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Taikos sąlygos Turkijai
Lenkų šuva:

Paskandino didelį Italijos laivą
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TAIKOS SĄLYGOS 
TURKIJAI.

Turėsianti atidaryt Darda- 
nebus, paliuosuot Armėni
ją, Palestiną ir Arabiją.

WASHINGTON, geg. 14. 
— Diplomatų rateliuose kal
bama, kad talkininkai jau tu 
rį prirengę Turkijai mini- 
rhales taikos sąlygas. Ma
noma, kad tas sąlygas pa
tvirtins ir Suvienytosios Va
lstijos. Talkininkai tarp ki
ta reikalausią iš Turkijos se
kamo: pertraukti visokias 
sutartis su Vokietija; nugi
nkluoti Dardaneliu fortus ir v
atidaryti siaurumas visu ša- 

skirą valstybę ar prijun-

lausią, kad Turkijos valdžia 
pripažintų lygias teises vi
siems Turkijoje gyvenan
tiems krikščionims, kuriuos 
dabar ten nežmoniškiausia

Kas del Konstantinopolio,

jos globoje, kadangi nuo jo 
atsisakė laikinoji Rusijos va
ldžia.

LENKŲ SUVAŽIAVIMAS
STOCKHOLME

kijai prisidėti — prie Ru
sijos, ar Vokietijos.

holme, turės įvykti didelis 
lenkų suvažiavimas. Suva
žiavime busią atstovaujama 

rusiškoji, vokiškoji ir aust-

jau atvyko į Stockholmą. Jų 
tarpe randasi nemaža armi
jos oficierių, savininkų, ir 
šiaip žymių Lenkijos politi-

nku suvažiavimo uždavinys 
busiąs išrišti klausimą, kur

tinęs karės — prie Rusijos 
ar Vokietijos. Arba, jeigu 
.ji norės likti neprigulminga, 
tai kokią valdymosi formą 
ji tufėtiį pasiskirti — mo
narchiją ar respubliką.

PASKANDINO DIDELĮ
- ITALIJOS LAIVĄ.

BUENOS AIRES, geg. 14 
—Atėjo nepatvirtintas pra- 
nešimas, kad vokiečiu sub
marina paskandinusi dideli 
Italijos laivą Cavour, vežusį 
iš Argentinos 500 rezervistų. 
Manoma, kad visi jie turėjo

Ockholm

netoli

Cavour turėjo 5,156 
įtalpos. Paskandinta 
Afrikos pakraščių.

UŽGNIAUŽĖ ANGLIAKA
SIŲ STREIKĄ.

Dabartiniu laiku negali but 
pakenčiamos tokios suįru-

WASHINGTON, geg. 13.
— Associated Press žinių a

lios valdžia panaudojusi sa
vo intekmės, kad užgniaužus 
75,000 angliakasių streiką 
Pennsylvanijos valstijoj. Jos 
pagraudenimu darbininkų 
ir samdytojų atstovai jau 
pradėjo vesti tarybas. Po pi
rmo posėdžio, sako praneši
mas, paaiškėjo, kad streikas 
busią išvengtas.

Bet ar darbininkai laimė
jo ir ar bent laimes ką iš tų 
tarybų — nieko nesako.

PRIEŠ KAIZERI IR 
KAIZEIUZMĄ.

Pasaulio demokratija turin
ti kovoti prieš Vokietiją ir 
autokratines jos talkinin
kes.

NEW YORK, geg. 13. — 
Paskubusieji socialistų rene
gatai — Gaylor, Russell, A. 
M. Simon, Stoke ir kiti—pa
siuntė vakar Vokietijos so
cialistams aštrią dekleraci- 
ją. Dekleracijos autoriai 
nupeikę dešiniuosius Vokie- 

reiškia, kad kaizeris ir kai- 
zerizmas turi' but sumušta. 
Kol to nebus atsiekta — ’’pa
saulio demokratija” turės tę
sti kovą “prieš Vokietiją ir 
autokratines jos talkinin
kes’’. Kitokio išėjimo nėra.

Nedaug rasis mulkių, ku-

PRANAŠAUJA SKILIMĄ 
SOC. PARTIJAI.

AT*. X XX T V J. V vy J.X XX, 
Telegrama iš Milwaukee sa- 

nti skilti šios šalies Soc. Par
ty. Mat Bergeris ir. kiti So
cialist Party valdybos na
riai užreiškę, jogei tie “soci
alistai”, ką pasiuntė Vokie
tijos socialistams karingą 
telegramą, nevisi yra parti
jos nariais. Gi tie, kurie cla 
skaitosi jos nariais, savo vei- 

partijos nusattytoms taisyk- 
partijos nustatytoms taisyk
lėms.

ir turėsianti skilti Soe. Par- Suv. Valstijų aipginkluš motorinis karas 
į “kubilams 

šia y tin žymią rolę Francijos fronte.
,ip kada ir “dėdė” Gom- lygus, paskelbusiems anglų 
is neblogai nušneka. -

AUKAUJA ORLAIVIŲ 
BOMBOMS TALKININKŲ 

OEICIERIUS.

Vokiečiai nenorį likt skolin
gi talkininkams.

AMSTERDAM, geg. 14.— 
Iš Amsterdamo pranešama, 
kad Vokietijos valdžia pa
siuntusi nemaža anglų-fran- 
cuzų oficierių į Freiburgą. 
Čia jiems esą prirengta tam 
tikros stovyklos. Ir tai to
se vietose, kur galima tikė- 
ties talkininkų orlaivių už
puolimo. Vadinasi, jeigu ta
lkininkų orlaivininkai norės 
ir ateityj bombarduot tą 
miestą, kaip tatai jie darė i- 
ki šiol — nuo to turės nuken
tėti jų pačių oficieriai-belai- 
sviai.

Vokietijos valdžia sako no 
rinti atsimokėti talkinin
kams, kurie įsodinę vieną 
vokiečių generolu ir 16 ofi
cierių francuzų ligonbučio 
laivan — apsigynimui nuo 
submarinų užpuolimo.

nepritaria Koalici
nei MINISTER! JAI.

Darbininkų ir Kareivių At
stovų Tarybos pildomasis 
komitetas nutarė nedaly
vauti joje.

PETROGRADAS, geg. 14 
— Associated Press žinių a- 
gentura praneša, kad perei- 
tą.subatą Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybos pil
domasis komitetas 23 balsais 
prieš 22 nutaręs nedalyvauti 
koalicinėje ministerijoje. Ši
tą pildomojo komiteto spren 
dimą dar turės priimti ar at
mesti visuotinasis Darbinin
kų ir Kareivių Atstovų Ta
rybos susirinkimas.

VOKIEČIŲ INTEKMĖ 
MAžeJA.

Lenkai labiau linkę Rusijos 
o ne Vokietijos pusėn.

COPENHAG’N, geg. 14— 
Čia gauta patikėtinų prane
šimų iš Varšavos, kad po Ru 
sijos revoliucijos vokiečių į- 
tekmė lenkuose žymiai v su
mažėjusi. Net ir pačioje 
Lenkų Valstybės Taryboje 
Rusijos šalininkai paėmę vi
ršų ant germanofilių.

Taip dalykams stovint Ta
rybos gyvavimas pasidaro 
keblus: vokiečiai bile valan
dą galį paliept jai išsiskirs
tyt...' /

IR GOMPERSAS PROTE
STUOJA.

Valdžia nori pakelti kainas 
antros klesos siuntiniams. 
WASHINGTON, geg. 14.
Amerikos Darbo Sedera-

cijos prezidentas, Samuel 
Gompers, išleido į organi
zuotus šios šalies darbinin
kus ‘ atsišaukimą, kuriame 
kviečia juos protestuot prieš 
valdžios pastangas uždėti 
karės mokesčių ant visų an
tros klesos siuntinių, vadina
si laikraščių ir šiaip neperi
odinių spausdintų. Gomper- 
sas sako, kad tai yra pasi
kėsinimas pasmaugti darbi

___  
—

STOJA Už KĄReS
’ tęsimą:': - •

Vokiečių militarizmas 
but sutriuškintas.

turi

PETROGRADAS, geg. 14 
— Šiomis dienomis Valsty
bes Durnoje laikė ilgą kalbą 
dabartinis Finlandijps gene
ralgubernatorius^ , Feodor 
Rodičev.
dabartinę karę Roįiicev tarp 
kita pasakė, kad . ji' turi but 
tęsiama — kol nebus sutriu
škintas vokiečių <;jrtpntwiz- 
mąs ir imp.erializplas;/ Kol 
priešas trempia Rusijos že
mę, demokratijos pareiga da 
ryti visa, kad išvijus'jį lauk. 
Ir netik iš Rusijos, bet taip
jau ir iš kitų jos talkininkių 
žemės. Tol, kol vokiečių mi
litarizmas nebus sutriuškin
tas, žmonijos ateitjs turėsia
nti būti taip jau neužtikrin
ta, kaip ir prieš dabartinę 
karę kad buvo. Valstybės 
ir toliau bus priverstos gink- 
luoties, kaip iki šiol. O tai 
juk prives prie naujų žudy
nių. Lodžiu
visuotinos ir patvarios tai
kos, reikalinga, kad Vokie
tija butų sumušta. Ir juo la
biau ji bus sumušta, tuo dau 
giau* laimėsią kaimiečiai ir 
darbininkai.

Kalbėdamas apie Į dar nevėlu.

, kad atsiekus

IR ANGLAI NEPRITARIA 
CENZŪRAI

■■ hmm*
Lordas NortWcliffe sako, kad 

cenzūra atneš šaliai dau
giau blėdies nei gero.

LONDONAS, geg. 14. — 
Pasikalbėjime su specialiu 
Chicagds “Daily Nęws” ko- 
responedntu lordas North - 
cliffe užreiškė, kad Suv. Va
lstijų valdžios pastangos į- 
vesti. šalyje karės cenzūrą 
yra atmestinos. Jisai nuro
do į Angliją. Anglijoje šia
ndie įvesta tokia cenzūra. Ir 
kas? Ar jai delei to sekėsi 
geriau? Ne. Šiandien Ang
lijos žmonės visiškai nežino, 
kur ir kaip šeimyninkauja 
valdžia. Ji tik tuomet krei
piasi į piliečius, kai reikia jų

paramos. O apie nuosto-

vojų nekalba.
Lordas Northcliff e mano, 

kad niekas taip neužmuša 
entuziazmo prie karės demo-' 

mas cenzūros. Jo manymu, 
šios šalies žmonės visomis iš
galėmis turėtų priešinties sa 
vo valdžios užmačioms—kol

ŠNIPŲ BILIAUS PRIE
DAS ATMESTA.

Norėta įbrukti jį atgal kiek 
‘•sušvelnintoje” formoje; 
nepavyko.

WASHINGTON, geg. 13. 
Spaudos laisvės priešininkai 
gavo antausį. Vakar sena
tas atmetė garsųjį šnipų bi- 
iliaus priedą, kuriuo-norėta 
suvaržyti šios šalies spaudą. 
Tiesą, atmesta jis menkiau
sia didžiuma balsų — vos 39 
prieš 38. Užtaigi bjauriau
sia sumušta bandymas įbru- 
ikti'jį atgal kiek “sušvelnin
toje” formoje. Prieš “su
švelnintąją” pataisą balsa
vo net 65 senatoriai. Už ją 
gi paduota vos penki balsai. 
Kiti susilaikė.

-Reakcionieriams vis dar 
nepavyksta galutinai supan
čioti vieną galingiausių švie
timo įstaigų — spaudą.

SKANDINAVIJA BUS 
NEUTRALĖ

Švedija, Norvegija ir Danija 
žada likt neutralėmis.

STOCKHOLM, geg. 13.— 
Šiomis dienomis Švedijos so
stinėje laikė ilgą konferen
ciją trijų Skandinavijos pus- 
salio valstybių ministerial. 
Svarstyta tolimesnis neut- 
rąlumo palaikymas. Dabar 
oficialiai pranešama, kad ta 
ministerių konferencija nu
tarusi vengti įsimaišymo j 
Europos karę. Vadinasi, 
Švedija, Norvegija ir Dani
ja liks neutralėmis.

(J lo, nCllvv, v-ocįO 
kurie dabar lo-

pa Jociaus

Specialia Chicagos “Daily 
News” korespondentas Sto
ckholme, praneša, kad Kije
vo darbininkai konfiskavę 
puošnųjį .caro palocių tame 

demokratų laikraščio (Dąr- 
bininkų Velukas) spaustu
ve. Vertingesnieji rakan
dai atiduoti Kijevo muzie- 
jun — “del atminties”...

