamatyti musų mokyklų bile laiku- 
dienų ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigių kainų.

Petrenos daromos pagal Jūsų mh 
rų — bile stailės arba dydžio, iš b

MASTER DESIGNING 8CHOOL
J. F. Kaanicka. PerdėtinU

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGE8

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma
dison. 1850 N. Wel)s st.

137 Mokyklos Suv. Valstijose 
Siuvimas, Petreny Kirpimas, De- 
signing, d?) biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

Aušros Mokykla.
3001 So. Halsted St.

Dabar turi šiuos skyrius:
1) Lietuvių kalbos, 2) Aritmetikos.
3) Algebros ir kitų matematikų, 4) 

Braižymo.
Mokytojai: Lietuvių kalbos J. T. 

V:tkus, matematikos ir braižymo V. 
Miszeika.

Mokinimas tęsis visų vasarų, die
nomis ir vakarais. Mokytojai paty
rę ir žinovai savo dalyko. Mokestis 
maža. Prisirašyti galima visada.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviško 

kalbu aritmetikos knvgvedvsfė 
stenografijos. Ivpewritlng pirklvbo 
teisių. Suv. Valstijų istorijos, abel 
nos istorijos, geografijos, politiško 
ekonoinHos. pilietvstes, Jailiurašv 
tės

Mokinimo ▼atandos: buo 9 ■■v’ 
iki 5 po pietų; vak. ano 7:30 iki 9:3 
31 Og So Halsted St Cbicugo l!

NAUJA KNYGA!
Be mokytojo išsimokinimn<į notų 

visiems intrmnentams, 8 lekcijos 
lietuviškoj kalboj drauge ir daine
lių ant 4 balsų Knyga verta ši.50, 
parsiduoda už M,00.

M R. BARONAS.
P. O. Bo.x 501, McKees Rocks, Pa.

JVAIRŲS SKELBIMAI
D. & D. ELECTRIC Co., (not. inc.) 

Elektrical Kon’rak’oriui
Daniela, 3949 So. California Avė.
Malela. 3738 So. Kedzie
... Tel. McKinley 3148

Musų speciališkumas įvesti 
į senus namus.

Ofiso skyrius: 3336 So.
St., Tel. Buolevard 1969. 1

S
Avė.

elektaų
Halsted 

Chicago.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES PAšELPOS.

Valdyba 1919 metams:

P. Svelnis, pirmininkas,
1732 N. Lincoln

Fel. Brazis, vice-pirmininkas, 
2420 N. Marshfield Avė.

J. Kalpokas, nutarimu raštininkas 
1839 Wabansia

V. Briedis, turtų raštininkas.
1049 N. Marshfield 

Just. Antanavičia, iždininkas.
1719 Eilėn SI.

II. Rauskiniutė. kont. rašt.
1652 AVabansia Avė. 

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

1554 W. Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirųių se- 

redų kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 AVabansia Avė.

St.

Avė.

Avė.

DRAUGYSTE LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS.

Valdyba 1919 metama:

Pirm., Kaz. Brazevičius,
402 Lincoln Streel

Ig. Jaseliunas,
960 Jcnne Street. 

Jonas Sereikis,
960 Jenne Street 

Kaz. Orlauskas,
818 Jenne Street

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

Iždo grlobeiai:
Juozas Poška. 809 Albert Street
M. Songaila, 653

Vice-pirm.,

Prot. sekr.,BARGENAS
Namai ir lotai, pardodami po visas 

dalis miesto. Ūkės po visas valsti
jas ir katrie reikalauja tikro patar
navimo ir tikrų prekių ant namų ir 
akiu (farmų) atsišaukite čionai.
FIRST NATIONAL REALTY and!

CONSTRUCTION CO.
840 W. 33rd St. Tel. Blvd. 2437 , ..j Maršalkos:

v I.Tonas Kasiulis—. 653 Garden Street

Fin. sekr

Market Street

PARSIDUODA lab‘»i gemc niekioj |M. Nekrašas, 420 
vietoj nutrinis namelis, gražiai įren
gtas, 5 kambariai, gesas. plek’rn ir | 
vi«i parankamai; šalygatviai ir pa
taisymai išmokėta. Arti gatvekarių. Juozas Jurevičius, 152 Main —St. 
Ka’na tik’ai -1 850 ant lengvų išmo- Petras Miliauskas, R. 1 Box* 56 
kėjuno. Ateikite Nedėlioj. Durininkai:
9943 So. Racine Avė. N. Janavičia, 614 Market Street

Tel. Beverly 3264,Blml Kančias, 274 N. Chicago St.

