
First U t b i i a lai Daily I ■ A » «rI ei

l NAUJIENOS*
j 1739 S. Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Canal 1504

i Piratas Lioturii Dienraitia Amerikoj

-Į-..J_______ U !. ■l'JU? ąj, ,■ JI'JI1!!1.K1-JSCTJg——
VOL. VI.

THE LITHUANIAN DAILY NEWS
Entared m sacond Claaa Mattar Mareli 7, 1114, at tha Post Offiea at Chicago, 111, andar tka Art of Ma rėk B, 1B7B.

Chicago, III., Ketvergas,. Gegužes-May 29 d., 1919

First Ll Ik ii iltį Daily I a A ai i r I s ■ j

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chicago, HHnOM

Telapkoaa Caaal IBM

Pirmas Llstarli Dlearaitls ▲ ■•rlka| I

Price 2c No- 127.
. ■■ .iuh nu i1i mrr *■«».>■■<»n■ m ivi_.MuM.aaii1 iii,rtaiĮ''*g-,j-i'-«!*CTgf’

Tnie trnnslation filed with Ihe post-master at Chicago, III. May 29, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Vokietija reikalausianti evaka- 
vimo Reino apygardų

Nori valdyti kolonijas

Talkininkai rengiasi izoliuoti 
Vokietiją.

Liet. Soc. S-ga suspenduota

Yukono moterjs laimėjo lygias teises.

VOKIEČIAI REIKALAUS 
SUGRĄŽINIMO REINO.

Sutinka užmokėti $25,000,000,- 
000 atlyginimo; reikalaus ap
sisprendimo; atsisako atiduo
ti Klaipėdą.

LONDONAS, geg. 28. — Ex- 
change Telegraph žinia iš Co- 
pen hageno sako, kad vokiečių 
kontr-pasiulymai į talkininkų 
taikos sąlygas tapo paskelbti šia
ndie Berline.

Atsakymas tikrina Vokietijos 
sutikimą dar labiau sumažinti 
savo ginklavimąsi, negu to rei
kalavo talkininkai.

Vokietija, sako atsakymas, at
sisako priimti taikos sutarties 
nustatytas bandymo sflBjas ir 
užreiškia, kad talkininkai kartu 
negali kaltinti ir bausti kaltus 
baudžiamuose aktuose vokie
čius. *

I)aug:au paMulymų.

BERLINAS, geg. 27. — Pasak 
esančios neoficialės sutraukos, 
Vokietijos kontr-pasiulymai į 
taikos sutarties sąlygas, užveria 
penkis punktus.

Vokietija siūlosi nuginkluoti 
visus savo karinius laivus su są
lyga, kad dalis jos pirklybinio 
laivyno bus jai sugrąžinta. •

Ji siūlo, kad nebūtų teritoriar 
lių permainų be pasitarimo su 
paliestaisiais gyventojais. >

Atidavimas viršutinės Silezi
jos ir reikalavimai rytinės Pra
sijos ir Klaipėdos (Memelio) y- 
ra griežtai atmetami.

Pabrėžianta, kad Danzig turi 
patapti laisvu uostų ir kad Vis- 
los upė butų neutarlizuota.

Uždmtos teritorijos turi būti 
evakuotos bėgyje šešių mėne
sių..

Jei tautų lyga bus įsteigta su 
Vokietija, kaipo nariu, Vokieti
ja turi valdyti savo kolonijas su
lig Luitų lygos principais, kai
po įgaliotinė.

Vokietija pasisiūlo užmokėti 
$5,(XX),(XX),(XX| auksu iki 11926 
metų kaipo atlyginimo ir nuo 
1927 m. mokėti metinę mokestį 
iki kol nebus užmokėta viso ne
daugiau kaip $25,000,000,000 
auksu.

Tnie Iranslafion filed witn Ihe post- 
nmster at Chicaąo, fII. May 29, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. (>,1917

aikos Kongrese
TALKININKAI IZOLIUOS 

VOKIETIJĄ.

Atkira maistą, jei Vokietija ne
pasirašys po taikos 

sąlygomis.

LONDONAS, geg. 27. — Tal
kininkų blokados taryba Pary

žiuje užbaigė visus prirengimus 
vėl uždėti blokadą ant Vokieti
jos, atsitikime jei vokiečių dele
gatai f.bjisJkytų |pas|irašyt,i po 
taikos sutartim. Taipjau tapo 
išdirbti pilni pienai pil
niausiai kooperacijai tarp kari
nių ir ekonominių spėkų, ku
rios bus vartojamos ištikus rei
kalui.

Tuoj aus kaip tik vokiečiai at
sisakytų pasirašyti po taika, kas 
priverstų talkininkus ir susivie
nijusias valstybes veikti, Vokie
tijai butų duota 72 valandų pra
nešimas apie užsibaigi mą patinu 
bos mušiu. Išsibaigus tam lai
kui anglai, franeuzai ir amer
ikiečiai pradėtų veržimąsi į Vo
kietiją. Kartu butų uždėta aš
triausia blokada.

Visi prisirengimai padaryti 
laike karės kad apgynus neut
ralių šalių interesus kartu neda
lei džiaut įgabenti maisto ar ža
liosios medegos į Vokietiją, vėl 
butų panaudoti ir Vokietija at
sidurtų atkirsta nuo viso pasau
lio.

Talkininkai karvedžiai 
tariasi.

COBLĘNZ, geg. 28. — Gen. 
Foualle, komanduotojas f ra ne ti
žų kareivių Vokietijoj, šiandie 
buvo čia apsvarstyti karinę situ
aciją su lieut. gen. Liggett.

Gen. Robertson, komanduoto
jas anglu okupacinės armijos 
matėsi su lieut. gen. Liggett sti
liai oj.

TALKININKAI SUSITAIKĖ 
APIE FIUME.

PARYŽIUS, geg. 28. — Pasak 
goriausių gautų žinių, klausi
mas Fiume ir pietinių teritori
jų Austrijos rubežių tapo išriš
tas talkininkų tarybos.

Taipjau sakoma, kad susitari
mas įtiektas abelnai Adriatiko 
klausimuose, išėmus ekonomi
nius susitarimus. Taigi visi te- 
ritorialiai klausimai bus įteikti 
austrams pėtnyčioj siulomoj su 
tartyj.

Atlyginimų klausimas bus 
svarstomas vėliau.

Tune translntion filed with the -nost- 
master at Chicago, III. May 29, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

FRANCUOS DARBININKAI 
PROTESTUOJA PRIEŠ SLĖPI

MĄ TAIKOS SUTARTIES.

PARYŽIUS, geg. 28. — Nacio- 
nalis komitetas generalčs dhrbo 
federacijos priėmė rezoliucijas, 
pasmerkiančias slaptumą, ko
kiame taikos sutartis buvo pa
rašyta ir protestuojančias prieš 
uždedamas sąlygas, remianties 
nepilnu žinojimu dokumento. 
Jis taipgi protestuoja prieš ne- 
nedav’imą žmonėms teises są-

vęs apsisprendimo; pridengtas • x F> 
aneksijas; atmetimą iškilmingų , Socialistų rartija 
susitarimų apie tautų lygą ir su- SUSpend * V O L.S.S. 
grįžimą prie senosios sistemos 
susivienijimų ir neįrašymą į su
tartį tikrai internacionalių dar
bo įstatų.

YUKON MOTERIS LAIMĖJO 
BALSAVIMO TEISES.

DAWS0N, Y. T., geg. 28. — 
Tolimoje šiaurėje, šalę Alaskos, 
kur sniegas dengia žemę veik 
apskritus melus, toli nuo kultū
ros centrų, nuo civilizacijos, 
kur žmonės neretai gyvena ir 
valdosi labai primitiviu bildu 
moterįs įgijo lygias teises su vy
rais.

Yukono legislatura priėmė 
aktą, suteikiantį moterims ly
gias teises su vyrais visuoše te- 
riatorialiuosc balsavimuose ir 
rinkimuose. Daugiau to, Yu
kon legislatura kreipėsi į Kana
dos valdžią, prašydama suteikti 
moterims lygias teises ir visuose 
tedera liuose rinkimuose.

MažJliu Gii^iiiznota šalis tuo 
budu pralenkė ir augščiau kul
tūroje pakįhisias valstijas.

Yukon teritorija yra tobuliau 
šioji šiaurėj šalis, kuri suteikė 
moterims lygias su vyrais teises.

GAL ŠIANDIE IŠSKRIS 
ANGLĮ JON.

WASIIINGTON, geg. 28. — 
Amerikos hydroplanas NC-4, 
airis atskrido į Lisaboną, Por- 
ugalijoj, galbūt dar šiandie iš

skris į Plymouth, Anglijoj.
Portugalija per savo užrube- 

žinių reikolų ministeris apteikė 
Amerikos aviatorius kryžiais 
bokšto ir kardo ordeno.

Plymouth rengiasi iškilmin
gai priimti aviatorius, kada jie 
nuskris į ten.

Apdovanojo Hawkerį.

LONDONAS, geg. 28. — Drą 
rieji aviatoriai Harry* Havvkei 
ir Mackenzie G rieve*, kurie ma
žu Sopwith aeroplynu bandė per 
skristi Atlantiko vandenyną, va
kar atvyko j Londoną, kur juos 
iškilmingai priimta. Šįryt ka
ralius priėmė juos savo pale
čių j e. Karalius prisegė jiems 
orinių spėkų kryžių. Sakoma, 
kad jie buvo pirmieji, kokie ga
vo tos rūšies kryžių. Londonie- 
čiai priėmė juos labai iškilmin
gai.

BOSTONO ŽYDŲ PROTESTAS

BOSTON, Mass., geg. 28. — 
Šiandie žydai surengė didelę de
monstraciją protestui prieš žy
dų skerdynes Lenkijoj ir kitur. 
50,(XX) žydų šiandie po piet ne
dirbo, kad dalyvavus demonst
racijoj, protesto susirinkimuo
se ir pamaldose už žuvusius.

NULINCIAVO ŽMOGŲ.

LAM A R, Mo., geg. 28. — Go- 
veda išlaukė teisme, kol Jay 
Lynch neprisipažino teisme už
mušime Rarton pavieto šerifo ir 
jo sūnaus ir neliko nuteistas vi
sam amžiui kalėjimai!, paskui 
įsiveržė j teisėjo kambarį, paė
mė užnitišėją ir pakorė jį teismo
kieme.

Gubernatorius žada patraukti 
linčio kaltininkus atsakomybėn. Daug

Kaltina ją nusižengimu prieš 
Scc.i Partijos discipliną.

Chicago. — Lietuvių Socialis
tų Sąjunga tapo suspenduota, 

t Ją suspendavo Ekzckutyvis So- 
•ialistų Partijos Komitetas, ku
ris lik ką užbaigė savo posėd
žius Nacionalizme partijos ofi
se, Chicagoj.

Sąjunga kaltinama dėl ėjimo 
•iries Socialistų Partijos autori
tetą, dėl nusižengimų prieš S(^ 
•ialistų Partijos konstituciją, 
dėl organizavimo partijos vidu
je taip vadinanto kairiojo spar
no, turinčio liksią nukreipti par
tijos veikimą žalingon šios ša
lies darbininkų judėjimui pu
sėn.

Karlu, ir už tą patį, tapo su
spenduota šešios kitos kalbinės 
federacijos (Sąjungos): rusų, 
latvių, ukrainiečių, jugoslavų, 
lenkų ir vengrų. Visų jų likimu 
spręs leisimoji nacionalė Socia
listų partijos konvencija. 4

Rytojaus numery j bus išspau
sdinta Soc. Partijos Ekzčkuty- 
vio Komiteto rezoliucija, kur 
išdėstoma molyvtvi, priver 

tusi partiją tokių aštrių priemo
nių pavartot prieš svetimkalbes 
federacijas. 

....—..........................

MISSOURI SAUSA 
VALSTIJA.

______
JĘFFERSON City, Mo., geg. 28. 
-l Gubernatorius Gardner šian
die pasirašė po> bilium, kuris 
padaro Miissouri valstiją sausa. 
Rilius uždraudžia išdirbimą, 
pardavimą, gabenimą ir davimą 
svaiginančių gėrimų. įstatymai 
ieina galėn sekamo sausio 20 d.

Darbininkų kova
NERIMAVIMAI KANADOJ.

Daugelyj vietų darbininkai strei
kuoja, kitur-gi rengiasi 

streikan.

0TTAWA, geg. 28. — Didelis 
industrinis nerimavimas apėmė 
daugelį dalių Kanados. Vienur 
darbininkai jau streikuoja, kitur 
gi rengiasi ar grąsina streiku.

Sulig čia gautų žinių, situaci
ja yra sekama.

WINNIPEG.—Gesncralis strei 
kas tąsiasi; darbininkai laikosi 
labai tvirtai.

TORONTO. — 45,000 darbi
ninkų grąsina sustreikuoti pėt
nyčioj, jei nebus suteikta 8 vai. 
darbo diena.

EDMONTON. — Generalis 
streikas sustabdė veik visą ju
dėjimą mieste.

CALGARY. — 15,000 darbi
ninkų streikuoja iš užuojautos 
Winnipego darbininkams.

LETHBRIDGE. — Angliaka
siai streikuoja.

BRANDON. — Streikas sūpa
vo ližavo visą miesto judėjimą.

()1TAWA. — Nedidelis maši
nistų streikas, dalinai sutaiky
tas.

MONTREAL. — Darbininkai 
kalbasi apie balsavimą generalį 
streiką.

REGINA ir MOOSE JAW.— 
kalbama apie generalį 

s/jrdiką.
Streikus, kaip kalbama, gim

do nuolatinis kįilmas pragyve
nimo. Ir kadangi dabartinė val
džia neįstengė nupiginti pragy
venimo, bet dar prie jos pragy
venimas pabrango, kaip niekad 
pirmiau, lodei pranašaujama, 
kad valdžioje turės įvykti kri- 
zis ir dabartinė ministerija tu
rės pasitraukti.

VISUOTINAS STREIKAS 
SASKATOON.

SASKATOON, Sask., geg. 28. 
— Vakar čia prasidėjo generalis 
sitrfkas;. parėnfmiii IVMjmipe- 
go streikierių.

Beto streikieriai reikalaus pa
sibaigus streikui priėmimo į dar 
bą visų darbininkų, nedarant jo
kio skirtumo.

ARGENTINA DEPARTUOS 
DAR 800 DARBININKŲ.

BUENOS AIRES, geg. 27.
Argentinos valdžia ir kapitalis
tai pradėjo smarkią kovą su su-' 
sipru t tįsia is da rbininkais |;r y- 
pač su darbininkų agitatoriais. 
Valdžia paskelbė, kad ji yra su
ėmusi 800 “anarchistų” agitato
rių, kuriuos ji departuos iš Ar
gentinos dviejais armijos trans
portais.

Beto yra suimta daugiau ar
gentiniečių, kurie bus pasiųsti 
kalėjiman ant .salos Terra dėl 
Fuego. Valdžia atsisako pasa
kyti kiek ji turi suėmusi argen
tiniečių, bet turbūt nemažą skai
čių. Bet vargiai tais savo perse
kiojimais ji n u rainis darbinin
kus. ••

STENGIASI SULAUŽYTI 
STREIKĄ.

LIMA, Peru, geg. 28. — Peru 
valdžia griebėsi aštriausių prie
monių, kad sulaužius generąlius 
darbininkų streikus Lima ir 
Gallao pi ii*® t uosio. Abu mies
tu valdo kariuomenė ir su strei- 
kieriais apsieinama kuožiau- 
riausia. Vienok darbininkai lai
kosi tvirtai. Buvo ir riaušių, 
kuriose esą 'išplėšta keletą mai
sto sankrovų.

REIKALAUJA PAKĖLIMO 
ALGOS.

CHICAGO. — 1,0(X) darbinin
kų American Cąr and Foundry 
Co.,., 2417 S. Paulina St. sustrei 
kavo reikalaudami pakėlimo al
gos, sutrumpinimo darbo valan
dų ir pripažinimo unijos.

Kompanija pasikvietė polici
ją ir gabenasi streiklaužius,

4 ŽMONĖS ŽUVO.

NORFOLK, Va., geg. 27. — 
Old Bay linijos viršininkai pa
skelbė, kad jie yra tikri, jog nia- 
žSausia 4 pasužieriai žuvo, kada 
laivas Virginia pereitoj subatoj 
sudegė Chesapeakc užlajoj.

Oi tie seniai, tie seneliai.

AURORA,III. — John Licher, 
virš 60 m. patraukė teisman M. 
H. Sno(w, 70 m. Reikalauja iš 
jo $10,000 atlyginimo, kadangi 
Snow paviliojęs Licher pačią, 
kuri taip jau yra 60 metų am
žiaus.

Tiuc Irnnslntion filed v. ith Ihe pnst-mnster at Chicago, Iii. May 29, 1949 
as rcquired by Ihe act of Oct. 6,1917

Anglija gabena kareivius 
Archangelskan

Kolčiakas esąs prie Orenburgo

Estonai Petrogrado priemiesčiuose
KOLČIAKAS PRIE OREN

BURGO. »

Sukilėliai sušajudė bolševikų 
komisarus.

LONDONAS, geg. 28. — Pa
sak čia gautos iš Omsko telegra
mos, Kolčiako valdžios Siberi- 
jos kareiviai gegužės 21 d. štur
mavo Orenburgą, vieną iš pas
kutinių bolševikų tvirtovių piet
rytinėj Rusijoj ir svarbią gele
žinkelių kryžkelę.

Prieš bolševikus stovi dar 
daugiau vidurinių keblumų ir 
gautas bevieliniu telegrafu iš 
Maskvos oficialis pranešimas 
mini apie “vidurinį frontą,’’ kur 
“besiveržimas prieš Vinnicą li
ko sustabdytas.”

Vinnica yra Ukrainoj, į piet
vakarius nuo Kijevo. Ji yra už
pakalyj bolševikų spėkų, kariau
jančių su rumunais Besarabijoj.

Sukilimas prie Onegos 
ežero.

Taipjau buvo sukilimas prieš 
sovietą Šunga distrikle apie O* 
nega ežerą,. į šiaurvakarius nuo 
Petrogrado. Pasak gautos iš 
Kėni telegramos, bolš<‘vikų ko
misarai Šunga distrikle liko už
mušti, o raudonoji gvardija iš
blaškyta.

Patvirtinimas šios žinios yra 
Rusijos bevicliniame pranešime, 
kurs sako, kad “prieš^pttžemė 
Rimski kaimą, rytinianff*pakra
štyje Onega ežero.”

Bolševikų pranešimas taipjau 
pripažįsta, kad bolševikų karei
viai tebesitraukia prieš ėstomis 
Petrogrado apygardoj.