Palociuje, beto, įsteigta 
darbininkų spaudos biuras, 
darbininkų tarybos ir karės 
komiteto raštinės ir tt.

“Prieš keletą savaičių”, 
sako korespondentas, ties 
caro palociumi darbininkai 
išdrįsdavo stapteli nebent 
nusiėmę kepures”. O dabar 
matote, jie ten viešpatauja! 
Carui ir jo saikai darbinin
kai irgi nepasigailėjo vietos: 
jiems pavesta kalėjimai.

ATSISAKO DALYVAUT
STOCKHOLMO KONFE

RENCIJOJ.

Mehring pasiuntė laišką* sav0 kalba gpjg taiką, kuria 
Darbininkų ir Kareivių jis turėjo pasakyti reichsta^ 
Atstovų Tarybos pirminiu g0 posėdyje ryto. Sako, kad 

- • ■ kancleris nutaręs palaukti
____________ _ patogesnio laiko .

Šitam kanclerio žingsniui 
buk pritariąs ir P. Scheide- 
mannas.

Darbininkų ir

kur Petrograde

STOCKHOLM,jeg. 13.— 
Associated Press žinių agen
tūra praneša, kad kairieji 
Vokietijos socialistai nutarę 
nedalyvaut busimoje tarpta
utinėje socialistų konferen
cijoje Stockholme. Apie tai 
pranešta Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybos* pir
mininkui, d. M. Čcheidzei. 
Pranešė d. Frank Mehrin- 
gąs. Tarp kita Mehringas 
ragina ir rusus pasekti jų 
pavyzdžiu. Vadinasi, neda
lyvauti konferencijoje.

UŽGINČIJA SUMIŠIMĄ
SCHLUESSELBURGE.

Nieks nereikalavęs įsteigti 
atskira respubliką.

PETROGRADAS, geg. 13 
— Schluesselburgo distrikto 
Darbininkų Tarybos pild. 
komiteto pirmininkas, M. 
Kuznecov, praneša Petro
grado laikraščiams, kad pa- 
sklydusis gandas apie anar
chiją Schluesselburgo apsk- 
rityj yra prasimanymas. Jo
kios suirutės Schluesselbur- 
ge nei nebuvo. Tiesa, viena
me susirinkime buvo nutar
ta'areštuoti keli asmens. Bet 
jie tuoj buvo pąliuosuoti.

Darbininku ir Kareivių At- 
stovų Tarybos pirmininkas,

Tai vienintelis žmogus, kurio

..NEW RORK, geg. 13. - 
Tūlas Jolin L. Sullivan turį 
tikrų žinių, kad Vokieti jo 
kaizeris nieko daugiau Sm

Roosevelto. — Matote, koks 
galingas musų Tadas.

KOR- 

kariuomenės

rranesimas s
Kornilovo rėžis

Darbininkų ir Ka
stovu Taryba. 1 

pareikalavęs, kad visi nauji 
patvarkymai, kuriuos jis at
eityj norėtų.pravesti, pirma' 
turi but pasiųsti Darbiniu- 

rybos Pild. Komiteto patvii 
tinimui. Delei tos priežaj

IR
APIE TAIKĄ

Kancleris žada palaukt pa
togesnio laiko.

COPENHAGEN, geg,J4. 
—Vokietijos laikraščiai pra
neša, ka kancleris Bethmann 
-Hollewegsas jr vėl atidėjęs

KARĖS VAISIAI.

Maisto reikmenų kainos An- 
, glijoje pašoko 94 nuoš.

LONDON, geg. 14. — Vai
zbos tarybos biulėtenas pa
duoda oficialių valdžios skai 
tmenų apie maisto brangu
mą. Tos skaitmenos rodo, 
kad nuo liepos mėn. 1914 me 
tų maisto reikmenų kainos 
Anglijoje pašoko net 94 nuo
šimčiais. Ypačiai gi pasta
ruoju laiku kainos nesvietiš
kai pašoko.

BUKITE TAUSŲS

Sako Austrijos imperatorius

AMSTERDAM, geg. 14.— 
Viennos laikraščiai išspaus
dina Austrijos imperato
riaus Karolio pagraudenimą 
“mylintiems pavaldiniams”, 
būtent, kad jie stengtųsi bū
ti kiek galima tausųs. Esą 
reikia daryti visa, kad su
laukus sekamos pjūties. Im-* 
peratorius tiki, kad sekama 
pjūtis Austrijoje bus gausi.

. LONDONAS, geg. 14. — 
Iš Londono pranešama, kad 

vo rankas svaiginančiųjų gė
rimų pardavinėjimą. Pro- 
hibicioistai, sako, priešinusi 
tam valdžios sumanymui.

om antrlu v/**,
; nFunoca

4. — W. 
irmijos 
kad be*

unaudojo 200,000 toi
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Ir Vokietijos social-demo- 
kratų partijos didžiumai rei
kia duoti kredito. Karės bė
giu ji padarė daug stambių 
klaidų ir net nusidėjimų 
prieš socializmo principus. 
Bet tos taikos sąlygos, už 
kurias ji stoja, rodo, kad ji 
visgi nėra pavirtus imperi
alistų politikos įrankiu, kaip 
apie ją nuolatos skelbiama.

Tas sąlygas inteikė Pet
rapilyje Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybai Da
nijos socialistas, M. Borg- 
bjerg. Jos yra sekamos:

Priverstina tarptautinė

kuri ‘ 'pasmerkia tuos socia
listus, kurie paturi buržua
zijos valdžią, t.y. dabartinę 
rusų valdžią.”

Polemikoje su “Kova” mes 
kartą jau * pastatėme jai 
klausimą: ar ji mano, kad 
dabar Rusijoje gali but ki
tokia, negu buržuazinė val
džia. Mes prašėme “Kovos” 
atsakyti į tai aiškiai ir ža
dėjome tuomet pasikalbėt su 
ja apie tai plačiau. Duot te
čiaus aiškų atsakymą į šitą 
klausimą buvusis L.S.S. or
gano redaktorius neprisiren
gė, nors laiko tam jisai turė
jo pakankamai. Mes mano
me, kad jisai nedrįso duoti 
į tai atsakymą. •
. Nes, matote, koks daly
kas: jeigu pripažint, kad Ru
sijoje negali kolkas but ki
tokios valdžios, kaip buržu
azinė, tai tuomet smerkimas 
tų socialistų, kurie paturi 
“buržuazinę valdžią” yra ne- 
sąmoniškas; o jeigu Rusijo
je gali dabar but neburžua- 
zinė (t.y. socialistinė) vald
žia, tai tuomet reikia pripa
žint, kad Rusija jau stovi 
ant socializmo slenksčio — 
ko tečiaus nepripažįsta nė

upe. Bet tegul ji dabar pa
mėgina valandėlei. atsikra
tyt nuo to ūpo — jei tatai 
galima — ir pagalvot: kokie 
išeina išvedimai- iš augščiaus 
nurodytojo josios tvirtini
mo?

Jeigu Rusija greit turės 
darbininkišką valdžią, tai 
kas toliau?..

P. S. Vieną kartą “Nau
jienų” redaktorius, laikyda
mas prakalbą apie dabartinę 
revoliuciją, išreiškė tokią 
nuomonę, kad social-demo- c- z
kratai neprivalo dalyvaut 
buržuazinėje valdžioje, nors 
ji butų ir revoliucinė. Tūlas 
korespondentas parašė apie 
tai į L.S.S. organą, sakyda- 
damas, kad Grigaitis kalbė
jo taip, kaip Kapsukas ra
šė (?) “Kovoje.” Ir pasta
rojo laikraščio redakcija iš
spausdino tatai be jokios pa
stabos. O tai juk netiesa.

Be dalykų painiojimo tie 
musų “tikrieji”, pasirodo, nė 
žingsnio negali žengt.

Tijušienė ir panelės: M. Giriu-
laite ir O.; Karaite, abi iš Valpa- dar keletas
raišo mokinės. Aukų surinkta
$16.27 ir pasiųsta Rusijos revo
liucijos fondan per L. Pruseiką. ant rankų. 
A. Bimbo kalba publikai labai vieno ž m o

re sėdynės buvo visos užimtos, 
stačių važiavom, 

gatvės karau įlipo 
abidvi kūdikiais 
Ir neatsirado nei 
gaus, kur butų

Prie 37-tos 
dvi moters,

LAUKUOSE
(Tąsa)

Korespondencijos
BINGHAMTON, N.Y.

atsidurtų tokiame-pat padė
jime, kaip kareiviai. Atsisa-

ni'rnas bosui ir streikas butu v 
nusidėjimu.

Panašus buvo baudžiau
ninkų padėjimas viduram
žiuose. Bet tuomet niekas 
nesakė, kad tai esą “demo- 
kraturnas” ir “laisvė”. Visi

visas šioje katėje užkariau- 
tasias teritorijas.

Rusijos Lenkija, referen
dumo keliu, turi nuspręst, ar 
ji bus nepriklausoma, ar bus 
prijungta prie Rusijos arba 
Vokietijos.

Belgijai, Serbijai ir Ru- 
manijai turi but sugrąžinta 
nepriklausomybė.

Prasidės nauja 
‘"campaign”.

pra-Subatoje telegramos 
nešė, kad Petrapilio Darbi
ninku ir Kareiviu Atstovu 
Tarybos pildomasis komite
tas 23 balsais prieš 22 atme
tė “koalicinės ministerijos”

mokratai nutarė neimt mini- 
siteriu vietų, v c

Tokią-pat nuomonę šita
me klausime išreiškė ir “Na- .. • •_

Bet pamatysite, kokį išai
škinimą to fakto duos kapi
talistinė spauda. Ji skelbs, 
kad socialistai nori tik kriti- 
kuot, o nenori imt ant savęs 
atsakomybę už valdžios dar
bus. Ji skelbs, kad sociali
stai, atsisakydami nuo daly
vavimo ministerijoje, nori 
susilpnint šalį, idant patar
navus priešui. Ir tt.

Atmetimas “koalicinės mi
nisterijos” bus dabar stato
ma socialistams tokia-pat 
nuodėme, kaip jų menamo
sios pastangos įvykint “se- 
paratinę taiką”.’

Palauksime tečiaus . dar, 
i kokią poziciją užims “koali
cinės ministerijos” klausime 
visa darbininkų ir kareivių 
Taryba.

Suum cuique.
Kiekvienam, kas jam pri-

rų apgyventas Makedonijos 
dalis.

Serbijai turi but atiduota 
kelias į Adriatiką, suteikiant 
Jai laivų uostą prie juros.

Lorraine’o rubežių turi
i nustatyt sutartis.

Nė viena pusė neprivalo 
mokėt karės atlyginimų.

šitose taikos sąlygose yra 
punktų, kuriuos galima kri- 
tikuot (ypatingai tuos, kurie 
paliečia Lenkiją ir Makedo
niją), bet reik pasakyt, kad 
principe jos, aplamai imant, 
sutinka su tarptautinės de
mokratijos, o ne su junkerių 
ir kapitalistų reikalais.

V okieti jos social-demo-
kratu didžiuma nori taikosL

be aneksijų ir kontribucijų, 
ir tai nežiūrint to, kad Vo
kietijos armijos laiko užė
musios didelius priešo žemių 
plotus. Jokia buržuazinė 
partija kaizerio imperijoje 
nedrįstų atvirai stot už to
kias sąlygas.

Tarytum negalima 
be isterikas.

“smarkią^ 
laikinosios 
Ji griežtai 
tosios val- 
ir% buvusis

“Kova” nuo pat pradžios 
dabartinės Rusijos revoliuci
jos užėmė labai 
poziciją linkui 
Rusijos valdžios, 
išsireiškė prieš 
džios rėmimą,
“antrasis” “Kovos” redakto
rius savu laiku kairiųjų or
ganizacijų konferencijoje 
pravedė net rezoliuciją—pri- 

1 imtą “milžiniška balsų di
džiuma” (t. y. 9 prieš 4)—,

Vadinasi, ir pritariančia 
ir atmetančiu atsakymu į 
augščiaus- pastatytąjį klau
simą “Kovą” butų sumušusi 
save. Todėl ji ir praleido jį 
tylėjimu.

