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True translation filed with Ihe post-master ai Chicago, III. May 2(5, 1919 
as required by Ihe act of Ocl. 6,1917

Petrogradas esąs paimtas
Lenkai paėmė Lutską

Estonai suėmę 60,000 bolševikų

Baigia rašyti sutartį su Austrija. Lenkai 
degina žydus gyvais

dar rūstesnis, ir bolševikų karei-PETROGRADAS ESĄS 
PAIMTAS.

LONDONAS, geg. 21. — Pet
rogradas tapęs atimtas iš bolše
vikų ir esąs liepsnose, pasak Pa
ris Libcrte gautos žinios.

Pasekančios Libcrte žinios iš 
Paryžiaus sako, kad nuėstas ta
pęs paimtas gen. Judenič rusų 
korpusų, su pagelba estonų ar
ini jos.

Anglai taipgi bombardaują 
Kronštadto tvirtovę, vieną iš 
svarbiausių apsaugos miesto.

Mieste esanti panika.

LONDONAS, geg. 24. — Dai
ly Mail korespondentas Helsing- 
forse ketverge datuotoj žinioj 
praneša, kad dideli gaisrai ir ek
splozijos ištikę Petrograde ir a- 
pie miestą. Manoma, kad esto
nų besi veržimo prispausti bol- 
ši'vikai naikina Petrograde amu 
nieijas.

Kulkasvaidžių šaudimas taip
jau buvo girdimas Petrograde ir 
pranešama, kad buk gyventojai 
sukilę prieš bolševikus.

Anti-bolševikai arti Petrogrado.

LONDONAS, geg. 25. Ex- 
cbange Telcgraph žinia iš Copen 
hageno sako, kad iš ištikimų šal
tinių pranešama, jog ('stonai pa
ėmė Peterbof, 19 mylių į vaka
rus nuo Petrogrado.

Ilelsingforso laikraščiai iš
spausdino iš Maskvos žinią, kad 
bolševikų vadovas Nikolai I.e- 
nin pasiūlė mūšių paliaubą ko- 
manduotojui anti-bolševikų spė 
kų admirolui Kolčiakui, kad ap
svarsčius taikos sąlygas.

True translation filed wnh the post- 
master at Chieago, III. May 26, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6.1917

LENKAI PAĖMĖ LUTSKĄ.

Suėmė 2,000 ukrainiečių.

LONDONAS, geg. 24. — C( li
trai Ne\vs praneša iš Beri i n o, 
kad lenkų kareiviai atėmė iš uk- 
rainų Lutską, Volynijoj, į šiaur
ryčius nuo Lvovo. Lenkai taip
gi suėmė 2,000 belaisvių ir dau
gybę kanuolių.

True translation filed with lite pnst- 
rnaster at Chic:»‘.»o, III, Mav 26. 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI STUMIA 
RUMUNUS.

VIRNNA, geg. 24. — Bolševi
kų ofensivas prieš rumunus Be
sarabijoj progresuoja, pasak čia 
gautų iš ukrainų šaltinių žinių, 
delei gen. Petlura ukrainiečiaų 
negalėi^mjo Išveržti užpakalyj 
bolševikų linkui Kijevo.

Praneši mm i sako, kad situaci
ja skaitoma rūsčia dėl rumu
nų, kadangi jie taipgi gali būti 
užpulti Vengrijos komunistų, i

Padėjimas ukrainiečių, esąs

viai artinasi prie Petį u ros bazos 
Tarnopolio.

Tinę translation filed v,itli the post- 
master ai Chicago, III. Mav 2(5, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. (», 1917

ESTONAI SUĖMĖ 00,000
BOLŠEVIKU.

COPENHAGEN, geg. 24. — 
Estonijos karės ofiso atstovas 
pranešė šiandie, kad nuo kovo 
21 d. iki gegužio 14 d. Estoni
jos kareiviai suėmė, belaisvėm 
60,(XX) bolševiku ir atėmė 250 
kanuolių, kas padarė negalimu 
bolševikams Atnaujinti ofensi- 
vą tame fronte.

True translation filed witn Ihe post- 
maMcr at Chicago, III. May 2(5, 1919 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Svarsto pripažinimą Siberijos 

valdžios.

TOKIO, geg. 24. — Sprendžia
ma, kad oficialiai pasiūlyta, jog 
pripažinimas Omsko valdžios 
turi bu Ii sąlyga, kad la valdžia 
išpildys visas sutartis ir susita
rimus, padarytus su Rusija 
prieš-bolševikų revoliuciją.

Biznio rateliuose čia išreiškia
ma, kad gali būti padarytos Si
berijos valdžiai paskalos su au
kso kasyklomis ir galbūt Siberi
jos geležinkeliu, kaipo užstatu.

True translation filed wi h the post- 
master ai Chicago, III. May 2(5, 1919 
is » equired by the net of Oct. 6, 1917

Taikos Kongrese
VOKIEČIAI NELAIMĖJO SAAR 

KLAUSIME.

Birželio 3 ar 4-tą dieną pasira
šymo ar atmetimo sutarties.

PARYŽIUS, geg. 25. — “Di
dieji keturi” vakar užbaigė per
taisymą Saar baseino punktų tai 
kos sutartyj, vokiečiams papra
šius permainyti. Sulig naujų 
sutvarkymu, vokiečių auksu 
mokėjimai už kasyklas ir auksu 
mokėjimai kilų išlaidų, yra per
mainyti.

Pranešimas paskelbiantis per
mainas apie Saar bus įteiktas 
grafui von Brockdorff-Rantzau 
šiandie.

“Didieji keturi” taipgi svar
stė Austrijos sutarties ekonomi
nes sąlygas.

Didieji keturi vakar pasišau
kė viskontą Chinda, kuris pada
re pranešimą apie tai ką Japo
nija gidi padaryti Rusijoj išriši
mui bolševikų klausimo. Chin- 
da padare niekuriuos praneši
mus apie admirolą Kolčiaką ir 
naująją valdžią.

Po to didieji keturi svarstė 
Austrijos rubežius, užbaigdami 
visus, apart mažos dalies Slavi- 
jos rubežių pietuose. Ryto didie
ji keturi užbaigs sutartį.

šiandie nebuvo susirinkimo 
didžiųjų keturių. Kaip dabar

Triie translation filed \vith Ihe post-master ai Chicago, III. May 2(1, 1919 
as re(|uired by Ihe act of Oct. (5, 1917

KAIP ČIA SUGAUT I TUOS SPARTAKUS,

Vokietijos Eberto valdžia, kad ir turi nagaiką — kariuomenę 
savo rankose ir ją iuosai naudoja, vis negali sugaudyti tų 

nenuoramų spartakų, kurie netik nesilpnėja, bet dar stiprėja. 
Tą problemą Ebertui dar labiiau apsunkina sunkios taikos 
sąlygos ir išrodo, kad ne Ebertas spartakus, bet spartakai 
Išbertą pagaus.

rodo, laikinis programas bus pri 
in^tas ir taikos sutartis bus įteik 
ta austrams seredoj.

Pasirašys birželyj.

Vėliausi apskaitliavimai me
na, kad birželio 3 ar 1 bus die
na, kada vokiečiai pasirašys po 
sutartim,'kadangi jiems po ge
gužės 29 d.jgalbut bus duota 48 
valandos, po ko bus paskirta 
diena priėmimui ar atmetimui 
sutarties.

Chinija persergėti.

Cbinijos taikos delegacija per- 
sergejo vyriausias talkininkų ir 

susivienijusias valstybes, kad 
ji nepasirašys po Vokietijos tai
kos sutartim be padarymo pas
tabos apie punktus, atiduodan
čius senąsias Vokietijos konce
sijas Šantungo Japonijai.

Karšta kova eina tarp ginan
čios Japoniją Francijos ir ban
dančius priversti cbiniečius pa
sirašyti be pastabos.

Amerikos taikos delegacija te 
čiaus prižadėjo remti chinus ir 
spiriasi kad Chinija turi teisę pa 
sjrašyti sutartį su pastaba, jei 
ji nori.

Suv. Valstijos nepriimts man
dato ant Turkijos.

PARYŽIUS, geg. 24. — Prezi
dentas Wilsonas pranešė, tary- 
bia keturių, kaip kalbama laikos 
konferencijos rateliuose, kad ki
ti tarybos nariai turi būti prisi
rengę, jog Suv. Valstijos nepri
ims mandato ant Konstantino
polio ar kitos kokios dalies Tur
kijos. Jis paaiškino, kad tai 
nėra ypatišku prezidento palin
kimu prieš mandatą, bet kaipo 
atsargumas, atsitikime, jei kon
gresas neužgirtų Turkijos man
dato.

ORAS.
Apsiniaukę šiandie; galbūt ne

pastovus ryto; nedidelė permai
na temperatūroj.

Saulė teka 5:20 vai., leidžia- 
iš-si 8:1-4 vai.

Truo*translation filed wilh the post- 
niastcr al Chicago, III. May 26, 1919 
as retinired hy the act of Oct. 6,1917

PRIEŠ VOKIETIJĄ. ,

i Dar 2 amerjkos divizijos pasiųs
tos prie Reino.

COBLENZ, geg. 24. — Trečia 
I armija dar labiau lapo sutiprin- 

ta štiand/ie užbaigiinįi perkeiti
mo prie jos 4 ir 5-tos divizijų 
reguliarių kareivių, šeštoji di
vizija važiuoja į Brestą. Užim
tų apygardų gyventojai ramus 
ir tvarkus.

Gen. Sir VViHiam Robertson, 
komanduotojas anglų okupaci
nės armijos šiandie atvyko čia 
konferencijon su lieut.gen. Ilun- 
ter Liggett komanduotoji! Ame- 
ifkos trečiosios aritmijos, pasi
tarti apie karinį veikimų, jei Vo
kietija atmestų taikos sąlygas.

Anglų aviacijos oficieriai taip 
jau atvyko į Coblenz ir svarstė 
su trečiosios armijos galvomis 
pienus apie aviacijos veikimą.

True translation filed with the nost- 
master at Chicago, III. May 2(5, 1919 
as reųulred hy the act of Oct. 6,1917

AFGANISTANAS PRAŠO 
MŪŠIŲ PALIAUBOS.

SIMLA, geg. 15. —- Afganista
no vyriausias komanduotojas 
parašė Anglijos politiniam agen
tui Kbybere, prašymą pertrauki
mo kariavimo.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. May 26, 1919 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917
PRANAŠAUJA, KAD MOTERŲ 

BALSAVIMO PRIEDAS 
BUS PRIIMTAS Už 

METŲ.