Trim frnnslnflnn filed w» h Ihe pos* 
inaster af Chicago, III. May 29. 
as • ccĮiiired iiy the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI NEAPLEIS 
PETROGRADO.

Užginčija evakavimui miesto.
ĘONDONAS, geg. 28. — Ru

sijos bevielinis pranešimas už
ginčija, kad buk įVykę Petorgra- 
de eksplozijos dėlei rengimos jį 
evakuoti. Pranešimas užrciš
kia, kad nėra mierio apleisti mi( 
stą ir kad sustiprinimai yra pa
siųsti į Gatčinos frontą, į pie
tus nuo Petrogrado ir jiems vyk
sta stumti priešą atgal.

1,000 miršta kasdie Petrograde.

WA$HINGTON, geg. 28.
Valstybės; departalnientas įgavo 
Švedijos presos žinių, kad ofi
cialis sveikatos raportas Petro
grade parodo, jog dabar miršta 
daugiau kaip 1,000 žmonių j 
dieną. Maisto porcijos tiko dar 
labiau sumažintos net ir dėl dar
bininkų ir apskaitoma, kad dar
bininkams negalima net vidu
tiniškai pragyventi už mažiau 
kaip 5(X) rublių į dieną.

8 laivai su maistu laukia 

PARYŽIUS, geg. 28. Taikiniu- Giedar šiandie ir ryto; nedi- 
kų maisto taryba dabar turi 8 lai J dėlė permaina temperatūroj, 
vus, prikrautus kiaulienos ir Saulė teka 5:18 vai., leidžia- 
rinitų Helsingforse, Hango, Dan- si 8:16 vai.

l žige ir kituose Baltike uostuose 
| i rtas maistas galėtų būti prista- 
. tytas Petrogradą n bėgyje 7 die
nų. Tečiaus jų pristatymas tu
ri laukti bendro paliepimo nuo 
talkininkų valstybių, o jo dar 
nėra, laukiant tolimesnių atsiti
kimų Rusijoj.

Ir juodašimčiai už 
“žmoniškumą.”

NEW YORK, geg. 28. — Es- 
tonijos valdžia Rcvelyj per A- 
merikos estonų lygą išleido pra
nešimą, kad estonų, kareiviai į- 
■»ina į Petrogradą, darydami ne 
kaipo Maktą užkariavimo,” bet 
dėl žmoniškumo ir teisybės, tik
slu tuoj pagelbėti kenčiantiems 
žmonėms.

“Nors Estonijos respublikos 
armija jau įėjo į Petrogrado 
priemiesčius ir tikisi neužilgo 
paimti Kronštadto ir Šliserbur- 
go tvirtoves, tas nereiškia akto 
užkariavimo.

“Esonai visais jiems prieina
mais budais bandys įvykinti tai
ką ir tvarką ir tuojaus suteikti 
žmonėms maisto,” — priduria 
pranešimas.

Fene translatkin filed with the post- 
nuster »t Chlcano, III. May 29, 1919 
as regulred by the scl nf Oct. 6.1917 
TALKININKAI NESITRAUKS

Iš ŠIAURINĖS RUSIJOS.

Ištraukia vienus, bet atveža 
kitus kareivius.

ARCHANGELSK, geg. 26. — 
Amerikos kruizeris Dės Moines 
atvyko į čia šiadic kartu su 
transportais, atvežusiais Angli
jos naujus liuosanorių armijos 
pulkus, kurie pavaduos ameri
kiečius, kurie kariavo čia nuo 
pereito rugpjūčio.

Bear admirolas McCully, ko- 
manduotojas Amerikos laivyno 
spėkų. Rusijos vandenyse yra 
ant Dės Moines kruizerio. Tiki- 
mąsi, kad už kelių dienų at
plauks į čia kanuolinis laivas 
Yankton.

Laivai, kdriais atvežta naujo
sios spėkos, išgabens pirmą pul
ką Amerikos infanterijos, kuris, 
tiklimąsi išplauks namo už sa
vaitės.
Paskutiniai Amerikos pėstinin

kai Vologdos geležinkelio fronte 
liko ką tik užvaduoti po veik 8 
mėnesių tarnavimo.

True translation filed with the post- 
muster-ąt Chicago, III. May 29, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Protestuoja prieš lenkus.

LONDONAS, geg. 28. — A- 
merikos ir Anglijos ambasado
riai Varšuvoj užprotestavo prieš 
lenkų ofensivą rytinėj Galicijoj, 
pasak žinios iš Viennos, atėju
sios per Copenhageną.

ORAS.
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Tme trnnslation filed with Ihe post-mastei* at Chicago, III. May 29, 1919 
as re<|uired by the act of Oct. G, 1917

Vokietija reikalausianti evaka- 
vimo Reino apygardų

Nori valdyti kolonijas

Talkininkai rengiasi izoliuoti 
Vokietiją.

Yukono moterjs laimėjo lygias teises.
VOKIEČIAI REIKALAUS
SUGRĄŽINIMO REINO.

Sutinka užmokėti $25,000,000,- 
000 atlyginimo; reikalaus ap
sisprendimo; atsisako atiduo
ti Klaipėdą.

LONDONAS, geg. 28. — Ex- 
change Telegraph žinia iš Co- 
penhagcno sako, kad vokiečių 
kontr-pasiulymai į talkininkų 
taikos sąlygas tapo paskelbti šia
ndie Berline.

Atsakymas tikrina Vokietijos 
sutikimą dar labiau sumažinti 
savo ginklavimąsi, negu to rei
kalavo talkininkai.

Vokietija, sako atsakymas, at
sisako priimti taikos sutarties 
nustatytas bandymo sąlygas ir 
užreiškia, kad talkininkai kartu 
negali kaltinti ir bausti kaltus 
baudžiamuose aktuose vokie
čius.

Daug:au pasiūlymų.

BĘRLINAS, geg. 27. — Pasak 
esančios neoficialės sutraukos, 
Vokietijos kontr-pasiulymai j 
taikos sutarties sąlygas, užveria 
penkis punktus.

Vokietija siūlosi nuginkluoti 
visus savo karinius laivus su rą- 
b’«ah laid dalis jos pirklybinio 
laivyno bus jai sugrąžinta. •

Ji siūlo, kad nebūtų teritoriar 
lių permainų be pasitarimo su 
paliestaisiais gyventojais. >

Atidavimas viršutines Silezi
jos ir reikalavimai rytinės Prū
sijos ir Klaipėdos (Memelio) y- 
ra griežtai atmetami.

Pabrėžiama, kad Danzig turi 
patapti laisvu uostų ir kad Vis
lus upė butų neutarlizuota.

Uždmtos teritorijos turi būti 
evakuotos bėgyje šešių mėne
sių..

Jei tautų lyga bus įsteigta su 
Vokietija, kaipojiariu, Vokieti
ja turi valdyti savo kolonijas su
lig tautų lygos principais, kai
po įgaliotinė.

Vokietija pasisiūlo užmokėti 
■$5!,000XMM),00q auksu iki U926 
metų kaipo atlyginimo ir nuo 
1927 m. mokėti metinę mokestį 
iki kol nebus užmokėta viso ne
daugiau kaip $25,000,000,000 
auksu.

Tme translntion filed witn the post- 
master at Chicago, III. May 29. 1019 
as required by the act of Oct. 6,1917

Taikos Kongrese
TALKININKAI IZOLIUOS 

VOKIETIJĄ.

Atkirs maistą, jei Vokietija ne
pasirašys po taikos 

sąlygomis.

LONDONAS, geg. 27. — Tal
kininkų blokados taryba Pary-

■Fu* ' ".■iii-a—

vūi uždėti blokadą ant Vokieti

jos, atsitikime jei vokiečiu dele
gatai f.tjisdkytų |pas|irašyt,i po 
taikos sutartim. Taipjau tapo 
išdirbti pilni pienai pil
niausiai kooperacijai tarp kari
nių ir ekonominių spėkų, ku
rios bus vartojamos ištikus rei
kalui. v

Tuojaus kaip tik vokiečiai at
sisakytų pasirašyti po taika, kas 
priverstų talkininkus ir susivie
nijusias valstybes veikti, Vokie
tijai butų duota 72 valandų pra
nešimas apie užsibaigimą poliau 
bos mušiu. Išsibaigus tam lai
kui anglai, francuzai ir amer
ikiečiai pradėtų veržimąsi į Vo
kietiją. Kartu butų uždėta aš
triausia blokada.

Visi prisirengimai padaryti 
laike karės kad apgynus neut
ralių šalių interesus kartu neda- 
leidžiant įgabenti maisto ar ža
liosios medegos į Vokietiją, vėl 
butų panaudoti ir Vokietija at
sidurtų atkirsta nuo viso pasau
lio.

Talkininkai karvedžiai 
tariasi.

COBLĘNZ, geg. 28. — Gon. 
Foualle, komanduotojas francu- 
zų kareivių Vokietijoj, šiandie 
buvo čia apsvarstyti karinę situ
aciją su lieut. gon. Liggett.

Gen. Robertson, komanduoto
jas anglu okupacinės armijos 
matėsi su lieut. gen. Liggett su- 
batoj.

TALKININKAI SUSITAIKĖ 
APIE FIUME.

PARYŽIUS, geg. 28. — Pasak 
geriausių gautų žinių, klausi
mas Fiume ir pietinių teritori
jų Austrijos rubežių tapo išriš
tas talkininkų tarybos.

Taipjau sakoma, kad susitari
mas pasiektas abelnai Adriatiko 
klausimuose, išėmus ekonomi
nius susitarimus. Taigi visi te- 
ritorialiai klausimai bus įteikti 
austrams pėtnyčioj siulomoj su 
tartyj.

Atlyginimų klausimas bus 
svarstomas vėliau.

Truc trnnslation filed with the nost- 
master at Chicago, III. May 29, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

FRANCUOS DARBININKAI 
PROTESTUOJA PRIEŠ SLĖPI

MĄ TAIKOS SUTARTIES.

PARYŽIUS, geg. 28. — Nacio- 
nalis komitetas generalės darbo 
federacijos priėmė rezoliucijas, 
pasmerkiančias slaptumą, ko
kiame taikos sutartis buvo pa
rašyta ir protestuojančias prieš 
uždedamas sąlygas, remianties 

'nepilnu žinojimu dokumento. 
Jis taipgi protestuoja prieš ne- 
neda/imą žmonėms teisės są-

. . .. .................

Liet. Soc. S-ga suspenduota
vęs apsisprendimo; pridengtas 
aneksijas; atmetimą iškilmingų, 
susitarimų apie tautų lygą ir su
grįžimą prie senosios sistemos 
susivienijimų ir neįrašymą į su
tartį tikrai internacionalių dar
bo įstatų.

YUKON MOTERIS LAIMĖJO 
BALSAVIMO TEISES.

DAVVSON, Y. T., geg. 28. — 
Tolimoje šiaurėje, sale Alaskos, 
kur sniegas dengia žemę veik 
apskritus metus, toli nuo kultū
ros centrų, nuo civilizacijos, 
kur žmones neretai gyvena ir 

valdosi kibai primitiviu bildu 
moterįs įgijo lygias teises su vy
rais.

Yukono legislatura priėmė 
aktą, suteikiantį moterims ly
gias teises su vyrais visuoše te- 
riatorialiuose balsavimuose ir 
rinkimuose. Daugiau to, Yu
kon legislatura kreipėsi į Kana
dos valdžią, prašydama suteikti 
moterims lygias teises ir visuose 
federaIiuose rinkimuose.

MažJhu ;ri^iiiz'uota, šalis tuo 
bildu pralenkė ir augščiau kul
tūroje pakįhisias valstijas.

Yukon teritorija yra tolimiau 
šioji šiaurėj šalis, kuri suteikė 
moterims lygias su vyrais teises.

GAL ŠIANDIE IŠSKRIS 
ANGLĮ JON.

WASII1NGTON, geg. 28. — 
Amerikos bydroplanas NC-4, 
airis atskrido į Lisaboną, Por
tugalijoj, galbūt dar šiandie iš
skris į Plymoutb, Anglijoj.

Portugalija per savo užrube- 
žinių reikolų ministeris apteikė 
Amerikos aviatorius kryžiais 
bokšto ir kardo ordeno.

Plynuouth rengiasi iškilmin
gai priimti aviatorius, kada jie 
nuskris į ten.

Apdovanojo Hawker|.

LONDONAS, geg. 28. — Drą 
rieji aviatoriai Harry* Hawkei 
ir Mackcnzie G rieve, kurie ma
žu Sopwith aeroplanu bandė per 
skristi Atlantiko vandenyną, va
kar atvyko į Londoną, kur juos 
iškilmingai priimta. Šįryt ka
ralius priėmė juos savo pale
čių j e. Karalius prisegė jiems 
orinių spėkų kryžių. Sakoma, 
kad jie buvo pirmieji, kokie ga
vo tos rūšies kryžių. Londonie- 
čiai priėmė juos labai iškilmin
gai.

BOSTONO ŽYDŲ PROTESTAS

BOSTON, Mass., geg. 28. —- 
šiandie žydai surengė didelę de
monstraciją protestui prieš žy
dų skerdynes Lenkijoj! ir kitur. 
50,000 žydų šiandie po piet ne
dirbo, kad dalyvavus demonst
racijoj, protesto susirinkimuo
se ir pamaldose už žuvusius.

NULINCIAVO ŽMOGŲ.

LAMAR, Mo., geg. 28. — Go- 
veda išlaukė teisme, kol Jay 
Lynch neprisipažino teisme už
mušime Barton pavieto šerifo ir 
jo sūnaus ir neliko nuteistas vi
sam amžiui kalėjimam paskui 
įsiveržė į teisėjo kambarį, paė
mė užmušėją ir pakorė jį teismo 
kieme.

Gubernatorius žada patraukti
linčio kaltininkus atsakomybėn. Daug kalbama apie generalį žiaus.

Socialistų Partija 
suspendavo L.S.S.
Kaltina ją nusižengimu prieš 

Soc. Partijųš" discipliną.

Chicago. — Lietuvių Socialis
tų Sąjunga tapo suspenduota, 

f Ją suspendavo Ekzekutyvis So
cialistų Partijos Komitetas, kil
tis tik ką užbaigė savo posėd
žius Nacionaliame partijos ofi
se, Cliicagoj.

Sąjunga kaltinama dėl ėjimo 
•>intcS Socialistų Partijos autori
tetą, <lel nusižengimų prieš So- 

•ialistų Partijos konstituciją, 
dėl organizavimo partijos vidu
je taip vadinamo kairiojo spar
no, turinčio liksią nukreipti par
tijos veikimą žalingon šios ša
lies darbininkų judėjimui pu
sėn.

Kartu, ir už tą patį, tapo su
spenduota šešios kitos kalbinės 
federacijos (Sąjungos): rusų, 
latvių, u k riti n iečių, jugoslavų, 
lenkų ir vengrų. Visų jų likimu 
spręs besimoji nacionalė Socia
listų partijos konvencija. ‘

Rytojaus numery j bus išspau
sdinta Soc. Partijos Elkzekuty- 
vio Komiteto rezoliucija, kur 
išdėstoma motyvai, priver 

tusi partiją tokių aštrių priemo
nių pavartot prieš svetimkalbes 
federacijas.

MISSOURI SAUSA 
VALSTIJA.

JEFFERSON City. Mo., geg. 28.
- Gubernatorius Gardner šian

die pasirašė po> bitinui, kuris 
padaro Miissouri valstiją sausa. 
Bilius uždraudžia išdirbinių, 
pardavimą, gabenimą ir davimą 
svaiginančių gėrimų. įstatymai 
įeina galėn sekamo sausio 20 d.

Darbininkų kova
NERIMAVIMAI KANADOJ, c

Daugelyj vietų darbininkai strei
kuoja, kitur-gi rengiasi 

streikan.

0TTAWA, geg. 28. — Didelis 
industrinis nerimavimas apėmė 
daugelį dalių Kanados. Vienur 
darbininkai jau streikuoja, kitur 
gi rengiasi ar grąsina streiku.

Sulig čia gautų žinių, situaci
ja yra sekama.

WINNIPEG.—Gesneralis strei 
kas tąsiusi; darbininkai laikosi 
labai tvirtai. \

TORONTO. — 45,000 darbi
ninkų grąsina sustreikuoti pėt
nyčioj, jei nebus suteikta 8 vai. 
darbo diena.

EDMONTON. — Generalis 
streikas sustabdė veik visą ju
dėjimą mieste.

CALGARY. — 15,000 darbi
ninkų streikuoja iš užuojautos 
Winnipego darbininkams.

LETHBRIDGE. — Angliakat 
šiai streikuoja.

BRANDON. — Streikas supa- 
raližavo visą miesto judėjimą.

0TTAWA. — Nedidelis maši
nistų streikas, dalinai sutaiky
tas.

MONTREAL, — Darbininkai 
kalbasi apie balsavimą generalį 
streiką.

REGINA ir MOOSE JAW.—

Stlirdiką.
Streikus, kaip kalbama, gim

do nuolatinis kįilmas pragyve
nimo. Ir kadangi dabartinė val
džia neįstengė nupiginti pragy
venimo, bet dar prie jos pragy
venimas pabrango, kaip niekad 
pirmiau, lodei pranašaujama, 
kad valdžioje turės įvykti kri- 
zis ir dabartinė ministerija tu
rės pasitraukti.

VISUOTINAS STREIKAS 
SASKATOON.

SASKATOON, Sask., geg. 28. 
-- ’VulcsMi' čiu
sitr^kasiA parcnfmiii [VVVnnipc- 
go strefkierių.

Belo streikieriai reikalaus pa
sibaigus streikui priėmimo į dar 
bų visų darbininkų, nedarant jo
kio skirtumo.

ARGENTINA DEPARTUOS 
DAR 800 DARBININKŲ.

BUENOS AIRES, geg. 27. — 
Argentinos valdžia ir kapitalis
tai pradėjo smarkią kovą su su
sipratusiais darbininkais l;r y- 
pač su darbininkų agitatoriais. 
Valdžia paskelbė, kad ji yra su
ėmusi 800 “anarchistų” agitato
rių, kuriuos ji departuos iš Ar
gentinos dviejais armijos trans
portais.

Belo yra suimta daugiau ar
gentiniečių, kurie bus pasiųsti 
kalėjiman aut -salos Terra dėl 
Fuego. Valdžia atsisako pasa
kyti kiek ji turi suėmusi argen
tiniečių, bet turbūt nemažą skai
čių. Bet vargiai tais savo perse
kiojimais ji nuramįs darbinin
kus. ••

STENGIASI SULAUŽYTI 
STREIKĄ.