Bet dabartinis “Kovos” 
vedėjas rodo daugiau drą
sos. Norėdamas būti “tin
kamu pavaduotoju” Kapsu
ko vietoje, jisai mano, kad 
juo smarkiau jisai kirs iš pe
ties, tuo bus geriau. Todėl 
paskutiniame L.S.S, organo 
numeryje jisai paskelbė 
straipsnį “šalin Tuolaikinę 
Valdžią!” kuriame rašoma:

Socialdemokratas Stan- 
kevič Darbininkų ir Ka
reivių Atstovų Tarybos 
narys susirinkime pasa
kė: “Spėka musų rankose. 
Mes galime, jeigu tiktai 
norime ir kada tik norime 
prašalinti Tuolaikinę Val
džią. Bet ar mes turime 
tam teisės? Mes atsto- 
vaujam tik darbininkus ir] 
kareivius, bet ne visą Ru
siją”. Negirdėta ir keis
ta geraširdystė — laikyti 
buržuaziniai imperialisti
nę valdžią, leisti jai daryti 
planus prieš darbininkų 
klesą—už savo ančių au
klėti žaltį. Pastarųjų die
nų atsitikimai, tečiaus, ro
do, kad tokių Stankevičių 
intaka mažėja, ir galima 
tikėtis, kad darbininkai 
greit įsteigs savo valdžią; 
įvykdys taiką be kontri
bucijų ir aneksijų, o jeigu 
turės, kiek reikiant, galy
bės, tai' panaikįs ir karo 
skolas. Mes, amerikiečiai, 
turime visomis išgalėmis 
remti tą šventą revoliuci
jos darbą.
Ar “Kova” teisingai inter

pretuoja Stankevičiaus žo
džius, ir ar teisingas yra jos 
tvirtinimas, kad “tokių Sta
nkevičių” intaka mažėjanti, 
—mes apie tai čia nekalbėsi
me. Bet “Kova” aiškiai sa
ko, jogei galima esą tikėties, 
kad darbininkai greit įsteigs 
savo valdžią. Ji tikisi, kad 
Rusijoje greit atsiras darbi
ninkiška valdžia, ir ji geidžia 
to. ■ .

Vadinasi, čia jau yra at
sakymas į senai pastatytąjį 
nlusų klausimą. “Kova” jį 
davė — kaip jos straipsnio I nuosekliai 
stiprumai (“šalin!” “žaltys”, lykų i 
“šventas” ir tt.) liudiją—pa-Įminė ir apie 
sikarščiavimo arba isterikos ją. Pere

rengė prakalbas, paminėjimui 
Pirmos Gegužės.

Kalbėjo drg. A. C. Herman iš 
New Yorko: pirmu atveju apie 
Gegužinės šventės reikšme, o 

lietuviškuantru atveju, apie

susirinkusioji publika daug žin- 
geidaus išgirdo šiose prakalbo
se. Buvo uždavinėjami ir klau
simai iš publikos, tik nedaug.

Pertraukoj puikiai sudainavo
os” choras

Tos pačios dienos vakarą ten 
šventė paminėjimą djarbininkų 
šventės; tarptautiniai socialis
tai. Ten dalyvavo anglai, sla- 
vokai, LMPS. 23 kp. ir kit.

Sakė prakalbas visa eilė kal
bėtojų: rusiškai, slavoniškai, 

ngliškai. Lie-
d. J. M. Su

kalbėjo po 10chinskas. Vi^i 
miliutų. ‘

Publikos apie 
Jiai buvo lietuviai, 
ilgesnę negu kiti prakalbą, pa-

trįs ketvirtda-
Paskutinę,

Prakalbose Buvęs.

EAST CHICAGO, IND.

Iš lietuvių judėjimo.

- Gcg. 6 d. L. A. U. Kliubas su-

patiko ir paliko žmonėse didelį 
įspūdį. Garbė L. A. U. Kliubui, 
kad kviečia tokius kalbėtojus ir 
prisideda aukomis prie visuo
meniškų darbų. Po prakalbų 
buvo šokiai ir visi gražiai links
minos. Pipiras.

INDIANA HARBOR, IND.

ras sustojo ties antru kampu, ir 
vienas sėdinčiųjų pakilo išsėsti, 
tai jo vieton pasiskubino atsisė
sti kitas, iš stovinčiųjų, vaikė
zas. Taip tos moters, su kūdi
kiais ant rankų, keletą blokų va
žiavo stačios, kol gabaus jas 
pastebėjo viena jauna mergina,

Lietuvių veikimas. kyj. Ji greitai pakilo ir, prasi- 
spaudus pro šalia jos sėdintį 
vyriški, pasiūlė vienai moterų

Keleivis akyvai žiurėjo ir ty
lėjo. Žmogus, sėdėdamas iš- 
palengvo, atidarė ry šuolį. Paė
mė šmotuką kvietinės duonos ir 
bonką degtinės.

— Ir kaip daug pastaruoju lai
ku čionai visokių privažiavo! — 
prašneko jis kramtydamas duo
ną prie “bobos” kojų. — Nieka
dos dar tiek nebuvo. Tartum, 
juodvarnių, pilni laukai žmonių.

Jis sudavė delną per bonkos 
dugną, kamštis iššoko, ir degti-

tas susirinkimas tikslu, sutver
ti naują draugystę šioje apielin- 
kėj. Susirinkimą šaukė tiktai 
dvi ypatos: J. Lukoševičius ir P. 
Matonis. Susirinkimas pavyko. 
Žmonių prisirinko daug. Visi 
stojo už reikalingumą tverti

š(ioje apielinkėja da nebuvo.

tvert vyrų ir moterų apšvietos

Visi atsilankiusieji užsimo
kėjo mokestis įstojimo ir už 
vieną mėnesį mėnesinių. Į šią 
draugiją įstojo 17 narių ir visi 
prisižadėjo su energija darbuo
tis šiai jaunai draugijai ir ap
švietos labui.

Antras susirinkimas atsibu-

nusisekė: narių prisirašė net 
21 ir visi užsimokėjo tam pas
kirtas mokestis.

Dabartės šioje draugijoje 
randas 38 nariai galima tikė-

Šios draugijos tikslas bus: 
skelbti tarp darbininkų apšvie- 
la, laikyti už organą darbinin-

bas, prelckcijas ir tam panašiai. 
Stebėtinas daiktas, kad šiame 
miestelyj darbininkai pradėjo 
stoti į darbininkų draugijas ir 
darbuotis darbininkų dirvoj. 
Porą metų tam atgal tame pa
čiame miestelyj buvo užmanyta 
tverti taipgi darbininkų draugi
ją, bet pasirodė, kad negalima, 
nes tuo laiku dar buvo lietuviai 
darbininkai nepersi tikrinę biz
nierių, suktybėmis ii" kunigų 
mulkinimu, taigi ir priklausė 
prie biznieriškų ir bažnytinių 
draugijų, kurios juos per dau
gelį metų išnaudojo visokiais 
budais, bet nors kartą darbinin
kai susiprato ir meta tas nenau
dingas draugijas ir stoja į dar
bininkų eiles, prižadėdami dar
buotiem su energija ir pasišven
timu.

savo vielą. Tuomet ir sėdėjų- 
sis šalia jos vyras, lyg susigė
dęs, atsikėlė ir davė vietos ant
rai su kūdikiu moteriškei.

Neužleisti vietos merginoms 
ar jaunoms, tuščiom rankom 
važiuojančioms, moterims, na, 
gal jau butų galima teisinti “tei
sių lygybe.” Bet neužleisti suo
lo žilagalvei senutei, arba mote
riai su kūdikiu rankose, tai jau, 
man regis, nu tik ne džentelme
niškumas, bet tiesiai, atsipra
šant, storažievybė.

Agė Daukšiene.

tylėjo ir piktomis akimis žiurė
jo j kaimyną.

—Ėjome laukų valyti, o lau
kus patsai Dievas nusivalė dėl 
savęs! — tęsė žmogus, kramty
damas duoną, — štai ir vaikš
čiok dabar žmogus po laukus

Jis nugėrė išT>onkos kakliuko 
degtinę, ir padavė bonką kelei
viui. Keleivis pašoko, nuodug
niai apžiurėjo ilgaplaukį žmo
gų. Paskui ant juodo veido pa
sirodė linksmumo ženklas, jis 
greitai ištiesė ranką ir saugiai

LAISVOJI LIETUVA.”

brauskas “Draugijoj” aiškino

ILgaplaukis žmogus kramtė 
duoną. Jis padavė truputį už
kandos keleiviui ir užklausė:

—Iš kur jus ('sale?

džiojiniai ytin indomųs. Esą 
Lietuvos gyventojai pirmoje 
vietoje turėsią atsiduoti į kuni
gų rankas. Kitaip sakant, ku
nigai privalo turėti ne tik dva-

Nelabai senai “brostvininkų” 
organas paskelbė deklaraciją 
“laisvajai Lietuvai.” Sulig to 
paskelbimo, laisvojoj Lietuvoj 
nebusią vietos tikėjimo prie
šams. Jie ten negalėsią nei sa
vo laikraščių leisti, nei prakal-

Tiedu pavyzdžiu Jcuoaiškiau- 
sia parodo kunigijos -troškimus.

venti, kaip inkstas taukuose. 
Tuo, žinoma, jie nepasikakintų. 

ūžti, už- 
laisvesnęslopinti kiekvieną 

mintį. Nes jie gali liuosal vieš
patauti tik ten, kur žmonės ne
protauja, kur jiems uždrausta 
savarankiai protauti,. Tikėk — 
ir viskas čia.

To iš visos širdies trokšta -ku
nigai. Tečiau, atvirai jie to ne
sako. Priešingai — jie stengiasi 
savo dantų nerodyti.

Pavojinga. Žmonės, pamatę 
jų iltis, gali atsukti juigarą.

Ir štai, kad nukreipus žmonių

degtinės, ^nusišluostė usus ir at
sargiai, tarimu, bijodamas, at
silaužė šmotuką duonos. Vei
das jo tuo tarpu išrodė gana 
linksmas.

Senai vaikščioji?
—Nuo Velvku.* c

liai! mano, — prabilo jis, steng
damos nežiūrėti ant užkandos:
— vis maniau prieiti reikalingą 
vielą. Nusikaiikinau, nusidėvė- 
jau, prašesnis už ubagą palikau,
— nėra darbo!... O žmonės vis, 
griūte griuvo. Ir kur eina tai 
nė patįs nežino. Viens nuo kito 
taip ir traukia kąsnį iš burnos.

— Dalgį tad jau pravalgiai?
—Pravalgiau... Viską praval

giau. Štai dar ir koją sugadi
nau.

—Neužaugo nieko, tai bėda.

tu?... Atsilaužk dar šmotuką!
—Negaila-gi bus tau? — už

klausę keleivis apsipildamas vėl 
linksmumu :ir per kaktą pasi
žiurėjo ant sankeleivio.

—Na, ką tu! saugok'Viešpa
tie!... Žinąi, valgyk!

Keleivis su džiaugsmu Jšsige- 
rė dar degtinės ir pradėjo vai-

nimui Liet. Taut, vėliavos.
Apvaikščiojime dalyvavo 6 

draugijos: T. M. D. 127 kp., 
švento Stanislavo Draugija; iš 
apielinkės miestų, Indiana Har
bor, Ind., Liet. Pasilinksmini
mo, Dailės Kliubas,- iš So. Chi
cago, Ill. Liet. Jaunimo Kliubas 
B Hammond, Ind. Liet. Didžio 
jo Kuų. Vi tau to Draugija. Tai
gi susidarė nemažas lietuvių 
būrelis virš penkių šimtų ypatų.

šis apvaįkščiojimas gana gerą 
pavyzdį bei įspūdį padarė tarp 
svetimtaučių, kurių buvo prisi
rinkę pilnos gatvės ir žiurėjo 
į iškilmingai nešamą tautos vė
liavą.

Pagarbos žodis pridera reiP 
gėjams ir visiems kuo nors $rie 
to prisėdėjusiems bei dalyvavu
siems. K. L. K.

kviečiu visus stoti į šią draugy
stę ir dirbti visi išvien darbinin 
kų "dirvoj, o su laiku pamaty-

ji atneš darbininkams naudą.
Lukšių Juozas.

pasakoti apie pavojų tikėjimui. 
Girdi, pirmeiviai, o ypatingai 
socialistai, norį panaikinti baž- 
nyčą.

EAST CHICAGO, IND

Aukos Rusijos revoliucijai.
Gegužės 6 d. L. A. U. Kliubas 

parengė apvaikščiojimą pašven
tinimui lietuviškos tautiškos vė
liavos. Ap vaikšto j imę dalyva
vo šešios draugystės. Buvo pra
kalbos, kalbėjo 
iš Valparaiso.

jo stud, A. Bimbo, 
. Jis kalbėjo labai 
jlaug naudingų da
rt. Ant galo prisi- 
Rusijos ręVoliuci-

Skaitytojų 
Balsai.
Už išreikštas šiame skyriuje 

nuomones Redakcija 
neatsako.