WASHINGT()N, geg. 25. — 
Konstitucinis priedas, suteikian
tis moterimis balsavimą visoj ša
lyj, kurį atstovų butas priėmė 
pereitą savaitę, bus balsuojamas 
senate už keliu dienų, galbūt ry
to ir sufragistės pranašauja, kad 
jis bus ratifikuotas už mažiau, 
kaip metų laiko. • 

True hanslation filed xvlth Ihe ppst- 
master al Chicago, III. May 26, 1919 
as reąuired by the acl of Oct. (5,1917

ŽYDAI BUVO GYVAIS 
DEGINAMI.

Užginčija Smulskio ginimui 
pogromščikų.

CHICAGO. — Kaltinimai, kad 
šimtai žydų tapo užmušta, ^lan
gelis gyvais sudeginta, tūkstan
čiais sužeista ir jų namai išplėš
ti Lenkijoj, yra užvedami pre
zidentui Wilsonui pasiųstoj kab- 
legramoj Adolf Kraus, preziden
to B’nai B’rith draugijos ir Ju
liaus Bosenvvardo, vice-prez. 
An|erikos žydų komiteto. Kab- 
legrama užginčija tvirtinimus 
pranešinu', prezidentui pasiųs
tame .Jono Smulskio, Chicago; 
lenkų vadovo, kuris užginčijo 
kaltinimus žydų skerdynių Len
kijoj.

“Tai yra vien jo (Smulskio) 
pasakymas” sako dalinai Kraus. 
-Roscivvanld kablegrama. “Jb 
neduoda prirodymų. Iš kilos pu
sės mes turime vardus dauge
lio aukų, kurios tapo išskerstos 
Patikimos žinios pasiekė mus. 
kad šimtai žydų užmušta ir su
deginta gyvais Lenkijoj, tukstar. 
čiai sužeisti, šimtai tuksrtančii; 
apiplėšti ir jų nampi suardyti. 
Prisibijoma, kad išnaikinime 
karė yra pienuojama.”

Pranešimas ragina, kad “Žy 
du skerdimas butų sustabdy
tas.’’ Smulskis gi savo kable- 
gramoj tvirtina, kad kaltinimai 
žiaurumo linkui lenkų yra ne
teisingi ir protestavo prieš sklei
dimą kaltinimų.

True translation filed wilh the post 
master at Chicago, III. May 2(5, 1919 
as reąuired by the act of Ocl. 6, 1917 
Hindenburgas jie ško prieglau

dos Šveicarijoj.

GENEVA, geg. 24. — Field- 
maršalas von Hindenburgas for
maliai atsišaukė vakar į Šveica
rijos valdžią, prašydamas leidi
mo gyventi Šveicarijoj kaipo pa
prastam piliečiui. Field-marša- 
las, kuris nesenai nusipirko dva
rą Constance ežero pakraštyj, 
pridūrė, kad nuo pradžios ka
rės jis turėjo tik Ii dienų šven- 
čių.

B0WMAN PASMERKTAS

Už nušovimą Petro Rėklio 
nuteistas kalėjimam

CHICAGO. — Praeitą subatą 
kriminaliame teisme įvyko tei
simas tūlo John Bowmano, (>113 
Kilpatrick Avė., kurs šių melų 
vasario 28 dieną nušovė lietuvi 
Petrą Rėklį, saliuninką, 3538 S. 
Halsted gtv. Teisėjas Wins pa
smerkė Bovvmaną kalėjimui 
nuo metų iki gyvos galvos.

NUŠOVĖ PAČIĄ IR SAVE.

CHICAGO. — Martin Nosko, 
29 metų, 5014 Kimberly Avė., 
Jefferson Avė. vakar po piet 
dviem šūviais iš šautuvo nušo
vė savo pačią, o paskui ir pats 
nusišovė.

28 žmonės areštuoti 
karčiamose.

Chicago. — Vakar policija da
rė užklupimus karčiamose, ku
rios rasta atdaromis nedėldie- 
nyj-

Subatoj daug moterų ir vyrų 
areštuota ištvirkimo namuose ir 
viešbučiuose, 26 n/oterįs areš
tuotos už užkalbinėjimą ant gat
vių.

Price 2c No. 124.

Hawker ir Grieve išgelbėti 
h-— —ii ■ --

Generalis streikas Havanoj
Francuzo kelionė per Atlantiką nepavyko

HAWKER IR GRIEVE IšGEL-< GENERALIS STREIKAS 
BĖTI. HAVANOJ.

Išgelbėjo juos laivas viduryje 
juros. Atvežti Anglijon.

LONDONAS, geg. 25. — Drą
sus aviatorius australietis Har- 
ry G. Hawkcr ir jo navigatorius 
Mack Kenzie Grieve, kurie perci 

lą diedėldienį išskrido iš SI. 
Tolins, ant Nevvfoundlando sa
los per Atlantiko vandenyną į 
\iriją, bet kuriems bandymas 
iK'pavyko ir visi skaitė juos žu
vusiais, — liko išgelbėt i! Jie šia
ndie liko išsodinti Škotijoj svei
kutėliais ir važiuoja dabar Į Lon 
doną, kur jų laukiama su did
žiausiu nekantrumu. Ir kaip ne
laukti? Tai tarsi jų prisikėlimas 
iš numirusių. Visi skaitė juos 
žuvusiais.. Laivai, kurie per sa
vaitę jų visur jieškojo, sugrįžo 
i uostus, netekę vilties netik ra
sti aviatorius, bet ir pėdsaką ių 
nukritimo į jurą. Ir dabar jie 
sveikutėliai sugrįšta namo! Kaip 
tai atsitiko, kur jie buvo per vi
są savaitę?

Kada aviatoriai išskridę iš St. 
Toliu perskrido apie 800 mylių, 
vanduo sustojo cirkuliavęs tarp 
radiatoriaus ir vandens pompų. 
Jiie buvo priversti nusileisti į va
ndenį. Bet taip pasitaikė, kad ne- 
tolibsia plaukė danų laivas Ma
ry iš Norfolk į Daniją ir jis juos 
išgelbėjo. Tai yra nedidelis lai
vas, 'neturintis 'bevielinio tele
grafo, todėl ir negalėjo pranešti 
apie išgelbėjimą aviatorių. Kada 
laivas pasiekė Hebrides salas, 

Škotijos pakraštyj, jis plaukc’a- 
mas pro šalį tų salų signalizavo, 
kad jis turi Hawker ir Grieves. 
Tuoj admiraltija išsiuntė grei
tą torpedinį laivą, kad perimtų 
Mary ir nuimtų nuo jo aviato
rius. 'Forpedlinis laivas pasivijo 
Mary ir pasiėmė pas save avia
torius ir atgabeno juos į Škoti
ją, iš kur jie geležinkeliu vyksta 
Londonan.

Aviatoriai liko išgelbėti, bet 
aeroplano negalima buvo išgrie
bti ir jis žuvo juroje.

SUMUŠĖ NC-4 REKORDĄ.

Perskrido 1,348 mylias 
be sustojimo.

CASSA BLANCA, Morokko, 
geg, 25. Francuzų aviatorius 
Lieut. Boget vakar išskrido iš 
Paryžiaus, kad padarius pirmą 
šuolį jo kelionėj per Atlantiką į 
Braziliją. Jis atskrido j Kenit- 
ra, vakar 6 vai. vakare, bet nu
sileidžiant nelikusioj vietoj, jo 
aeroplanas liko sugadintas, taip 
kad jis nebegales daugiau skris
ti per Atlantiką.

Jis viso be sustojimo perskri
do 2,170 kilomertų (apie 1,348 
mylias), kuomet amerikiečių 
hydroplanas NC-4 perskrido be 
sustojimo viso 1,950 kilometrų 
(1,211 mylių). Roget atliko tą 
kelionę į 11 vai. ir 50 min., arba 
po daugiau kaip 185 kilometrus 
(apie 114 mylių) į valandą.

HAVANA, geg. 24. — Mato
mai šiandie prasidėjo generalis 
streikas Havanoj protestui prieš 
areštavimą daugelio unijos va
dovų. Gatvekarių judėjimas ap
sistojo ir “taxicab’ai” pranyko 
nuo gatvių.

Eclid Champinois, amerikie
tis vadovas streikuojančių de- 
partemĮ'iitinių sankrovų darbi
ninkų, liko pasodintas ant plau
kiančio į New Yorką laivo Chal- 
metle.

Areštavo unijų vadovus.

HAVANA, geg. 24. — Polici
ja šįryt areštavo dešimtį unijų 
vadovų, jų tarpe kelis ateivius, 
kadangi jie buvo nužiūrimi or
ganizavime generalio streiko.

3'ikimąsi, kad ateiviai bus de- 
tuoti.

Tabako fabrikantai, apart vie
nos didelės firmos, sutiko išpil
dyti cigarinių dėžučių darbinin
kų reikalavimu minimum algos, 
vieton darbo nuo sinkių.

MUKIAI ISPANIJOJ.

PARYŽIUS, geg. 24. — Iš 
Madrido pranešama, kad smar
kios riaušės ir susirėmimai gat
vėse ištiko pėtnyčioj Bilbao, 
kur 13,000 darbininkų streikuo
ja-

, Lai<ke riaušių kįlo gaisras, 
kuris pridarė nuostolių už ke
lis imliomis dolerių. Mayoro du
ktė liko užmušta mūšyje.

Užsimušė aviatorius.

CLEVELAND, geg. 25. — 
Frank McCusker iš New Yorko, 
aviatorius k rasos aeroplano, šia
ndie nukrito 200 pėdų iš degan
čio aeroplano ir užsimušė. Jis 
15 minutų pirmiau sakėsi ban
dysiąs padaryki rekortą kelio
nėj su k rasa į Chicago.

Vis dar negali išskristi.

PONTA DELGADA, geg. 25. 
— Hydroplanas NC-4 vs dar ne
gali galutinai perskristi Allan- 
tiko vandenyną. Smarkus vė
jai ir abelnai netikęs oras nelei- 
diža skristi į Lisoboną, Portu
galijoj, Jis neišskris mažiausia 
be utarninko.

3 ŽMONĖS ŽUVO VIESULOJ.

HOUSTON, Tex., geg. 24. — 
Subatoj Goose Creck aliejaus 
laukuose šia u tusioj viešnioj 1 
žmogus žuvo, 2 prigėrė, kelioli
ka žmonių sužeista ir nuostolių 
pridaryta už $1,000,000.

23,900 MIRĖ NUO GYVAČIŲ.