LIMA, Peru, geg. 28. — Peru 
valdžia griebėsi aštriausių prie
monių, kad sulaužius generalius 
darbininkų streikus Lima ir 
Gallao puestuosie.. Abu mies
tu valdo kariuomenė ir su strei- 
kicriais apsieinama kuožiau- 
riausia. Vienok darbininkai lai
kosi tvirtai. Buvo ir riaušių, 
kuriose esą 'išplėšta keletą mai
sto sankrovų.

REIKALAUJA PAKĖLIMO 
ALGOS.

CHICAGO. — 1,000 darbinin
kų American Cąr and Foundry 
Co.,., 2417 S. Paulina St. sustrei 
kavo reikalaudami pakėlimo al
gos, sutrumpinimo darbo valan
dų ir pripažinimo unijos.

Kompanija pasikvietė polici
ją ir gabenasi streiklaužius,

4 ŽMONĖS ŽUVO.

NORFOLK, Va., geg. 27. — 
Old Bay linijos viršininkai pa
skelbė, kad jie yra tikri, jog ma
žiausia 4 pasažieriai žuvo, kada 
laivas Virginia pereito] subatoj 
sudegė Chesapeake užlajoj.

Oi tie seniai, tie seneliai.

AURORA,III. — John Licher, 
virš 60 m. patraukė teisman M. 
H. Snotw, 70 m. Reikalauja iš 
jo $10,000 atlyginimo, kadangi 
Snow paviliojęs Licher pačią, 
kuri taip jau yra 60 metų am-
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Tiue trnnslntton filed v-ith Ihe post-master ai Chicago, III. May 29, 1919 
as re<|uii'cd by Ihe act of Oct. 6,1917

Anglija gabena kareivius 
Archangelskan

Kolčiakas esąs prie Orenburgo
►........ . ■ ■

Estonai Petrogrado priemiesčiuose
KOLČIAKAS PRIE OREN

BURGO. ’

Sukilėlirji sušaudė bolševikų 
komisarus.

LONDONAS, geg. 28. — Pa-
CSisi &uutos iš Omsko telefjra- 

mos, Kolčiako valdžios Sibcri- 
jos kareiviai gegužės 21 d. štur
mavo Orenburgą, vieną iš pas
kutinių bolševikų tvirtovių piet
rytinėj Rusijoj ir svarbią gele
žinkelių kryžkelę.

Prieš bolševikus stovi dar 
daugiau vidurinių keblumų ir 
gautas bevielinhi telegrafu iš 
Maskvos oficialia pranešimas 
mini apie “vidurinį frontą,” kur 
“besiveržimas prieš Vinnieą li
ko sustabdytas.”

Vinnica yra Ukrainoj, į piet
vakarius nuo Kijevo. .Ji yra už
pakalyj bolševikų spėkų, kariau
jančių su rumunais Besarabijoj.

Sukilimas prie Onegos 
ežero.

Taipjau buvo sukilimas prieš 
sovietą Šunga distrikte apie (L 
nega ežerą,. į. šiaurvakarius nuo 
Petrogrado. Pasak gautos iš 
Kem telegramos, bolševikų ko
misarai Šunga distrikte liko už
mušti, o raudonoji gvardija iš
blaškyta.

Patvirtinimas šios žinios yra 
Rusijos bevicliniame pranešime, 
kurs sako, kad “prieŠ^Htažėmė 
Rimski kaimą, rytinianiFpakra- 
štyje Onega ežero.”

Bolševikų pranešimas taipjau 
|)i’i|)ažjsla, kad bolševikų karei
viai tebesitraukia prieš ėstomis 
Petrogrado apygardoj.

True IrnndnHnn filed wl h Ihe pešt 
inaster ai Chicago, III. May 29. 1(>w 
as • cquh ed hy the act of Oct. 6,1917

BOLŠEVIKAI NEAPLEIS 
PETROGRADO.

Užginčija evakavimui miesto.
LONDONAS, geg. 28. — Ru- 

rijos bevielinis pranešimas už
ginčija, kad buk įVykę Petorgra- 
de eksplozijos delei rongimos jį 
evakuoti. Pranešimas užreiš
kia, kad nėra mierio apleisti mi( 
slą ir kad sustiprinimai yra pa
siųsti į Gatčinos frontą, į pie
tus nuo Petrogrado ir jiems vyk
sta stumti priešą atgal.

1,000 miršta kasdie Petrograde.

WASHINGTON, geg. 28. - 
Valstybės; departa'mn'ntas įgavo 
Švedijos presos žinių, kad ofi- 
cialis sveikatos raportas Petro
grade parodo, jog dabar miršta 
daugiau kaip 1,000 žmonių į 
dieną. Maisto porcijos liko dar 
labiau sumažintos net ir dėl dar
bininkų ir apskaitoma, kad dar
bininkams negalima net vidu
tiniškai pragyventi už mažiau 
kai]) 500 rublių į dieną.

8 laivai su maistu laukia

PARYŽIUS, geg. 28. Taikinio- Gicdar šiandie ir ryto; nedi- 
kų maisto taryba dabar turi 8 lai^delė permaina temperatūroj, 
vus, prikrautus kiaulienos ir Saulė teka 5:18 vai., leidžia- 
įhiltų Helsingforse, Ilango, Dan- si 8:16 vai.

I žige ir kituose Baltiko uostuose 
| i rtas maistas galėtų būti prista- 
. tylas Petrogrado n bėgyje 7 die
nų. Tečiaus jų pristatymas tu
ri laukti bendro paliepimo nuo 
talkininkų valstybių, o jo dar 
nėra, laukiant tolimesnių atsiti
kimų Rusijoj.

Ir juodašimčiai už 
“žmoniškumą.”

NEW YORK, geg. 28. — Es- 
tonijos valdžia Revelyj per A- 
merikos estonų lygą išleido pra
nešimą, kad estonų, kareiviai į- 
'ina į Petrogradą, darydami ne 
kaipo ‘‘aktą užkariavimo,” bet 
dėl žmoniškumo ir teisybės, tik
slu tuoj pagelbėti kenčiantiems 
žmonėms.

“Nors Estonijos respublikos 
armija jau įėjo į Petrogrado 
priemiesčius ir tikisi neužilgo 
paimti Kronštadto ir Šliserbur- 
go tvirtoves, tas nereiškia akto 
užkariavimo.

“Esonai visais jiems prieina
mais budais bandys įvykinti tai
ką ir Tvarką ir tuojaus suteikti 
žmonėms maisto/* — priduria 
pranešimas.

Frue translatkin filed with Ihe post- 
nnster at Chinino, III. May 29, 1910 
as regulred by the acl of Oct. 6,1917 
TALKININKAI NESITRAUKS

Iš ŠIAURINĖS RUSIJOS.

Ištraukia vienus, bet atveža 
kitus kareivius.

ARCHANGELSK, geg. 26. — 
Amerikos kruizeris Dės Moines 
atvyko į čia šiadic kartu su 
transportais, atvežusiais Angli
jos naujus liuosanorių armijos 
pulkus, kurie pavaduos ameri
kiečius, kurie kariavo čia nuo 
pereito rugpjūčio.

Rear admirolas McCully, ko
manduotojas Amerikos laivyno 
spėkų Rusijos vandenyse yra 
ant Dės Moines kruizerio. Tiki- 
mąsi, kad už kelių dienų at
plauks į čia kanuolinis laivas 
Yankton.

Laivai, kuriais atvežta naujo
sios spėkos, išgabens pirmą pul
ką Amerikos infanterijos, kuris, 
tikiimąsi išplauks namo už sa
vaitės.
Paskutiniai Amerikos pėstinin

kai Vologdos geležinkelio fronte 
liko ką tik užvaduoti po veik 8 
mėnesių tarnavimo.

True translation filed with the post- 
master ut Chicago, III. May 29, 19111 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Protestuoja prieš lenkus.

LONDONAS, geg. 28. — A- 
merikos ir Anglijos ambasado
riai Varšuvoj užprotestavo prieš 
lenkų ofensivą rytinėj Galicijoj, 
pasak žinios iš Viennos, atėju
sios per Copenhageną.

ORAS.



Ketvergas, Gegužės 29,

/ — Rengia —
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ SOCIALISTŲ DAINININKŲ 

AMERIKOJE 1-MAS APSKRITYS

Nedėlioję, 1 d. Birželio-June,
A. BLINSTRUPO DARŽE

(LEAFY GROVE)

GERBIAMOJI VISUOMENEI

širdingai kviečame skaitlingai atsilankyti ant musų parengto pikniko 
Šiame piknike dalivaus gerai pasirengę k-mo Apskričio chorai: vienų vyrų 
ir mišrus; kuriuose yra 300 dainininkų.

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

Kviečia S. L. D. A. 1-mas APSKRITYS.

Pradžia 10 vai. ryte, inžanga 25c. Programas prasidės pirmų vai. po pietų.
----- _ -- - - - - ----------- — - —g---------------------- ■' --------------------- ------------ --------------...................... -■■■'.........——

PASARGA: Važiuodami imkite Archc r-Cicero karus iki City Liųiit, o 
paskui Chicago Joliet karus, kurie davež iki pal daržui.

KARDO” VAKARAS
X- ----- Į2JJ. .. il'JLJ-------- 2.1,1.”., _

.........wu—www UI nnn tiw—mwnfwm rm i^niiia su 11i—i —
Programas bus trumpas, bet žingeidus, nes jame dalyvaus ga

biausios Chicagos spėkos: dainininkai, monologistai, kun. Bim
ba, davatka su visom broslvoni ir kiti.. Kalbės adv. F. J. BA- 
GOČIUS irT. J. KUČINSKAS, Adės universiteto studentas. Po

RENGIA LIETUVIŲ LAISVAMANIŲ FEDERACIJA

Petnyčioj, Gegužio 30, 1919
(DECORATION DAY)

K. oi F>. Svet.
11037 Michigan Avė., Roseland.

progranto šokiai iki vidurnakčio.

Pradžia 6 vai. vakare. Inžanga 50 centų
Kviečiame visus atsilankyti į šį vakarų, nes tai bus pirmas 

tokis vakaras Roselande. Kviečia KOMITETAS.

Didelis Pirmas Toks 
Puikus

Piknikas
True ti'tnslation filed tKn anst- 
master at Chicago, III. May 29, 19W) 
as rcųuired hy the act af Oct. ft,191t

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Parengtas
Lietuviško Pašelpinio 

Kliubo
West Pullman, III.

SUV. VASTUOS.

Berta i n is milijono b< darbo 
New York*.•

Petnyčioj,
Gegužės-May 30 d., 1919

Dccoration Day (Kapinių 
Diena)

Gardner’s Park.
Kampas 123 ir Michigan Avė. 

(gatvių), Chicago, III.

šis Piknikas bus vienas iš 
gražiausių Piknikų —i Kuomet 
Lietuviškas Pašclpinis Kliu- 
bas buvo surengęs. Bus šo- 

1 kiai, dainos ir kiloki panjar. 
ginimai.

Širdingai kviečia
KOMITETAS.

PASTABA: Važiuojantiems 
iš Chicagos. Paimkite State ir 
119 Morgan karą, išlipkite ant 
119 gatvės ir Michigan Avė, o 

.ten lliverdata- karas*. davėž iki 
daržo.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENAS”

j Washington, D. C. — Pagali 
Suv. Valstijų Samdymo Tarny- 
bės praiicšinuj. išleistų geg. 21 
d. Naw Yorkas yra miestas sut 

I didžiausiu skaitiiumi< betlarbių 
Suvienytose Valstijose.I

Jame paduodama nuo 125,000 
iki 200,000 bedarbių; Clcvelan- 
de 30,000 ir Bittsburge 20,0(M) 
Nu\v York yra šalies nedarboi 
centru; o Pittsburgb.su savo di
deliu antviršiu darbininkų ir ne
nusistovėjusiomis pramoninė
mis sąlygomis yra Pennsylvani- 
jos centru.

Yra pranešimų iš dvylikos* 
Connecticulo miestų, kurių aš- 
tuonfr praneša apie antvirši dar 
bininkų. Bridgeporih) Su 8,000 
antviršio yra svarbiausiu nedar
bo centru. NOw Haven turi, 
4,000 bedarbių.

Portlandas turi 800 bedarbių 
' »

ir yra svarbiausiu nedarbo cen
tru Maine’o valstijoj.

Audėjai laimėjo.

Lawrenca, Mass. — Ilgas 
dejų straikas užsibaigė ir 
laimėtas; darbininkai gavo 
kėlimų algą.

Naujas algų plotas įeina 
lėn visuose keturiuose Aipericaiii 
Woolcn kompanijos fabrikuose 
birželio 2 dienų.

Vienintelis kJaiiLs^mias, kuijis 
lieka neišrištas, tai darbdavių 
užtikrinimas, kad jie nepavari- 
nės iš darbo darbininkų. Bet 
darbdaviai beveik sutiko nepa- 
varinėti.

an
yta,

Baigojų Unija pareikalavo 1*5, 
n u oš. pakėlimo, algos, nuo geg.. 
26 d.

Arlingtono fabriko skabinėto- 
jai (a|)lyginU)jaj audeklo) su- 
strajka.vo dėlto, kad savininkai, 
atsisakė pakelti algų.

Everetto fabrike saujalė dar-

j imu; jie nuėjo į dirbtuvę dirbti,, 
bet dirbtuvėje pasakė jiems, jog. 
nėra darbo ir jie lurvju spūdin
ti namon ir pasirodyti savo, 
draugams, su 
rojo laikytis.

Biddeforde,
ir JamestoAvne, N. Y. nuo geg.

kuriais jie neno-

Mnss.; Saco, Me,.

Puikus Piknikas
kurį rengiu

—•Visų Šventų Draugija iš Brighton Parko 
Pėtnyčioje, Gegužės (May). 30-tą dieną, 1919 nv

M. CHERNAUSKO DARŽE, Lyons, III.

Kviečiame visus kaip jaunus, taip ir senus atsilankyti į šį pikni
kų, nes grieš puiki muzikė, prie kurios bus galima linksmai pasi
šokti ir smagiai laikų praleisti. Kviečių visus KOMITETAS.

PASARGA: — Važiuoti reikia 22 karai iki sustos, paskui paimkite 
geltonus Lyons karus ikj daržo. \

19 d. darbininkai pradėjo dirbti! 
padidinta 15 nuoš. mokestimi.

New Bedforde, inžinieriai iš
ėjo į straiką, kurį jie nubalsavo, 
dviem savaitėm parminus. Ačiuj 
tam 49,090 audėjų negalėjo dir
bti toje vietoje, bet jie tiki, kad| 
jiems tas apsimokės, nes jiems; 
pakėlimas algų bus tas pats ką 
ir Lawirence*o straikininkams,. 
kurie laimėjo kovų.

Pieno išvežiotojąi lajmčjo.

‘ Chicago. — Pieno išvežk)tojai! 
laimėjo straiką; jie gavo $35 įį 
savaitę ir komisinę, $9 daugiau; 
negu pirma turėjo. Bet pieni
ninkai taipgi laimėjo iš koštu-, 
merių vienų centų viršaus ant 
kvortos pieno..* Pirmiaus kvor
ta pieno buvo 13c., o dabar 14į

St. Paulio straikas padidėjo.
St. Paul, Minib, geg. 21 d. —

Specialis Pranešimas
= CHICAGOS---------
Siuvėjams ir Kirpėjams
NUO pirmos ir po Birželio mėne

sio įstojimo narystės mokestis į 
AMALGAMATĖD CLOTHI'NG 

VVORKERS OF AMERICA bus pagel
ta- Visi Kirpėjai ir siuvėjai, nesanti 
organizacijoje iki Gegužės 30-tos die
nos bus priversti mokėti naujai pakel
tą įstojimoi mokestį.

e

Siuvėjai ir kirpėjai privalo to- 
liaus pranešti j Uniją, kuomet palie
ka savo darbą, taipgi, neimti jokių ki
tų darbų be gavimo O. Ę. nuo darbo 
davimo ofisų, AMALGAMATĖD CLO- 
TH1NG W0RKERS OF AMERICA, 
kurie randasi prie 409 So. Halsted St., 
1564 North Robey Street ir- 2343 South 
Kedzie Avenue.

Turėkite viršminėtą pranešimą visuomet mintyje
Pagal įsakymą

Chicago Joint Board Amalgamated 
Clothing Workers of America

Didžiausias Apvaikščiojimas
Papuošimo Dienoj {Decoration DayJ

Lietuvių Tautiškose Kapinėse
(LITHUANIĄN NATIONAL CEMETERY) 

Archer and Kean Ave’s. Tel. Willow Springs 20 R
Apvaikščios šešių metų sukaktuves 

nuo įsteigimo lietuvių Tautiškų Kapi
nių “Memorial Day”

Petnyčioj, Gegužės (May) 30 d., 1919.
Pradžia 9-tą vaf. ryte. Prakalbos ant kapinių pra

sidės 10 vai. ryte

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

Apvaikščiojimc dalyvaus tautiškos ir progre- 
syviškos draugijos, progresyviška visuomenė, 

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

l’o apvaiksčipjimo ant naudoa Lietuvių Tautiš
kų Kapinių buH

PIKNIKAS
LEAFY GROVE

Pastaba: Važiuoti anksti. Imkite Archcr-Cicero 
karus iki City IJmits, o paskui Joliet karais iki 
“Lithuanian National Oemetury,” ‘Lcafy Grove.

- — ■ .■ , - ■ .■■■■■ . 1 I.B. -   —■ ——’ —f“

Šiandien čia šešiolikos įvairių 
darbininkų unijų nariai išėjo 
į straiiikų, užjausdadi papras
tiems darbininkams, kurie striu
kuoju, reikalaudami 50 centų į 
valandų, 10 centų į valandų vir
šaus devynių valanlų dienos ir 
pripažinimo jų unijos.

INDIJA.

Imperializmas tarp dviejų 
ugnių.

New York. — Telegrama iš 
Paryžiaus į “Chicago Tribūne“ 
laikraštį geg. 20 d., p' rspaiisdi- 
nta “Ne.W York Times“ laikraš
tyj sako, kad po susekimui to, 
jog Indijos revoliucionieriai 
vartoja, ginklus ir šovinius dirb
tus Japonijoje, Francija, Didė- 
ji Britanija ir Japonija padarė 
išmėginamųjų sutartį kas dėl 
įtekmės skraitų išnaudojimo 
tikslais Chinuose, Japonijai su
tikus liautis geibėjas Indijos re
voliucionierius Indijoje.