Apie tai, kad socialistai į 
žmonių grynai tikėjimiškus rei
kalus visai nesikiša, kunigai ne
sako.

Socialistai juk kovoja ne su 
pačiu tikėjimu, bet su jo agen
tais, kurie vicila ranka rodo į 
dangų, o kita — žvejoja žmonių 
skatikus. Teisingiau pasakius, 
kunigai dabartiniu laiku pri
klauso prie naudotojų klesos.

NEMANDAGUMAS.

Kadaise vyrai buvo daug 
džentelmoniškesni ne kaip da
bar. Gal kitur jie ir dabar 
džentelmenai,- bet Chicagoj jie 
pasidarė dideli kietakailiai.

Imu vieną pavyzdėlį. Kitą
kart, budiavo, važiuojant gatve- 
kariais, retai pasitaikydavo ma
tyt moteriškę stačią, į diržą įsi
kibusią, važiuojant. Visopis sė
dynėms esant užimtoms, jeigu

iš žmonių, darbo žmoųių, syvus. 
Jie yra darbininkų klesos para
zitai. Tos priežasties delei so
cialistai ir kovoja su jais.

Kaip jau matėte, dvasiški j a 
nori 
savo 
apie 
voj
spaudos laisvei.

Nėra abejonės, kad kas praė
jo, tai dingo ant visados. Vi
duramžių jau nebebus galima

kysiu suprantamai, ~ prašneko 
jis, kramtydamas. — Sakai 
niekas neužaugo. Ne tame da
lykas. Dalykas štai kame: mu
sų laikai praėjo. Buvo čionai 
vieni metai, — pasibaigus did

žiajam marui — kurie,
žolė štai kokia buvo, rugiai — 
neiškertami. O žmonių mažių 
teprivažiavo... Tadu tai ;pasi_- 
pclnijo .pjovėjai ir pjovėjos. 
Nuo to laiko, galimą sakyti, ge
ro ir nebebuvo. Pirma, metai 
penki-špši tam atgal dar būdavo 
raudonųjų parsdnešdavome, — o 
dabar to jau nėra!

—Tu kur taip greitai eini?
—Kad tik iki namą pąrsikrap- 

šlyli, matai koja greitai eiti ne-

paimti ir svietišką valdžią 
rankosna. Jie net svajoja 
tai, kad “laisvojoj Lietu- 
nebutų vietos žodžio ir

Žmogus su ryšuliuku patylė
jo-

—O tai ertame su manim, 
pratarė jis, žiūrėdamas į laukus 
— Mano užsiėmimas lengvas.

—O tamstos kokis gi užsiė
mimas yra? —- išj>alengvo už
klausė keleivis, pereidamas ant 
“tamsta.”

įeidavo moteriškė, vistiek kokio
amžiaus, tai vyrai* ūž kits kito 
visados mandagiai užleisdavo 
jai savo suolą.

Dabar tai retas atsitikimas.
/ Andais valiuoju į Halsti^čiu

— apie 7 valandą vakaro. Ka-" į durnaropę

sugražinti. Žmonija, kartą pa
ragavusi saldaus, jau nebenorės 
kartaus. Priklydęs.

—Su šventais daiktais vaikš
čioju.

-Hm!

Kas yra patriotizmas Iš prigimimo keleivis 
Jeruzųlime buvai?

(Bus daugiau).
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■panedėlis, Gegužės 14, 1917.

stil proga Išmokti angly kalbos, per laiškus arba klesosi
KOBKBPONDKNCUINTB SKYRIUS.— Kiekvienas <aft Ifauktl 
ANGLIŠKAI labai greitai savo namuose ii lekcijų sutaikyta 
ypač tam tikeluL Ala kurtas yra labai parankus kiekvienais, 
kuris nori mitai Bmokti Anglų kalbos, bet neturi progos lan
kytu* i mokykbf ypatlikaL Geresniam persitikrinimui, stun
giams graliai iliustruota, su daugeliu paaiškinimų KATALOGA 
DYKAI. Rašyk lailkg tuojau*; indčk dvi markes prlsinnttaral 
KATALOGO.
KURSŲ SKYRIUS. — Tiems, kurie gali pribūti i mus* ma
tyki* ypatiikai, turime dienines ir vakarines kietas. Mokina
ma daugiau valandų negu kitos mokyklos. Klesose Irgi tūrio 
ma atskira kursą, sutaisytą musų pačių del pradžiamoksliu 
greitam iimokinlmui Anglų kalbos. Daugiau suprantantiems 
turima GRAMMAR Ir HIGH SCHOOL^skyrius.

Viskas aiškinama Lietuviškai
. .^".■■".aTflgSlDvf mokyklos: 731 W. 18th St., ir 1741 W. 47th Bt.

Verte K. A.

La tikim sdrssaokit: America* School of Laaoarea, 1741 West 47th St., Chtcara, CL (Tąsa)

Daktaras WISSIG,
Bengdamos eiti namo, ji prieš 

veidrodį ėmė taisyti plaukus. 
Kas lai, tarytum, pastūmėjo 
mane link jos. Mudu pamatė-

Specialistas iš Seno Krajans
GYDO VISAS LIGAS VYRŲ IR MOTERŲ.

NEŽIŪRINT KAIP UŽSISENftJUSIOS IR NEIŠGYDOMOS JOS YRA
SpecialiŠkai gydo ligas pilvo, plaučių, inkstų ir pūslės, užnuodijimą kraujo, 

odos, ligas, iaizelas, reumatizmą, galvos skausmus, skausmus nugaroje, kosėjimą, 
gerklė! skaudėjimą ir paslaptingas ligas. Jeigu kiti negalėjo jus išgydyti, ateikite 
čia ir persitikrinkite, ką jis jums gali padaryti. Praktikuoja per daugelį metų ir 
išgydė tūkstančius ligonių. Patarimas dykai.

OFISO VALANDOS: nuo 10 ryto iki 8 vai. vakare. Nedėtiems iki 12 dieną. 
i960 BLUE ISLAND AVE., kampas 19-tos gat., viršuj Bankos. Tel. Canal 3263.

pamačiau jos, ji — mano.

————

Laike pasikalbėjimų, tarytum, 
pati gamta pasidarydavo išdides
ne, šventesne. Musų gyvenime 
persilauždavo šviesos spinduliai, 
darydami jį tokiu indomiu, to
kiu pasakišku. O kada persi- 
skirdavova, tai mudviem rodėsi, 
kad gyvenime yra kas tai slėpi
ningo, nepaprasto, neišaiškina
mo.

Aš taip gerai atsimenu, kaip

SVIESTAS ATPIGO
The 
Best

GARSI SANTOS KAVA
Visur parduodama po 28c ir | lift 
po 30c,................................. B

SVIESTAS
Geriausios 

Smetonos ge- _ ~ 
resnfs, negu/j 3 « 
kur jus ga-ttjjL 
lite gauti *.

RYŽIAI
Geriausios 

rųšies, 10 c 
vertas, parsi 
duoda už ..

SVIESTAS
Geras 

etalavas 
sviestas

alfe

ARBATA 
Priimniau- 

sia, gvaran- *. 
tuota, vertės /j į Į 
70c parsidu- ’'| ĮJ 
oda čia po. ..

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daleli ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
S30 iki 850, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $*15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nno $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 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va
karais.

Š. G O R D O N
1415 S. Halsted St., Chicago, Ill.

REIKALAUJAMA vyrų 
mokyties barberystės amato. 
Pigios kainos, lengvi išmo
kėjimai, mokinama dienomis 
ir vakarais, viskas puikiai, 
Darbas kiekvienam žmogui. 
Ateikite arba rašykite.

BURKEBARBER SCHOOL
612 W. Madison St., Chicago, Ill.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krirninališkuose 
taip ir civiliSkuose (eismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:

11231 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 131'J

Miesto Ofisas:

127 N. Dearborn St.
1111-13 Unity Bldg.

Tel. Central 4411

MILDA TEATRAS
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI

Vodeviliams Permaina:
PanedėlyJ, Ketverge Ir Subato] 

Paprastomis dienomis pirmai floras 
10c, Balkonas 5c.

Subatos vakarais ir nedėliomis fir
mas floras 15c, Balkonas 10c.
HALSTED ir 12-ra GATV*.

Telephone Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 So. Morgan St., Chicago. 

VALANDOS: nuo 8 iki 11 iš
ryto, nuo 5 iki 8 vakare.

Dr. A.R. Blumenthal

SPECIALISTAS
Akis egzaminuojam dykai.

Gyvenimas yra tuščias 
kuomet pranyksta re
gėjimas.
Mes vartojame page
rintą Ophthalmometer 
Ypatinga doma atkrei
piama i vaikus. *

9 ryto iki 9 vakare; nedėlio- 
12 dieną. 1,

Dr. Ramser
SPECIALISTAS

■» egzaml-

Avė. 2-oi 
iki vaka
vo pietų

Prirenka visiems tinkamus akinius 
nuoja ir patarimus duoda dykai. 
786-88 Milwaukee Ave., arti Chicago 
lubos. VALANDOS: Nuo 9 išryto 
rui. Nedėliomis nuo 9 išryto iki 2 

Tel. Haymarket 2434.

Valandos: Nuo 
mia nuo 10 iki 
4649 8. ASHLAND AVĖ., kampas 47 8t.

*—.... ............ ,

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
Ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal aaujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

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

VALANDOS: Nuo 10—*12 pietų, ir 
6 8 vakarais. Telephone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3112 S. Rslsted Street

VALANDOS: 8—9 ryto, tiktai.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 25 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

3149 S. Morgan St. kertė 32 st.
Chicago, Ill.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

iki 9 ryto, nuo 12 iki 2 po piet 
ir nuo 8 iki 8:30 vak. Nedėlio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687.

DR. W. YUSZKIEWICZ

LIETUVIŠKAS AKIŲ GYDYTOJAS 
Kas turi j skaudamas arba silpnas akis, ar 

galvon skaudėjimo, atsilankykite pas mua

1155 Milwaukee Ave.
Valandos: Nuo 9 ryto iki 9 vakare, 

xx’vn 9 ryto iki 1 pci, piet.

DR. J. VAN PAING
Vyrų Chroniškos Ligos

Elektruikn Diagnoza Ir Gydymas
Specialiika medicina nuo 

utnuodijimo kraujo
Vandenaota Medega Slaptom Ligom

2221 S. KEDZIE AVĖ.
Netoli 22-ros gtv.

Valandos: 1—3 po pietų; 7—9 vak.

Telephone Drover 9693

Dr. A. A. Roth
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, Vaikų 
Ir visų chroniškų ligų.

Valandos: 10—11 ryto, 4—5 po pietų, 7—8 va
kare. Nedaliomis 10—1 po pietų.
3354 S. HALSTED ST., arti 34 ST„ 

CHICAGO, ILL.

DR, A. I. EPSTEIN 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

WaHtfu Mtirlttę, vyrlftty, Ir 'Vaikį Ilgį.
Ofisas ir Gyventame

3600 S. Halsted St., kampas 36 Str. 
Telephone Drover 4074.

. Ofisas atdaras Iki 10 vai. ryto, 1—3 
po pietų -Ir vakarais.

GERA NAUJIENA 
DEL KANKINAMŲJŲ

j Daug kentančių vyrų ir mo- 
I terų negauna pagelbos. Ko- 
; del? Dėlto, kad tūkstančiai 
j kenčia nuo stuČkinės kirmė- 
į lės, bet gydomi nuo kitos li- 
i gos be jokių pasekmių.
j Tikru ženklu buvimo tokių 

parazitų yra: perėjimas mažų 
šmotų arba dalelių stučkinės 
kirmėlės.

Nurodymo ženklai yra išba
lusi išvaizda, tamsus rinkiai 

! po akių, sunykimas, nuolatinis 
spjaudymas ,apsivėlęs liežuvis, 
n tįstoji mas apetito, godus ap- 

i sivalgymas, sirguliavimas po 
valgio nekuYių valgių, kaip 
silkės, svogūnų, uksuso, ir tt. 
dargi žavėjau lis nusilpnėjimas 
su tuščiais viduriais, apsireiš
kimas neveiklumo, nusilpnė 

jimas atminties, galvos sKau- 
dėjimas, apkvaitimas, lakioji- 
mas juodulių prieš akis, užsi
kimšimas gerkles, rukŠtys vi
duriuose, ^širdies degimas, 
skausmai viduriuose, žvimM- 
DMis ausyse, jautimas sunkių 
Vaikščiojimų žarnose, pjovi
mas arba aštrus skausmai 

“žarnose, mUrmlenimo ir ban
guojančio judėjimo, širdies pla 
kimas, nuovargimas sąnarių ir 
jautimas nusidėvėjimo, stoka 
anroicijos ir tt.