WASHINGTON, — Amerikos 
konsulas Calcuta, Indijoj prisiu
ntė valdžios raportv, kad perei
tais metais virš 26,000 žmonių 
Indijoj mirė nuo gyvačių ir žvė 
rių. Nuo gyvačių j kandimo 
mirė 23,900 žmonių ir 2,176 

r žmonės buvo sudraskyti žvėrių.
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739 SO. HALSTHD ST 
CFHCAGV. ILLINOIS

T«lephon« Canal BH

Naujienos dna kasdiena, liskiriant 
nadėldionius. Laidiia Naujienų Bon- 
dnwė, 1739 S. Halsted St., Chięgfo, 
lll. — Temenąs: Canal 1506.
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Amcrikos Lietuvių Daktarų 
Draugija nutarė dalyvauti tau
tininkų šaukiamam seime Chi- 
cagoj. Seimas, kaip žinopid, nė
ra visuotinas lietuvių seimas, 
nes socialistai ir jų syhųiatiza- 
toriai jame nedalyvaus ir kleri
kalai irgi nedalyvaus. Seimo tik
slai, kaip jie jiko |>ashelbti kvie
tėjų yra, rinkinys tautininkų, 
obalsių. Juk jau pranešta, kad 
seimus turėsiųs užgisti Lietuvos 
“valdžią” su prezidentu Smeto
na (buvusiu klerikalų “Vilties” 
rc(Uiktoriuin), kad turės reika
laut neprigulmingos Lietuvos, 
kad turės išrišti lietuvių kariuo
menės organizavimų ir tt. Kvie
tėjai nešaukė seimo, kad jis pats 
sujivažiuolų, Išdirbtų klausimus 
rišimui ir pats išrištų, o jau 
klausiniai pagaminti ir instruk
cijos duodamos, kas turės bul 
padaryta. Kvietėjai tyčia ar ne
tyčia jau pikiai išaiškino, jog

taš, kaip tik pradedamas vųrtot 
jų politikai, tuoj netenka savo 
oifįinalėi prasmės, ir priešingu 
nuomonių nariai jaučiasi esu 
apvilti ir ruošiasi jį apleisti, jei
gu jis negrįš prie to, dėl ko liko 
suorganizuotas. Kaipgi išrūdy
tų, jeigu kokia teatralė organi
zacija, į kurių susispietė dramos 
mylėtojai ir turi jie gabumo sa
vo darbų atlikti, už tūlo laiko 
valdybos bei didžiumos narių 
nutarimu bei vedimu liktų pa
versta^ teatralini bažnytinę or- 
ganizpcrjų? Joje guli būti ir 
bažnyčios lankytojų ir jos prie-' 
šų, nes ji tveriasi ne bažnyčios 
lankymui arba kovai prieš jų, o 
teatrų daviniui.

Organizacijos turi drūčiai lai
kytis tik tų tikslų, kuriems jos 
susitvėrė ir jeigu kada užsi- 
Iniežia platesnius tikslus, jie tu
ri būti tokie, kuriem visi nariai 
nėra priešingi. Bepartyvės or
ganizacijos, kuriiy nariai susi
deda iš keliu partijų ir beparty- 
vių, neturėtų dalyvauti pasy
viuose seimuose ir daryti kito
kių partinių darbų.

Žmonės, kurie nepažįsta Ame
rikos darbininkų klesos praei
ties, jų prasidėjimo ir psycholo- 
gijos, nesupranta, kodėl tarp 
šios šalies darbi rtinkų buvo pa
laikomas sindiknlistiškas judė
jimas, išbujojęs pirma Ameri
kos Darbo Federacijoj, o paskui 
kitokiais principais remiamas, 
bet do drūčiau budavojanias Pa
saulio Pramonlečių unijoj (ai-

foryia. Kapitalistinė politiku 
yra tam, kad sutvarkyti, ginti 
ir palaikyti kapitalistinę syste- 
mų. Vėliau ar anksčiau pas 
darbininkus turi išsiveržti gei
dimas (nes reikalas yra) paim-

kad ji neitų prieš juos, o už juoš. 
Neveltui vis didesnis Amerikos 
darbininkų skaitlius stoja už 
socialistų partijų, o tūli net 
naujų taip vadinamų Darbo Par
tijų ėmė organizuoti. Darbinin
kai yra viena klesa su bendrais 
interesais, todėl tik viena parti
ja tegali būti jų, partija — t. y. 
tokia, kuri riša juos visus į kru-

ja pilnai jų ir tik jų interesus. 
Tokia partija yra socialistų Par
tija. Bet kad socialzm|as kaipo 
mokslas da nespėjo pasiekti di

džiumos darbininkų ir Socialis
tų Partija, kaipo jauna, da nes
pėjo atlikti žymių darbų, tai 
nereiškia, kad taip nebus ir kad 
darbininkai socaatyzmo negeis- 
tų.

Politika darbininkų kovoj yra 
neišvengtina. Todėl tos organi
zacijos, kurios tveriasi vesti ko- 

■ vų su kapitalu, turi tiesų ir pri
valo kištis į politikų.

True translation filed wilh the post- 
niaster at Chicago, III. May 26, 191‘J 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(žinios International Labo r 
N#ws Service)

FRANCIJA.

viai tvirtina, kad jie negali tiek 
mokėti. Ir taip, susikirtimas 
tęsiasi toliaus.

SUV. VALSTIJOS.

Pranešimai apie nelaimes.
Washington, D. C. — Suv. 

Valstijų Darbo Skyrius išleido 
bililetinų dviem pranešimais a- 
pimantį nelames pramonėse. 
Ncw Yorko valstijoje per ketve
rius melus nuo 1915 iki 1918 
m. užrašyta l,099,Q53 nelai
mės pramonėse. Iš tų 5,252 bu
vo sunkiomis nelaimėmis.

Suvienytų Valstijų gelžkeliai 
už metus pasibaigusius gruod
žio 3F d., 1917 m. praneša apie 
19,087 asmenis užmuštus ir 
184,805 asmenis sužeistus. Ši
tas skaičius yra beveik lygiai to 
kis, kaip ir melais prieš tai, kur 
buvo 10,001 užmuštas ir 196,722 
sužeisti.

Kunigija pritaria atstovybei 
pramonėje.

Cleveland, Ohio. — Per riau
šes Gegužės Dienoj Tarpbažny- 
tinio Pasaulio suvažiavimas, at
siuvau jau lis 200,000 bažnyčių, 
turėjo laikinai pertraukti savo 
posėdžius. Buvo ginčijamasi dėl 
pramoninės tarnystės progra- 
mo. Konscrvininkai buvo labai 
susirūpinę “išniekinimu šventų 
Viešpaties namų”, įvedus eko
nominius klausimus.

kų jų užmanymams įvykinti. Ši- 
toki;*ne seime bepartyvės orga
nizacijos neturėtų dalyvauti. A- 
merikos Lietuvių Daktarų Drau
gija yra profesionalė organizaci
ja ir joje randasi įvairių pažval
gų žmonių, susirišusių į krūvų

šalyj da jauna ir tik pastarai
siais matais liko kiek plačiau ži
noma. Čia butą pirma lik bur
žuazinių partijų ir balsavimuo
se, žinoma, tik jų kandidatai rin
kta į valdininkus. Socialistų 
partija kad ir atsirado vėliau, 
bet savo jaunystėj buvo maža, 
netobula — ir negalėjo pasklei
sti socializmo mokslo plačiose 
darbininkų lipintose. Net iki 
šiol, nors partija gyvuoja jau

Paryžiuje atsidarė miesto 
valgykla.

Paryžius. — Nesenai prie pre 
zidento Wilsono piceiaus tapo 
atidaryta miesto valgykla. Val
gykla užima didelį kambarį, su 
skoniu papuoštų ir ištaisytų 10 
stalų, painiomis ir gėlėmis, ku
rios priduoda pasigėrejamų iš
vaizdų įstaigai. Valgykloje pa
tarnaujančios merginos 
nuo vieno stalo prie kito,
gauna neblogų minimalę mokes
tį ir dirba trumpai valandas. Vir 
ture gerai aprūpinta visokiomis 
prielaisomis. Valgyklos lanky
tojais daugiausiai yra darbo 
žmonės vyrai ir moterįs. Kainos 
prieinamos. Valgykla turi di-

cina
Jos

Andais į mano rankas pate
ko tūlas “lai'kradt|flf (jo var
das čia nesvarbu). Skaitau, ve 
kaip ten “džiaugian^asi” Italijos 
soeiailistų partija: ../‘mes svei
kiname.. kuri oficialiai pertrau
ke visus ryšius su bjaurybėm ir 
niekšais antrojo 
lo”.

Bjaurybėm ir 
tai dar neviskas,
užbaigiama pagyrimu tos parti
jos, kuri palikus “antrajam In
ternacionalui laidoti savus nu
mirėlius”, ir
gul ten Kautskis su fteideinaini

Internacioiia-

niekšais! Bet
“Straipsnis”

apreiškiama: “Tc-

EXTRA PRAKALBOS

škų, bizniškų, publiškų ir lt.), 
lodei šitokiai organizacijai neiš
puola kištis į vienpusę partiji- 
nę politikų. Jeigu šitoj organi
zacijoj yra didžiuma tautinin
kų ir jie savo balsais gali sumu
šti kitas ir todėl kelia politikos 
klausimus, tai reiškia, kad vė- 
Įau ar luikščiau ji gali atstumti 
nuo savęs priešingų pažvaĮgų 
politika] narius ir likti tik vie
nos partijos profesionalų orga
nizacija. Šiltom! laiku gražiai 
susitvarkiusi ir daug naudin
go darbo užsibriežusi Daktarų 
Draugii:i turėtų atsiminti, kad 
jos gyvavimas visai buvo ne- 
rctkšM(ingas, kol joje buvo dau
giau politikos, negu darbo pro- 
R’sionalcj dirvoj.

na i didele, visgi da nėra lengva 
pasiekti visus darbininkus, nes 
ta darbininkų minia labai skait
linga, susideda iš įvairių tautų, 
dalis jos da pilnai patenkinta

laiko tėvų tradicijų ir ims laiko, 
kol ji liks pertikrinta jų klaidin
gume. Spiaudyt į Amerikos 
darbininkus už tai, kad jie did
žiumoj da nepažįsta socializmo 
bei nekovoja už jį ir vadinti 
juos idiotais ir šlokiais-tokiais, 
kaip imt«ų tūli karšti rcvoliucio- 
irieriai daro, reiškia parodyti sa
vo pilnų nežinojimų Amerikos 
aplinkybių, kuriose darbininkai 
gyvuoja. Kovų su kapitalistais 
jie veda senai ir tokiu bildu, 
kokis jiems, nusimokinusiems 
socializmo, išrodė tinkamiau- 
sis: organižavimasi į unijas, 
streikais, boikotu ir tt. Politi
ką jie palikdavo nuošaliai, nes 

darbininkų klesos žmonės savo

Radikaliai delegatai, vienok, 
vis tvirtino, kad bažnyčia turi 
būti kuo daugiau kaip dūšių ga
nytoja, kad ji turi atjausti kas
dieniams ekonominiams klausi
mams. Ant galo programas ta
po priimtas mažne vienu balsu; 
programai! taipgi įeina darbi- 

“atstovystė pramonėje.“ 
švari pirklystė pagei

daujama.