Kitaip sakant, Didėji Britani
ja atiduoda japonams Chinus, o 
Japonija sutinka liautis gelbė
jus Indijos revolilirionieriani 
dabar sukilusius prieš Britijos 
valdžių. x

Afganistano kliutįs ties šiaur
vakarine Indijos siena privertė 
Winstonų Chrurchilių, Angluos 
karės ministęrį, važiuoti į Pary
žių, kur jis gal sutaisis Afganis? 
tano prijungimų prie Britijos 
valdybų. Anglai taipgi spiriu 
taikos konferencijų palaikyti 
Konstantinopolyje sultinio val
stybę. “New York Times“ re
dakcijos straipsnyj. už geg. 21 d; 
sako, kad:

..... II........U I H

EXTRA PRANEŠIMAS
‘ Town of Lake Lietuvių Visuomenei

Bazaras Bazaras
Pradžia Darbo žinia Visuomenei

Susivienijimas Lietuviškų Organizacijų . *
Ant To\vn of Lake rengia

LIETUVIU KERMOŠIUS
. BIRŽELIO-JUNE 1, 3, 5 IR 1,1919

Prądžia Nedėloj 6 valandą, šiokiomis dienomis 7 vai.

J. J. ELIAS SVETAINĖJE, 46-ta IR WOOD GATV.
Kadangi bazarą rengia suvinš 30 vietinių organizacijų ir visi 

biznieriai remia, reikia tikėtis ką nors įdomaus ir kadangi šitas 
Nazaras — tai. pirmas’žingsnis prie Įgijimo nuosavaus namo (ir 

svetainės). Todėl, kurios organizacijos 'jau prisidėjo bazarą reng
ti, kviečia ir visas kitas organizacijas prisidėti kartu.

Visus kviečiam vardan Susivi—enijiųio Lietuviškų Organiząciijų 
J BAZARO RENGIMO KOMITETAS.

STAR & GARTER
MADI80N PRIE HALSTED STREET

— BURLESQUE
THE SIGHT SEERS du .,k

su Gus Fay R»ino« »c. iu ?««.
Moteris ir merginos gali lankytis kasdieną.

“Po mohametonų spaudimu 
Britijos Imperijoje, ypatingai 
Indijoje, Anglijos valdžia vėl ne 
už tų arklį pastatė lažybas.”

Konstantinopolio dalykas rei
škia tą, kad Turkija reikia pa
laikyti kaipo atsparinė valstybė 
pųlaikym.ui Anglijoj valdžios 
Indijoje. Paskutinė “London 
Herald” Jaikraščio laida sako, 
kad nesuskaitomi, Indijoje gi
musių vyrų ir moterų skaičius 
iššaudyta ir kad viename mieste 
dvylika žmonių buvo nuplakta 
už valdžios pranešimų sunaiki
nimą. Tolinus kaltinama Angli-

Liberty Bondsųs 
dalį išmokėtą, bondiu* ir war 
savings stamps nuperka ui cath 
Ėmei and Go.. 740 W. MadUon at., 
kampas st., kampas HaJstetJ st. 
Room 232, 2 ra s augšt&s, virš Famn»>* 
Clothing Store atdara vakarais iki 
8 vai. Ncdėliomis nuo 10 iki 1.

jos karininkui tuomi, kad 26 ru
sų emisarai tapo suimti, jiems 
bekeliaujant į Indiją; traukinys, 
kuriuomi jie važiavo, buvo nu
varytas į užuočių vietų tyruose 
ir Anglijos karinių valdžių pas
kirtieji palydovai bei už-Kauka- 
zio kontrrevoliucionieriai su
šaudę juos be teismo ir užkasę
jų k imus žemėse

DIDELIS PIKNIKAS
Parengtas Dviejų Didžiausių Panų ir Moterų 

Lietuviškų Draugijų
šv. Petronėlės ir šv. Ražancavos 

Nedėlioj, Birželio-Junc 1 d-, 1919 m. 
BERGMAN’S GROVE, Riverside, III. 
Prą.džia 10 vai. ryto. Inžanga 25 centai

Lietuviai ir Lietuvaitės, šj kartą atvykę į Pikniką 
pasilinksminsite puikiau, negu kada nors pirmiau 
savo gyvenime. Bus gardžių užkandžių. Valgius 
pagamins viena geriausių kukarkų Chicagoje.

Taipgi bus lenktynėm Lenktynių laimėtojai gaus 
puikias dovanas.

Kviečia Rengimu Komitetas.

Pittsburgb.su


Geguz ’19 CtifeKgO, II!
am SS® ■w

NUXATED

UNuaated Iron padidi
na stiprumą švel
nią, nervuoty, auiru- T

Į KORESPONDENCMŪS

COLLINSVILLE, ILL.
sitlkimų. Vartotas ir 
augštai rekomenduo-

Kongreso narių, gerai 
žinomų gydytojų ir bu 
▼usių Viešos Sveikatos 
perdėtinių. Klauskite

N

Pranešimas
Brighton Park
Keistučio Pašelpdnis Kliubas 

laikytame susirinkime geg. 18. 
nutarė dalyvauti apvaikščiojiine 
geg. 30 d. ant Tautiškų Kapinių,

linti prie minėto kliubo, malo
nėkite dalyvauti apvaikščioji- 

me, nes nutarta dalyvauti i n 
corpore. Važiuoti reikia anksti 
iš ryto, nes vėliau negalėsite 

gauti karų. Kaip 9:30 būtinai 
turime susirinkti prie Blinstru- 
po daržo. —Komitetas.

Lietuviai Liuteronai Atsisako 
Dalyvauti Tautininkų Seime

Chicago je.
Collinsvillėj lietuviai liutero

nai, regis, sudaro didžiumą visų 
čia gyvenančių lįetuvių. Ir jie 
atsisako daly valuti (tautininkų 
šaukiamame lietuvių seime Cbi- 
cagoje, birželio mėnesyj, nors 
išgavo pakvietimą iš seimo ko
miteto. Ir atsisako jie dėlto, kad 
seime kviečiama tokių svečių, 
kaip Illinois valstijos guberna
torius ir Chicagos miesto majo
ras. Jie sako, kad jeigu jau to
kie ponai prašomi malduojami 
lietuvių seimą papuošti, tai jau 
aiškiai numanu, kokia 
tautininkams rupi laisvė 
vai ir jos žmonėms.

Pastebėtinas dalykas, 
greit žmonės žengia priekyn. 
Kiek laiko atgal asmens, kur da
bar tokių užreiškimų daro, lan
kėsi Laisvės Mylėtojų draugijos 
s u ui rink ii nuošė, kviesdami na
rius rašyties po tautininkų-kleri- 
kalų peticijomis ir dar padėti

S KAPINIŲ
APVAIKSCIOJIMO

Daug Chicagos lietuvių rytoj važiuoja apvaikščioti kapinių, todėl visiems yra proga toj pačioj dienoj parvažiuojant sustoti 
ant 11201 Vincennes Avė., (prie kampo, kur karai užsisuka) ir ten turėsite proga pamatyti Morgan Park Garden Subdivision, ku
ris yra vienas iš gražiausių vietų Chicagoj, kame lotai dar pigiai parsiduoda. Visiems, kurie nori, kad jų pinigai uždirbtų gerus 
pinigus, čia yra geriausia vieta, nes prekė tų lotų greit kelis kartus pasididys.

Apgarsinimas)

Teismas nuspren 
de $12.500,00.

Nuosprendis ant $12.500 prieš 

\Valker D. I lines, Dircctor Gene

ral of Bailroads, operuojantį thc 

Illinois Central Railroad, tapo 

atjieškotas Gegužio 21,1919, Pe

tro Sutkaus, lietuvio, dirbusio

mįinėtoje gelžkelio kompanijo

je. kaipo ‘engine hostler’ Btirn- 

sidėj lokomotyvų trioboje. Jis 

liko sužeistas susidūrus dviem

inžinams.

Jis pasisamdė advokatus David 
K. Tone ir Krank A. Rockhold iš 10 
South La Šalie St. Jo tautietis, A- 
dolph Petrolewitz iš 5004 Addison 
St. prigelbėjo jiems parūpinti liudi
ninkus prirodymui faktų kas link 
šio atsitikimo.

šis nuosprendis yra vienas pirmų
jų atjieškotas prieš the Directoiy 
General of Bailroads Chicagoje, ii 
yra taipgi vienas didžiausių kuomet 
nors atjieškotų lietuvio už panašų 
sužeidimą.

musų 
Lietu-

Kad tuomet mes aiškinome 
jiems, ko tos peticijos vertos, 
tai jie taip buvo supykę, jog per 
kiek laiko ne nesišnekėjolM

šių metų pradžioj, p. Ilgąudui 
atsilankius, buvo surinkta ke
lios dešimtis dolerių. Betgi tie 
pinigai nebuvo pasiųsti fondan 
ir, kiek teko girdėti, jie busią 
’aikomi ant vietos tol, kol atsi-

jie busią tiesiai ten atsakomoms 
įstaigoms pasiųsti. .

— laisvės Mylėtojas.

UTICA, N. Y.

Tautininkų prakalbos.
Newyorko tautininkų “cent

ras,“ padedamas vieno-kito savo 
jpasekėjo Uticoj ir jos apielinkė- 

i se, andais čia buvo surengęs ne
va maršrutą.

i
buvo surengta ir musų Utikoj. 
Prakalbos tečiaus parodė didelį

I “brolių tautininkų“ nusmuk i- 
mą. Neveizint to, kad prakal
bas rėmė-garsino pats tėvelis,

Vienos prakalbos

Dėk savo uždarbį į atsakančiausią vietą, kame Jūsų pinigai kelis kartus pasidaugjs. Pirk lotą ir pradėk su $25.00, o nėjusi 
kaip busi savininku puikaus loto, kurio prekė kelis kartus pakils.

Pirkite Pakol Pigiai Gali Nupirkti
Pradėk šiandien taupyt, o ateityje džiaugsitės* Nelauk pakol bus pervėlu, nes šitų lotų prekė greitai kyla, kurie randasi gra

žiausioj dalyj Chicagos, Morgan Park Garden Subdivision, kur puikus medžiai puošia visą apielinkę. Visur žolė žaliuoja, ir 
kvietkos žydi. Daugumas lietuvių jau gyvena toj puikioj gamtos puošiančioj apielinkėj, ir visi turi puikius savo namus ir gra
žius daržus, kuriuose užsiauginat sau užtektinai visokių daržovių ir kuriems pragyvenimas daug pigau atsieina. J fe visi gyvena 
labai tyrame ore, kur visada būna sveiki patys ir jų šeimynos.

Morgan Park Garden Subdivisionas
PL. 3
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Tel. Boulevard 8321' 

DarboZmonių 
Knygynas

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

duodame Įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki 
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo 
giją, biografiją, kalbamokslius, po 
ezŲą ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame puskelbimus, užrašome la 
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivį” 
“Karda”. “Dilgėles” ir “Moterų Bal 
są”, “Musu Tiesą” ir “Žariją”. Mes 
padarėme musų knygų naujus katulo 
gus; reikalaudami katalogo prisius - 
kite sykiu už 6c krasaženklių.

bas, tai svetainėj tebuvo koks 
trisdešimts klausytojų... * 1

Užtai reikia tarti ačiū vietos 
socialistams, kurie, pasirūpino 
išaiškinti žmonėms tikruosius 
klerikalų ir jų pagelbininkų 
tautininkų tikslas. Pasta
rieji, ypač, tėvelis, dabar savim 
nebesitveria. Andais per pamo
kslą jis visokiausiais žodžiais iš
plūdo socialistusj
parapijonamsG— neprisidėt prie 
tų “velnio taifnų cecilikų..

Tik tasai sielvartavimas, tas 
plūdimas socialistų nieko čia ne
pagelbėjo: žmonės jau pamatė 
kame tiesa. Tėvelio grąsinimai 
jiems nė po kam!

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

naujo ofiso prie
—4722 So. Ashland Avė. 

CHICAGO, ILL.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
g^nedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas Itc 
Prie žiu kainų prlskaitoma Ir 

le ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 12-ta GATVES

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
4<XT ATTTTT?MAOW

Išsikirpk šitą pieną ir atsivežk kartu, dėl išsirinkimo loto.

Atvažiuok Tuojaiis ir Pamatyk Šiuos Lotus
MOLINE, ILL.

Vietos lietuvių judėjimas.
Tai lygir užmirštas Amerikos 

lietuvių kampelis. Tik kada ne- 
kada pasirodo laikraščiuose ži
nučių, kur bendrais žodžiais nu
piešiama vietos lietuvių veiki
mas. Tą patį noriu padąryti ir 
aš.

Kaipir visose kitose lietuvių 
kolonijose, veikliausias elemen
tas čia yra — socialistai. Jie 
organizuoja minią, šviečia ją ir 
patįs šviečiasi. Ir jų darbas duo
da gerų pasekmių: socialistų 
eilės nepaliaujamai auga, stiprė
ja.

Pastaruoju laiku draugai pra
dėjo uoliai studijuoti socialisti
nio judėjimo klausimus. Tuo 
tarpu studijuojama Komunistų 
Manifestas.1

Aplamai, moliniečiai stengia
si neatsilikt nuo didžiųjų Ame
rikos lietuvių, kolonijų. Bravo!

— Molinės Kimsas. .

Šitas subdivižinas dar neseniai atsidarė, bet jau daugybė lotų tapo parduota, ant kurių bus gražus namai budavojami. šitas 
subdivižinas randasi netik gražioj vietoj, bet ir parankioj, kad iš visos Chicagos miesto dalių yra parankus važinėjimas, ir už 5c. 
visur galima nuvažiuoti. Taipgi, norintiems gauti darbą, netoli randasi visokių dirbtuvių, kuriose uždirba gerus pinigus.

Kas pirmesnis, tas laimingesnis, tas galės išsirinkti gražesni o j vietoj lotą ir pigiau, nes tokia žema lotų prekė tik yra ant 
trumpo laiko.

Lotai po $275.00, ir augščiau. $25.00 įmokėti ir po $5.00 ant mėnesio. Su užmokėtais cementiniais saidvokais 6 pėdų pločio.
Netolimoj apielinkėj nuo čia panašius lotus parduoda po $800*00 ir augščiau, ir šitų lotų kaina bus triguba trumpame laike.

?!

Saugus ir pelningas įdėjimas pinigų ant smarkiai augančių lotų, kur kiekvienam keletas įdėtų dolerių uždirbs didelius pinigus

Mes priimame už pilną vertę Liberty Land & Investment Co. serus ir Liberty bondsus.

Rytoj per visą dieną musų atstovas bus lotų subdivizino ofise ant 11201 Vincennes Avė. (prie? 112-tos ir Vincennes Avė.) At
silankiusiems bus suteikti platesni paaiškinimai.

Liberty Land & Investment Co
3301 South Halsted Street Chicago, Illinois
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MM.ll U HKlMO ' jun^ HfcPHtįs bando spręsti sa-|I gyvenime, kurte sujudino dau-4 
v0 likimu; kitur šėlsta įdūkę re- gelio žmonių smegenis. Tai su-
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Naujienos tina kasdiena, iisklriant 
Dedeldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1730 S. Halsted St., Chicago, 
I1L — Triefonaa: Canal 1506.

Usisakomoįi Kaina:
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Ketins.............. .
Pusei meto 
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Visuotinas streikas dėl 
Mooney.

Ar kas iš jo eišeis?

Iš žinių, kurių chicagiškė 
Mooney Gynjimb Koiifėrencija 
paskelbia, matyt, kad dalykai su 
visuotinu streiku dėl Mooney 
stovi ne kaip. Agitacija už 
streikų labai menka, o tuo tar
pu Amerikos Darbo Federacijos 
vadai veda atkaklių kovų prieč 
visuotino streiko reikalų. Fede
racijos lyderiai ir agentai žodžiu 
ir raštu prirodinėja, kad toks 
visuotinas streikas tai butų min
džiojimas darbininkų unijų kon 
s ti t u ei jos, kad į agitacijų už 
streikų tegalima žiūrėt tik kai
po į kurstymų darbininkų maiš
tų daryti.

Nenuostabu todėl, kad kaip 
paskutiniame Mooney Gynimo 
Konferencijos posėdyj paaiškė
jo, Cbicagos Localės Unijos bal
savimais iki šiol paduota 7000 
balsų už visuotinų streikų, o 

Balsų — prieš.
W. Johnston, generalis maši

nistų unijos prezidentas, išsiun
tinėjo visoms vietos unijoms 
dagi specialius cirkuliarus, ku
riais jis draudžia balsuot už vi
suotinų streikų. Pagalios, kas- 
irgi reikia pažymet, tie “promi- 
nent dabar leaders,” kurie buvo 

/ paskirti specialėn komisijon, i-U 
dant jie važiuotų į Washingto-J 
nų reikalauti Mooney ir Billings 
paliuogavimo, pasuko ienas at
gal ir iš komisijos rezignavo.

Šiaip ar taip, balsavimas dėl 
visuotinojo streiko dar tebeeina 
unijose, ir kokie jo rezidtatai 
bus, parodys galutinas baisų 
skaitymas Cbicagoj birželio 2

l>ar gali būt, kad “promi- 
nent” darbininkų organizacijų 
vadai ir apsiriks —Az.

Organizuokimės!

[Nė kairėn, nė dešinėn.]

Reakcija vis labiau pradeda 

įsigalėti, žmonių — piliečių ir 
• nepiliečių laisvės lieka praei

ties dalykai. Vienus išvaikoma 
tvarkus socialistų susirinkimai; 
kitur kemšama į kalėjimus drų- 
sesniuosius socialistų ir darbo 
linijų vadus, trečiur uždrau
džiama laikyti viešus susiriųki- 
mus, jei juose nekalbama anglų 
kalba — et cetcra, et cetera.

Reakojnės spėkos įkelia savo 
pergalės puotų.