Jeigu jus esate kankinamas 
stučkinės^irmėlės, ne gaišuok.

> ilgai laiko ir neeikvok pinigų 
priimdinėjimu vaistų del jųsų 
simptomų, bet ateikite ir aš 
išaiškinsiu savo metodą, kuri 
apvalys jus nuo stučkinės kir
mėlės į keletą valandų, be’jo 
kio jautimo bpi sugaišimo nuo 
darbo.

. Mano metodą yra priimni ir 
greitai veikianti.

Ateik be atidėliojimo. 
PASITARIMAS VISAI DYKAI 
Valandos: nuo 9 ryto iki 8 v. 
vakare.-Nedėliomis 9 iki 12 d.

DR. FIELD, 
740 W. Madison gatvė, kampas 
Halsted Str., 2-ras aug§ta% 

Chicago, Ill.

ženklas Bankos Saugumo. 
Chicago Clearing House 

Narystė.
Bankos priklausančios 

cagos Clearing House yra 
sargia priežiūra. Laikas ______
bent sykį į melus, Clearing House 
revizoriai nuodugniai ištiria saro 
bankų stovį ir būdą jy vedimo. Vi
si pinigai yra suskaitomi, notos, boa- 
dai, mortgage! ir kitos apsaugos per- 
žiuriamamos ir patikrinamos: pini-, 
gai kituos bankuose patikrinti hf 
knygos ištirtos. Tiktai tikra apsau
gos vertė gali but knygose parodyta* 
Abejotina tvarka arba atsargumas, 
yra nedaleidžiamos. Jeigu bankas 
nustoja savo Clearing House teisi y. 
tai yra ženklas jo abejotino stovio*

Tiktai t virčiau si os ir saugiausio* 
bankos gali but Clearing House na
riais.

The Chicago Clearing House prte-i 
žiūros užmanymas tapo Įvestas pirm, 
dešimt metų, ir nuo to laiko nei vito
na Clearing House banka nesubun- 
krutijo. Reikalui esant, Clearing 
House bankos viena kitai pagelbsti*

The American State Bank priklau
so prie Chicagos Clearing House, y* 
ra po jos priežiūra, naudojasi jot 
teisėmis ir išduoda penkias pilno 
atskaitas į metus.

Ji taipgi yra po valstijos prielia-* 
ra, yra reguliariškai tyrinėjama iii 
kas meta išduoda penkias pilnas at
skaitas Bankiniai Valdybai Illinois 
Valstijos.

Pinigai sudėti Šitoje bankoje yri 
išmokami ant kiekvieno pa reikala
vimo.

Čia galima gauti pirmus Aukt< 
Mortgages. Taipgi Aukso Mortgages 
Bondus po $100.00 ir $500.00

šis bankas yra atsakančiausls IHh 
tuviams.

čia kalbama Lietuviškai ir Lenkiu
kai.

Kapitalas ir perviršis: $600,00f.tS*

prie Cki-< 
po jos ui- 
nuo laiko

1644 W. Chicago Av.
1836 Blue Island Av.
2612
1217

1832

WEST SIDE 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av. 
Milwaukee Av.

i W. Madison St..
' W. Madison St.

3102 W. 22nd Street.

SOUTH SIDE
3032 Wentworth
3427 So. Halsted
4729 S. Ashland

NORTH SIDE 
4(* W. Division 
720 W. North Av. 
2640 Lincoln Av. 
3244 Lincoln Av. 
3413 N. Clark.

1378
2054
1045
1510
2830

W. North Av.
So. Halsted St.
So. Halsted St.
W. 12th St.sugrįždavau j savo kambarį ir 

stovėdavau, jieškodamas apgrai
bomis degtuką. — Apsireiški
mų apšviečia amžįnaslis, — aš

Tarp nnid- 
gime kokia tai simpatija, 
ten neblilų, bet iš niano 
buvo ta simpatija. Jame 
kas lai, ko aš nerasdavau

Brcdo, skulptorių, 
vie.j u

puses 
buvo

jausmai.

Be lo,

kad ne mane viena

žmones, kuriuos 
sūkurį gyvenimo

man buvo smagu ir to- 
tarp mudviejų nebuvo, 
.. .............. a.i.........

Niekuomet nesikalbejova 
grynai asmeniškus rcika-

apie mano buveinę. Mudvejų 
susitikimai būdavo labai natū
rali be jokių ceremonijų. Jis 
nespausdavo man rankos. Kaip 
žinia, paspaudimas turi savitą 
reikšme. Klausdavau savęs, 
parėjęs namo: Ką tas reiškia? 
Mudu spausdavova vienas kitam

lokius 
manožodžius, kurie atvesdavo 

mintis^ant jieškamųjų
Aš mokėdavau taipgi pasakoti 
apie tokius dalykus, kurie tapda
vo atskirais nariais jo idėjų 
graudinyj. ■>

oro
Sutaisytas i§ fommios- 

recepto; suteikto išmintin
gu Egypto zokoninku,

apsireiškia esąs stebėtinai pasekmingu . 
nuo ffSlimo fnlvo ir iamu, ger- 
klės skaudėjimo, dusulio, galvos 
Skaudėjimo, nustojimo apetito,

■ I Šalčio galvoje, ect,, ect., Sutai- 
u» somas išdirbėju labai pagarsėjusio

P1IN-EXPELLERI0- .
seno ir ištikimo draugo šeimy
nos, naudojamo visame pasau
lyje per puse šimtmečio—25e. 
už bonkute visose aptiekose, 
arba galite užsisakyti tiesiai iš 

< F. AD. RICHTEK A CO. 
?4—W Washlagton Street, New lark.

SOftOL

PIRK SAU visns Plumbavojimui reikto 
menis tiesiai už “wholesale”, kainas. 
Mes parduosimo visiems.

Levinthal Plumbing Supply Co.,
1637 W. Division St., Chicago, 

Corner Marshfield Ave. 
Kalbama lietuviškai.

_J____________________________ :________________

(’j . i«r ;r:p>n wch.»»wi f 

! LIETUVIS ADVOKATAS A
Ruimas 902-904 National Life Bldg., W

29 So. La Salle St., Chicago, Hl. 4 
Tel. Central 6^,90-6391. Atdara: Utar- A 
ninko, ketverga ir subatos vakarais nuo W

6 iki 8 vai. vakare, po numeriu: *«•
T 1566 MILWAUKEE AVE., Chicago, Hl.
|) Tel. Humboldt 97. J

f Dr. Povilais Žilvitis I 
■ ’Lietuvis Gydytojas, Chirurgas J 
g 3203 S Halsted St., Chicago, f 
f Tel. Drover 7179. g

AT /A TELEPHONE YARDS 2721 . A

I DR. «l. JONI KAUTIS |
M Medikas ir Chirurgas I
® 3315 S. Halsted St., Chicago U

!
"elephone Humboldt 1273.
M.8AHUD M. D. J
Senas Rusas Gydytojas ir Chirurgas. |

Specialistas Moteriškų, Vyriškų ir 
Vaikiškų, taipgi Chroniškų Ligų. H

OFISAS: 1579 Milwaukee Ave. H

VALANDOS: 8:30’iki 10 Išryto; J
Kampas North Ave., Kambarys 200 J 

1:30 iki 3 ir 7:30 iki 9 vakare. įIIBBI Oi IOI f <i

vcTii, čia tavo kambarys, kur 
praleidi dalį savo gyvenimo, kur 
tūlą laiką koncentruojasi tavo 
m in lįs.

(Bus daugiau).
am?

Pranešimai
PASARGA.—Draugijų pranešimus 

skelbiame be užmokesties. Praneši
na! betgi turi but priduodami iš va- 
karo, laiškeliu arba telefonu. Pri
duoti tą pačią dieną, kada spausdi
namas dienraštis, nebegali but įdėti. 
—“Naujienų” adm.)

Rockford, Ill. — LDLD. 29

3 lubos, 
gos.

/. — 302 E. State st., 
Bus dalinamos kny- 
O. Waliuliene, Rast.

Roseland, HL — P. P. D. 
unijos 85 kp. susirinkimas į- 
vyks utarninke, geg. 15 d., 
7:30 vai. vak. Dovaiti svetai
nėje, 10501 Michigan ave.

Malonėkite atsilankyti vi
si ir atsiveskit nauju narių. 
Yra daug svarbių reikalų 
aptarti. Bus naujos valdy
bos rinkimas. Nepamirškit.

Kviečia Valdyba.

Cicero, III. — L. M. P. S. 
43 kp. mėnesinis susirinki
mas įvyks panedėlį, geg. 14 
d. 7:30 v. vak. Tamuliuno ir I
Gudgalo svet., 1447 S. 49 ave. 
/ Gerbiamosios narės, ma
lonėkit atsilankyt ir atsive
skite savo drauges prisira
šyti. Kviečia Valdyba.

L.S.S. 37 kuopa laikys sa
vo mėnesinį susirinkimų ge
gužės 15 d. 7:30 v. vak Ra- 
šinskio svet., 731 18-tos gtv.

Draugai ir draugės, malo
nėkite kuoskaitlingiausi'ai 
■atsilankyti, nes turim daug 
svarbių ir neatidėtinų reika
lų aptarti. Taipgi ir naujai 
prisirašiusieji atsilankykit 
galutinai išpildyti savo apli
kacijų. Susirinkimas atsi
bus ne Chernausko, kaip per 
klaida buvo anksčiau prane
šta, bet paprastoj, Rašinskio 
svet, Nesivėluokite.

Rast.,K, Kazlauskas.

Kaikaricnė—Žlabyčia,

persiskyrė su šiuo svietu Ge
gužės 11 d. 7 vai.' 25 ui i nules 
vakare.

Velione paėjo iš Kauno gub., 
šiauliy pav., Žagarės parapi
jos. 28 metu amžiaus.

Paliko dukterį Prancišką 2 
metu ii' pusės ir sumi 3 ir pu
ses menesiu.
? Kviečiu gimines, pažįstamus 
ir draugus atsilankyti į šer
menis po num 4037 So. Rich
mond str., Chicago, ir dalyvaul 
laidotuvėse Vtariimke, Gegužės 
15 d. 9 vai. ryto.

Pasiliekąm nubudime, vyras, 
. j Aleksandras.

PIGIAUSIA ir GERIAUSIA MOKYKLA 
Chicagoje, mokina kirpimo ir designing, 

-vyrų ir moterų drabužių.
Musų sistema ir ypatiškas mokinimas 

padarys jus žinovu į trumpą laiką.
Mes turim didžiausius ir geriausius kir- 

pimo-designing ir siuvimo skyrius, kur 
mes suteikiame praktišką patyrimą kuo
met jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų siuvi
mo skyriuose.

Jus esat užkviečiami aplankyti ir pama
tyti musų mokyklą bile laiku—dieną ir 
vakarais ir gauti speciališkai pigią kainą 
laike šio mėnesio.

Diplomai duodami mokiniams.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, principalas,
118 N. La Salle St., Room 416-117 

Prieš City Hali.
Prezidcntas

AMERICAN STATE BANK 
Kampas Blue Island Ave., Looml* 

ir 18-tos gatvių.
Atdaras: Panedėbais, KetvergaU Ir 

Subatomis iki 8:30 vai. vakare.

REIKALAUJI
kenti galvos skaudėjimą,
nuolatos Tau ašaros krįnta iš ak’iij,
Tau skauda akys,
skaitant raides susibėga į krūvą,
spauda rodosi Tau dviguba,
turi uždegimą akių,
tau skauda akys skaitant arba siuvant, tuokart esi

AKINIU
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu 
Jeigu
Jeigu .. , ________

reikalingas akinių.
Duokite apžiūrėti sayo akis specialistui akių, kuris turi 15 metų pa
tyrimo šv. Vaitckaus parapijoje. Stiklai šlifuoti sulig jųsų akių ir 
akiniai padaromi belaukiant, labai vidutiniška kaina.

JTOHN J. SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS
TEMYKIT MANO UŽKASA.