Chicago. — Kuomet A. A. Hel- 
ler, Rusijos sovietų vaizbos biu
ro direktorius atvyko Cbicagon 
pasiūlyti biznicriamjs daryti ko
ntraktus aprūpinimui Rusijos 
federuotu sovietų republikos 
prekėmis, jei vaizbos santikiai 
bus galima užmegzti, lai jis pa
sakė biznieriams, kad Sovietų

šimlies milionų žmonių.”
Thal’s all! Duodu pinigų ir 

peilį, jei šitoji “gudrybė” nėra 
skolinta iš tūlo savo rųšies ko
respondento...

Šitaip rašoma laikraštyj, ku
ris nuolat kalba apie principus, 
padorumų ir skaito kito sąžinėj 
—kiek ji išdavikiška, kiek ne. 
Šitaip!

B( t ir tai dar nevisa. Antra
me u.draipsnyj” bandoma išaiš
kint š‘šaknis” lietuvių incnšc- 
vizmo. Papasakojama viso
kiausių niekų ir gale “straips
nio” iškoneveikiama juos bjau
rybėmis ir net šunimis! Te
gul jie patįs kalba: ...“lai kų 
gieda musų buvusieji draugai 
dešinieji? Jie nori savo plačia 
*;rdžia visiis į daiktų sukraut — 
ir r 'vi 'tinę Maskvų ir išdavikiš
kų Berną, broliškai sutaikini bu
delį Šeidemanų su Lebknechtu, 
bjaurybę Tliomų su Leninu ir 
net atkartot komedijų revoliu
cinių frazių ir šuniškų darbų“...

Išrodo, kad tokia kalba gali- 
kur norite, tik ne laik- 

kur
kalba apie kitų parsida- 
išsižadėjimų principų ir 

Bet taip yra!

Kažin, ar ilgai tų “laikraš
čių” redakcijose švaistysis visa 
užmiršusieji jgrubjjonai (kiti 
žmones juos vadina chamais) 
ir darys negarbę visai musų

Kalbės garsus kal
bėtojas iš Naujos 

Anglijos advokatas 
F. J. BAGOČIUS.

Rengia Liet. Lais
vamanių Fed.

Panedėlyj, geg. 26 d., 
M. Meldažio svetainėj 
2242 W. 23rd Placc. 
Pradžia 7:30 vai. va
kare. Inžanga 1.5c.

♦

Utarninke geg. 27 d., 
Malinausko svet. 1813 
S. Halsted St. Kalbės 
adv. F. J. Bagočius 
nuo 7:30 iki 9 vai., po 
9:15 kalbės Dr. A.
Montvidas.

Utarninke, gegužio 27 d
Division ir Ashland, Kalbės drg. T. J. Kučinskas, Ados uni
versiteto studentas nuo 7:30 iki 9 vai., po 9:15 adv.F. J. Ba- 
gočius.

rospcct Building,

Draugai, nei vienas nepraleiskite šių prakalbų: jaunas 
ar senas, moterįs ar vyrai marš visi į šias prakalbas.

\ Kviečia L. L. F. KOMITETAS.

D r. A. Montvid
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

25 E. Washington St., Marshall Field Annex, 18 flioras, Suite 1827
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St. Phone Canal 4G26
Valandos: 6 iki 8. vakare 

Rezidencijos telefonas West 6126

Tik

ma

nuolat 
vimus, 
tt.

Dargi tokiame, Kazimieras Gugis

Kairiųjų socialistų organas 
platinasi.

Paryžius. — “Le Populaire

nešimų apie savo augimų nuo 
spalio 1918 metų. Pradėjęs su

re” pasiekė vidutinį dienraščio 
skaitytojų skaičių suriš 20,000. 
“Mes norime suteikti socialistų 
partijai ir ypatingai Paryžiaus 
socialistams didelį vakarinį laik
raštį, kuris atremtų spaudos 
melus,” rašo redaktorius. “Ant-

Daiktų be unijos lebelio.

Chicagos Darbo Partijos 
ganas “New Majority, 
šdamas šituos lakius savo lai
doj už geg. 10 d. sako:

“Mes niekuomet negirdėjome, 
kad kokia kita valdžia pirkda
ma daiktus, butų stačiusi tokias 
sųlygas, kaip šitos.”

or- 
pareik-

Skaitytoji! Balsai
t Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

gi nebegalima apsieiti be jų?

— Darbininkas.

Revu Rėvai
Kas’ butų, jei Naujienų nebu- 

tų?
Butų daug bloga.
Pavyzdžiui, mes, kurie šviesų 

mėgstame, neturėtume tikro ap- 
švietos šaltinio; Naujienų prie
šai neturėtų prieš kų raudono 
kazoko šokli; anarkistų orga
nai netektų daugybes bendra-

žodžiu, be Naujienų butų blo
ga visiems.

me tų pastebėtinų musų dienra-

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3)23 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Ofiso Tol. Yards 2544
Rosidcn. Tel. Boulevard 5602

Miesto Ofisas:
IP N. Dearborn St. 

1111-11 Unity Bfdg.
TeJ. Central 4411

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

_j.....  .... ..... - . ——...——
—Mokinkimės, drauge. Kaip 

išmoksime tuos “moksliškus“ 
žodžius ir žinosime, kų jie reiš
kia, tada ginčysimos. — Zigmas.

Kuric-nekuric žmones sako, 
kad Brooklyno Tetos liežuvis

ubago botagas.
Na, kanigi ji butų Brooklyno

★ *
Kadangi nuo liepos mėnesio 

pradžios turėsiųs pasiliaut vis- 
kė.Tir byro šinkavimas, tai bra
vorai, savo bizniui gelbėti, pa
dirbdino ir darbininkams sagsto 
protesto guzikus antrašu:

“No beer, no work.”
Bet to paties guzikėlio

čioj paslėptas ir nematomas yra 
kitas parašas, kurs sako:

“No work, no bread.”

apa-

Ofiso valandos 
10:30 ryta iki 12 dieną;

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

Nedaliomis ncpriniama

3252 So. Halsted St., Chicago, Ilk

- DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Avė. 
Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m. 
Nedaliomis 10—12 a. m. 

Pilone Drover 7042 
Cicero Office 

4847 W. 14th SL
Vai. 1—4 p. m. Ncd. pagal sut 

Phone Cicero 39 
Rezidencija 3336 W. 66th SL 

Phone Prospect 8585

Kas tinka Daktarų Draugijai, 
to turėtų laikytis ir susišelpimo. 
dailės, mokslo ir panašios orga- 
nazaci jos, į kurias spiečiasi įvai
rių pažinių žmonės. Jeigu or
ganizacija yra užsibriežusi kito
kį tikslų, o ne politikų, nariai j 
jų stoja d(4 to tikslo. Pav., į 
SLA. ir kitas susišelpimo ir ap- 
draudos organizacijas žmonės

dimo, į teatrales organizacija

nūs, demokratus, neprigulmin- 
gus ir su laiku socialistus. Dau
geliui darbininkų išrodė, kad ki
šimąsi į politikų suskaldys juos 
į daug priešingų viena kitai da
lių, prasidės tarpsavinė kova, 
lodei suirs vienybė industrinėj 
kovoj prieš kapitalų. Palieka
ma todėl buvo kiekvienam elg
tis politikoj, kaip kas nori.

Išlikro, induslrialinės bei pro
fesionalės unijos organizuoja
mus su tikslu vesti kovų su sa lip
dytojais už didesnes algas, trum
pesnes valandas ir kitokiu* pa
gerinimus. Politikos čia kerg
ti, rodos, nereikėtų, bent kol vi
si arba netoli visi darbininkai 
nėra vienodų politinių pažvalgų. 
Bet industrija nesivaldo be po- 
itiškos tvarkos.

zia turi galės trukdyti net indu-

gabiems ir užganėdini publikų 
ų mokslo draugijas jin stoja vie
no ar kilo dalyko mokintis 
ba padėt skleisti mokdlą publi 
koj. Kaip greit organizaciji 
valdybos bei jos didžiuma narių 
nusprendžia jas kreipti prie tik
slų, kuriems jos Jlėra įsteigtos 
taip greit lieka nuskriaUsti na 
riai, kurie yra priešingi tiems 
tikslams arba nemptp reikalo 
lA-isidėti prie jų atsiekimo. Im- 
kŪRie, S. L. A., kurs nėra tauki-'
ninku partijos tikslams sutver- mianties industrijos ir savasties

Politiška vald-

yra visada daroma. Politika vi
suomet yra badavojaina re-

partijos žurnalas yra Skiriamas 
socialistams visoj Francijoj.”

“La Vagile“ pažangus sociali
stų savaitraštis, leidžiamas at
stovo Pierre Brizon sulaukė dau 
giau kaip 100,000 skaitytojų.

Spaudimo amatai susikirto.

Paryžius. — Darbininkų kan
trybė turi rubežius; taippat Pa

vi vienais pažadais. Per tris 
mėnesius spaustuvninkų susi
vienijimas svarstė darbo sųlygų 
ir algų klausimų. Ikišiol darb
daviai su darbininkais negalėjo 
susitaikyti. Darbininkai stato 
šitokius reikalavimus:

Pirmas: — Devynių valandų 
diena, laikas ir beriantis viršlai
kiui.

Antras: Minimalės mokes-
ties 1 traukas 75 cenlimai (35 
centai) valandai.

giant į pragyvenimo brangį, jie 
negali priimti mažiaus, kaip ši
ta minimalė mokestis. Darbda-

AIP NEGALIMA?

Tiesa, kad cinamasai momen
tas neturi sau lygaus visoje 
jnionijos istorijoj. Tiesa, kad 
žmonių smlegeiis, jų protavimas 
minai išjudinti iki aukščiau
siam laipsniui. Dabar — vL 
suoineninio kvaitulio laikai. 
Žmonės didžiosios visapasauli- 
nės katastrofos išblokšti iš “se
nojo gyvenimo” vėžių dabar įie
ško “naujų kelių”. Jieško, taria
si ir nesusitaria.

Visa lai tiesa. Bet ar liesa, 
kad rimti, ’^minlihgli žimoties, 
kadir (Dužiausio kvaitulio lai
kais liktų sužiniais, atkakliais 
grubi jonais? Dargi tie žmonės, 
kur turi palinkimo būti minių 
mokytojais, švietėjais.

Išrodylu, kad tai negalima. 
Vis dėlto, taip yra! Yra neto- 
del, kad tie minių “mokytojai” 
ir “šviHėjai” kada nors buvo 
rimti ir išmintingi, o lodei kad 
“kada nors” jie nedrįso pasiro
dyt kuo jie yra.