Mes, socialistai, šitų jau senai 
permalėme. Tik-kų prasidėjus 
visa paša u linui tragedijai mes iš
karto užreiškėme, kad iš jos 
pasaulis išeis visai kitokiu, negu 
kad jisai buvo pirma. Ir musų 
pranašavimas pildosi. Šiandie 
pasaulis išrodo visai kitoks. 
Persikeitė nelik valstybių rube- 
žitii, o ir pačių tų valstybių tvar
ka. Vienur darbo žmonės nusi
kratė diegusį juos naudotojų juodos reakcijos, to netikrumo cijos veikimo įnagis. Jis ne įtiki kirčiu, bet nenukirto, tik ;f>ara-

įnagis, bet ir organizacijos sien Į iyžių padare: kaire ji pusė neval
ia, apšvieta, mokykla — veiki 
md mokykla.

do.”
Kuomet žmogaus kairė ji .pusė 

nevaldo, tuomet nėr naudos nė 
Prieš dešimtį irt daugiau me-| iš dešinės. Tas pat ir su toms 

organizaci-

akcijos jiegos... purtė, uželektrižavo ir muriŠ-
Šėtetai nuj^usdajnos pradžių kius revoliucingų žodžių kali- 

savo pabaigos. rku«. Ir ‘tatai purtys — eldktri-
Ypatingu įnirtimu jos siau-Ižuos jų ‘‘gerų valių” tol, kolitų, kada aš aitrinau ir gyniauI‘fbepartyviškomte 

Čia “laisvoje Kolumbo žemėje”, gyvenimas neliks normaliu, kol | iniciatyvų ir referendumų lietu-Į jomis. Jos dabar partyviškos 
Siaučia ir stengiasi sunaikinti]jisai nesugrįš į 
visa, kų pasitinka savo kelyj. 
Joms nieko Ttebėra negalimo, 
šalies konstitucijų, naujas pa
žangias idėjas — visa, kas gyve
nime jieško naujų kelių — re- 
akcingasai Jagernautas mojasi 
patrempti, sutriuškinti.

Vargas tiems, kurie patenka 
jo nemalonėn. Vargas pergalė-, 
tiems!

“senųsias vė- vių draugijose, daugelis net so-Į'Bet jos negali būt partyviško- 
I žes”. Tada — už metų kitų cialistų manęs nesuprato, ar ne- nite, nes ne tokiais pamatais su- 
jei sveiki busime, tada pamaty- norėjo suprasti. Kai-kurie, kur tvertos, ne toki jų principai. Už 
rime kur nutups daugelis šia n- vėliau pasirodė dešiniaisiais, ar- tai paliegusiais.
dieninių “geros valios” ricierių. bu visai atsimetė nuo seciulistų, /n-....’- .......

į I t ♦

Pamutysime! peikė referendumų tirip, kaip
Tuo tarpu musų uždavinys y- tautininkai iš SLA. ir TMD. Sa

ra — dirbt, dirbt ir dirbt! Dirbt kė, kad jisai darosi tik farsa: 
nė į kairę, nė į dešinę, tik rim- kas tik kų. sumanė, tuojaus per 
tų socialistinį organizavimo ir referendumų. Aš gi sakiau, kad j 
švietimo darbų. Reakcija ne-|už tokį trefcrciidulmo suinienki- 
ra amžina, taipjau neamžinos a- piimų reikia ry»patį tų referendu-

Rcakcija, netikrumas gyveni-Į nų svajotojų svajonės. *[ ] mo prinefipų peikti, o ilk save,| 
me, neišvengiamu budu iššaukia, 
kontr-akcijų žmonių protavime. 
Jautrios širdies, bet nepasto
vaus budo ir męnku žinojimu 
žmonės lygir nebetenka lygsva
ros; pradeda blaškytis, jieškoti 
“tinkamiausio vaisto” pašalini
mui esamo blogo. Ir nueina į

I kraštutinybes. Jiems mat ro
dosi, kad juos slegiantis piktas 
gludi piktoje “kieno nors” va-: 
lioje. Reikia todėl turėti gerų 
ir tvirtų valių, reikia norėti pa
naudoti jų prieš esamųjį pfflctą ir 
jis turės pranykti.

Tai yra graži, viliojanti —Į 
svajotojų tsvajonū. Dkrasai, 
kasdienis žmonių gyvenimas su 
ja turi bendra tiek, kiek su ano 
(Mieto Pegasu, kurte nepulauja- 
mai mojusi linkui dangaus men- 
čių-žvaigždžių... Mojasi, bet 
paties poeto niekuomet nenune
ša nuo “ašaromis pasriuvusių” | 
S'anzaros klonių.

Boleslavo Prus’o apysakoj 
'“Na pograniezu” pasakojamo, 
kaip pusiau paralyžuotas žydas 
sveikąją ranka atkalinėjo skry
nutę — kontrabandų, nežinoda-1 
mas, kad joje yra dinamito; 
Dinamitas išmetė žydų į palu-' 
bes, bet nesužeidė. AtsipcflcėjęsJ 
paliegėlis, eina sveikas: mat,! 

Musų idėjoms'lemta pergalė-;! kad nemokame ar nenorime jį lHmariaus sutrenkimas, esu, pa-‘ 
ti. \ sutvarkyti, ant gero kelio pasta- talisęs jo pagedusių pusę. Šito-'
v Organizuokimės! tyti. Dar sakiau: kai-kurie va- kia kontrabanda, beabejo, pa-1

(lovai tyčia nctvaiko to dalyko, taisytų ir tiedvi paralyžuotasias 
nes jie jam priešingi, ir džiau-|organizacijas! 
giasi, kuomet organizacija jį 
vartoja .perdaug menkiems da-J 
kykams, neš tada yra prirodymų^! 
priešais referendumų. i

— Genių Dėde

Visuotinas Balsavimas ir 
Minią Veikimas.

DEVYNI ŽMONĖS Iš DEŠIMTIES TUBI RUOŠTI 
PILVE IR NEVIRŠKINIMĄ.

mm » »■ t

Rūgštis pilve, kuri suragina jūsų maistų turi būti >pada- 
ryta Itęjiege Laiccarinu kad pašalinus nevirškinimų.

‘‘Nors daug yra pilvo keblumų”, sako gydytojas, kuris specialiai 
Studijavo vidurių ligas, “aš manau, kad pilnai devynios dešimt nuošim. 
Čių tų keblumų 'paeina nuo per didelio susirinkimo pilve bydrolorinės 
rūgšties, ko-pasekmėj būna rūgimas, guzus ir sutrukdytas virškinimas.”

Skilvis reikalauju tam tikro daugumo rūgšties tinkamam virškini, 
mui, bet -daugelis žmonių turi nenatūrali palinkimą užlaikyti daugiau 
rūgšties, negu skilvis reikalauja. Tas rūgšties perviršis ir padaro visus 
keblumus. x

Jų skilviai beveik nuolatos būna stovyje rūgimo, kas labai erzin* 
ir mždoga skilvio plovės ir daro lai, kad ką tik jie valgo, viskas nepa
tinka ir virsta gazu. Nestebėtina kad mes turime tiek daug vidurių ne
virškinimo ri užkietėjimo

'•Pilvo rūgštis” turi būti sunaikinta ar padaryta kasdie kokius nors 
paprastu nekensnlingu prie- rujgštinių vuistu, kaip laxarnn plyteles, 
kurios vieton .paprasto virškinimo rūgštinio maisto, kap tą daro dauge
lis pepsinų ir virškinamųjų rūgščių, kontr-atakuoja ar pemaino rūgš
tis palengvina ir gydo skaudanti užsidegusį pilvą ir padaro normali 
» veiką <V i riki n imą be jokio skausmo ar kokio keblumo

Laxcarln nėra viską gydančiu vaistu ir jis neišgydis vėžio ar ko
kia organinę ligą, bet dėl nevirškinimo, nerviškumo, rūgšties ar gazo 
pilve, širdies drebėjimo, pagimdyto prisipildymu vidurių gazu, nėra 
nieko geresnio, kuris pagydytų šiuos keblumus, kaip laxcarinas. Laxca- 
rinas veikia greitai ir be užkenkime) visuose pilvo keblumuose. —Lax- 
carin Products Co„ Dcpt. L. 2, Pittsburgb, Pa

Ne rojuje mes gyvename! 
Kaip kas svajotų apie lygos la
pus, bet savo materialius ir dva
sinius reikalavimus ‘visiems pri
sieina patenkinti kuo kitu — 
kasdieniu triūsu, tuo, kas prie 
esamųjų sųlygų yra galimas, at
siekiamas.

Mes esame griešni žmonės, 
tūkstančiais ryšių sujungti rife- 
tik su savo kaimu ar miestu, o 
su visu kulturinguoju pasau
liu. Tatai mes galime atsiekti 
tik to, kas yra galimas atsiekti 
tame materialiame pasaulyje, o 
ne geroje ar blogoje “kieno 
nors** valioje.

Tai yra pamatinis markai* 
nes filozofijos akmuo. Kas šito 
.nesupranta, tas nėra sockilistas- 
marksistas, bet svajotojas — su 
“gera” ar “bloga” valia.

Organizuokimės! Stiprinki- 
•me savo politikilię organizacijų, 
stengkimės padaryti j^ sužinia, 

į veiklia ir pasekminga spėka, o 
ne “kairios” ar; “dešinios” valios 
Išraiška.

Tai yra musų uždavinys.
Tiesa, kad mes privalome pa

gerbti revoliucingus žodžius, bet 
'šimtų kartų labiau mums rei
kia revoliucingų darbų!

Bet revoliucingus darbus gali 
pa veikt tik tie, kur visų savo vei
kimą neremia gera ar bloga va
lia. Tie, kur moka supranti duo- 

tųsias žinojimo laiko aplinkybes 
ir veikti taip, kad jose išsivysty- 
tų-pribręstų spėkos, kurios bu
tų tinkamos paveldėtojos naujus 
geresnių aplinkybių.

Tik tie, o ne kiti!
Deja, musų organizacijon įsi-1 

piršo “geros valios” ricierių, ku
rie dabar vadovauja buriu vadi-j 
namų “30-dtiei^ių atsivkirtėl'ių”. 
Socialistų organizacijų jie panau 
doja ne tam, kad stiprinus mu
sų judėjimų, o kad suskaldžius 
jų į du besivaržančiu buriu. Tai 
esu daroma “vardan, kairumo,”
— už gerų gerų ricierių valių! 
O tų gero ricierių valia pasižy-i 
mi pamainymu, atmetimu viso
kių organizudto socialistinio 
darbo taisyklių,, tiesiai kalbant
— sauvaliavimu.

Tai yra tiesioginė pasekmė tos

•Bijau, kad pertoli nenueičiau^ 
IĮ nuo temos. Grįžtu prie Gook’of 

kairiųjų, reiškia, prie savo tik-;
i Delko Tėvynes Mylėtojų brau rųjų draugų. Jie klaidų padu-, 
gystė gavo paralyžių? Del ko tai re. Jie tų klaidų turės atitaisyti, 
pačia negale serga Susivieniji- jeigu ji tikra klaida. Kų apie 
mas Liet. Amerikoje?, Dėlto, tiedvi musų organizaciji čionai 
kad pateko į rankas netikusių kalbėjau, tai yra, man rodos, 
vadovų, kurie narių sąmonę ir pakankami argumentai, ku- 
veikimų migdė ir migdo, kovo- riais vaduodamiesi greitai ture-; 
darni prieš referendumų ir savo tume atitaisyti panašias klaidas.! 
konstitucijas, apžagdami tuos Gal tie Cook apskričio sočia- 
prineipus, kaip katė pienų. T. Itetai manė, kad jau įvykusi; 
M. D. viršininkai per metų mc- kardo kovos gadynė? Jei taip, 
tus, pradedant nuo Balcvičiaus tai jie'butų teisingi: tokioj gaily-t 
(dabartinio Balučio) niekino nęj visuotinas balsavimas ir 
referendumų, vadino jį “did- negalima įvykinti, ir nepatogu* 
žiausin blėdimi,” “socialistišku išpildyti, nes aplinkybės nclrid- 
iĮŠmislu”, reikalavo, kad butų vi-1 žiu ir reikalai greitai keičiasi, os 
skas pavesta spręsti “augščiau- 
siai intelektuališkai išsivysčiu-.

’sioms” (t. |y. {vadovumst norsl

Naujienos 21 -dienų—^gegūžes 
praneša apie Cook apskričio So
cialistų Partijos suvažiavimų., 
Kadangi į tų-apskritį įeina ir j 
Chicagos ntieStaty parižymėjęs 
nuo kurio laiko geru veikimu 
socialistų judėjime, tai verta 
Misiems sodialistams atkreipti 
savo domos į geras ir blogas to 

Įcliigaginių socialistų judėjimo 
puses. ■

Už gerumų nereikia socialis
tų girti, ibdt blogumo negalima 
užtylėti, mes blogumu gali už
sikrėst kitos apygardos. Geru
liui, kad užsakrės, tai bus gerai; 

['užtai apie gerumų nereikia daug ] 
rūpintis. .

Jeigu teisingai Naujienos su-l 
prato ir pranešė, tai to suvažia
vimo padaryta viena didelė klai- v- . i
da, kurių reikės jiems atitaisyti.j 'dnžnabpusgtilviai-begėdžlai). | tuo vaduotis.

Klaida ve kame. Už tai dabar tos organizacijos
įnešta, kad visos suvažiavi-IpiMnininkas Zimontas verkia, 

me priimtos rezoliucijos ateity- B krinka,'kaip žydo bitės, 
je butų kaipo Cook apskričio Į ,larilai nieko neveikia, neuž- 
soc. partijos platformos dalis ir 
kiekvienas narys ®r viršininkas, 
privalėsiųs pdidyti jas. Daugiau 

|kaip pustrečios valandos ėję 
ginčai apie tų klausimų. Vieni, 
matomai, dešinieji, nurodinėju, 
kad, sulyg konstitucija, tie nu
tarimai (rezoliucijos) turėsjų 
eit per visų narių referendumų 
ir jei (Įaugimui juos priims, ta
da jie turės būt visų pildomi.

Tai yra sveikas nurodymas.
Aš visada už tai stovėjau ir 

stovėsiu — visada vadinamuoju 
ramiu laiku — kol nėra tikro 
revoliucinio veikimo. Kiti gi ki
taip manė. Skaitau Naujienose: 
“Betgi mežiurint to, imašina, pa
sivadinusioji save “kairiuoju”) 

[sparnu frakcija, Bross Lloyd, 
Fcrgusono, Stoklickio ir Balio 
vadovaujamoji, sugebėjo tų įne
šimų pervaryti.” i I

Tai klaida. Klaida, jeigu tai 
[kairioji: pa darė. Šitoiks darbas,' 
tai ne kairiųjų socialistų. ‘Giaf 
tik kokių radikalų. Kairieji stb- 

I ja už ‘hninių veikimų,” kas ki- 
taip galima pavadinti demokrati' 
jos Vfiįc im HM, til<l-Mju to 

prasme, šitos demokratįjos ap-. 
sireiškimo patsai augščiausias 
laipsnis yra darbininkų diktatu- 
,ra. i

Atimk iš organizuotų žmb-> 
itių balsavimo galių, pavesk tų 
galių delegatų suvažiavimui, pa
skui — komiitėtui, ir matysi mi
nių veikimų užnrigdytų. Orga
nizuoti darbininkai nėra tikra 
miniu. iBet neduok jiems veiki
mo progos — juos tuomi nustu
mti į paprastos minios padėji
mų. Kuomet organizuoti darbi
ninkai nieko neveiks, negalės 
veikti visuomenės klausiniuose, 
tai apie paprastosios neorgani-į 
zuotpšsios minios veikimų nėra 
nė kalbos. J

Į simoka, atsimeta. O ar ne pats 
Zimontas balsavo prieš referen
dumo įvedimų per seimų Pitts- 
burge? Ar ne jis paliko TMD. 
“istorijoj” melus? Ar ne jis nu

tylėjo iper seimų, kada aš, jo pa
kviestas prie TMD. veikimo, at
sakiau, jogei “dabar, kada jus 
užgyrėt Tautinę Sandarų, tai ne-. 
galiu prisidėt,” ir čia pat nuro
džiau, kad istorijoje prie konsti
tucijos yra melagysčių ir šmei
žimų prieš buvušius veikėjus. 
Zimontui pirminidkaujant, -^pas
kui išspausdinta antru kartu 
ta ‘‘istorija** su tais pačiais'me
lais ir šmeižimais. ;
F. Matulaitis išvertė knygutę 

apie socializmų; aš parašiari ori- 
ginalę knygelę apie revoliucijų. 
TMD. savo kataloguose giria tie 
dvi knygeles, ir tai ne melagin
gai giria, o “istorijoj” peikia. 
Peikia tų laikų, valdybų už tai, 
kad'ji buvusi socialistiška ir no
rėjusi jųiišnaudoti socidlistų rei
kalams. Melas! Mudu su Matu
laičiu buvo va TMD. Literatūros 
Komitete. Rašėva tas knygeles 
visai už dykų (gal Matulaičiui 

panxoik.<Sj o, nežinau) . I>«-

bar savo knygelę “Revoliucija” 
patsai perku iš TMD., kuriai 
jų esu padovanojęs. Ir užtai ei
na niekinimai manęs — sociali
sto — tos paralyžiuotos draugi
jos konstitucijoj. Gal būt, kad 
už tuos ir kitus niekinimus ji 
ir paralyžių gavo... į

SLA. -taii^pat tais pačiais mie
tais per. savo seimų Pittsburge 
“suspendavo” konstitucijų, ap
šmeižė referendumų ir geriau
sius savo veikėjus — socialistus, 
kurie ištikro iki šiol yra teisin
giausi veikėjai — neįišnaudo- 
jantįs organizacijos savo tkiše- 
niaus naudai. Poitų dviejų sei
mų aš rašiau strįųj&nyje “Pa
ralyžius pirmeiviškose draugi
jose” (tas straipsnis yra kaipo 
,priedas mano knygelės “Labda-

“Ir
Veiklus žmonės pasidaro tik 

kada jie turi kų veikt. Refcren- rybė ir ŽmoriiškumaS”): 
durnas yra geriausias organiza- musų tautiečiai šmaukšt vienu

SALIN SKAUSMAS!
■BntlaninH sveiku, darbo rasi smagumą, 
nepaisant kaip Minkua tas darbas butų.

'Kiekvieno.prtaterane yru saugot aave nuo II91. Turint šalti ir nebandant 
ji prašalint, gali išaivyatyt i pavojingą lig,. Menkiausia nikaterejimas 
gali vėliaus būti labai pavojingu, jeigu tuoj nebua prižiūrėtas.

P AIN - EXPELLER
tai liitikrinantl namine gyduole, kurt turi nastis kiekvieno na
muose. legvdymui šalčio krutinėję, akansaau tonose ir nuga
roje, rumštizni, ir neuralgiją, trumpai sukant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Paln.Expeller ira geriauses.
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didęleee bonkose.
ReH<alauk< geriausi u. Kuomet pirksi Pain-jExpeller, persi- 
tikrink ar yra TKARA, vaisbaženklls ant biksluko. VISU
,KITOKIU NEIMK. 33 centai ir 65 centai nŽ bonkntę.

Gaunamos visose nptiekose ar tiesiog is laberatdljos.
DESTROTO ANY

zeezaaasa:

F. AD. RICHTBR & CO 

74-40 Wasbisgttfl St., 
N»w York. J

su tuo keičiasi greitai ir taktika^ 
ir rezoliucijos.