1801 SOUTH ASHLAND AVE.
atves Ant Platt’s Aptiekos 2-ras augštas. 
ryto iki 9 vak. Nedėliom nuo 9 ryto iki 12 dieną. 

Tel. Canal 5335
Kampas 18-tos 
Valandos: nuo

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS
Ant Durų, Lentų Rėmų Ir Stoginio Popleros |

CARR BROS. WRECKING CO.
3OO3-3O39 S. Halsted St., Chicago, III. ;

Serganti Vyrai ir Moters
ATEIKITE PAS MANE!

t /

Su bile chroniška, nervuota arba supinta negale, kuri 
reikalauja specialisto patarnavimo.

iBishWic pagelbos kwr iimic rasti
Ir stokite ant kelio į sveikatą.

kampas

2-ras augsi as

Patarimas

Atsilankykite.

jums nieko uz.
?».? aPž,iu,r.čjimaH atras jųsų TIKRA FIZIŠKA STOVI

TURĖKITE

į 2 va-

Jus galite juos turėti. Kiekvienas 
gali juos turėti. $5 iki $200.00. 

Moters ar merginos ,ar vedę ar 
pa vienius ,senos ar jaunos.
Mes skoliname del Stockyardg 

šapus ir dirbtuvės darbininkų, ge
ležinkelio klerkams ir tt.

Paskola ant algos padaroma j 5 
minutes.

Paskola ant rakandų - 
landas.

.Mes tąipgi suteikiame
ant pianų, sankrovos jrengimųj 
arklių, vežimų, apdraudos paju
siu ir bile kitų užtikrinimų. Mes 
nepaisome ką jus turite arba ką 
jus uždedate, mes norim darodyt 
jums kad musų mokestis mažiau
sia mieste. 'Pas yra delko jus tu
rite veikti su mumis. Mes kvie
čiame jus pasiteirauti musų už
manymu. patirti ,kad mes patvir
tiname musų pranešimus.

LOCAL LOAN
COMPANY
4647 So. ^Halsted Street, 

Kampas 47-tos gtv., 2-ras augšto 
Telephone Drover 2116.

Ar jus esate nusidėvėję, ner
viškas ir suiręs? Ar jums sto- 
kuoja vyriškos spėkos? Len
gvai sujudinamas, nulindęs, 
nesmagus? Ar jus turite pra
stą atmintį, prastą regėjimą, 
dvokiantį kvapą. Širdies plaki
mą, katarą, prakaitavimą ran
kų ir kojų, skausmus nugaro
je, skausmus viduriuose^ gal
vos skaudėjimus, apsvaigimą, 
tamsus rinkiai apie akis, reu 
matizmas, raudonoji gysla, su
sky Įima s, dusulis, spuogai, ru-
mas kraujo, susupnėjimi 
tekėjimo vandens ir pr 
tingumas; jeigu jvs jau 
ne tas žmogus, kokiu Jus 
tumėte būti, jys reikak 
gydymo.

Priėmimo 
Valandos: 

nuo 9 ryto iki 
4 po pietų.

<’dėliomis: ?
ryto iki 2 j
id. < i t ( 11; i '

liktai
e]

ps. Tikras ir |NEKAINUOS už APŽIUREJIMA, jeiau jus gydysite
nil 4 -TT««■»«» jysų AAixn.A jTiz.iBivA b a m v 1 ir pagelbės jums tuo- ® 

j aisistot ant kelio, vedančio į sveikatą ir išvengsit kankynių' ir netikros chirurgijos *r 
Į pftąg metų patyrimo. Valiausi pasekmiilgi gydymai medikališki ir elektriški. G 

Naujausios mados įrengimai. Viskas geriausio sergantiems žmonėms.

Šimtai operacijų vyrų ir moterų buvo prašalinta greitu laiku ir i laiką varto- 
j imli naujausios mados moksliškų metodų. Q

Jeigu jus nepajiegėte surasti pagelbą nuo savo kentėjimų ir esate nusiminę, r 
ateikite paš MANE ir patirkite tiktai, kokias geras pasekmes galima gauti nuo jųsų A 
ligos šiomis naujohiis ir moderniškomis gydymo metodomis. ■

AR JUS KENČIATE NUO X
Silpnų nervų, skaudėjimo strėnų, užuomaršos, plakimo Širdies, silpnumo plaučių A 

..-nerangumo, jautimosi sunkiu, galvos skaudėjimo, galvos svaigimo, aptemimo re- Y 
gėjimo, silpnučio sąparių, skaudinių, žaizdų, Kataro, Lašėjimo į gerklę, skausmų T 
viduriuose arba nugaroje, skaudėjimo kaklo, apsivijusio liežuvio, užkietėjimo vi- B 
durių, reumatiškų skausmų, spuogų? Tos ir daug kitų tankia^ yra pirmu perser- Y 
gijimu nuo vieno praradimo jų sveikatos ir gyvumo. **

AŠ gydžiau vyrus ii’ moteris per daug metų. Vienas atsilankymas užtikrins jus, ■ 
kad aš gydau nuo pačios ligos ir simptomai pranyksta. Atminkite, kad pasitari- X 
mas yra visai už dyką. - G

Ateikite pas mane tuojaus jeigu jus reikalaujate gydymo. Atidėliojimas yra Y 
pavojingas. Liga nėra užmigdoma. T

Dr. H. S. WHITNEY |
505 So. State gtv., kampas Congress gtv., Chicago. Z

JUS
atsargus nuo 
silpnumo, jus
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J,tiku (įaugę- 
vyiisJkŲ Ii- 

ii man daug

Mano sąž i n i<k a s paturimas

Ih jokio gaišinimo lai
ko, jeigu jim pri ilgai ai i<i'Ikj- 
silc, jus Imsite vienas iŠ dau
gelio m la i mi ngijjij. kurie ilgai 
apgaih slav,o, kad jie nesimatė

Kgjdyfi Ligoniai giliausias

išgydžiau.
V \ I ,'ii. JH|]

nusiminę

ligas.

DR. SCHNEIDER
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p CHICAGOS ŽINIOS
VAKARAI.

L.. S. J. L. 1 kp. orchestro 
koncertas.

Viršminėtos Lygos kon
certas atsibuvo subatoj, Mil
dos svet. Kadangi šios or
ganizacijos mieriais yra la
vinimasis dailės srytyj bei 
vesti darbininkus prie akty
vins kovos už darbininkų kle 
sos reikalus ir kadangi šis 
vakarėlis buvo platokai iš
garsintas, tat ir susirinko 
gana skaitlingas būrelis pro- 
gresyvio Chicagos jaunimo.

Koncerto programas taip 
išfįldyta, kaip ir buvo gali
mu tikėtie§ iš jaunos organi
zacijos, iš pradedančių ro- 
djrties scenoje jiegų.

Didžiausius ir atkartoti- 
miS publikos aplodismentus 
išrūkė simpatingas smuiki- 
aigkas F. Alekna. Gerai 
smuikavo ir skambino man-

tiems unijistams tereikia. 
Tik vienos vietos. Tuo gi 
tarpu, sulig teisybe jiems 
priklausytų valstijos admi
nistracijoj ne viena, bet di
džiuma vietų, kurios turi tik 
reikalus su darbininkais.

Iš kitos gi pusės žiūrint -į 
pasiūlymą Perkinsui inspek
toriaus vietos, reikia sakyti, 
kad ji tapo pasiūlyta vien 
apskaitliavimu, jog dabarti
niu karės laiku darbininkų 
unijų viršintnkas geriausiai 
mokės laikyti pažabojęs dar
bininkus.

Darbininkų 
institutas.

Pažymėtina p-lių Jasins- 
kaičių duetas. Tai tvirtais 
balsais jaunos panaitės, ku
rioms, deja, lietuviškai sun
kiau dainuojasi. Angliškai 
lengviau. Publiką užžavėjo 
8 metų amžiaus kornetistė,

už soprano-solo p-lė H. Tut- 
lintė. Pažymėtina pianistė

skaitė.

Aug'ustinavičiaus prakalbą, 
kw’is ją apleido del laiko 
stinkos.

Malonesnį įspūdį darė šo
kiai ir žaislės, vadovaujant

Chicagos Darbo Federaci
ja viešai išreiškė savo prie- 
jautą Chicagos Darbininkų 
Institutui. Kaip žinia, se
niau tasai institutas išdalies 
buvo remiamas kaikurių Chi 
cagos turčių, kurie užtai ir 
norėjo jame šeimininkauti. 
Delei to tarp instituto mo
kinių ir šiaip artimų jam 
žmonių iš vienos pusės, ir 
kapitalistų, indėjusių pinigy 
instituto palaikymui pakali
kų iš kitos, kilo kivirčai. Re
zultate Darbininkų Institu
tas atmetė kapitalistų tei

kiamą medžiaginę pašalpą ir 
dabar yra vedamas darbinin 
kų lėšomis pilnai radikalėj 
dvasioj. Dirba jame moky
tojai tikrai progresyviai žmo 
nes. Mokinties ten gali kie
kvienas darbininkas ir dar
bininkė prieinamiausiomis 
sąlygomis. Instituto adre
sas 1006 So. Ashland avė.

Subatoj, geg. 12, Vakari
nės žvaigždės Lavinimosi 
Ktiubas turėjo vakarą. Sce
noj statyta vieno veiksmo 
juokai “žydas statinėje”.

Lošta neblogiausiai. Bet 
man rodos, kad artistai ne
visai tinkamai buvo prirink-

duoti.
Deklemavo p-lė Baukaitė. 

Iš jos bus gera deklematorė, 
kaip pripras prie scenos. 
Tad reikia dažniau ją kvie-

U M

ta gerai. Reikėjo tik balsiau 
šnekėti. Gi intonacija ir ju
dėjimai buvo visai tinkantįs.

P-lė Daukšaitė bene la-

nologe ‘‘Našlaitė 
kų gėlių bukietą.

Monologas “Gi

sudainavo
daineles 
merikoj Tautiško Kliubo 

vadovaujamas p-no 
Dainininkai net 2-Diliaus.

m atvejais buvo iššaukti dai
nuoti. Reiškia, patiko klau
sytojams. Linkėtina cho

rui juodaugiausia pasiseki
me. Linkėtina taipgi pasi
sekimo ir Kliubui, surengu
siam visą vakarą. Gerą dar
bą jie varo. N.

Giria Illinois 
gubernatorių.

Kaikurie unijištai jau gi
ria viešai Illinois valstijos 
gubernatorių Frank O. Low- 
d®ną. Giria' jį už tai, kad 
jisai pasiūlęs valstijos fab
rikų inspektoriaus vietą Ge- 
orge’ui W. 'Perkins, Cigarų 
dirbėjų unijos sekretoriui.

Vargšai, kaip, mažai jiems

Industrialistai 
džiaugiasi.

žinios, kad Everett’o in
dustrialistai, kaltintieji riau
šių kėlimu, kur keletas ypa
tų žuvo, tapo pagalios pa- 
liuosuoti, sukėlė daug džiau
gsmo Chicagos industrialis- 
tų tarpe. Ir ištikrųjų buvo 
ko džiaugties, nes kapitalis
tams nepavyko jų bjaurus 
darbas apkaltinti nekenčia
mus jiems žmones.

Ko reikalauja elevatoriij 
darbininkai.

31 dieną gegužės baigiasi 
Chicagos gatvekarių ir ele
vatorių darbininkų senasai 
kontraktas. Elevatorių dar
bininkai stato gatvekarių 
kompanijai sekamus pama
tinius reikalavimus: 8 vai. 
darbo dienos, ir mokesties 
nuo 38 iki 50c valandoj mo- 
tormanams ir nuo 31 iki 45c 
valandoj konduktoriams.

Kompanijų viršininkai pa-

ninku reikalavimus ir ap
kalbėti juos draug su darbi
ninkų atstovais artimoj at
eityje.

Apie gatvekarių darbinin
kų reikalavimus, jau buvo 
seniau pranešta.

Kapitalistų patriotizmas

Chicagos bankai, esantįs 
Morgano - Rockefellerio ko
ntrolėj, Illinois fabrikantų 
associacija ir Chicagos Pirš
lybos associacija siunčia Wa- 
shingtonan delegaciją, kuri 
tenai ves kovą prieš valdžios 
norą uždėti ant didžiojo biz
nio lygią karės naštos dalį 
(taksų pavydale), kaip ir 
ant mažojo biznio arba šiaip 
gyventojų, ne biznierių.

Reiškia, kaip už karę, tai

REIKIA DARBININKŲ

4

Skelbimai 2

5
a-

MASSACHUSETTS VALSTIJOJ?