* * *
Draugui P. Grigaičiui pasi

traukus iš Naujienų,Wjo priešai 
tuojau sušuko:

šeimininkė nuėjus j tautiškų 
grocernę turėtų prašyti ne Sme
tonos, ale sakyt:

—Sei, Džiauni, duok linan pus- 
kvortę Lietuvos prezidento.

O Moterų lįalso redaktorė pa
sidžiaugė:

—Grigaitis priėjo liepto ga-

Dabar Em Be redaktorė irgi 
pasitraukė. Kurio liepto galų ji 
priėjo?

Mano prietelis dirbtuvėj, ka
me mudu vienų darbų dirbame, 
sako man:

- Naujienos sucial šuvcnislų 
laikraštis!

—Iš kur tamsta, prieteliau, su 
žinojai apie lai? — paklau
siau.

Ugi Laisvė taip rašo.
- O kų reiškia social-šovinis-

Brooklyno Teta čiauškia, kad 
Naujienoms tapus padaryta o- 
peracija ant dešinio šono.

Nežinau, kiek čia tiesos, nes 
neteko girdėt, kad Naujienos 
butų kada susirgusios. Bet kad 
Brooklyno Tetai senai vieta 
lisychopatų ligoninėj, tai visas 
svietas žino.

—Ar aš žinau. Tai tur-but 
labai moksliškas žodis, — susi
maišė mano prietelis.

Aš jam tariau:

Lietuvių tautininkai šaukia 
Cbicagon seimų.

Seiman jie atgabensiu naujut- 
naujų varpų [tark: varrrpų, o 
ne vaaarpų, nes čia lik akcentas 
nusako, kų tas akuzativas reiš
kia!]. Tų varpų seime paka
binsiu, už liežuvio tampysiu ir 
skambinsiu:

— Din, don! Din, don!
Ir su kiekvienu “din,” su 

kiekvienu “don” lėks doleriai

Ofiso valandos: Kiekvienas vaka
ras, Subalomis po pietų ir Ncdč- 

lioinis nuo 10 iki 6.

Dr. Joseph Ziff 
AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis egzaminuoja dykai.

3119 So. Morgan St., Chicago.
Antras augštas 

Dr. Glaser’io Ofisas.
Telefonas Boulevard 4790

Dr. M.T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojai ir Chirurgai
1757 W. 47 SL Chicaco. 11L 

Ofiso Tel. Boulevard 16t 
Rcz Tel Seeley 420

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

naujo ofiso prie
—4722 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

tautininkų tarbon.
Tuo bildu sulėks milijonas 

dolerių, kaip andais kad sulėkė 
m) Ii jonas balsų, Lietuvai nepri- 
gulbybę gauti. —Slapukas.
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Fanatikai užpuolė socialistus.

GYVENANTIEJI PRO
VINCIJOSE.

ant farmų ir mažuose mieste
liuose toliau nuo miesto, kožnas 
savo nanVuose laiko taip vadi
namą naminę aptieką, kurioje
laiko vatą, karbolinį vandenį ir p gegužės 2 d. LSS. 
kitokius vaistus, kurie reikalin
gi prie pirmos progos. Tų tarpe 
laiko ir dėžutę Partola.

Jie žino, kad su užkietėjimu 
vidurių, pradeda darylies nety
ras kraujas, todėl tokiame atsi
tikime tuojau einant gulti su
valgo 3 šia Idilinius Partola, kad 
išvalyti vidurius ir pataisyti kra-

l’žJkktėjimą vidurių gairina 
pažinti šiais apsireiškimais: gal- 

skaudėj imas, žaksėj i mas,
nenoras prie darbo, taipgi nete
kimus ajietito.

Kuomet jumise apsireiškia 
viena iš augščiau paminėtų su- 
negalėjimų, tuojau prieš einant 
gulti turite suvalgyti 3 saldai
nius Partola. Ant rytojaus at-
sikelsite sveiki ir visiškai norma-Įkia”. 
liški busite. Nes Partola per) 
naktį paliuosuos vidurius ir pra 
šalins visus negalėjimus.

Taigi lodei Partola ir reikia 
nuolatos laikyti

Devintas
* Rajonas čia surengė prakalbas. 
Kalbėjo V. Andrulevičda.

Kelintą dienų prieš prakalbas 
uties teeiaus sužinojome, kad 
sukurstyti parapijonįs rengiasi 
padaryt pogromą užpult pra
kalbas. Todėl mes pasirūpino-

‘rifas, jo pagclbininkas ir kiti 
apskričio viršininkai, kurie 
taipgi yra socialistų partijos 
nariai.

ves Prakalbos įvyko. Pradėjus 
prakalbą apie reikšmę tarptau
tinės darbininkų šventės, Pir
mos Gegužės, visa buvo kuora- 
miausia. Mat, svetainėj radosi 
vos vienas parapijomis... Kiti 
dar tebelaikė savo susirinkimą 
ir veikiausi tarėsi ‘hipio ką rei-j 

Taigi pirmoji prakalba 
ge ramiai. Bet kada

kalbėtojai pradėjo kitą savo 
prakalbos dalį, svetainėn susi- 

'grudo būrys vyrų, moterų ir 
j vaikų. Ir nieko nelaukę pra
dėjo kelt lermą. Neklausė nė

savo naminėje 
atėjus reikalui 
Partola galite 
Dėžutė saldai*

paaiškinta. Pasirodė, kad im
inėtus žmogelis turėjo pasikišęs 
po pažasčių knygą, kurią vei
kiausia buvo gavęs nuo savo 
“dvasiško tėvelio”. Iškėlęs ją 
jisai liepė kalbėtojui pasiskai-| 
tyti.
šepū tą tėvelio mokinį. Žmonės 
pradėjo juoktis, o fanatikai dar 
labiau įniršo. Jie stačiai pra
dėjo kolioties. Tada atsistojo 
I. G. Ringis, svetainės savininko 
sūnus, ir bandė numalšint įšir
dusius fanatikus. Bet kur tau!

I Tada šerifas jiems paliepė: ty
leli arba išdilti iš svetaines. Fa
natikai pašoko ir pradėjo kibti 

rį šerifą. Tada policija pradč- 
Ijo “clean u p” darbą — vyti 
laukan iš svetainės visus triuk- 
šmadltirius. Tie, kur norėjo pa
sirodyti “kas mes”, žinoma, ga
vo nuo policinių “pačiupinėti” 
ir kuogreičiausia turėjo neš
dintis lauk.

Išvijus sufanatizuotus kuni
go sekėjus visa užsibaigė kuo
rą minusia. Prakalbos dar tę
sės apie poi‘a valandų.

Reikia pasakyt, kad turbut 
niekur nėra tokių tamsių, su
kurstytų žmonių, kaip Shcboy- 
gane. Mat, čia 
guštelę garsusai 
'daktaras”...

Kalbėtojas tinkamai pa

susipynė sau 
metodologijos 

Taigjii Ijo “išmo
kinti”, no/bhžnųs sekėjai kelin
tu jau kartu rengiasi užpult ra
mius socialistų susirinkimus.

butų |x> ranka.
gauti bfile kada.
nių kainuoja tiktai 1 dol., 6 dožu
lės už 5 dolerius.

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avenue,

New York, N. Y.J Dept. L 1.

jie galės pasakyti, ką nors kai 
kalbėtojas užbaigs savo prakal-Įlr gal būt butų surengę tikrą 
bą. Dar gi vienas urnai pašo- pogromą, jei ne policija. Bas
ko ir suriko: “Ar žinai kas bu-[taroji gi apsaugo socialistų su- 
vo pihnas socialistas?” Kai-1 si rinkinius todėl, kad visa ap- 
bėtojas ramiai atsakė, kad ži-|skrieto valdžia yra socialistų 

Tatai ir pons “melo- 
ir nobažni jo sekėjai

nieko nelaimės: mris rengėme 
ir rengsime prakalbų ir aiškinsi
me žmonėms jų reikalus.

— Alex. Margevičia.

(139) Inąs ir kada prieis laikas, bus i rankose.

Hoffman Mokykla

Įsteigta 1919 m. Vienatinė Lietuvių Avalų Dirbtuvė.

Progress Shoe Mfg. Co.
95 Spark St-, Brockton, Mass.

Atidai Visą] Lietuvių 
Krautuvnikų

Progresą Shoe Mfg. Co., susidedu vien tik iš lietuvių .Jo
je priguli 270 šerininkų, kurių didžiuma yni avalų išdirbė
jai, turinti daug metų patyrimo.

Progress Shoe Mfg. Co. išdirba “Bal”, “Blucher”, “Fox” 
ir “Oxford” stailių avalus dėl vyrų. Ši Bendrovė specializuo
ja vyrų “Goodyear velt” geresnės kliasos avaluose, kurių 
kainos yra nuo $5.50 lig $9.50 “Retail”. Mes vartojame ge
riausia tavorą, atliekame pirmos kliasos darbą. Visi Lietu
viai krautuvninkai prisiuskite savo antrašus, o musų agen
tas būdamas jūsų apielinkėje parodys musų sampelius ir 
priims užsakymus.

FAKTAI APIE PROGRESS SHOE MFG. CO.
1. Suorganizuota iš Brocktono Lietuvių per pastangas 

Lietuvos Atstatymo B-vės atstov,o, Inžinieriaus P. J. Zuris, 
1919 m.

2. Inkorporuota ant $100,009. (Šimto tūkstančių dol.)
3T" Išdirbame trijų greidų vyriškus, oškos ir veršio “si

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

Lietuvos Žirgvaikiu.
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 čižauckas, c) Ka- 
sierius Petras K. Vaičiūnas, d) Raštininkas S. A. Milčius 
e) Kiti Direktoriai: Petras Tamulevičius, And. Kasparas 
ir Juoz. Vaičiūnas.

10. Musų obalsis: “Pilna verte, geras stilius, tvirtumas 
ir augštos kliasos išdirbimas.”

11. Musų fabrikas yra 4000 ketvirtainių pėdų. Jaine yra 
naujausios prietamsos, ir per tai išgalim pagaminti gerus 
avalus.

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

13. Perkame skuras nuo geriausių išdirbejų.
Na Lietuviai, jau didelis darbas pradėtas! Kas rems savą 

kįlančią industriją!!

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- 
lefonuokite.

Lawndale 255.
GUD FUD DAIRY PRODUCT 

ctk
2721 W. 12th St., Chicago.

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

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

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė alata veltui. 
Mes taipgi tin ime ke- 
letz augštos klesos 

phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai

tes, kurj mes parduosime už $325. 
JEI GYVENAT® UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNCIAME Už DYKA.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

8803 .S Morgan.St,..Chicago, III

| Sergėkite savo akis

NeužsitikCklt savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriul, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akinis tik daugiau blogo.