Bet taip du nėra, tai negalėjo

į Naujienų korespondencija 
nuo pradžios lig galui yra ten- 

! dencijinė — visur ir visame 
(pi|icš (ki|iriuot>tiusį , Dėlto imaf 
mane abejonė, ar tikrai paduok 
ta .žinia taip, kaip ...atsitikc*. 
[Žr. “Socialistų Partijoj,” Nau
jienų 126-tam numl., atspaus-1 
dintų iš oficialiu partijos orga
no,'Chicago Socialist, praneši
mų apie konvencijų, ir Cook 
ųpskričio egzekutyvio komiteto1 
skundų Illinois valst. soc. parti
jos delegatų komitetui. — N-nų 
Red.] ' 1

'Sumanyta, kad suvažiavimo 
rezoliucijos butų platformos 
dalimis. iBct ar sumanyta ir 
nutarta, kad tas nebūtų leista 
per narių rčferendumų? To ne
pasakyta. O gal kaip visos re
zoliucijos taip ir šitas sumany
mas kartu eis .per referendumų ? 
Tada visas klausimas bus genio-' 
ju budu išrištas ir toje kores
pondencijoje .miinima kairiųjų 
“mašina” prisieis atsiimti tam 
žmogui, kuris tat rašė.

Dr A Montvid
CHICAG0 /

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 ‘E. 'Wa«hinRloii 8t., Marshall Ficld Annex, 18 flioras, Saite 1827 

‘Pitone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Ilakted St. Phone Canal 4626
? » . Valandos: 6 iki 6 vakare

te —. -a- -^ItetMertrij^lelefonas West 6126
■M

a f.J.JL
LOTAI TIKTAI $200.00

iPABJJIDUODA lotai 30 X 126 pčdų, netoli Grane Co. kilt lengvo 
išmokėjimo, $20 daina’ įmokėti, o paskui 5 dolerius ant mėnesio ir 
čiclus metus be jokių nuošimčių. Lotai labai gražioj vietoj, kur jau 
daug lietuvių gyvena, todėl ir tamsta pasiskubink įsigyti lotą, kol 
dar yra tau) pigus, kur galėsi sau karvę laikyti ir paukščių visokių 
daržovių užsiauginti. Taipgi mes statome namus, kokį tik savinin
kas pareikalaus ant lengvo išmokėjimo, galima su 35 minutomis 
j didmiestį nuvažiuoti, ofisas atdaras visą dieną nedėldieniais ir 
kasdien nuo 9 vai. ryto iki 6:30^val. vakare.

WM. D. MURDOCK & CO.
4980 Archer Ave.iir Crawford (40th) Avė.

J. N?ZEWERT, Mgr.
Kas šitą apgarsinimą atšineš su savim gaus $10.00 pigiau.

žinoti.
jeigu dešinieji dabar stojotuž 

palaikymų referendumo, 
•juos pagiriu. Bet nelaimė 
tai yraAr šiaip, ar taip, mes esamb 

aplinkybių sutvėrimai. Tai ir 
[žiūrėkime į aplinkybes ir savo 
taktikų ir nčt kai-kuriuos ma
žuosius principus, kurie pinasi 
su toktilcu, muiinykiinc taip grei
tai, kaip tik tosios aplinkybės 
persimaino. Kai aplinkybės apn 
sliginkluoja plieno kardais ir 
kulkosvaidžiais, tai negeiskime 
viešai apsispręsti, referendu
mus arba “plebiscitus” leisti. 
Tada mes turime vartoti kitus 
budus ir kelius, kad išpildžius 
savo susiklausymo principų, kad 
nepakrikus ir neatmetus despe-< 
ratiškame nusivylime savo pa
matinių principų. j

S Kairieji panašiai ir daro. ‘Bet 
jeigu dėlto jie jau dabar referen
dumų nori prašalinti, tai klydo, 
— pasiskubino! Kuomet aplin
kybės ginkluotos prieš revoliu
cionierių refėrendumų, tuo, pa
tilti kartu jos atsikreipusios 1 ir 
prieš jų suvažiavimus: jokis jų 
vtiešas susirinkimas ir balsavi-l 
mus tuomet negali įvykti. Kas 
įgyveno carinėj Rusijoj, genai 
tai žino. Kiti gi iš istorijos gali’kųireikėtų jam gailėtis; nepada-

(tai 
-*ir 

didžiausias dešinumo 
ženklas, —'kad dešinieji yra rei
kalavę musų viešų suvažiavimų 
ir viešų baisa yiiiųų (referendu
mų, kada aplinkybės nuo galvos 
iki "kojų buvo nps^if?iiikliivusio« 

prieš mus, kada visur veikė ka
rės įstatymas ir jo taktika. Už 
Šitų aš negaliu dovanoti tiems 
dešiniesiems socialistams. Aš 
žiūriu į tai, kaip į provokacijos 
geismų. Nors daugelis jų, kaip 
Upton Sinclair, apskelbus karės 
pertraukų 11 dienų lapkričio, 
1918 metais, pasisakė, kad nuo 
tos dienos jie vėl yra kairiau
siais, vėl tikrais revoliucionie
riais ir revoliucinio socializmo 
principų gerbėjais bei vykinto
jais, vienok aš jais negaliu jau

po į tikrus savo draugus —sa
vo idėjos draugus. Ir tolei jais 
netikėsiu, kol jie nepasirodys sa
vo darbais, priešingais savo 
imperialistinės karės darbams.

Sinclair sakosi nieko nesu, už

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 

taip ir civiliikuose teismuose. Daro 
visokius dokumentus irptepieras.

Namų Ofisas:
3121S. Haltted SI.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas: 
12? 0. Bertą™ St.

M11-13 Šalty Mt.
Tai. Central 4411

ręs 4<U,i<l<x54 eitda^nas išvien su 
kapitalistais su jų biurokratija 
(kų vadino ^demokratija*’), su 
militaristais, imperialistais. Ge
rai, kad pasisako. Kai bus kita 
tų ponų karė, tai žinosime, ko
kių “socialistų” reikia saugotis. 
Tarp mus lietuvių socialistų nė
ra dar tokių, kur Įjotų pragarsė
ję karės laiku tuo, kad vadinosi 
Didž. Britanijos ciesoriaus ir Ja
ponijos mikado “demokratijų” 
nariais, i dabar — kairiaisiais so
cialistais! Dėkui Kolčako dievui, 
kad tokių garsiųjų tarpe -mus 
nėra. >Kurie tokiais pagarsėjo, 
tai, girdėt, ir liko despotų ir oli
garchų “demokratais”. Tegul 
jiYms Cbicagos metodologijos 
“daktarai” pagelbsti!

— J. Baltrušaitis.

—I-------------------------------------------------------

Skaitykite ir Platinkite
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JEIGU NORITE
būti sveiku, lai žiūrėkite, kad 
butų gerus virškinimas nes kiuhi 
valgiui virškinusi'viduriuose, tai 
duoda organizmui tas dalis, ku
rios reikalingos sveikatai.

Virškinimus svarbiausias daly 
kas; dėlto, katilu sugenda vidu
riai gali iš to pasidaryti blogų 
pasekmių tankiai net pavojin
gų sveikatai.

Todėl jeigu jums skauda gal
vų, neturite apetito, jaučiatės ne
smagiai, burnoje darosi rukštu, 
liežuvis esti baltas, norisi žaksū- 
ti, sintį spaudžia, — vienu žod
žių sakant, esate nusi!]>nėję ir 
neturite noro dirbti, tai žinokite, 
kad viduriai nešvarus.

Nieko neatidėliojant tų patį 
vakarų einant gulti reikia suval
gyti 3 saldainius Partola, kurie 
per naktį išvalys vidurius ir visų 
nesveikatą pnišalins. Ant ryto
jaus atsikelsitc sveiki.

Kiekvienuose namuose vfifih- 
<k>s turi būti šitų saldainių. Gau
kite jų tuojaus iš anksto. Visa 
dėžutė kaštuoja 1 dolerį, G dėžu
tes tiktai 5 dol.

Adresuokite tiesiog į
. I

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė., New York 

N. Y. Dept. L. 1.

Lietuvių Rateliuose,
.............-k— ■■■■■

NAUJIENŲ DISTRIKTAS

Laisvamanių prakalbos.

Utarninke, gegužės 27; Liet.

Partohi saldainiai už geras y- 
patybes gavo aukso medalius še
šiose visasvietinesc parodose.

gė prakalbas p. Mulinauskio sve
tainėje. Kalbėjo adv. F. Bago- 
čius, ir Naujienų |redaktorius, 
Dr. A. Montvidas. Pirnuisai 
trumpais ruožais nupiešė paly
dino įvairių. Unitų ir šalių tikėji
mus, nurodė kiek jie turi bend
ra «u gyvenimp tikrenybe, ki
tais žodžiais — kų sako apie tai 
ino'knlas ir, gerokai “paakūjoi” 
“krikščioniškojo pasaulio” 
[teisingiau Biblijos] pasakas 
“apie sutvėrimų svieto” ir tt. 
Bagočiiis tam yra tikras meiste- 
Tis: trumpais, bet vaizdžiais 
ruožais jisai išrodinėjo nelogin- 
gumų to “mokslo”, kurį “krikš- 
čioniškasai pasaulis” skaito e- 
sant vieninteliu ir '■neklaidingu 
aiškintoju visokios pradžios ir 
pabaigos. Šalę sėdėjęs priete- 
Ms man pakuždėjo:

—Baigas! Jeigu tas Bagočius 
čia pasakytų bent tris-keturias 
tokias prakalbas — Naujienų di- 
striktas liktų laisvamanišku, 
nugiiJis, brvl,* ir patį vysku
pų sukritikuotų...

Dr. Montvidas taipjau kalbėk 
jo apie laisvanianybę, tik iš kilo

atžvilgio. Jisai nurodinėjo, kad 
būti laisvamaniu tai dar nevis
kas. Uaisvamanfa, kuris yra 
tik “sau laisvamanis”, nėra nau
dingas draugijai žmogus. Lais
vamanis privalo veikti ir veikti 

' taip, kad tasai jo vedimas sutik
tų su pažangiuoju darbininkų 
judėjimu ir tt. Taipjau pažy
mėjo spartų be»'iplėtojimų lais- 
vamanybės Amerikos ' lietuvių 
kolonijose. Sako: buvo laikau 
kada lietuvis laisvamanis buvo 
tikra retenybė. Tuomet žmones 
( lietuviai] į juos žiurėjų, kaipo 
į nesutvūrimus. Bet dabar —- 
kiti laikai, ir kiti žmonės, Da
bar laisvamanių yra tūkstan
čiai I

Prakalbos pavyko kuogeriau- 
siu. Žmonių buvo pilnutėlė sve
tainė. Išparduota daug laisva
maniškos ir socialistų literatū
ros. —— Rep.
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Repeticija. — Susirinkimas.

EXTHA PRAKALBOS
Kalbės garsus kalbėtojas iš Naujos Anglijos advoka

tas F. J. BAGOČIUS. •
Reigia LIET. LAISVAMANIŲ FEDERACIJA

Kfiti Giįi 29 du
J. J. Ellias

Svetainėj,
TOWN OF LAKE 

kertė 46 ir Wood St.

Kalbės P. DU1HC-

KAS nuo 7:30 iki 9 v. 

po 9:15 advokatus F. i

J. BAGOČIUS'. įžanga

15 centų.

Rūgšti Smetona
Mes dabar gatavi esawi»i 

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

Rūgščios Smetonos
> Produktai
Su arba be sviesto riebumų, iii 
labai pigias kainas. Padaryta 

kasdien švieži. Ateikite arba te- 
lef onuokite.

Lawndale 255.
(?UD FUD DAIRY PRODUCT 

C(X»
27^1 W. 12th St- Chicago.

savo akis

> Neužsitikėklt savo regėjimo phr- 
mątem by bokįąm, neprityniriam 
aptiekorlui, auksoriul ar keliau
jančiam parctavėluL nes He Ml- 
teiks juą akinu tik daugiau blogo.

Ai turiu 1S njetų patyrimą ir raliu ištirt Jutų, aite, ir pririnkai 
jums akinius tikrai. Darbą at
lieku bejąukJąnL užtikrintai.

Jei juma akiniai nebus reika
lingi. met tąi jums pasakysima.

JOĘN ĮMETAMA
AKIŲ SPECIALISTAI 

1881 So. Ashland Ave^ Chieaga,

, TtayŲi. L niuo mta 
Valandos nuo V-toa vaL ryte Iki

Pakeleivingų užeiga
Noriu pranešti visuomenei jog aš atidarau Lietu

višką Kotelį ant Bridgeporto, išduodu ruimus ant 
gerų išlygų ar ant dienos arba savaites- Kas atvy
kęs iš kitos valstijos arba miesto gali gauti kambarį.

Atsišaukite po No.
936 W. 33rd St., Phone Yards 2750- Chicago.

Hoffman Mokykla
Mes mokiname skaitytu rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į galt- 

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

1537 North Robey Street, Arti Milwauk.ee Avenue

Dr. FRENCH
Room 1210 Repųblic Bldg.

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

tarties.
Phone Harrison 7536

VENERISKŲ LIGŲ 
SPECIALISTAS

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

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

Phone Bouleyard 344.

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas naujausia metodą su pugelba naujausių 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 1E dieną* ir nuo 4 iki 8 vai. Vak. 

1645 West 47th St. Arti Marshfield Avė. Chicago.

Andais liet. soc. dainininkai 
laikė repeticiją Mildos svetainė
je. Dalyvavo bent kelinto cho- 
,t:ų dainininkai. Tai, šiaip ar 
taip, didelis bupys jaunimo. Ir 
turi noro mok i n ties, lavinties, 
lavinti savo balsus. Tai puiku. 
O dpr puikiau bus, jei jaunieji 
draugai ir draugės; sugebės ge
rai pasirodyti savo piknike, ku
ris pripuola birželio 1 dieną 
Bli astru po darže. Pažiūrėsime.

Praeitų nedėldienį Ketvirtoji 
laikė savo mėnesinį susirinki
mų. Kaip visuomet — pergyve
namo kriziso momentu, — taip 
ir praeitame susirinkime neap
sieita be tūlų susirėmimų. šiuo 
tarpu ypač daug nesmagumo 
daro naujai sutvertasai mišrus 
choras. Jau kelintas susirinki
mas — ir vis apie tų chorų! Mat, 
tūli varosi, kad choristu gali būt 
tik Sąjungos nariai, kaip, girdi, 
galima kad kuopti'padengs išlai
das, o choristai bus nesąjungie- 
čia.L Kiti vėl prirodinėja, kad 
mišrus choras negalės tinkamai 
veikti, jeigu jis susidės tik iš 
sųjungiečių. Geriau esu duoti 
chorui “autonomiją”: tegul ji
sai tvarko savo reikalus kaip 
jam pasirodys esant geriau, pa- 
raukiau. Delei to tai ginčytasi 
ir praeitame susirinkime. Mano 
manymu, čia visai nereikėtų 
pešties. Choras juk nebus poli
tiška partija, savo kandidatų ji
sai nestatys, lodei nėra ko bijo- 
ties, kad jame dalyvaus vienas- 
antras nesocialistas.

— Gvaizdikas.

NAUJAS ŽAISLAUKIS VAKA
RINĖJ DALY J.

Ketverge, Gegužio 29 d.,
Brighton Park, Liuosybės Svetainėj

3925 So. Kedzie Avė.
Kalbės adv. F. J. BAGOČIUS uo 7:30 iki 9 vai. imi 9:15 

T. J.KUČINSKAS, Ados universiteto studentas. Inžanga 15c.
Draugai nei vienas nepraleiskite šių prakalbų, nes turė

site progų išgirsti prakalbų garsiausio kalbėtojo Amerikoj.

Silpnos

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 besitikimų lš- 
fp M gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 

-----T tų gydžiau pasekmingai šias ligas, ,
j Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus prl- 
I rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai,
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. B.
35 So. Dearborn St.

(talpas Monroe) .

Kambarys 307. z-yu •
VALANDOS 9 iki 8 LhlCfl^U 
Npd^liomis 10 iki 1.

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

SPECIALIĄ}: Maleva malevojjmui stubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

e. h.imm 8»-. GMev* iil

Vakarine parkų komisija va
kar susirinkime nubalsavo nu
pirkti savastį naujam žaislau 
kini prie llirsch gt., Le Moyne 
Avė., Potomųc Avė. ir Larrabee 
gt. šita vieta atsieis nupirkti 
$85,000; pinigai yra paskirti.

VAIDAI TARP ITALŲ 
IR CHINŲ.

Chicagos policija vųkar taikė 
du miesto “Tautų Lygoti” nariu. 
Nustipsi pratimas kilo tarpe ita
lų ir chinų senos 22 gatvės po
licijos stoties apskrityj. Šitas 
nesusipratimus rusėjo, jau nuo 
senai, pereitų gi savaitę būrys 
italijonu.kų nuo 14 iki 20 metų 
amžiaus pasigavę Sing, Lung & 
Co, vedėjo Mpy Sun 3 metų vai
kų Sani Sun,, pradėjo, kankinti, 
Sako, kad vaikėzai nusvilinę 
Sun’ui blakstienas ir vokus.

Vakar penki vaikezai, girdi, 
tie patįs, kurie chinukų kalki
no, įsikraustė Moy Lungo sau
le rovon pn. 2139 Archer Avė. ir 
užpuolė vienų savininkų, Moy

(Tųsa seka aut 6-to puslp,).

Priežastis nervų ligos
Žmonas serga galvos skaudėji

mo ir nervų ligomis, jie ima vi; 
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikiną’■> pagelbą. Išgydy
mui preižasties yra darbas
Kompetentiško okulisto
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervų sistemų — tuo ta
rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akis yra silpnos. Lai
ke praeitų u

21 metiĮ Chicagoje
AŠ išgydžiau tūkstančius nusi

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

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 metų buvusi kreivomis 

' akimis Spphia Masalus,lietuvė me
rgina, gyvenanti prie 4522 So. 
Paulina st., buvo atitaisytos krei- 

1 vos akys.
Jeigu jųsų ak|s kreivos, nenusi

minkite. Aš išgydysiu jus be vai
stų, peiljo arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų, ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
kų gydymo metodą prašalinimui 
ligų. Aš jums užtikriųsiu nuola
tini gydymą, ir suteiksiu jūsų a- 
kims sveiką regėjimą. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite 

: tuojaus.

Ausis.
Kurtumas ir užkritimas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma 

' pasekmingai.