Oranve Street
Teisėjas Antanas Bubele, 

313 Quince Street 
Vėliavanešiai:

DRAUGIJOS
Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliubo 

valdyba 1919 metams:

S. S. Meškauskas, Pirm., 
3752 So. Wallace st.

K. Kunca, Vice-pirm., 
3126 So. Lowe avė.

K. J. Pctroks, Nut-. Rašt.
3422 So. Lowe avė.

Gustaitis, fin. rašt.
2856 W. 38 PI.

J.
žilvitis, ižu.

t 841 W. 33 st.

S. L. A. 55 Kp. W. PULLMAN, ILL. 
Valdyba 1919 metams:

Kazys Mačiulskis, pirm.
11927 Union Avė. 

Kazys Kaličius, pirm, pagelbininkas, 
835 W. 122nd St. 

Ona Mačiulskienė, nut. rašt.
11927 Union Avė. 

Andrius Statkus, turtų rašt.
120 Union Avė. 

Jonas Gruzdis, iždininkas,
722 W. 120th St.

Stasys Boreika, duoklerinkis,
11826 Lowe Avė. 

Jonas Riepšas, kvotėjas,
.3310 So. Halsted St., Chicago 

Vincas Kaličius, organizatorius,
835 W. 122nd St. 

Petras Laukis, durininkas,
12143 Green St.

Kuopa Jaiko susirinkimus šešta
dienyje po pirmos kiekvieno mėne
sio, 7 vai. vakare, J. Gruzdžio ir P. 
Raišučio svetainėje.

DRAUGYSTB DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON. ILL.

D.
K.

K.

Shatkus, pirmininkas, 
344 E. 116 Str.

Pašakarnis, pirm, pagelbininkas, 
324 E. 116 St.

Bahreinas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė.

A. Norbutas, finansų paštininkas, 
27 E. 102 Place.

F. Shedvillas, kasierius, 
341 Kensington Avė.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pėtnyčių kiekvieno mėne
sio F. Sbedviljo svetainėj, 341 Ken- 
singlon avė.

LIETUVIŲ JANITORIV VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠELPIMO KLIUBO.

Valdyba 1919 melams:

N. Wilimaitis, pirmininkas
3154 Douglas Blvd. 

Juozapas Užubalis, pirm, pagelb.
2911 \V. Adams " 

Fabijonas Striško, nut rašt., 
4255 Richmond 

Vincentas Manikas, Fin. rašt.
2839 W 40th 

Mykolas Kaziunas, iždin.
3959 W. 16th 

Susirinkimai būna kas antrų nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, 1 vai. po 
pietų, John Engei Svet., 3720 W 
Harrison St.

Lietuvių Darbininkų I)r-įos 
AMERIKOJE.

St.

St.
st.

st.

J. Zautras, pirm.,
1919 S. Union Avė. 

Jo. Butkus, vice pirm.
526 N. Robey St. 

Mazetis, nut. rašt.
731 W. 18 SI. 

Girdwainis, Fin. rašt.
2000 S. Halsted St. 

, Shemaitis, Kas.
1750 S Union Avė. 

Susirinkimas būna kas antrų su- 
batos vakarų kiekvienų mėnesį 8:00 
vai. vak. D. Shemaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.

F.
I).

SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M. 
Kenosha, Wis.

H. Labanauskas, Pirm.,
818 Albert Street

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park \ve.

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct.

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avė.

Karolis Mickevičius, IŽdin.
726 Park Avė.

Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Racine, VVis.
Vaičiulis. Iždo glob.,

447 N. Pleasant Street 
Bielskis, Organiz.,

267 Milwaukee avė.
J. N. Palt, Daktaras Kvot.

165 Main Street 
Metiniai komitetai VI. Bielskis ii 

Juozas Vaičiulis.

Juozas

Juozas
Vladas

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

J. Chepaitis, pirmininkas,
1661 N. OakJey Blvd. 

Sabiecki, pirm, pagelbininkas,
2042 Homcr str, 

Zakarauskas, nutar. raštininkas.
1302 N. Hoyne Avenue. 

J. Rasimas, iždininkas.
1845 N. Hovne Avenue 

J. Kitchas, finansų raštininkas,
3646 Hamilton Avenue. 

Susirinkimai atsibuna pirmų ket
vergę kiekvieno mėnesio, Liuosy
bės svetainėje 1822 Wabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

________ ._

S25000.no