Ai turiu 15 metu patyrimą ir 
Italių ištirt jūsų akis ir pririnkti 
mns akinius tikrai. Darbą at
lėkti belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysim*.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

18*1 So. Aihland Are., Chieag*, 
Kampas 18-tos gatvės 

J-čios lubos, viri Platt’o aptiekos 
Tėmyklt* | mano parai* 

Valandos nuo i-tos vai ryt* iki 
f vai. vakaro. Nedėlioja n«* 9 
vai. ryto iki 12 valandai di*ną.

| DU, R. Blumenthal į

Gyvenimas yra 
tuičias, kada pra 
nyksta regėjims. 

Mas vartotam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
fatinpa doma at- 

reipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4117 
Boulevard 6417.

DR. M. HERZMAN į
IŠ RUSIJOS

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

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- | 
yų, moterų ir vaikų, pagal naujausias J 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie- J 
taisus. t

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

1537 North Robey Street, Arti Milwaukee Avenue

AKRON, OHIO.

Iš LSS. 244-tos kuopos 
veikimo.

Room 1210 Republic Bldg.
209 So. State Street Chicago. 
Vai: 1 iki 3 im> pietų, ir pagal su

tarties.
Phone Harrison 7536

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

( Aptickoje)
Vai.: 4 jx) piety iki 8rval. vakare.

Phone Boulevard 344.

Svarbi Pastaba
DAKTARAS W. M.. LAWH0N

ĮŽYMUS SPECIALISTAS
Dabar yra apsigyvenęs savo naujame ofise

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

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje tcsitikinių lš- 
A gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 

tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,
° Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri- 

. Ujv rodymas mano gabumo.
Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 

"f gydymu.
Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
35 So. Dearbom St.

(KiSnpas Monroe) .

Kambaryj 307.
VALANDOS 9 iki 8 LnlCAPO
Nedėliomis 10 iki 1.

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europinės metodos.

C H. HAIR M. D.
Mentor Bldg.

Paimk elevatorj. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe 

39 So. State St., Kampas Monroe.
Ekzaminavimas dykai VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakare 

Nedėliomis nutf 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaua, po $1.40 už gal.
CARU BROS. WRECKING CO.

IHJIUt 8. H«l.tc4 St, Chleu*. IU>

Gegužės 18 dieną LSS. 244ta 
kuopa laike savo mėnesinį susi
rinkimą.

Tarp kita buvo pakelta toks 
klausimas, būtent: kad kuopos 
nariai apsvarstytų apie tai, kaip 
sustabdžius p r o voką t o r i ų-i šd a - 
vėjų veikimą socialistų susirin
kimuose. Mat, ačiū tiems gai
valams keli draugai buvo ne
kaltai įtarti. Todėl sumanyta, 
kad į susirinkimus visai neįsi
leisti nepriklausančių organiza
cijai asmenų. Bet dalykams 
paaiškėjus, prieita prie išvedi
mo, kad visą tai yra nereikalin
ga-

Vėliau pakelta klausimas a- 
pie vadinamus socialpatriotus— 
kad juos pašalint iš LSS. Bet 
kada pareikalauta priparodyti 
kas ir kur tie socialpatriotai, tai 
klausimo padavėjai negalėjo at
sakyt. Tuomet dauguma bal
sų — 13 prieš 9 — “socialpat- 
riotų klausimas” tapo atmestas. 
Bet reikia pažymet, kad šilą 
klausimą kdiąma net trečiu ka
rtu. Tai keista.

Tuo tarpu 244-toji kuopa ytin 
gerai tvarkosi. Ypač gerai su
tvarkyta literatūros skleidimo- 
platinimo darbas. Puiku!

Andai čia buvo toks atsitiki
mas. šeši jūreiviai nusitarė ir 
įėjo į mokamą parką nemokėję 
nė vieno cento. Nuėję prie šo
kių vietos, kur taipjau reikia už
simokėti po 10 centų jie pada
re tą patį. Pranešus apie tai 
parko užveizdai šis sustabdė vi
są veikimą, bet tų dešimtukų iš- 
sikolektuot negalėjo. Tuoj pa
šaukta visas tuzinas polidistų, 
kurie ištolo sekiojo smarkiuo
sius jūreivius tol, kol pastariem- 
slėnis atsibodo viešėtis parke ir 
jie išėjo.

Birželio 9 ir 10 dd. čia kalbės 
žinomasai lietuvių laisvamanių 
kalbėtojas ir organizatorius, T. 
Kučinskas. — Apušotas.

Specialis Pranešimas 
Chicagos

Siuvėjams ir Kirpėjams

NUO pirmos ir po Birželio mėne
sio įstojimo narystės mokestis į 
AMALGAMATED CLOTHING 

W0RKERS OF AMERICA bus pakel
ta- Visi kirpėjai ir siuvėjai, nesanti 
organizacijoje iki Gegužės 30-tos die
nos bus priversti mokėti naujai pakel
tą įstojimo mokestį.

Siuvėjai ir kirpėjai yra toliaus pri
versti pranešti į Uniją, kuomet palie
ka savo darbą, taipgi, neimti jokių ki
tų darbų be gavimo 0. K. nuo darbo 
davimo ofisų, AMALGAMATED CLO
THING W0RKERS OF AMERICA, 
kurte randasi prie 409 So. Halsted St., 
1564 North Robey Street ir 2343 South 
Kedzie Avenue.

TURĖKITE VIRŠMINĖTA PRANE
ŠIMA VISUOMET MINTYJE.

Pagal įsakymą.

CHICAGO JOINT BOARD 
AMALGAMATED CLOTHING

WORKERS OF AMERICA

fliiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiaiiiiiN

DR. DONOHOE, Specialistas
Vėliausios Europiejiškos ir kitos 

metodos.
Jei jus turite kokių vidurių ligų, kepeny, 

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

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

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

mis 10 ryto iki 1 vai. dienų.

Ar Jus turite nesveikas a- 
kis, arbajjalvos sopėjimą?

Jeigu taip a- 
teikite pas Dr.

A. M. SMAK- 
GON, Optoine- 
tristą, kuris 
per daug metų 
buvo L. Klein

Dept. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1401 So. Halsted St., 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su didžiausiai galimu atsar
gumu ir mažiausiu įkyrumu. O- 
fiso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
6:30 po pietų. PCtn. ir Nedėl. nuo 
9 ryto iki 12:30 dieną. Subat. nuo 
12:30 dieną iki 9 vai. vak. Ros. o- 
fisas prie 3311 W. 16th St. dėl va
karų ir nedėl. pagal sutarti. Tel. 
Didysis ofisas Canal 222. Res. 

cksvell 6112.

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

$149 8. Morgan St., k*H4 89 *A 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir VyriSkų 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS: 

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

ddiomis nuo 9—2 popiet 
Telephone Yards 697

Vyrišką Drapaną Barbenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdien, nedėlioiuis ir va
karais

S. GORDON
1415 So Halsted St Chicago. III

PARSIDUODA 
Seni Laikraščiai 

Gražiai sulankstyti 
ir surišti.

Po 1c. svaras 
NAUJIENOS

1739 So. Halsted Street, Chicago

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephone Canal 8110L
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8 8 ryto, tiktai

Telephone Varde 5032 !

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

Dr. D J. BAGOCIUS 
Detuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10990 So. Michigan Av*.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 842. 

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

Rez. 933 S Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 2544

DR. A. Ai ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 S. Halsted St. Chicago
Telephone Drovcr 9693

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

Dr, Leo Awotin
Gydytoja*, Chirargaa, Akafori* 
1920 So. Halatad St, Chlcag*. 
Kalba U*tuviikai, latviškai Ir 

nu likai.
Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va
kar*. T*l. Canal 4M7.

........ . .... ■■■.. . ...........

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA’

Mrs.A.Michnl8Wicz
Baigusi Akušerijos ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
ospitalėse ir Pasek
mingai patarnauju 

prie gimdymo. Duodu 
rodą visokiose ligose 
moterims ir mergi
noms.
3113 So Halsted Str 

(Ant antrų luity) 
Chicago

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėl f vak



immim, oiieifo, m Panedėlis, Gegužės 26 d. ’19

Lietuviu Rateliuose.

šis ir tas.

Tautininkų pašiūrėse tuo tar
pu dideliausias subruzdimas. 
Kaipgi, čia pat “visuotinasai lie
tuvių seimas!** Kuždamp, agi
tuojama kur tik galima. Ir jiems 
dabar lengva. Nėra kam jų 
darbų sutrukdyti — išaiškinti 
žmonėms, jogei tas seimas bus 
tik saujalės biznierių seimas. 
Kraštutinieji kur tiek daug “dar 
bavosi,” kad suskaldžius vietinę 
socialistų kuopų — tyli. Jų dar
bas jau atlikta... Atžagareiviai 
gali būt dėkingi “kairiemsiems” 
savo broliams. Yra laikai, kada 
ir jie moka “susiprasti.“

“Tėveliui.“ sako, jau nusibo
do garsinti “bedieviv-socialistų" 
dienraštį. “Nubodo“ todėl, kad 
prieš tai užprotestavęs brolių 
marionų organas. Kaipgi, tas 
garsinimas į jį skaudžiai atsilie
pęs.. Žinoma, žinoma!

Žmonės sako, kad andais pons 
dievs už tai nubaudęs biznierių 
Molį, kad jisai esųs “didelis bol
ševikas“ — LSS. 22 kp. narys.

NEBOVIKYTĖS SU ŠAL
ČIU—TAI YRA PAVOJUS

Jys negalite stengtis rizikuo 
ti su Influenza.

LAIKYKITE VISUOMET PRIE 
RANKOS BONKUTE 

LAXCARIN

Kadangi Laxcarin yra geriausias 
apsaugolojas nuo šalčio, gripo*), in- 
fhienzos — ir natūraliai, Pneumoni
jos.

Laxcarin lenvai 1 mosuoja vidu
rius. Išvalo visas atmatas ir lokiu 
badu Laxcarin pagelbsti molinai 
gamtai atlikti savo darbo, taip tik
rai kaip ėjimas laikrodžio.

Laxearin yra taipgi labai puiki vi 
dūriams gyduolė. Jei jus turite vidu
rių ligą, nevirškinimą, susidėvėju
sius gestis, užkietėjimą, skausmus 
viduriuose, riaugėjimas — Lascarin 
pertikrins jus.