Kam kentėt nuo no
sies ligų ir kataro
Daug akių, ausų ir gerkles li

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

Mano patyrimas prigclbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligą. 
Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. Aš 
paliuosuosiu jus nuo įpročio 
“pagauti šaltį”.

Jeigu Aš Prašalinsiu 
Jūsų Tinsulus Jūsų 
Gerklės Ligos Pasi
baigs

Yra įsteigtas faktas tarp mok
slinčių, kad tonsilai yra priežas
tis gcrklčs ligų.

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingų perų, kurie yra 
priežastim gerklės ligos. Tonsi- 
jilis tankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra
šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežifs 
čia visų gerklės ligų

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

Kasdien jie įtraukia pėrų ir ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo neapsireiškia nuolatine gcr-\ 
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau
jo—be ligonbučio

Savo 21 metų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau speci- 
alę mokslišką metodų nežinomų 
kiliems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra
ujo, be siuntimų jus į ligonbutį. 
Mano metodas yra visai ne ken
ksmingos, ir į minutę aš apsidir
bu, jūsų gerklės ligos užsibaigia.

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

Mano mokestįs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvienų geliai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prašalinimą jū
sų tonsilų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jnsų gy
dymų. Todėl tas neužstos jums 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau, jus 
ir vėl sįrgsjte. Todėl ateik pas 
mane tuojaus—kol pasekmės nė
ra, pavojingos—ir aš patarsiu jum.

Už $50.00 arbfl LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertis 
Phonografų, pasilikusį sankrovo
je, šilą mašina beveik naują, prie 

Jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė alaia veltui. 
Mes taipgi turime ke
lete augštos klesos 

phonngrafų, kuriuos 
mes parduosime ui 
bile pasiūlytą kainą 
UŽ tai kad mes turime 

pratuštinti vietą,
'Mes taipgi turime 
8650 player piano, 
garantuotą 10 metų 
Ir vartotą tik 8 savai

tes, kurį mos parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. I^IDžIAME 
APŽJURRTL Si yra stebėtiną pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PIUS1UNČIAME Už DYKA.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St Chicago. III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

lįomis nuo 10 iki 4

| Dr. A. R. Rlmnentbal j

ometęr,

ktis. Vai.: nuo 9 ryto in*1 
nedėjdjem buq 10 iki 11 djeną, 
...................................... «4649 s. Aąhląnd av„ k a ir 

Telophone Yards 4 
Boulevard MI7<

Dr. F. O. CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

21 metas prie State gatves
120 So. State St., antras augštas. Chicago.
Atdara Puoštuvių Dienoje iki 2 vai. po pietų. Puoštuvių Dienoje 
visi egzaminavimai dykai. Atsineškite Šį apgarsinimą su savim.

Vienos durį,s į žiemius nuo ' Valandos: 9 iki 7.
The Fąir Nedėliomis 10 iki 12

....................................................... ■linu innRiiiniiMiHiiw.iini Ii»[niii ■ l■■lllll W■^WTlrM■l^n^

JOKŪBAS RASLAVIČE, R. Ph. 
Perkėlė savo aptieką nuo 3700 Wallace St., Chicago 

į MELROSE PARK, ILL. po No. 1900 Lake St.
Taiksu reikalais visų pažįstamų prašau kreiptis po augš- 

činu nurodytu antrašu per laiškų, arba ypališkai.
’ ’ 't ’ 'Ą' ’ '•■ '' < ' ' : '>’’ '

Madison ir Austin karai nuveža j Mclrose Parką.

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

| Į"'LTJL-'. ..... —" H i 1 i'!.  Į

|
! Ofiso'Tel. Yards 2544
; Resįden. Tel. Boulevard 5602

■ f , /i' > > ' I

John W,Sarpalius,M.D.
Gydytojas ir chirurgas

I f

Ofiso valandos
10:30 ryta iki 12 dieną;

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

Ncdėlionds nepriniama

3252 So. Halsted St., Chicago, III.

————————————
Tclephone Pullman 452.
Dr.M.D. YAMPOLSKY

; Pasitarimo valandos 10 iki 12
! 2 iki 5 ir 6:30 iki 8 vakare.

10821 So. Miehigan Avė.
ROSELAND-CHIGAGO, ILL.

V—" ' 1 . ................   III I

I Telephone Boulevard 2L60
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VAJ-ANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan 81 Chicągo, 11) 
i----------- --—!

IR. G. H. GLASEB
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

SUt S. Morgan St, kertą B* * 
Chicago,HL

SPECIALISTAS
Moteriškų; ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

daliomis nuo 9—2 popiet 
rd*pbon» Yar«Ui 887

W .............. |^.Į| ,, .
Dr. O. VAITUSH, O. D’ 

AKIŲ specialis- 
tas. Lietuviai, jei 

esa.te ųer- 
vuofi, turite gal
vos skaudėjimą, 
ir keblumus u 

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

Kamp. Ashland Avie. x 
Tel. Drovcr 9660.

Vyrišky Drapaną Darganai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotui, 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, nedaliomis ir va
karais

S. GORDON 
1415 So Halsted Si Chicago, 1U

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

Gydo aitrias ir chrontikas ligas, vy
tų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: IMI W. 1Mb 
St. netoli Fisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10— J2 pietw Ir 
6-8 vakarais. Telephonp Canal 811A 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8~8 ryto. UMąj,

Tclephons Yards 5032

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

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

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytoją* ir 

Chirurgą*
Ofisas 10900 So. Miehigan Avė.

Reiidencija 10731 S. Michigin 
Avė., Rosęland, 11).

Telefonas tas pats residencijal 
ir ofisui: Pullman 341

Rez. 933 S Ashland Blvd. Chicago
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Telephone YarŽs MM.

D r. P.G. Wiegner
Priimi m q valandoa Rata 8 iki 11 
ii ryto Ir nuo T Iki > v«L rak. 
1323 So. Halated St. Chicago.

Dr, Leo Amrotin1
Gydytoja*, Chirurgas, Akažeria į 
19M 80. Halstąd St, Chichn, I 
Kalba lietuviškai, UUrtthM h P

Valandos: 10^12 rytų; M va- 
kars. TeL Canal 4M7. P

■WWI^I I III I

. .........  , l

Tel, Yards 3654. AjtffžERKA

iMrs.A.MJfihn!8wĮez
[Balusi Akušerijos ko 

iigąi pcąktiką- 
vusi PentRiylyanijOs 

hoapiteJėsa te »Mek- 
niingai pąUrnauję 

prie gimdymo. Duodu 
rodą, visokiose ligose 
moterims ir < mergi
noms.
|3113 Sų Ijąlsted 3tr

Milwauk.ee


(Tąsa seka nuo 5ta pusi.) šitų sargų užvakar bomba vėl 
sprogo ant namo stogo; šį kartą 
nebuvo duota jokio prasergėji- 
mo. Visi aplinkiniai gyvento
jai turtingi žmonės.

Jo riksman subėgo kiti chi- 
nai ir pirma negu vaikėzai pa
baigė kraustyti.\apsuĮ)o Juos di
delis būrys cbiną.

Jie, vienok, ištruko iš eliinų 
būrio ir buvo bebėgą laukan, 
bet čia susidūrė su policija, ku
ri suėmė tris: Tony De Giovan- 
ni, 630 W. 20 gt.; Chas. Arago, i 
617 W. 25 gt. ir Thomas De Po- 
ol, 620 W. 2,5 gt. Į

l ŽĮjultasis pažino, kad tai tie at8įskyr€ nuo motinos mieste ir

PAKLYDUSI 4 METŲ MER
GAITĖ BIJO PRAGARSĖT.

Rutb Eiizabeth Peterman, 4 
metu, amžiaus duktė Dr. G. E. 
Petermano 6053 So, Halsted gt.

patįs, kurie buvo užpuolę jį.

BALTIEJI VAIŠINA JUODUO 
SIUS BOMBOMIS.

fabrikantas Max Leopold buvo 
pasistatęs sau namus pu. ----
Grand Blvd. Pereitą sausio mė-

liaujančiam pamokslininkui Ki- 
chard B. Harrisonui. Geg. 1 (L; 
nauja'jtąnamo savi įlinkas įsi
kraustė su pačia, dviem vaikais

paklydo minioje.. Policistas, pa
matęs ją klaidžiojant, nuvedė 
stotin ir davė žinią tėvui. Mer
gaite tėvo belaukdama, užsima
nė pamatyti kur blogi vyrai lai-

j koma. Policistams ji patiko 
‘ ir vieni nuvedė ją negerus vyrus 

1307 parodyt, kiti atnešt jai kramto
mo gurno ir šaldytų paviršių, 

p_ kuriuos mergaitė atidavė blo- 
• i giems vyrams. Ant galo larkra- 
I I ščio paveikslų ėmėjas paprašė 
j_ kad ji atsistotų su seržantu Ni- 

cholas Sweigg, kurį jį vadino
ir su senu draugu I). C. Coutlcr. ,Įx>n«Įe«g J<‘Štu;iu, ,18«- ' 
Visi kiti gyventojai visame blo
ke yra balti. Geg. 10 d. namo 
užpakalyj sprogo bomba. Prieš 
jos sprogimą, juoda tarnaitė, 
tarnaujanti baltųjų šeimynoje 
tame bloke pranešė, kad bus 
stengiamasi jie iš ten išvaryti. 
Po to juodųjų šeimyna nusisam
dę du sargu, vieną namo prie
kiui, kitą užpakaliui. Nežiūrint

kojų) ji atsisakė, 
kad “pagarsėjimas butų baisus 
daiktas.**

NAUJIENOS, Ctlesgo, !tl
keturis Įjunktus kiekvienas, su
statyta prieš Graliam brolius; 
svarbiausiai gi kaltinimu yra, 

kad jie priėmė pinigus, žinoda-l 
mi jog bankas negali išmokėti.

Cicero.—LSS. 138 kp. mišraus cho 
ro repeticija įvyks ketverge, geg. 29, 
7:30 vai. vakare. Grigalaičio svet., 
4837 W. I ItbSt. Visi dainininkai ma
lonėkite būti laiku. —- Org. A. M.

Ketvergas, Gegužės 29, ’19

MERGAITĖ PRIGĖRĖ 
PRŪDE.

Motina Isabelle Buttoviti sėdė
jo ant prieangio pn. 5417 Clare- 
mont Avė., ir nepatėmyjo, kaip 
jos 2 metu, mergaitė nuėjo pas 
lelijų prūdą Gage parke ir užsi
manė leliją nusiskinti. Būrys 
vaikų žaidžiančių šalę prūdo su
riko, pamatę mergaitę {krintant, 
bet kol pojieistas atbėgo, mer
gaitė prigėrė ir atgaivinti ją ne
pavyko.

TEISMAS UŽDRAUDĖ SKŲSTI 
CHICAGOS UNIVERSITETĄ.

miesto

Teisėjas Charles M. Foel va
kar išdavė uždraudimą Richard 
E'vans Co. viršininkams skųsti 
Chicagos Universitetą
teisme už $7,309, priklausančius 

sakydama, I'kompanijai už anglis, kadangi 
surandama, jog šita skola užsi
traukė dėl kompanijos ir uni
versiteto darbininkų suokalbio.

50 CENTŲ NUO DOLERIO 
GRAHAM’O DEPOZITORIAMS. DARIS ANTRĄ OPERACIJĄ 

BANKININKUI.
Subankrutijusio 1917 m. Gra- 

ht!m & Sons banko byla dabar 
yra nagrinėjama kriminaliame 
teisme pas teisėją Rob. R. Cro- 
wo. Valstijos prokuroro pade-

Dr. M T. STRIKOLIS
Lietavln 

Gvdvtojag Ir CMrnrra*
• 757 W 47 St C h Ir a r* H»

• TVI Ronlrvant )*• 
Rer Tel Serle^ 420

( jvjus E. C. Fabųr savo įžengia- • 
moję kolboje j teismo posedinin- 
kus pasakė, kad depozitoriai ne-

John J. Arnold, bankinikas, 
kuriam kiek laiko atgal turėjo 
nuplauti kojas dėl nelaimės ant 
geležinkelio, turi vidurių ligą ir 
žnda daryti jam antrą operaci
ją. Operaciją daris Dr. E. G. 
Humiston.

tų. ar gal tarp 25 ir 35 centų nuo 
dolerio. Trįs apkaltinimai po

PAGAVO ŠESNOLĖS 
IŠPLĖŠIKĄ.

DIDELIS IŠKILMINGAS

Piknikas
Parengtas

L. G. D. L. K. VYTAUTO
Pirmos diviz. raitelių ant Bridgeporto

Nedėlioję, Birželio (June) 1 dieną, 1919 m.
CHĖRNAUSKO DARŽE,

LYONS, ILL.
Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, jaunus ir senus atsilankyti \ 

kuoskaitiingiausiai ant musų iškilmingo pikniko. Griež'puiki muzika, 
bus gardžių užkandžių ir kitokių dalykų. Kviečia KOMITETAS

1 n žangu 25 centui y pu t ui.

Vakar ties State ir Adams gt. 
sušigrudus minioms kad pama
čius sugrįžusius “prairie boys,” 
vagilius išlupo iš rankų šernolę 
moteriai su kūdikiu rankose ir 
pasileido bėgt. Moteriai pakė
lus lermą policistas ėmė jį vy
tis. Vagilius bėgo aplink The 
Eair sankrovą, paskui įsmuko 
šiton sankrovom manydamas 
paklaidinti policistą, bet jam iš 
sankrovos išbėgus Įjolicistas jį 
visgi suėmė. Suimtas pasisakė, 
kad jis yra Percy Lake, 27 me
tų amžiaus ir gyvenąs pn. 6004 
I\ oria St.

Šitai Kur Sveikatos
šaltinis, tai Salutc Stomick Bit- 

teris, jis mane išgelbijo nuo nesvei
katos, per ilgą laiką mane kankino 
nesmagumas, nevirtnimas 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 j 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, lai naudokit Salute 
Stomick Bitteris Kaina $1.50 

bonką, jo gali gauti aptiekose 
geresniuose sali linuose, o jeigu 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš 
lute Manufactur Co.

P. BALTRANAS, 
616 W 31st St., Chieago, III 

Tel. Boulevard 7351

už 
ir 

ten 
Sa-

PRANEŠIMAS
Dr. M L BOZINZH. 

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

POLONIA PHARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas Ilaymarket 

5282.

Pranešimai
Amalgamatų unijos lietuvių sky

rius 269 komitetas ryto nuveš puikų 
1 vainiką ir padės ji ant kapo dviejų 

savo draugų, Nagreckio ir Lažins- 
ko, kurie, buvo nušauti Chicagos ru- 
bsiuvių streike 1910-11 metais. Ku
rie norėtute dalyvauti, meldžiame 
pribūti Į šv. Kazimiero kapines ly- 

i giai kaip 2 vai. po pietų. Už komitetą 
— K. Rugis.

Kensington. — Dr-stė L. D. K. Ge
dimino laikys savo mėnesinį susirin 
k imą pėtnyčioĮj vakare, geg. 30, F. 
Shdvilos salėj, 341 E. Kensington 
Avė. Visus narius kviečiame atsilan
kyti, turime daug svarbių klausimų 
aptarti. , —< A. N.

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

CA-Slffl
J. G. SACKHE1M & CO. 
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

Roseland..— LM-.P.S. 25 kp. la
vinimus susirinkimas įvyks ketver
ge geg. 29, Aušros kambariuose 10900 
Michigan Avė. Pradžia 7:30 vai. vak. 
Visos narės kviečiamos atvykti pas
kirtu laiku. —, Komitetas.

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro na
riai, malonėkite pribūti į Tautiškas 
kapines geg. 30 d., nevėliau kaip 
10:30 vai. ryto. —F. Mažola

gyjaiyii".'.

AŠ. ADOMAS A KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
A* labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis bovn Dtspep 

sija nevirinimas pilvelio, ntisluhnčiimas Krauto, inkstų Vervn l» 
ihelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur Jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj Ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Ret kada pareikalavau Salutaras vaistų. Bitteria. Kraujo valvto 
•<> Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gvduolės. tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės oradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt. gerai dirbt 
Krautas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę Vidurių ••ėžlme* 
Hnvko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių Išgerdsva* kas •• 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėn savo paveiksi* p» 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties Dabar JauAhin* 
smagiai ir ?s» linksmas ir 1000 svkių dėkuoju Salutaras mvHstti gr 
radėjistei ir linkiu viaiem savo draugam ir pažįstamiem s» tnūiai* 
<*tsitiirimais patariu imnAirdlai kreipties pro Salutaras-

S A I U TARAS 
CHFMICAI INSTITUTION I Raltrenas

1707 So. Halated St. Telepbonr C ana I 6417

SLA. 226 kp. mėnesinis susirin
kimas Įvyks nedėlioj, birž. 1 d., Lilio. 
sybės svet.. 1822 VVabansia Avė., 1 v. 
po pielų. Visi nariai, malonėkite at
silankyti paskirtu laiku, nes yra 

daug svarbiu reikalų. Taipgi yra pri
siųstos blankus balsuoti kaslink pa
skyrimo pinigų iš Našlių ir Našlaičių 
fondo “Lietuvos laisvės” reikalams.. | 
Nariai nepamirškite, nes labai svar
bus reikalas. — Sekretorius.

LIET. L. FED. rengia prakalbas 
ketverge geg, 29 d., Town of Lake, 
J..I. Elias svet., kertė 46 ir Wood St. 
Kalbės adv. F.- J. Bagočius ir P. Du* 
bickas. Pradžia 7:30 vai. vakare.

—» Komisija.

LIET. L. FED. rengia prakalbas 
pėtnyčioj, geg. 29 d., Brighton Park, 
Liuosybės svet. Kalbės adv. F. J. 
Bagočius ir T. J. Kučinskas, Prad
žia 7:30 vai. vakare. — Komisija.

LSS. 4 k p. extra 
vyks ketverge, geg. 
vakares Mildos svet. 
gės malonėkite visi

susirinkimas į- 
29 d., 7:30 vai. 

Draugai ir druu- 
atsilankyti.

— Valdyba.

North Sidės Lietuvių Draugijų Są
ryšio Viešo Knygyno delegatų mėne
sinis susirinkimas įvyks ketverge, 
geg. 29 d., Viešo Knygyno svet. 1822 
Wabansia avė., Pradžia 7:30 vai. 
vakare. Visų draugijų delegatai ma
lonėkite atsilankyti paskirtu laiku. 

—Sek r. F. Kaziulis.

LSS. 37 kp. pusmėnesinis susirin
kimas įvyks ketverge geg. 29 d., 7:30 
vai. vakare., Malinausko svet., 1843 
So. Halsted St. Visi kuopos nariai 
turit būtinai atsilankyti, nes yra la
bai svarbių dalykų svarstymui.