101 Oak

NAMAI-ŽEME

NEW YORK VALSTIJOJ:
* PASKOLOS-MORGEČIAI

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Chicago.6

AMATŲ MOKYKLOSJIEšKO DARBO MARYLAND VALSTIJOJ:

REIKIA DARBININKŲ
IOWA VALSTIJOJ

RANDAI
OREGON VALSTIJOJ:

PARDAVIMUI
OHIO VALSTIJOJ:

NAUJIENŲ AGENTŪROS

MICHIGAN VALSTIJOJ:
CHICAGO, ILI

i

INDIANA VALSTIJOJ:

klą.

Kenosha Wis.: K. Paukštis,

ILLINOIS VALSTIJOJ:

Pittsburgh,
Pittsburgh,

Elizabeth, N. J.: D. Bočkus, 
211 F 

Paterson, N. J.: A. Atkind,

So. Omaha, Nebr.: W. WaskeŲ 
322'

So. Omaha, Nebr.: A. Zalpls,

Tarrington, Conn.: V. Keimeim
62 Lewis

Waterbury, Conn.: J. Pruselsitfau

Baltimore,

Baltimore,
Baltimore,

NEBRASKAį^ALSJĮJOJ:

Cleveland, Ohio.: F. Januška 
e 1411 E.

Cleveland, O.: A. Valenton,

REAL ESTATE pardavėjo reikala
ujama, tokio, kuris gyvena North pu
sėj ir turi didelę pažintį tarp lietu
vių. Atsišaukite laišku į “Naujie
nų”. Ofisą, pažymėdami No 117.

Spring Valley,

Cicero, IH..J. Matulis, 1314 S. 51 st Ct 
St. Charles, Ill.: W. Grabauskas, 

19 W. 2nd St.
Melrose Park, Ill.: Chas Kochones, 

> 2005 W. Lake St.

REIKALAUJAMA vyrų del visokio 
darbo fotindrėje.

LINK BELT CO., 
39th St. and Stewart Ave., Chicago.

Cedar Rapids, Iowa.: F. T. Martin.
1209 S. 3rd » 

Sioux City, la.: Jos. M. Budrakas,
2510 Correctionville ML

REIKALAUJAMA patyrusių vyrų 
dirbti į scrap iron yardą. Gera mo
kestis ir pastovus darbas.

CENTRAL IRON and METAL CO. 
3650 So. Rockwell St., Chicago, Ill.

PARSIRANDAVOJA pigiai puikus 
kambariai ant Halsted st., tarpe 17 
ir 18-tps gatvių. Atsišaukite į:

K. Jamoątas, 
1840 SoL. Halsted ŠL, Chicago.

REIKALAUJAME— mašinų peilių 
galandytojų. Patyrusių. Atsišaukit 
greitai:
AMERICAN SAW & TOOL WORKS 
2431 JV. 14th st., Chicago, Ill.

REIKALAUJU bučeriaus į.lietuvių 
bučernę Turi mokėti kalbėti lietu
viškai, angliškai ir lenkiškai.

J. JAKAS?
720 W. 120 St., W. "Pullman, Ill.

REIKALINGA darbininkų į liejy- 
Pastovus darbas, gera mokestis 
AERMOTOR COMPANY 
Fillmore st,, • Chicago, Hl.

ori žmonės

........ i..

PAJIEšKAU DARBO prie šiaučių 
prie čeverykų taisymo arba prie 
naujų dirbimo. Atsišaukite šiuo ad
resu: John Lonis, .1/
1712 So. Jefferson St., Chicago, Ill.

Agentai, užžiurintįs platinimą “N- 
nų” savo miestuose arba distriktuo- 
se. Pas juos galima gauti pirkti 
“Naujienas” pavieniais numeriais.

Reikalinga darbininkų į gąlvani- 
zavimo departamentą. Pastovus dar
bas. Gera mokestis.

AERMOTOR COMPANY 
2555 Fillmore st., /Chicago, Ill.

Grand Rapids, Mich.: J. Žilins
452 W. Leonard

NA U JIEN O S, Chicago, 111.

visų bankų atstovai, visi fa
brikantai ir visa Chicagos 
Pirklybos Taryba šaukte ša- 
uk*ė, kad ji butų paskelbta.

O kaip reikia karės naštą 
nešti, tai kapitalo atstovai 
stengiasi ją užkrauti ant 
biednųjų šalies gyventojų. 
Puikus patriotizmas — ar 
ne?!

Bet paklausykite toliau. 
New Yorko Guaranty Trust 
Co. paskelbė skaitlines, iš 
kurių matyt, kad 1916 m. už- 
.rubežinė šios šalies pirklyba 
pasiekė milžinišką apyvartą 
$8,000,000,000 (8 miliardų 
dolerių). Toji skaitlinė yra 
$2,500,000,000 (dviem miliar 
dais 500 milionų) didesnė, 
negu apyvarta 1911 ir 1912 
metų sudėta daiktan.

Kodėl gi taip pasibaisėti
nai išaugo šios šalies užru- 
bežinės pirklybos apyvarta? 
-Nugi del karės. Tad, ar ne 
aišku dabar, kodėl musų ka
pitalistai trokšta karės? O 
vėl, iš to, kas buvo pasakyta 
apie siuntimą Washingtonan 
kapitalistų atstovų delegaci
jos —ar nematyti, kokios 
rųšies yra tasai jų patrioti
zmas?

Negirdėtos dar šalies 
istorijoj javų kainos.

Nežiūrint visų valdžios či- 
novninkų pastangų užkirsti 
kelią javų kainų kilimui, jos 
kįla kaip ant mielių. Kviečių 
bušeliui kaina pasiekė $3.43 
—neregėtas dar šioj šalyj at
sitikimas. Miltų kainos — 
$17 bačka, kas reiškia, kad 
pardavinėjant nepodaug, ma 
žosiose krautuvėse, bačka 
kainuos $18.50!

Duonos bakanukas 
20 centų.
Duonos kepyklų savininkai 
kalba apie tai, kad reikia 
pradėti kepti duoną tik 20c 
verčios bakanukais. Girdi, 
tuomet mažiau reikėsią dar
bo prie kepimo ir duona bu
sianti palyginamai pigesnė.

187 lenkai įstojo 
armijon.

Subatoj John Kanopa ofi
se įsirašė 187 lenkai Su v. Va 
Istijų armijon. Jie visi įsto
jo sykiu.

Neblogas 
sumanymas.

.Agentai Chicagos namų, 
atstovaujantįs 30,000 budin- 
kų savininkus, užpirko West 
Virginijoj anglių kasykas. 
Iš tų kasyklų jie gaus anglis 
sekama kaina : po $7 toną 
pirmais metais, po $6.50 an
trais ir po $6 trečiais metais.

O kaip brangiai pardavinė 
ja kompanijos anglis? —- po 
11 ar 12 dolerių toną. Apsi
moka, vadinas turėti savo ka 
syklas.
*• Bet kodėl miestas, kad ir 
tokis Chicago, negalėtų už
pirkti kasyklų ir paskui par
davinėti anglis be pelnų mie
sto gyventojam?
Socialistai rengia

taikos mitingą.
Nedėlioj, geg. 27 dieną Au- 

ditoriume socialistų iniciati- 
va šaukiama milžiniškas su
sirinkimas, kuriame bus nu
tarta reikalauti, idant prez. 
Wilsonas užreikštų išlygas, 
kokiomis ši šalis sutiktų tai- 
kyties su Vokietijja.

* Mitinge žada dalyvauti į- 
žymiausiejij visoj Amerikoj 
taikos šalininkai.

Kiekvieno asmens, neno
rinčio karės, pareiga yra da 
lyvauti tame mitinge. >

2 centu vienas 
laikraštis.

Šiendie visi Chicagos laik
raščiai pardavinėjama jau 
pabrangintomis kainomis. 

Vietoj cento atskira laikraš
čio kopija dabar 2c.

.Si i ose Nau į ien ų skiltyse 
smulkieji, sulig jų rųšies 
tvarkomieji skelbimai yra 
pigiausia, greičiausia ir pa- 
sekmingaiusia biznio ar 
darbo žmonėms priemonė 
geidžiamajam tikslui at
siekti.

Tai liesa. Ir lodei pata
riame visiems, kurie tik tu
rite kokių reikalų, naudo- 
ties Naujienų tvarkomųjų 
skelbimų skiltimis.

Naujienas kasdien skai
to dešimtįs tūkstančių žmo
nių. Jie turi įvairių reika
lų. Jie įieško įvairių pro
gų. Tat pasisakykite jiems, 
ko geidžiate, ką turit jiems 
pasiūlyti. Pasisakykite per 
Naujienų tvarkomųjų skel
bimų skiltis. Mažiausia 
vargo, menkiausios išlai
dos ir greičiausi rezultatai.

Skelbimus priima Nau
jienų Administracija, 18M) 
S. Halsted St.f asmeniškai, 
pačiu, arba telefonu*Canal 
1506.

Pajieškau brolio, Petro Railo, iš 
Kaulio g., Vilkmergės pav., Pagirių 
parapijos, ("erelių kaimo. Pirmiau 
gyveno Worcester, Mass. Jis pats 
ar kas jį žinote, malonėkite pranešt 
šiuo adresu: Vincas Raila, 
12118 So. Lowe Ave., Chicago.

REIKALAUJAME PARDAVĖJŲ— 
Man reikalinga keli . ' 
pardavinėjimui lotų 111 akrų sub- 
divizijoj prie 95 ir Forest Ave. gat
vių. Dirbti pilną laiką ar liuosu lai
ku. Didelis komisas. Patyrimas ne
reikalingas. Kreipkitės 9 iki 12 v. 
ryte 848 First National Bank Bldg. 
Klauskite Mr. Rooney.

REIKALAUJAMA— inteligentiškų 
jaunų, smarkių ir darbščių vyrų. Di
dele proga padaryti pinigus. Geras 
darbas. Ateikite į šį ofisą nuo 9 vai. 
ryto iki 12 dieną.

> F. II. BARTLETT and CO., 
69 W. Washington J\t., Chicago.

Klauskite pono A. J. Tringali.

“THE CRUCIBLE FUEL Compa
ny” reikalauja penkiasdešimts anglių 
kasėjų, vedusiu arba ne. Kasyklos' 
randasi Crucible, Pa., apie penkias
dešimts mylių nuo Pittsburgh. An- 
glįs aštuonios pėdos aųgštume; nė
ra geso; elektrikines lempos. Mes 
mokame 88c už karą 50 bušelių ir 
premiją $3.00 už kiekvieną 12 dienų 
sekantį darbą. Nauji namai. Mes 
apmokame persikėlimą ir iškaščius 
už pervežimą -naminių daiktu iš vie
tų į Pennsylvaniją ir West Virginią. 
Rašykite rusų arba anglų kalboje, 
arba atsišaukite į H. OTTO, 
Room 2033 Oliwer Building, Pitts
burgh, Pa.

Reikalinga geri darbininkai (del 
pjovimo skersai ir išilgai medžių.

AERMO’IDR COMPANY
2555 Fillmore st., Chicage, Ill.
' ■ C' .V? • ■ ,

RAKANDAI naujienų agentūros
REIKALAUJA DARBININKŲ. 

Valstijos nemokamas Darbo Biuras 
reikalauja daug darbininkų 

Chicagoje. ir kitur.
Valstijos nemokamas Darbo Biu

ras, 526 So. Dearborn St., Chicago, 
reikalauja: 

šaltkalvio (sliesoriaus) 
skardžių 
prie automobilių taisymo 

mašinistų 
prie saldainių dirbimo 
prie Gordon lyderio 
molderių 
dažų dirbtuvėj 
prie kaurų audinio 
siuvėjų 
prie rakandų apmušimo, 
aipjau daugelio darbininkų ne 

matininkų kitokiems darbams.
IŠVAŽIAVIMUI Iš CHICAGOS rei

kalinga daugelio darbininkų prie į- 
vairių-įvairiausių darbų į fabrikus 
ir dirbtuves. Taipjau ūkio darbams. 

VAIKŲ SKYRIUJE reikalaujama 
daugybės vaikų visokio amžiaus, bet 
ne jaunesnių kaip 14 metų, dirbti 
lengvesnių darbų dirbtuvėse, ofisuo
se, pasiuntinejimui, mokinties įvai
rių amatų etc.

MOTERŲ SKYRIUJE reikalaut 
ma moterų ir merginų įvairiems dar
bams dirbtuvėse, skalbyklose, namų 
darbui, plovėjų, skalbėjų ir k.

EXTRA
Jauna pora priversta paaukauti 

savo puikius, beveik naujus rakan
dus už retai pigią kainų, $160.00 se
klyčios setas, tikros skuros už $35. 
Vėliausios mados valgomojo ir mie
gamojo kambario rakandus, 2 pui-. 
kių divonų, davenport, taifigi $525 
pianu su 25 m. gvarancija už $115 ir 
$225 Victrola su brangiais rekordais 
už $60.00. Šis yra retas pigumas ir 
jums apsimokės patirti nežiūrint kur 
jus gyvenat. Viskas vartota vos 
9 savaites. Parsiduos ta 
ną. Atsišaukite tuo jaus

i po vie- 
yvenimo 

vieta: 1922 So. Kedzie Ave., arti 22- 
ros gtv., Chicago, Ill.

DEL 
GERIAUSIO 

PAAUKAVIMO
Jauna pora turi paaukauti puikius 

rakandus 5 kambariams, arba at
skirai parduoda. Divonas 9x12, $12; 
taipgi $450 pianas, 10 metų gvaran- 
tuotas, už $120, ir $200 pnonogra- 
fas, su pagražinimais ir rekordais, 
už $60. Viskas vartota tik keletas 

ėnesių.
1^20 N. Western Ave., Chicago.
TURIU paaukauti $19$ seklyčios 

setą vėliausios stailės už $30, valgo
mojo kambario stalą ir 6 krases ui 
$20. Karpetas $10. Komodos, bra- 
sinės lovos, paveikslai, flrankos. 

$800 Grojantis Pianas 1917 modelio, 
$200.00; $225 victrola ir rekordai 
— už $50.

Vartoti vos 90 dienų. , 
3019 Jackson Blvd., aril Kedxle Av< 

Chicago. HL

Rockdale, HL: via Joliet, D. LukSa* 
140 Moen Avtx 

Westville, IB.: St. Mazremas, 
Barber Shop, State St. 

Waukegan, Ill. J. Miloszeviče, 
801 — 8th St. 

So. Chicago, Hl.-: Max Feldman* 
8904 S. Houston Ave.

Rockford, Ill.: St. Petrauskas ir 
Račkeviče. 1012 S. Main St- 

W. Pullman, Ill.: W. Pilypas, 
720 W. 120 St.

Harvey, Ill.: Z. Putramenlas, 
15725 Finch Aw, 

Chicago Heights, Ill.: M. Remeika* 
1330—15th Ave.

Ill.: A. Jukubauska^ 
516 Cleveland St. 

K. ValanČiunas, 
506 E. 7 St. 

W. Petraitis,
210 W. Wash St.

REIKALINGA PENKIASDEŠIMTS 
DARBŠČIŲ MERGINŲ PRIE DIRB
TUVES DARBŲ GERA MOKESTIS. 
PASTOVUS DARBAS. PUIKUS, SU 
DAUG ORO ŠVIESUS KAMBARIAI. 
POILSIO LAIKAS RYTAIS IR PO 
PIETŲ. ATSIŠAUKIT IN 

SUPR. OFFICE 
OPPENHEIMER CASING CO., 

1020 W. 36TH STREET, CHICAGO.

REIKALINGA MERGINA prie ka
sos ir kuri moka knygas vesti; mo
kanti tą darbą tegul atsišaukia tarp 
6 ir 9 vai. vakare į

Lietuvių Rakandų Krautuvę;
1930—1932 S. Halsted st., Chicago,

PARSIDUODA —saliunas puikioj 
vietoj, lietuvių apgyventoj. Parda
vimo ' priežastis — savininkas eina 
į kitą biznį. . Kreipkitės į

Frank Schnolis
3256 S. Morgan St., Chicago

PARDUODU grosernę ir bučernę. 
Gera vieta. Geri intaisymai ir san
dėlis. Verta $1000 — už cash $500. 
Turiu parduoti iki Gegužės 15 d. 
Lenkų apgyventa vieta.
1403 W. Grand Ave., Chicago, Ill.

v ANT PARDAVIMO.
Birk kaip nori ar saliuną su namu 

arba be namo. Lietuvių apielinkė- 
je ir kur kas daugiau randasi lietu
vių į mūrinių namų.

F. Warneke,
951 W. 19th St., Chicago, Hl

PARDUODU pigiai čeverykų tai
symo 'dirbtuvę, švarus darbas šva
rus ir yra jo užtektinai. Padarau į 
savaitę $60—$70. Randa — $13 į me
nesį su šiluma. Listas yra ant pen
kių melų. 1 arklio jiegos motoras, 
Fleming stiČeris ir finisheris, 1 pec 
mašina, 1 jekis ir sheiferis, į cash- 
registeris, guzikų mašina. Kaina— 
$450.00. Kreipkitės: J. Kirkicky, 
6317 S. University Ave., Chicago, Ill.

PARDUODU bučernę ir grosernę 
geroje ,lietuvių ir svetimtaučių ap
gyventoje, vietoje. Biznis gerai iš
dirbtas. Greitu laiku atsišaukite. 
Pardavimo priežastis—pasitraukiu'iš 
biznio.
1731 So. Union Ave., Chicago.

PARDUODU vieną pusę teatro bi
znio, greitu laiku ir visai pigiaį; 
250 sėdynių Pardavimo priežastis ta 
kad perku kitą, didesnį teatrą.

. S. Jankeliūnas,
4914 W. 14 St., Cicero, III.
f PARDUODU bučernę ir grosernę, 
labai geroj vietoj. Biznis išdirbtas. 
Savininkas parduoda iš priežasties 
nesveikatos. Vieta apgyventa lietu
vių ir lenkų. Atsišaukite -sekančiu 
adresu: .1. SINKUS,
3151 So. Halsted St., Chicago.

• PARDUODU 7
sėdynių automobilių, viskas gerame 
stovyje. T * 
tai ir labai pigiai.

Kulis Furni;__  J
3224-26 So. Halsted St.*

vartotą Packard, 7 b 
Priverstas parduoti grei-
__ urniture House.

Chicago.

Kewanee, III.:
Pana, III.: W.
Livingston, Ill.: K. E. eBrtulis,
E. St. Louis, Ill.: žičkus,

459 Collinsville Ave. *
Springfield, Ill.: K. Stočkus,

1530 Sangamon AvaL
E. St. Louis, IR.: K. Žukauski, 1

123 St. Clair AvaL

JAUNA PORA turi parduoti luo- 
jaus penkių kambarių veik naujus 
rakandus, divonus, Plyer Piano, Ca
binet, Phonograph ir tt. Parduosiu 
atskirai.
' Mrs Bobins,

2910 North Ave., 1-mas augštas prieš 
Humboldt Park. Chicago.

PARDUODU pigiai ir greitai ar
ba išmainau ant Chicagos prapertės 
bučernę ir grosernę labai geroj vie
toj, tarp maišytų tauta. Biznis cash, 
nėra knygučių. Priežastis —turiu 
kelties ant savo farmos, kurią trįs 
metai buvau išmainęs. Apskelbimas 
labai trumpas. Kreipkitės ypatiš- 
kai. WM. SHIMKUS,
1215 So: 48 Ave., Cicero, III.

ANTRU ir trečiu mort«*c* sttMMama pa
skola nuo S100 iki p* S ir « proe
apmokėjimui taksų, uimokėjimni intareaų ant 
jųsų pirmo mortgage, pagerinlaaai Jųsų nuo
savybės, arba jei jus pirkliaujate tr reikalau
jate dar daugiau pinigų. Greita* Ir manda
gus pątarnavimas, teisinga* reikalavimas.

LOUIS STERN and COMPANY 
MORTGAGE BANKKBB 

North La 'Salle Street, 
Telephone Main 4MS.

MOKYKIS SIUT MOTERIŠKUS 
RUBUS

Išmokiname piešimo, kirpimo for
mų,siūti naminius daiktas arba ap
rėžius. Diplomas kiekvienam, kurs 
išsimokins. Valandos; dieną arba 
vakarais del jųsų parankumo. TJž 
$10 išmokiname jus siut visokius 
drabužius.

DRESS MAKING COLLEGES, 
2336 W. Madison gat., Western ave.

1850 Wells gatvė.
" SARA PATEK, MOKYTOJI.

DEL KARĖS reikalinga bus daug 
extra gerų šoferių ir automobilių 
taikytojų. Išsimokykite to amato 
pas mus greit u laiku. Vakarinės ir 
dieninęs klesos. Parūpiname valsti- 
jinį laisnį.

MONTAGNA AUTO SCHOOL 
1111 W. Harrison Street

Pasirandavoja automobiliai ant 
veselijų, krikštynų, pabovų, laidotu
vių ir t t .

Telefonas Monroe 5433 
JOHN SUSKI; Savininkas.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviš

kos kalbų, aritmetikos, knygvedys- 
tės, stenografijos, typewriting, pirk
lybos teisių, Suv. Vaisi, istorijos, a- 
bclnos istorijos, geografijos, polįti
kinės ekonomijos, pilietyslės, dailia- 
rašystės.

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

18-los gatvės Skyrius: J. Šlajus, 
“Naujienose”, 1840 S. Halsted St. 

North Side Skyrius: P. Pučkorius, 
1579 Milwaukee Ave., 2-ros lubos 

Bridgeport Skyrius: J. Jakubauskas, 
3346 S. Halsted st. 

Englewood Skyrius:JB. Masiunas,
* K 8127 S. .Normai Avė.

Brighton Park:
Mr. Smith, 3813 S. Kedzie Ave., 
J. MinkcviČia, 3848 S. Albany Ave. 
Gurauskas, 4053 S. Maplewood av. 

Atlantic City Skyrius:
A. Janaiiskas, 4563 Wentworth av.
F. Sandarga, 5418 S. Piiiieetofi av.

Ken single no, Roselando ir Burnsi
des.
Skyrius: S. Misiūnas, •

149 E. 107th $k 
West Side Skyr.: A. AmbroaeviČius, 

2337 S. Leavitt St. 
Town of Lake Skyrius: J. Kaulinas, 

4601 Hermitage ave^ Chicago.

Divernoon, HL: W. A. Žilinskas,

Montello, Mass.: B. P. Miškinis*
35 Arthur

Worcester, Mass.: M. PaltarfavHHn
15 MillburyMontello, Mass.: P. Kurpius, 

175 Ames St
Montello, Mass.: A. Puodžiūnas,

135 Atymbs
Lowell, Mass.: J. Boumil, 

50- Charles St-
Lawrence, Mass.: A. Ramana
Montello, Mass.: P. Stiga.

NEW JERSEY VALSTIJOJ:

Harrison, NJ.: A. Gavėnas, 
64 Cleveland Ave.

Newark, NJ.: P. Lukšis,
314 Walnut 9L

Bayonne, N. J.: A. Schwartzburg,
13 W. 23rd !

Cliffside, N. J.: K. Steponaviča, ’

Yonkers, N. Y. H L: WeisS, 
102 Riverdale Ave.

Brooklyn, N. Y.: A. Struminski,
184 Grand Str--

Albany, N.Y.: M. Lazarko,
196 N. Boulevard!

Amsterdam, N.Y.: Mr. Maltes,
145 E. Main SL

Rochester, N.Y.: M. Zukaitis, 
451 Hudson Ave-

Amsterdam, N.Y.: J. Mikėnas,

Md.: J. Alcknevica, 
650 W. Lombard. SL

Md.: J. Filipovici*
Md.: F. J. Lažauskas,

Portland, Ore.: Omars News Ob-

PENNSYLVANIA VALSTIJOJ:
Bridgeville, Pa.: T. Gelchis, <

P O Box
Cuddy, Pa.: Savikaitis, Box 262.
Pittsburghj Pa.: Fort Pitt News

Liberty Ave and Grant St- 
Kulpmont, Pa 
Pittsburgh,

Jos. Barauskas,
Pa., F. Krasowski, 

2809 Penn Awe*
Pa.: J. Katkus,

2204 Forbes St- 
Pa.: F. Tevlovich,

2228 Tustin »
Duquesne, Pa.: K. Lideka,

306 Hamilton
Scranton, Pa.: J. Teleysh, 

1726-28 Jackson St

, Mich.
2707 Washington Aw*.

E. Chicago, Ind.: A. Mikšis.
5016 Bari

Indiana Harbor, Ind.: Bol. Bolotov

Box 122 Tolleston Starta
Clinton, Ind.: J. Kairu 

3 
Gary, Ind.: 1). Bassin,

WISCONSIN VALSTIJOJ:

Racine, Wis.: Tony Vegrla,
1029 Mi La cr wood 

Racine, Wis.: John Marcis.

CONNECTICUT VALSTIJOJ:

WEST VIRGINIA VALSTUOH
en,