Neimkite jokių kitų pamėgdžio
jimų. Tikri vaistai vsuomet kainuo
ja pinigus, tiktai menki produktai 
ir pigus pamėgdžiojimai galima par
duot PIGIA kaina. Jei ilgai jus kliu
kino viršminėlos ligos, gerinus at
siųskite už užtektinai, už pilną gy
dymą, kurie yra paprastai šeši >se 
dėžutėse, už penkis dolerius, arba 
vienas už vieną dolerį. Aptieko.se 
neparduodama. Siųskite j Laxearin 
Products Co., Deyt. L. — 2 l’itts- 
burgh, Pa. .. (Apgars)

Šitai Kur Sveikatos
šaltinis, tai Sąlule Stomiek Hit

leris, jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgą laiką mane kankino 
nesmagumas, nevirinimas vidurių ir 
dispepsijos, negalėdavau valgyti, 
taipgi ir tas suvalgytas mai
stas neidavo ant naudos. Skaudė
davo galvą, pilvą, Šonus ir strėnas, 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 
sakant visas suvargęs būdavau, vi
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
galėdavau atsilsėti.

Kaip tik tą garbingą Sahite Bit 
terį pradėjau naudoti i trumpą lai
ką palikau laimingas, viduriai dir
ba laba gerai, paliko smagu ir leng
va, muskulai išaugo stori ir kieti. 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve
liju visiems, katrie norit būti tvir
ti ir laimingi, tai naudokit Sahite 
Stomiek Bitteris Kaina $1.50 už 

bonką, jo gali gauti aptickose ir 
goresniuose saliunuose, o jeigu ten 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš Sa
lote Manufactur Co.

P. BALTRANAS, t 
616 W 31st St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 7351

UADISON PRIE HALSTED STREET- BURLESQUE —
THE SIGHT SEERS k«« 

su Gus Fay
Moteris Ir meririnn« g«H lankyti* kasdiena

Kainos 26c. Iki Tie.

LIBEIKT
Mes perkame Liberty Bohds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite | 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

Netikiu, kad Pondžiaus specia- 
liškumas butų siųsti į žmogaus 
— kadir bolševiko — namus to
kius svetelius, kaip “hold up me
nai.“

—Tipu-Tapu.

BRIGHTON P ARK
BRIGHTON PARK.

Priešseiminės prakalbos.

Praeitų sėmių tautininkai čia 
surengė priešseimines prakal
bas. Kalbėjo trįs kalbėtojai — 
pats tautininkų laikraščio redak 
torius ir dar du kiti. Visi agi
tavo už “lietuvių seimų“. Girdi, 
tie, kur neprisidėsiu, tie busiu 
įrašyti “j istorijos lapus kitojuo- 
džiausimu raidėm...“

Žmonių buvo visai maža.
— Kliubo Narys.

$200 BAUDOS Už “SLAPTĄ 
NEŠIOJIMĄ GINKLŲ.“

Geo. Goddard suskaitoma ne
išgydoma žaizda alkūnėj, su al
mančia žaizda šlaunyj teisėjo 
Stewarto miestiniame teisme 
prie So. Clark gt. šeštadienyj bu
vo nubaustas $200 ir teismo lė
šas užmokėti už sulptą nešioji
mų ginklų, (ioddardų trinti šū
viais peršovė geg. 6 d. jūreivis 
Sanniel Hagenfann. jam bebė
gant nuo Pe rgalės arenos Grant 
parke nuo besivejančios jį gau
jos už lai, kad jis nenusiėmė ke
purės, kada šalies himnas buvo 
giedamas.

Poddard teisinosi teisme, kad 
jis atrastų pas>jį revolverį turė
jo apgynimui $2,550, kurie,, bu
vo pas jį kišeniųje.

----------  I

________

NORTSAIDIEČIŲ DOMAI

PirsiMlb)©S ■
Gegužio 26 d., 8 vai. vak. Liuo- 
sybės Svet., pricj 1822 Wabansia 
Avė.. Northsaidiečiai rengia di
deles prakalbas.

KOMITETAS.

Y
CASH

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

Hugemann, kuris dabar esųs 
išvažiavęs į Kansas City, sakęs 
policijai, kad Goddard grūmo
jęs jam revolveriu, bet detekty
vas G. Carltou, kuris molė God- 
dardo šaudymų, liudija, kad jis 
nematęs revolverio pas (ioddar
dų.

GAISRAS VIEŠBUTYJ.
Kilus gaisrui Bell viešbuty], 

1610 S. Wabash Avė. šeštadie
nyj po pietų keliems svečiams 
liepsna užkirto išėjimų. I>vi mo
teris gaisrininkai nunešė žemyn 
nuo penkto augšto sudurtinėmis 
kopėčiomis. Nei viena nebuvo 
sužeista. Namas buvo senas ir 
plieskėsi kaip brie^iukas. Ug
nis prasidėjus pas svečius ket
virtame augšte.

TRJS JAUNI VAGILIAI 
ATĖMĖ $600.

Trįs jauni vagiliai šeštadienyj 
parbloškė Alfredų Berstedų pry- 
šakyje Bersted Formin Tool Co. 
ofiso, 771 Mather gt .ir atėmė iš 
jo $600, kuriuos jis turėjo dar
bininkų apmokėjimui. Iki Max- 
\vell gt. stoties policija atėjo, 
vagiliukai spėjo pabėgti.

PALEIDO Iš KALĖJIMO, IŠ
LAIKĖ TRIS SAVAITES.
Cbicagos policija laikė kalėji

me tris* m/enesius smuklinin
kų J o h n K o r r, ku
rį ji įtaru apiplėšime American 
Brass Co. Kenoshoje, kur buvo 
pavogta $50,000 ir žmogus už
mušta. Kerro advokatas Bene- 
diet Short j r. pastatė 27 lindi- 
niūkūs, kitime paliudijo, kad 
Kerr apiplėšimo laiku buvo Ci- 
ecroj ir tokiu bildu teismas bu
vo priverstas Kerpą paleisti.

RĖKLIO UŽMUŠIKAS NUTEIS
TAS KALĖJIMAN NEAP

RIBOTAM LAIKUI.
John Bowman, 25 metų am

žiaus, gyvenusia pu. 6113 S. Kil- 
patrick Avė. šeštadienyje krimi- 
nalianąe teisine tapo nuteistas 
kalėjimai! neapilibotam laikui, 
nuo vienų metu iki gyvos gal
vos. Nuteisė jį teisėjas Win- 
des. Vasario 28 d., 1919 m. J. 
Bovvman nušovė Petrų Bėklį, jo 
smuklėje 3538 So. Halsted St. 
Bownmn buvo kaltinamas žmo
gžudystėje, bet jam prisipaži
nus prie kaltės, jis buvo nuteis
tas už užmušimų. Nuteistasis 
yra anglas, o jo pali lietuvė; jis 
paliko jų su ketvertų vaikų.

ATRADO PAVOGTUS 
ČEVERYKUS.

Detektyvai Joyce ir Walsh iš 
Desplains stoti'is susekė tris niai 
šus pavogtų čeverykų po pryn- 
giu 838 W. Adams gt. Isaac Co- 
hen, 1281/p So. Halsted St. 70 
porų. Abiem nuskaustiemsiems 
buvo leista peržiūrėti pavogti 
čeverykai. Visi trįs maišai pri
klausė Bernbergui.

NUŠOVĖ PASTOJUSĮ KELIĄ.
A. J. Donat, čeverykų sankro

vos savininkas ties savo namais 
2334 S. Ridgoway Avė. šeštadie
nyj vėlai vakare nušovė vienų 
vyrų, kurie buvo pastoję jam 
kelia ir paliepę rankas iškelti. 
Vietoje bankas kėlus augštyn, 
jis išsitraukė revolverį ir šovė. 
Vienas užpuolikų parpuolė ir 
parpuolęs šaudė į Donatų, bet 
nepataikė. Kiti du taipgi šaudė, 
bet ir nepataikė.

Liberty Bondsus 
dalį Išmokėtą, bondsua ir wai 
savings stamps nuperka ui cash 
Erne! and Cn„ 740 W. Madison si. 
kampas st., kampas Halsted st 
Honm 232. 2r»s anytas, viri Famo” 
Clothing Store atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
d^nedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c Ir 2c kariškos mokestjs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir S2-»a GATVĖS

PAVOjGe MOTERŲ DRABUŽIŲ 
Už $12,000.

Jacob Eishel, savininkas san
krovos gatavų moterų drabu
žių pu. 610 W. 12th St. šeštadie
nyj pamatė, kad jam dingo mo
terų jokių ir sijonų apie $12,000 
vertės.

Vagjs išpiovė sankrovos pana
mių duryse rūtų ir per skylę 
ištraukė. Spėjamų, kad jie bu
vo atvažiavę su truku.

ALDERMANAI TYRINĖJA KO
DĖL DETEKTYVAI 

NESUSEKA.

Policinis miesto tarybos ko
mi tetas sukruto žiūrėti kodui de
tektyvai nesugaudo vagių.

Taippat jie žada surasti, ką 
penki precinktų viršininkai vei
kia algas imdami.

Penkiuose precinktuose atsi
tiko penki apiplėšimai bankų ir 
tik viename prccinkte vienas a- 
reštuota. šita komisija stengsis 
surasti, kodėl policija neparodo 
didesnių pasekmių savo darbo.

POLICISTAI RENGIASI 
STREIKUOTI

Cbicagos policistam jau dasiė- 
de prašj'i pakėlimo algų ir da
bar jie yra pasirengę streikuoti, 
jei algos greitu laiku nebus pa
keltos, taip sako poli* ist’i as
ociacijų.

“Polinkių asociacija visa iki 
vienam žmogui mes tarnystę, 
jei mes pnitu laiku ir gulimu 
p įkėlimo algos“, j asakū virši
ninkas. “jVunis niekis negali už 
ginti Mi tarnysl • r jiesl.mi 
tliirh*). .1* i miestas gi : gauti vy
rus su i ’mynom kurie bus 
palenkinli musų gaidį ”■ ^mis 

algomis, tai tegul gauna*.
Apie poiieistų! Mrnikų buvo 

kalbama ir seninus, bet miesto 
tarybos finansinis komitetas ke
tino pažiūrėti to dalyko ir jie 
nusiramino. Komitetui nie
kaip neužbaigiant tyrinėti, poli- 
cistai eina is kantrybės ir sako, 
kad jie kalba ne juokais.

KARAS ĮKRITO 25 PĖDŲ GY
LIO DUOBĖN.

Harrison gatvės karas, einan
tis į vakarus, su daugiau kaip 
trisdešimts pasažierių, kurių pu
se buvo moti rįs, nušoko nuo bė
gių ir pirmagaliu nuslydo duo
bėn 25 pėdų gylio netoli nuo 
Chicago upės vakarinėje jos pu
sėje. Buvo tas šeštadienyj po 
pietų.

Nei karas nebuvo sugadintas, 
‘ne’i žmonių nebuvo sunkiai su
žeistų. Keletas, vienok, aptu
rėjo lengvus sužeidimus ir dau
gelis iškentėjo didelės baimės.

Kelias buvo fiža'nkStas apie 
valandų laiko.

VYRAS PERDURTAS DEL 
PAČIOS.

Milės Kilbane, 42 mptų, 2224 
Sedgwick gt. guli ligoninėje su
badytas peiliu. Jis turėjo gin
čų dėl pačios su Depe\v, kuris su 
jo pačia buvo išėjęs į krutamu 
paveikslų teatrų.

PRANEŠIMAS 
Dr. M L BOZINZII. 

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

POLONIA PBARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas Hayinarket 

5282.
.... Ji. '.

Pranešimai
Draugystė Lietuvos Vėliava Ameri

koje No. 1. rengia prakalbas utar- 
ninke, geg. 27 d. Blinstrupo svet. 
4501 So. Herinitage Avė., Pradžia 
7:30 vai. vakare. , 

Kviečia visus Komitetas.

šiandie L. L. Federacija rengia 
prakalbas M. Meldažio svet., 2242 
W. 23 pi. Kalbės pagarsėjęs iš “ry
lų’’ kalbėtojas adv. F. T. Bagočius. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. —Komisija

L. L. Federacija rengia prakalbas 
geg. 27 d. Malinausko svet., 1843 S. 
Halsted St. Kalbės adv. F. J. Bago- 
čius ir daktaras A. Montvidas. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Komisija.

L. L. Federacija rengia prakalbas 
geg. 27 •.<!„ iNorth Side, Prospect 
Building, Ashland ir Division. Kal
bės F. J. Bagočius ir T. J. Kučins
kas. Pradžia 7:30 vai. vakare.

— Komisija.

LSS. 4 kp. Mišraus choro repetici
jos pripuolančios utarninke geg.

27 d. Mark White S. svet. nebus dėl 
chorvedžio negalPjimo ateiti.

— Organizatorius.

ASMENŲ JIEAKOJIMAI
PAJ1EŠKAU 2 seseris Elzbietą 

r Anelia švolia, du metai atgal gy
veno Amsterdam, Anelijos pavardė 
po vyru Kriaupa, o Elzbieta neže- 
nota. Atsišaukite pačios, arba kiti 
mano pažįstami.

MARY ŠVOBA,
1123 Huron St. Chicago.

PAJIEŠKAU savo draugo Juozo 
Jonaičio, pirmiau dirbavo hnčernėj 
ant BridgeįMirto, Chieago, III. Jis 
pats tegul atsišaukia, arba kas žino
te praneškite kur jis gyvena.

FRANK VILKAS
4034 So. Rockvvell SI., (Jiicago, 111.

REIKIA DARBININKŲ

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

ST. ALEKNO,
911 W. 33rd St., Tel. Drover 6836

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

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

REIKALINGAS kriaučius, darbas 
pastovus, gera mokestis.

F. J. SAMAS,
4240 Archer Avė., Chicago, III.

REIKLk moterų plunksnų tvarky
tojų. Prityrimo nereikia.

KATZ,
651/ O’Brien, tarp Halsted ir Jeffer- 
son, Chicago.

REIKALINGAS duonkepis antra- 
rankis arba trečiarankis. Atsišauki! 
greitu laiku.

M. ALGMINOVICZ 
12001 Indiana Avė..

Tel. Pullman 5444.

REIKIA MOTERŲ SIUVĖJŲ I KEI
NIU DIRTUVE

Operuotųjų ant Serging machine 
Kišenių kirpimo machine 
Guzikų skylučių machine.
THE ROYAL TAILORS ”

7.31 So. Wells St., Chicago

REIKIA kišenių dirbėju opereite- 
rių. t’inišerkų, 'kriaučių ir merginų 
mokvtis ant vvriškų kautų.

J. SCHWARTZS()N and Co.. 
515 So. Franklin St., Chicago.

REIKALINGĄ prityrusių .moterų 
taisyti antrarankiuš maišus mašino
mis.

C. SCHWARTZ,
1268 Blue Island Avė., Chicago.

REIKIA MOTERŲ PRIE ŠIFRA
VIMO IR VALYMO. PASTOVUS 

DARBAS. GERA MOKINTIS 
CHICAGO MAIL ORDER CO., 

2611 INDIANA AVENUE 
CHICAGO.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA Bučernė ir groser- 

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

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

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

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

PARDAVIMUI harzdaskutykla ge
roj vietoj. Priežastis pardavimo, 
išvažiuoju ant farmų. 3205 South 
Wallace St., Chicago.

PARSIDUODA Pikčernč vėliausios 
mados Intasymai, geroj kolonijoj, 
netoli nuo Chicagos. Toj kolonijoj 
gyventojų yra 25,000. Apie 6 mylios 
nėra tokio biznio. Geras oras. Atsi
šaukite.

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

RAKANDAI

TIKTAI SI MENESI
Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. RRI- 
SIUNčIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

PARSIDUODA rakandai dėl ma
žos šeimynos, mažai vartoti. Kam 
reikalingi atsišaukite po šiuo ant
rašu :

B. M.
3316 Emcrald Avė., Imas fl rear.

PARDAVIMUI geri, puikus rakiui 
dai dviem kambariam. Galima ten 
pat pasilikti ir gyventi. Rendos tik 
$6 j mėnesi. (Atsišaukite greitai. 
1731 So. UnioivAve. 2_ras augštas iš 
užpakalio. Chicago.

RAKANDAI E X T R A

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų 

praleiskite šio iiurgeno. Puikus 
’layer Pianas, šlaite 1919, vėliausios 

mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
niveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
cokj teisingą pasiulijimą, viskas 
taip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograph. Grajina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

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

ne-
REIKALINGAS SAVININKAMS 

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

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

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

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

ŠEŠIŲ ruimų rakandai turi Imti 
parduoti i labai greitą laiką. Atsi
šaukite.

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

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 2 akrų 

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

NAMAI-žEMĖ
PARSIDUODA farma, 80 akrų. 

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

TOM KULEVIČ,
1916 Union Avė., Chicago, III. 

2-ras flatas iš užpakalio

PARDAVIMUI pigiai muro name
lis ant 21-tos ir Hoyne Avė. Leng
vos sąlygos, mainais ant 9 loty ar
ba dviejų. Mažas įniokėjunas. 
2717 West 16th St. 1-mas flatas.

BARGENAS
PARSIDUODA nauja 4 ruimų stu- 

ba su 8 lotais parsiduoda labai pi
giai $2700; du blokai i žiemius nuo 
Archer avė. 3-čia stoba nuo 64th Ct. 
Atsišaukite. ALEX JAI'ES, savinin
kas 5307 So. Nagle avė.

PARSIDUODA 2 pagyvenimų nau 
jas mūrinis namas po 6 kambarius 
su maudynėmis ir elektra. Namas 
randasi labai gražioj vietoj, netoli 
šv. Jurgio bažnyčios. Parsiduoda 

už 5 tūkstančius tą namą, gali pirkti 
su mažai pinigų, o kitus mokėti ren- 
domis. Atsišaukite pas

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

FARMA FARMA.

Jeigu jus norite pasidaryti sau na
mą ir būti neprigulmingu. pirkite 
farmą Lietuvių kolonijoje “Vilnosz” 
Vilas paviete, Wlsconsin. Jeigu Jus 
pirksite ten sau farmą jus pirkaite 
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 Kazimierą Gadliauską 
kaipo Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yra mums pagelbėti.

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

lengvų išmokėjimų.
Jus galite pirkti farmą kokio dy

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

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

SANBORN COMPANY, 
Eagle River. Wisconsin.

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

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

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

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

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

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

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

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

PARDAVIMUI 2 augštų namas, 
pigiai,’ 3924 So. Artisian Avę. 3X5 
kambarius, toiletai, maudynės,. At
sišaukite į 5833 So. California Avc.' 
Chicago, Iii.

NAMAI-ŽEMĖ
DIDŽIAUSIS BARGENAS PAS MI’S

Turim visokios kainos namų: bran 
gių ir pigių ant lengvų išmokėjimų 
Jeigikturi vieną šimtą ($100) dolerių 
ateik pas mus, mes jums parduosim 
farmą arba namą; mes už parodymą 
nieko nerokuosime.

C SUROMSKI REAL ESTATE 
3346 So Halsted St Chicago

PARSIDUODA labai geras puikioj 
vietoj mūrinis namelis, gražiai įren
gtas, 5 kambariai, gesas, elektra ir 
visi parankurnai; Šalygatviai ir pa
taisymai išmokėta. Arti galvekarių. 
Kaina tiktai -1,850 ant lengvų išmo
kėjimu. Ateikite Nedėlioj.
9943 So. Ručine Avė.

Tel. Beverly 3264.

PARSIDUODA 80 akrų ūkė, \Vood 
baro, W/is. 30 akrų apsėta javais. 5 
karvės, 5 kiaulės, geri arkliai su pa. 
kinklais, 35 vištos. Naujos stubos ir 
barnės, labai geroj vietoj. Priežas
tis pardavimo, du draugai turime tą 
ūkę ir vienas norime važiuoti j Lie
tuvą, tai antras vienas negali apsi
dirbti. Atsišaukite laišku, tai gausi
te visas informacijas, nupirkę turė
site laimingą gyvenimą.
JOE ZURBA ir L. CORAITIS R. R.

Box 88 Rhlnelander, \Vis.

40,000 akrų trąšios įjuodos žemės 
naiisėdžiams. Vidutinis klimatas.

Gera transportacija. Lengvos sąly
gas. Geriausia kooperacija. Ten yra 
jūsų krašto žmonių. Platesnių žinių 
rašykite:
Frank l’oldi, Cor Sotimi Frains., 

634 Otis Bldg., Chicago, III.

PASKOLOS-MORGEČIAI

ANTRAS MORTGAGE.
Aš turiu privatišką Fondą dėl in_ 

vestinimo i antrus mortgagius, duo
du ant geru išlygų.

II. O. MULKS,
Room 1117 Herris Trust Bldg. 

111 W. Monroe St., Tel. Central 8830

MOKYKLOS

t1A5TER 5Y5TEH
Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdaly.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomps mašinos musy 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi
le madų knvgos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka. Perdėtinia
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė
S__________ __ _______________ J

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. 

Vitkus, matematikos ir braižymo V. 
Miszeika.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, pirklvbos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

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

NAUJA KNYGA!
Be mokytojo išsimokinimas notų 

visiems intrumentams, 8 lekcijos 
lietuviškoj kalboj drauge ir danie
lių ant 4 balsų Knyga verta $1.51), 
parsiduoda už $1.00.

MR., BARONAS,
P. O. Box 501, McKees Rocks, Pa,

Aptieko.se