— Valdyba.

JRE1KIA DARBININKŲ
REIKIA kišenių dirbėjų opereite- 

rių, l’inišerkų, kriaučių ir merginų 
mokytis ant vyriškų kautų.

J. SCHWARTZSON and Co., 4 
515 So. Franklin St., Chieago.

REIKIA 2 moterų prie tvarkymo 
skudurų.

M. COHEN,
1008 West Lake St. Chieago, III.

REIKALINGA pardavėjo, kalban
čio svetimomis kalbomis. Gali pa
daryti gerus pinigus. Darbas vaka
rais ir nedaliomis. Prityrimo nerei
kia. Atsišaukite į A. J. Croeker, nuo 
10 vai. ryto iki 6 vakaro.

% WM. D. MURDOCK and CO., 
4980 Archer Avė., Chieago.

RAKANDAI
TIKTAI SI MfiNESI

Už $60 nupirksi puikų tikros skil
ios 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 fonografus. PR1- 
SIUNC1AME Už DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

Įlomis nuo 10 iki 4 vai.

E X T R A
BEI KAL1NGAS~SA V1N1N K A M N 

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

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

) LITHUANIAN RED
/ ROOFING CO, 
and 8het*i Metai Works

2106 W, 24th M Tel Canal 4802
EXTRA BARGENAS.

Jeigu jums reikia rakandų ne
praleiskite Šio bargeno. PuikuA 
l’layer Pianas, slaile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir lt., parduosiu už bilę 
kokį teisingą pasiulijimą, viskas

NAMALžEMe

REIKIA PARDAVĖJO augštos rū
šies gerai kalgančio svetimomis kal
bomis distriet sales mannger, geisti
na lietuvio, kuris ir nekalba angliš-

: springsais Phonograph. Grasina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

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

tvirto sudėjimo ir budo, užbaigimui ! 
darbo kurį atlieka sub-agentai ant 
12 procento divident apmokamo biz
nio. Teisingam žmogui ši viela ap
mokama po $50.00 į savaitę. Atsišau
kite tarp 10 ir 3 vai. Room 915, 139 
North Clark Street, Chieago.

Reikia vyrų ant burdo su valgiu 
ir kambariai yra dideli, gali gyvent 
po du, ir pakeleiviams gera vieta 
pernakvot.

LIETUVIŠKAS KOTELIS, 
1606 So. Halated St., Chieago, III.

PARSIDUODA rakandai 4rių kam
barių visai pigiai iš priežasties, sa
vininkas išvažiuoja iš to miesto.

S. DIKCIS,
461d So. Wells St., Chieago, III.
...L..1. .'■■■'..-J.';'"1.!.-?. --------------L-!L........ .2 . T

FARMA FARMA.

REIKALINGAS bučerius pradėti 
gerą biznį su maža suma pinigu. At
sišaukite per telefoną, So. Chieago 
1806.

REIKALINGI 2 patyrė shearma- 
nai dirbti ant geležgalių yardo. At
sišaukite

COHN and STEEL C., 
2034 South Port Avė., Chieago

Roseland. — LSS. 137 kp. rengia 
prakalbas ketverge, geg. 29, J. Ma
čiukevičiaus s—vet.i 1036 E. 93rd

St., Rurnsidėj. Pradžia 7:30 vai.'
vakare. Visus kviečiame atsilankyti. į - ________  |zv

Komitetas., įjnjon Ąve<> Chieago

REIKALINGAS geras Bučeris, 
turi gerai kalbėti Lietuviškai, Sla
viškai ir Angliškai. Geram žino
vui geras darbas ir gera užtnokes- 
' Atsišaukite po No. 1727 So.

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., Chieago.

ANT RENDOS barbernė 3 krėslų. 
Puiki vieta daug darbo yra. Rendos 
$25 į mėnesį, čia gali būti kad ir 
trumpo laiko patyrę barberiai. At
sišaukite greitai. 
1119 So. State St Chieago

Jeigu jus norite pasidaryti sau na- 
Vną ir būti neprigulmingu pirkite 
farmą Lietuvių kolonijoje “Vilnosz” 
Vilas paviete, Wisconsin. Jeigu jus 
pirksite ten sau farmą jus pirksite 
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
me pasistatyti namus ir mes parduo
dame jiems arklius, karves, ir kitus 
galvijus ir ukeės mašinerijas ant 

lengvų išmokėjimų.
Jus galite pirkti farmą kokio dy

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

lietuvių apielinkės neprigulmingu 
fermerių, rašykite mums lietuviškai 
dėl platesnių žinių.

SANBORN COMPANY, 
Eagle River. VVisconsin.

NAMAI-ŽEMĖ

Brig-h*on Park. —• Keistučio Kliu. ‘ 
Ijo choro repeticija Ims ketverge, I 
gegužės 29, T. Maženio svetainėj 
3839 So. Kedzie Avė. Pradžia kaip 
7:30 vai. vakare. K— P* Gura.

IMMENV II
PAJIEŠKAU brolio Juozapo Gri_ 

čiaus paeina iš Kauno Gub. Telšių 
pav., Alsėdžių phrap., Grumblių so
dos; drg. Jonospitis Oleses, Kauno 
gub., Leplaukės'piirap., Wilkelių kai
mo; ir Onos Avldauskates, Kauno 
gub., Alsėdžių paraĮj., Kolskiunų so
dos. 3 metai atgal visi gyveno (’.hica- 
goj, dabar nežinau kur.. Meldžiu at
sišaukti šiuo adVesu:

J. GRICIUS, 
.Ten. Hosp. No. 6 Ward G.,

Ford Mc. Phęrson la.

PAJIEŠKAU šhvo pačios Marijo
nos Strzegauskienės, 28 metų senu
mo, augščio 5 p&lų 4 colių. Plau
kai šviesiai taiiisųs, veidas mažai 
visai šlakuotas, nosis smaila. Dra
bužius nešioja, viena dresę pusmėli- 
nę margai brūžuota skersai, skrybė
lę šiaudinę pilkai mėlyną ribinas 
melsvas su rąuąybmis kvietkomis, 
Ji išsivežė su savim 3 vaikus, vyres
nė mergaitė 1'1 metų Juzefą, antras 
vaikas Stanislovas 9 metų, trečias 
Fra neiškils 7 metų. Jeigu kas pa
matytų tokias ypatus, meldžiu duot 
žinią. Pirmiausiam bus duota $5 
dovanų, o jei pati atsišauks, viską 
dovanosiu ir vėl mylėsiu kaip my
lėjau pirma.

J. STIIZEGAUSKY, 
955 Shennan St., Akron Ohid.

PAJIEŠKAU dviejų pusbrolių, An
tano ir Petro Masiokų, abudu paei
na iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Ramigalos valščiaus, Grigalių kai
mo: pirmiau gyveno Chieaffojc. 
patįs, ar kas žinote malonėkite pra
nešti.

MIKE MASIOKAS 
Box 37. \ Ledford, III.

PARSlfiUODA farma, 80 akrų. 
Visa išdirbta ir apsėta. Dauguma 
namų nauji Mylia ir pusė nuo mie
sto ir geros mokyklos. Kaina $(>000 
su javais, bejavų $5000. Antrašas: 

TOM KULEVIC
11916 Union Avė., Cnicago, 111. 
į 2-ras flatas iš užpakalio
|’ BARGENAS
Į PARSIDUODA nauja 4 ruimų stu- 

Reikalingas čcvcrykų taisytojas bu.1 ba su 8 lotais parsiduoda labai pi- 
tinai turi būti apsipažinęs su tuom gini $2700; du blokai į žiemius nuo 
darbu. Darbas ant visados, gera nio- Archer avė. 3-Čia stuba nuo 64th Ct. 
kestis. Atsišaukite tuojaus. i Atsišaukite. ALI^X JAFES, savinin-

P. BALTUŠKA kas 5307 So. Nsįglc avė.
1411 So. 49lh Avė., Cicero, III.---------------------------------------------

KEIKAI INGA audėjų prie ranki
nių staklių. Mes mokame 33‘Zsc už 
‘ingrain’ ir 35c už ‘brussel”. Pašto-1 
vus darbas visa meta. j

OLSON RUG CO.. I 
1508 West Monroe St., Chieago .

PARSIDUODA labai geras puikioj 
vietoj mūrinis namelis, gražiai įren
gtas, 5 kambariai, gesas, elektra ir 
visi parankumai; šalygatviai ir pa
taisymai išmokėta. Arti gatvekarių. 
Kaina tiktai -1,850 ant lengvų išmo- 
krjinit). Ateiftite Nedėlioj. 
99-13 So. Bucine Avė.

Tel. Beverly 3264.

PARDAVIMUI PARDUODU arba išmainau ant 
loto namą 2 pagyvenimų. Remtos 
neša $25.00 į mėnesį. Kaina $2400.00. 
Savininkas gyvena žemai užpaka-PARDAVIMUI razinkų uogos dėl da

rymo vyno. Galima gauti kiek nori- 
ma. Sudėta po 25 svarus į dėžutes 2'841 So. Emerald Avė., 

Coyne Bros., •______________
119 W. South Water St., Chieago,III. 
----- I PARDAVIMUI namas 6 kambarių,

PARSIDUODA Pikčernė vėliausios geroje tvarkoje. Visi reikalingi įren- 
mados intasymai, geroj kolonijoj, girnai. 2026 Canalpprt Avė. Atsišau- 
netoli nuo (’liicagos. Toj kolonijoj kitę j 1917 W. 21st SI., Chieago. 
gyventojų yra 25,000. ĮApic 6 mylios 
nėra lokio biznio. Geras oras. Atsi
šaukite. i

PARSIDUODA 80 akrų ūkė, Wood 
baro, Wis. 30 akrų apsėta javais. 5 
karvės, 5 kiaulės, geri arkliai su pa
kinkiais, 35 vištos. Naujos stubos ir 
barnčs, labai geroj vietoj. Priežas
tis pardavimo, du draugai turime tą 
ūkę ir vienas norime važiuoti į 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 Rhinelander, \Vis.

Chieago.

Chieago.
PARDAVIMUI 2 flatų muro namas 

arti 35-tos ir Archer, 4-4, maudynės, 
,,, gesas, basementas,. visi pagerinimai, 
Chieago. $600 cash. Kaina $3700.
________' McDONNELL

DIDELIS BARGENAS. ,2630 W'38,11 S*’ Chl<'"g°-
PARSIDUODA “Kendžių ir Ciga

rų Storas” taipgi laikoma tabakas ir 
visokių smulkmenų. Biznis išdirb
tas per 11 metų, vieta tirštai apgy
venta lietuvių. Priežastis pardavL 
mo, turiu kitą biznį. Atsišaukite 
1609 So. Halsted St., Chieago.

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

J. TAMOŠAUSKIS 
10512 So. May Street, Chieago, 111

K. JAMONTAS.
1739 So. Htlstcd St., < PARDAVIMUI namas ir lotas. Pi

giai. Atsišaukite į 3348 So. Hoyne 
Avė., Chieago.

PARDAVIMUI — $200 Cash nu
pirksite lotą 30x125. Vanduo ir ry- 
nos įtaisytos prie 64 (’ourt Pusė 
bloko į pietus nuo Grand Avė

H. BETLES, 
2136 So. 6olh Court, Cicero, III.

PARDAVIMUI Aštuoni 4 kambarių 
fialai, rendos $56, arti Crune, 4()-tos 
ir Kedzie, lotai 125X125, visos gat
vės ir šalygatviai įtaisyti ir išmokė
ti, didelis kampas dideliam flatų na
mui. Tiktai $5700.

McDONNELL
nAI>ix ,xrIĄI,Ti n- vi i ‘ 2630 W. 38th St., Chieago.PARDAVIMUI Pirmos Klesos bu-

Černė ir grosernė, su pusantro augš- į
to mūriniu namu, didelis skiepas,1 PARDAVIMUI 1656 W, 18th PI. De 
vandeniu šildomas. Apgyventa len- šimts 4 kambarių flatų, visi įtaisy
ki) ir lietuvių. Prekė $1500 su vi- mai. $1000 Cash, likusius $75 į mė
sų tavoru ir įtaisymais. į nesį. Kaina $6800.

.... , Atsišaukite tiktai laišku adresuo- McDONNELL
Jie darni 1739 So. Halsted St., pažymė- ,2630 W. 381 h St., Chieago.

darni No. 16. -------------------------------- -------------

PARSIDUODA 3 pagyvenimų nau
jas mūrinis namas po 6 kambarius 
su maudynėmis. Tas namas vertas 
$8,500 parsiduoda už $6,200. Namas 
randasi ant Emeraid Avė. tarp 33 
ir 32 gat. Atsišaukite pas

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

EXTRA
PAJIEŠKAU savo dėdžių Antano 

ir Jono Brazauskų, taipgi ir Monikos 
Ih azauskiutės, paeina iš Kauno gub., 

Šiaulių pav., Pašušvio parapijos, 
Minaičių kaimo. Norėčiau susižinot 
su jumis, kas Žinote apie juos, malo
nėkite pranešti arba jie patįs atsi- 
šaukit.

STANISLOVAS BALTRAITIS 
416 East 50th Plac.e., Chieago, III.

GREITU klikų ’|>arsidūoda įmjoI 
Ruinis 4-rių stalų, kartu barbernė 2 
krėslų, kartu ir nesvaiginančių' gėri
mų biznis ir $600 pianai. Turite su
prasti, jog saliunų biznis baigiasi; 
Šis biznis yra nešantis gerą pelną. 
Nupirksite visai pigiai. Kreipkitės 
šiuo adresu:

L. J. BAJORINAS
2111 W. Coulter St., arba 25 gatvė.

PARSIDUODA medinis namas pi
giai ant 2 pagyvenimų arba mainau 
ant fanuos, bet tik per savininką, ne 
per agentą.

PAUL SADAUSKI
3943 So. Francisco Avė., Chieago, III.

(PARDAVIMUI arti Crane ^-4-4, 
muro apatnamiu, lotas 27X125, elek
tra, maudynės, pagal sutartį, $5700.

McDONNELL
2630 W. 38th St., Chieago.

REIKIA TeVŲ
ATIDUODU vaiką, 3 metų ir 2 

mėn. senumo, iš priežasties mano 
moteries mirties, nes neturiu kam 
augyti. Kas norėtų paimti kaip už 
tikrą sūnų, meldžiu atsišaukti.

F. MUSKAITIS, 
569 — 155th St. and Wincense Boad, 

Harvey, III.

PARSIDUODA hučernė ir groscr- 
nė, priežastis turi du bizniu, vieną 
parduosiu.
3.553 So. Wallace St., Chieago

bučer-

NORIU KŪDIKI sirata paimti 
ant auginimo, arba taip kas no-j 
rite atiduoti, butu geistina, kad 
butu mergaite. Į

PARDUODU .
nę ir grosernę su vieno aug.što na
mu naujoje lietuvių apgyventoje vie
loje. Parduosiu už nebrangią kainą.

ANTON PRAZSKY,
2856 Emerald Avė., Chieago

Kas turite arba žinote, malo
nėkite pranešti. , r A T. MARČIULĖNAS .
873 Prospect Avė.. Steubcnville

Ohio.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario Bridgepor

to apylinkėje su valgiu. Meldžiu at
sišaukite šiuo adresu:

J. SHEPUTIS,
910 W. 32nd St., Chieago.
-•f l’"|į" ... ..

REIKIA DARBININKU
REIKALINGAS kriaučius prie se

no ir naujo vyriško darbo. Darbas 
pastovus, gera mokestis. Atsišauki
te greitai.

ST. ALEKNO, 
911 W. 33rd St. Tel. Drover 6830

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI Chevrolet automo

bilius 1917, 5 pasažierių, eleetrie 
starter; šviesos, gerai malevotas. 

Naujas karas dabar kainuoja -805.00, 
Kaina tiktai -375.00. Paimsite 5 tires 
kaipo formą.

NOVCAS and BAGDZIUNAS 
3407 S. Morgan St., Valentine Garage

PARDUODU automobilių 8 cilin- 
derių, 7 pasažierių, King, $750.00. 
Galima matyti vakarais nuo 6 
Ovai.

P. RETRULIS, 
534 West 33rd St., Chieago,

iki

III.

PARDUODU nigiai Kinff automo
biliu 1918. Mažai važinėtas, atro
do kaip naujas.

P. S.
3346 So. Halsted St Chieago.

PARSIDUObA namas ant 2 pagy
venimų lotas 175 X 170 ant kampo 
1 flatas po (i kambarius, o kitas po 
7 kambarius muilinis .basementas, 
vertės $5,500, parduosiu už $4,500. 
Atsišaukite.
4938 So. Racine Avė., Chieago.

PARDUOSIU arba mainysiu 2 pa
gyvenimų po 6 kambarius su augŠtu 
basementu mūrinis naujas namas. 
Tarpe 31 ir 30 Emerald Avė. šitą na
mą mainysiu ant loto prie Crano 
dirbtuvės. Namo kaina $5500.00.

GEO VVASLOVAS, 
2844 W. 36 St., Phone McKinley 4404

NAUJAS medinis namas 5 kamba
rių, didelis vištininkas ir barnčs, ant 
3 lotų, ant Archer Avė. Mainysiu ant 
grosernės arba kitos biznies.

GEO WASLOVAS,
2844 W. 36 St., Phone McKinley 4404

NAMAS ant 2 lotų su cementot ba- 
sementu .dailioj vietoj gatvės ir vis
kas išmokėta, ant lengvų išmokėji
mų $200.00 Cash, o likusius po $10 
į mėnesi, kaip renda Pas mus galima 
pirkti namus su $1000 ir augŠčiau su 
mažu inmokėjimu po visą Chicagos 
miestą, Pirkite arba mainykite. Rei
kalaudamas atsišaukite pas.

GEO VVASLOVAS, 
2844 W. 36 St., Phone McKinley 4404

FARMA ir NAMA parduosiu pigiai 
iš priežasties ligos. 40 akerių, trįs bu- 
dinkai; žemė gera, upė bėga, arti 
miestas, ir lietuviška bažnyčia. Ati
duosiu už $1500 namą ant trijų pa- 
gvvenimų su maudynėmis. Atiduo. 
siu farma už $2600 ant lengvų išmo
kėjimų arba mainysiu. Aš visada na
mie.

FRANK DOBR()\VOLSKI 
1827 W. 23 St. j/j Chieago, 111.

MOKYKLOS

HA5TER 5Y5TEF1
Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus Žinovu i trumpą 
laiką.Mes turime didžiausius ir geriausius kirpinę-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet Jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
Samatyti musų mokyklą bile laiku— 

ieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

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

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

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė




