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True translation filed with the post master at Chicago, III., April 8, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Vėl skelbia Vengrijos valdžios 
nuvertimą

Dvi valdžios Bavarijoj

m ui su Busi jos ir Vengrijos pro 
letariatu.

l'rnp translation filed with the post- 
master at Chicago, III, April 8, 1919 
ts reipiired bv the act of Oct. t», 1917

VALSTIEČIAI PRIEŠ
» SOVIETŲ VALDŽIĄ.

I'rur tronvlntlon filed wHh *h» p****- 
master al Chicago, III., April 8, 1919 
•s retiaired bv the ari of Oct. 6, 1917

LIETUVIAI SUMUŠĘ 
BOLŠEVIKUS.

Bolševikai traukiasi iš šiaurinės 
Lietuvos.

VfiL RIAUVCS 
LAVVRENCE, MASS.

Daug žmonių areštuota. 
Vėl sprogo bomba.

BERL1NAS, bal. 7. — Tik
rų žinių kas dedasi Muniche ne
atėjo, po pirmesniam praneši-

x lino upic Į VyKSUIIIViUS U II |HI

Bolševikai triaukiasi iš Lietuvos I " '11'?. ,Sovietų valdžios pienas susi

Bavarijos valstiečiai prieš sovietų valdžią 
Senoji valdžia nepasitraukia.

VfiL SKELBIA NUVERTMĄ 
VENGRUOS SOVIETŲ 

VALDŽIOS.

se žmonių shiogsniuose — iš 
pusės buržuazijos ir iš pusės 
valstiečių. Valstiečiai turi sa
vo rankose triupą, kadangi jie 

>r at'HMD . h<>nti’<>Iiu<M:i maistų, kurį jie sa-

Bela Kun esąs užmuštas.

[ Tnie translation filed with the post 
Į masto
I as required bv Ihe act of bet. 6. 1917

BAVARIJOJ PASKELBTA 
SOVIETŲ RESPUBLIKA.

VlėNNA, bal. 7. Laikraš
čiai rašo, kad oficialiuose ra te

grijos komunistų valdžia Buda
pešte tapusi nuversta.

PABYŽIUS, bal. 7. — Gauto
ji iš Municho žinia sako, kad 

Į šiandie tapo oficialiai paskelbta 
sovietų respublika Bavarijoj.

kosi atsisakysią duoti, jei bus 
paskelbta sovietų valdžia.

Ministeriai prisideda prie 
komunos.

LAVVRENCE, Mass., bal.
— Vielos kapitalistai kovoje 

darbininkais griebiasi
... “ su 

senųjų, 
provo- 

Neužlenka, kad kapi-

STOCKHOLM, bal. 6.
Kauno pranešama, kad bolševl- pereito streiko būdų 
kai po smarkių mūšių, kuriuose kacijos. j

didelių
traukiasi iš visos šiaurinės Lie- su slreikieriais 
t u vos.

Bolševiku kareiviai keliosec
vietose pakėlę maištus.

Crue translation filed wilh the post- 
master al Chicago, III., April 8, 1919 
is reipiired t>y llie act of Oct. ft, 1917

LIETUVIAI PAEMfi PANEVĖ
ŽĮ IR KUPIŠKĮ.

ris Belą Kun esąs užmuštas.
Žinios nesak# ar menamas 

sukilimas Budapešte buvo su
organizuotas socialistų, ar bur
žuazinių partijų.

(Pora dienų atgal žinios skel-

Gaulos specialūs žinios iš 
Municbo sako, kad Bavarijos 
vidaus reikalų ministeris Unter- 
leilner ir industrijos ministeris 
Siinon prisidėjo prie komunistų 
judėjimo.

Unterleilner smarkiai ataka-

STOCKHOLM, bal. 6. 
tuvių presos biuras Kaune 
nešimas sako:

‘^Bolševikai evakuoja

Lie-

visų 
šiaurinę Lieluvų po eilės mūšių, 
kuriuose jie aplaikė didelių nuo-

Lietuviai po smarkiu, mūšių
perduoda Municho žinių agen
tūra, yra adresuojamas visoms 
“darbininkų taryboms.” Jis

i paskelbia, kad susivienyjęs Ba
varijos proletariatas per darbi-! užreikšdamas, kad dabar kada 
ninku, kart ivių ir valstiečių ta-■ yra įvedama sovietų sistema, jie

ševifcai traukiasi betvarkėj lin
kui Dvinsko.”

bininkais atvykęs j Munichą, 
Bavarijoj, kad užmezgus ryšius 
su Bavarijos valdžia ir pagelbė
jus los šalies komunistams).

Proklamacija sako, kad liau- savo brolių Rusijoj ir Vengrijoj 
(lies komisarai užims vietas bu 
virių ministerių ir kad samdy 
tojų ir valdininkų yra susitari- Valstijose prisidės |h*ie jų. 
me su darbininkais. Tada Unterleilner prf

ir tikisi, kad jų broliai Franci-

True translation ni**d whh ‘h- ne'-' 
mastei* at (’hicągo, III., April 8, 1919 
ts r«><|iiireil hv the hi1 of ' »< » a 1'ii7

LAIKYS DAUGELĮ DRAFTUO- 
TŲ IR PO TAIKOS.

Tnie transtntion f’led with the post- 
r a ;tcr at Chicago, III, April 8. 1919 
as reipiired by the act of Oct. t>. 1917

BASEL, bal. 
virtinimo apie 
ją Vengrijoj ir

7. — Jokio pal- 
kontr-revoliuci- 
nužudymų R la

mainos Vengrijos kabinete yra 
neišvcngtinos.

Triic translation filed with the p- st- 
masler at Chicago, III., April 8, 1919

aryžius abejoja.

PARYŽIUS, bal. 7. — Taikos 
konferencijos rateliuose negau
ta patvirtinimų gandams apie, 
nuvertimą Vengrijos sovietų vai 
džius ir Belą Kun užmušimų. Y- 
ra palinkimų abejoti žinios tei
singumui. 1 
nuojami sovietų rinkimai

Ii komunai ir pabaigoj paskel- bus išmesti kaip kaizeriai Wil- 
bia, kad balandžio 7 d. butu bdmai ir karaliai Liudvikai.

true translation filed wnn the post* 
mastcr at Chicago, III., April 8, 1919 
as irqiiired bv the act of Oct. Ii. 1917

DVI VALDŽIOS BAVARIJOJ.

Frue translation filed with the post 
master at Chicago, III., April 8, 1919 
as reųuired bv the act of Oct. 6. 1917

REIKALAUJA EBERTO 
PASIŠALINIMO.

į Nuremburg.

LONDONA5?, bal. 7. — Pasak 
žinios iš Berlino, Bavarijos pre
mjeras Hoffmann paskelbė, kad

.lis priduria:
Bavarijos valstijos

iš Municho
. pasitraukė.

“141 i s vos
valdžia yra
ne užvedančia augščiausį auto
ritetų Bavarijoj ir tik ji viena

duoti paliepimus. A

šiandie buvo ple-1 1>o šiuo paskelbimu pasirašo
premjeras Hoffmann ir yra da- 

grijoj ir visuotina šventė buvo lll(’las Nuremburge bal. 7 d.
Ven-

paskelbta.

Baker paskelbia, kad demobili
zavimas pirguli nuo greitumo 

gavimo liuosnorių.

WASHINGTON, bal. 7. — Di-

bilizavimo, bus suvilti. Dauge
lis jų bus laikoma pilnų įstaly-

as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

Taikos tarybos vis dar tąsia 
si be pasekmių

Pasiekė kritišką laipsnį
riau'sjiį, taip kad nė nestreikie-' Paryžiaus darbininkai pagerbė

Jaures atmintį. Lawrenco policija
policijos užpuolimų namie, bet 
jau pradedama vėl padėlioti na
muose bombas, kas buvo daro-

vusio streiko. Tokia padėta 
bomba sprogo šiandie tenemen- 
lo name Everett audinyčios apy
gardoj, kur vėliau policijos už-

riaušes.

Slreikierių burini susirinkus c

maršalas T. O’Brien, kuris k a r-

jieins laikyti susirinkimus salė
se, perskaitė riaušių akta ir tuoj 
po to policija išsitraukusi re
volverius puolė ant streikierių, 
juos mušti ir šaudyti. Šalo dau-

štavo 23 ^treikierius, kuriuos 
paskui kaip paprastai, sumušė 
policijos stotyj.

vėl sukėlė riaušes
KRIZIS TAIKOS KONFE

RENCIJOJ.

Ji arba greit įvykis taikų ar dar 
ilgiau vilkįs.

PARYŽIUS, bal. 7. — Taikos 
konfdrcncija matomai pasiekė

nio vilkinimo. Šiandie nurody
mai rodė j veikimų, bet naujos

pranašavo

House.
Taryba keturių turėjo susi

rinkti 11 vai. šįryt “Baltajame 
Name,” kur dar tebegulintis lo-

Lloyd George serga.

i\ i-

Už slaptumą, kuris išaukė to
kių didelę kritiką. prezidentas 
\Vilsonas nėra kaltas. Galbūt 
jis norėtų pilno viešumo, ko ne
sant jo pozicija liko nesuprasta

Bet jis laikosi niekurio drau
giškumo linkui savo bendrų ir 
pripažino tų faktų, kad Europos 
sąlygos uždeda ant. jų reikalus, 
kurie nepaliečia jo, kaipo Suv. 
Valstijų prezidento. Su diena 
iš dienos skelbimu ir plačiu pra
siplatinimu visų smulkmenų 
svarslimu, Europos --valdžios

True translation filed wilf ’he pn<t- 
master at Chicago, III., April 8, 1919 

r»Mfnire<l hv Ihe »rl nf Oct. G. 1917

“ŠALIN TAIKOS KON
FERENCIJA.”

dtjsshldorf, bal. (>. — Ra
dikaliai reikalavimai lapo su
formuluoti vietos darbininku c 

organizacijos jos politiniame 
stri'ikcA. Reikalaujama umaus 
paliuosavimo politinių kalinių, 

i panaikinimo “klesinės leisingy- 
slės<” idemobilVza\| mo 'karinių

vietų valdžia ir Eberto ir Schei- 
denianno atjdavimo valdžios re
spublikos tarybai.

talkininkų šaltinių maistas ne
bus duodamas streikieriams, at
kertamas yra grųsinimu, kad

kol nebus duota maisto.
Ikišiol skaičius darbininkų.

nosių po paskelbimui taikos.

Karės dapartamenlas nori 
laikyti tuos kareivius tarnyboje

skaičius liuosnorių kareivių, su-

dinti reguliavę armijų iki 500,- 
000 kareivių.

Nuosprendįs apie tai užveria-

riaus Baker laiške Missouri se- • *
na tori ui Reed. Jis yra parašy
tas prieš pal Bakerio išvažiavi
mų iš Washinglono į Europą.

Sekretorius Baker rašo, kad 
liuoshnoris stojimas armijon y- 
ra labai įnamis.

Trne fran«hdion fih*d with the post 
master at Chicago, UI., April 8, I919 
as required bv the act of Oct. H. 1917

ARCHANGELSK, bal. 6. — 
Bušų oiicialis pranešimas apie 
mūšį Sredn. Mekrenga sektore 
pėtnyčioj sako, kad bolševikai 
neteko 700 kareivių 'užmuštais 
ir sužeistais, šalę 108 paimlų be
laisvėm Talkininkai neaplaike 
jokių nuostolių.

ras Lloyd George taipgi susirgo 
panašiu budu ir buvo privers-

metinio posėdžio tarybos nega-

j “Tegyvuoja Sovietai!” šaukia 
Paryžiaus darbininkai milži
niškoj demonstracijoj.
PARYŽIUS, bal. 6. —. “Tegy 

vuoja sovietai!” “Šalin karė!”
. “šalin taikos konferencija.” bu- 

Nularla liko, kad tarvba susi- • , .. , -h;,,:xvo saukiama šiandie milzims- 
rinktų Lloyd George bute, taip ... . ....' J . . koj demonstracijoj, suorgam-
kad buvus arti jo ir ten posc- . . .. . .. , k., zuotoj Darbo lederacijos ir so-

True translation filed with the post- 
imistcr at Chicago, III, April 8, 1919 

| as required by Ihe act of Oct. <>, 1917
19,000 ITALŲ ŽEMDIRBIŲ 

STREIKUOJA.

menceau ir Orlando ir pulk. 
House ir visiems finansiniams

Nenori belaisvių darbo.

vo svarbiausiu dalyku ir nors 
susilaikyta vyriausiame princi
pe, daugybe svarbių smulkme-

i išteisinimą Raoul Villain, už- 
mušusio socialistų vadovų Jean 
Jaures ir pagerbimui Jaures at
minties.

Grupė “raudonųjų” iškėlė 
juodų vėliavą Henri Martin gat-

WASHINGTON, bal. 7.
Valstybės departamentui iš Ita
lijos pranešama, kad 19,009 u- 
kių darbininkų Palermo strei
kuoja už 8 vai. darbo diena, aug 
štesnes algas ir prieš vartojimų 
karės belaisvių kaipo darbinin-

Trn* franslafinn filod with the P' St- 
master at Chicago, III., April 8, 1919 

refimrod tn »h<- m-« <»f < iri »», VI

APSISTOJ1MAS TURI 
UŽSIBAIGTI.

Žinios sako, kad ir daugiau

mams. l’o 
kis sužeidė.

Kada procesija pasiekė Jau
res namų, Sembai ir kilį atsto 
vai įėjo j butą. Jie įteikė p-iai 
Jautės ir p-Iei Jaures palmą ir 
puikų gėlių bukietų. P-ia Jau
res buvo susijudinusi. Ji nega-

PARYŽIUS, bal. 6.. — Gal
būt, kad visiškas apsistojimas 
laikos konferencijoj yra arti

frue translation filed with the post- stic*ikų yra Italijoj.v • •žinių
Trio* IrHir^lotlon filpd with *he post*

reipiired bv the »cl of Oct. 6. 1917 

SOCIALISTAI PRIEŠ 
SOVIETŲ VALDŽIĄ.

' engrijos kabinetas tapo per- innsle|. al Chicago, III, April 8, 1919 viso 14,800, o balsavusių prieš
u s

susideda iš premiero Gurbai, už- 
rubežinių reikalų ministerio 
Belą Knu, karės ministerio (po 
Kun) Boehn, apšvietus ministe
rio Kunti ir socialiu apgynimo 
ministerio Vargu.

master at Chicago, III, April 8, 1919 
as reipiired by the act of Oct. (i, 1917

DEBS TURI GERBTI
ĮSTATYMUS.

NUREMBURG, Bavar. ba-. 6.
Bavarijos nacionalė socialde

mokratų konferencija čia 42 
balsais prieš 8 nutarė prieš įve-

Tnie translation filed with the post 
mastei* at Chicago, III., April 8, 1919 
as required by the act of Oct. t>. 1917

CHINIJOS MOTERIS ATVYKO
KONFERENCIJOJ.

Sako naujasis prokuroras.

Tnie translation filed with the post 
master at Chicago, UI., April 8, 1919 
as required by the act of Oct. (>, 1917

LAIVAS SU KAREIVIAIS 
PASKENDO.

jų dalykų gali atsitikti, bet ne
užilgo. Vilkinimas ir paslaptu-

Tnie trnnslntinn ntod with he n ’ 
mastei* at Chicago, III., April 8, 1919 
as required bv Ihe art of Oct. 6. 1»«17

SUKILIMAS VOKIEČIŲ AUS
TRIJOJ NEIšVENGTINAS.

> dimą sovietų respublikos Bava
rijoj.

VVASHINGTON, bal. 7. — 
Valstybės departamentą pasie-

Tnie translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 8, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

PARYŽIUS, bal. 7. — P-lė S. 
Cbeng, chinietė moteris, tik 23 
m. amžiaus, bet jau keletu melų 
veikusi kaipo Cbinijos respubli-

Kareiviai pritaria.

VVAS1IINGTON, bal. 7. — 
Kol nuteistasis už kliudymų ka- 

socialistų vadovas Eugene 
Debs niekins įstatymus, tol 
nesusilauks susini ylė j imo, 

prezidentas Wilsonas klau
sys patarimo savo naujojo gene- 
ralio prokuroro kvekerio A. 
Mitchell Palmer.

100 kareivių sužeista.

nas. Gali būti atsiektas susita
rimas tarp talkininkų. Sutartis 
gali būti priimta ar atmesta Vo
kietijos. Bolševizmas gali užsi
likti tik Busi joj ir Vengrijoj, ar

prie akių ir apsiverkė.
Procesija tada tęsėsi ir minia 

nuėjo prie Place Muettc, kur

rei PARYŽIUS, bal. 4. — Pasak 
pranešimo iš Bari, Italijoj, Itali
jos transportas Unibrių su 2,000

nų ir paskendo. Keli kareiviai 
ant laivo liko užmušti ir 
sužeista.

100

nios iš Vienos patvirtina nedė
lios 
line 
tina

pranešimus, kad komunis-

vokiečių Austrijoj.

ORAS.
etiis su perkūnija
vonia u vakare; ryto

MUNICH, bal. 5. — Kareiviai 
čia išreiškia prijautimų sovie
tams.. lečiaus jie paskelbė, kad 
jų mieriu yra laikyties neutrali- 
škumo ir ncdaleisti riaušių. Jie 
negins sienio budinko, kuris yra 
apginkluotas kulkasvaidžiais.

veikimų 1916 ir 1917 m. buvo 
tris syk nuteista ant mirties.

Smarkiame pranešime šią
nakt Palmer pastebėjo Debsui, 
jo socialistų ir galbūt unijų pri
tarėjams ir bolševikams namie

Sniegas sustabdė 
traukinius.

Subadė teisėjų.

susitarimo tarp talkininkų. Bet 
apie tęsimų visiško apsistojimo 
negali būti klausimo.

Apskritai kalbant, dabartinė 
situacija yra tokia, kad Clemeur 
ceau, nors tarpais parodo palin
kimų nusileisti, laikėsi savo pir- 
mesnio reikalavimo Reino bu
ferinės valstybės, sujungtos su 
susitarimu Anglijos ir Ameri
kos kooperacijos karinėse prie-

toj ų įėjo į Bois du Boulogne, 
kur jie bandė laikyti susirinki
mų, kuris buvo uždraustas. Ki
ti nuėjo Victor Hugo gatve lin
kui vidurmiescio.

Joan D’Ark jau šventoji.

HYMAS, bal. 7. —Joan D’Arc

šian-
apsi- Visuose viešuose susirinkimuo-

Saulė teka 6:20 vai., leidžiasi. t mą sovietų idėjai ir susiartini-

ir užrubežyj, kurie žadėjo jam josi tikrai pavasario diena, So.
pagelbėti, kad valdžia elgsis Dakota valstijoj siautė sniego monėse apgynimui Francijos 
grieštai su “generaliu streiku,” audra. Iki vidurdieniui prisni- pozicijos.ST. JOSEPH, Mo. Richmond

Conservator redaktorius Ro-. kurį Debs grąsino iššaukti, ar nigo dvi ir pusę pėdos sniego, 
bert S. Lyon 9 syk perdūrė pei- su kokiu nors kitu budu kliudi-(kas sustabdė traukinių judėji-’ cesijų, kurios yra svarbios An- 
liu apskričio teismo teisėjų Fr. mo teismo mandatui pasiųsti mą. Sniego audra pasiekė ir glijos politikai, kuomet Orlando 
P. Divilbiss iš Richmond, Mo. Debsų kalėjiman. Nevados valstiją. laukė savo eilės, kad pradėjus

Lloyd George reikalavo kon-

šimtų melų atgal sudegino ant 
laužo kaipo prakeiktų ir raga
nų, šiandie popiežiaus Benedik
to su visu iškilmingumu tapo 
įrašyta į šventųjų skaičių — 
kanonizuota. 1909 m. popie
žius Pins X buvo įrašęs ją į 
skaičių “palaimintųjų.”

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”



ŠOKIŲ MOKYKLA
Phone Canal 1256.

4oklai ats'buna 
vergi); pradžia
Mokytojai JOS.

Geo. M. Chsrnaucko 
S* et., 1900 8. Union 
avė. ir kumpas 19* 
ton gatv. Chicagoj.

Ateik | vienintelę 
Šokiu Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin
siu i trumpą laiką, 

kas panedėlį ir ket 
7:45 vai. vakare.

URBANAVIČIUS ir
M. GABI.O.
4633 So. Boek\vell St., Chicago.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA 

nupirksi, labai gražų $200.00 vertis 
Phonografų, pasilikusį sankrovo- 

i beveik nauja, prie 
jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė alata veltui. 
Mes taipgi turime ke- 
lelz augštos klesos 

phonografų, kuriuos 
♦mes parduosime už 
bilc pasiūlyto kainą 
už tai kaii mes turime 

pratuštinti vietų.
Mes taipgi turime 
$650 playcr piano, 
garantuotiT* 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai

tes, kurį mes parduosime už 9325. 
JI l GYVI NATE UžMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, .ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISll NčIAME UŽ DYKA. * 

WESTERN STORAGE HOUSE 
2810 W. Harrlson St. Chicago. Iii. 
Atdara nuo 9 rjto iki 9 vai. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4

je, Šita masių;

Svarbios 
Prakalbos!

Rengia P. 1*. D.

Seredoje, Balandžio 9 d., 1919

LIŪDNYBES SVETAINĖJE
1822 AVabansia Avo.

Pradžia 7:3(1 vai. vakare.
Inžanga 10 centų.

Kalbės K. GELEŽF.LP. ir kiti; de
klamuos P. P. D. eiles M M. KA TAU
ŠKU TE ir CEPLINSKAlTft.

šiose prakalbose bus svarbiausiu 
liksiu priparodymas koks skirtumas 
P. P. D. nuo socialistų partijos ir 
kilų unijų. Vieton pašaleis kalbėjus 
neimlus daiktus apie P. P. D. geras 
ir blogas puses, ateikite su rimtais 
klausimais, bus atsakinėta. Ateikite 
be skirtumo vyrai ir moters susipa
žint su P. P. D. U, idėja ir tikslais, 

Užprašo KOMITETAS.

— ’ — ' * •

f

NAUJIENOS, Chicago, III. Utarninkas, Balandžio 8, T9

Brisiaus Galas.
II HW %

J. Biliūno vaizdelis.

šaly dienadarzio durų and di
džiules spalių krūvos guli senas 
Brisius žilas, apžabalęs. Ma
tyli, jisai dar mato, bei tik kaip 
Per dilinus, ir savo žmogaus la
bai dažnai nebepažįsta. Sunki
senatvė ir jalu: visų ažumirš- 
las, apleistas. Patsai gerai jau
čia. kad mažai kam bereikalin
gas. Bet kiek galėdamas, rūpi
nas dar būti naudingu. Nors ne 
beprigirdi, o sunkios blakstie
nos amžinai merkia jo rūškano
tas akis, teciaus vaiko nuo sa
vęs snaudulį ir klausos. Beklau 
sydamas apsnūsta... Ir girdi 
per miegą: šlama netoli, tartum 
i ina kas svetimas... Sunkiai ke-

Bažnyčia!
švento Petro Apaštalo Lietuviu 

Tautos Kataliku Bažnyčia

buvusi 1538 ant So. Marshfield 
Avė., Chicago, Iii. yra perkelia 
ant 1957 Canalport Avė., šalia 
\V. tS!h St., Chicago, III. Pirmos 
mišios bus toj bažnyčioj Verbų 
Nedėlioję, Balandžio (April) 13, 
1919. Pamaldos prasidės 10 vai. 
išryto. •

Religijos dvasiškus reikalus įm
intieji ‘u.li ;»llikti po jųjų liuesu lai

ku. Taip kaino spavedne, krikštas, 
Aljubu.s. pagrabu.s, kunigas atlieka 
norintiems ir jūsų namuose, ypač 
pagrobus norintiems kunigas laido
ja kūną iš namų sinčiai i tautiškas 
'.apir.es..

Seno Kymsko kataliku kunigas 
Š. B. K.

Skaitykite ir Platinkite
"NAUJIENAS”

lias senas Brisius iš guolio ir 
loja užkimusiu mieguisTu bal
su.

A lu, žabali, ar nenustosi!.. 
Savo žmogaus nemato, - girdi 
jisai pažįstamą balsą.

Susigėdęs šiepia bedantį snu
kį, unkščia gailiai, tartum atsi
prašydamas, ir Paspaudęs uo
degą vėl susiriečia guolyj...

Jau nebekurtą Brisiu pajautos 
apgauna, jam gėdą padaro. Da
žnai tr<()oj, viduasly] gulėda
mas, sapnuoja jisai vagį ar vil
ką, kuriuos jaunas Imdamas 
kadai vijo, ir jam pradeda re
gėt ies, kad tie priešininkai vėl 
dabar tyko: kelia jisai tada sa
vo ąeną galvą nuo koją ir, tar
tum ko išsigandęs, netikėtai... 
suloja: am! am!

Ir netikėtai, vagies vietoj, 
girdi lik iš visų Pusių iškalbinė
jimo balsus: — a lai, žilis! vi- 
S/ti iškvaišo.

Nebežinodamas, kur dėties iš

SVARBIA PRELEKCIJA
Rengia L. L. F.‘ 12-ta kuopa

gėdos, kilias jisai iš viduaslio 
ir paspaudęs uodegą lenda pa
suolių.

PASNINKE. BALANDŽIO (APRIL) 8 D*. 1919 M. 
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted Street

Kur velkies eik oran! — šau
kia ant jo.

Ir Brisius, nulindęs, dūlina
Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga padengimui lėšų 10c. 
Prelegentas ALG. MARGERIS, Universiteto studentas. 
Temoje: “Ar turi žmogus dusių?”

Visi skaitlingai atsilankykite ir išgirskite šią naudingą 
preiekciją. Kviečia KOMITETAS.

pro duris-* «
Dabar jisai bijo trobon ir 

; beriji. Verčiau jau ant spalių 
■galeli: vis mažiau kitiems po

Geriausi Lietuviški Rekordai

Žeminus surašyti rekordai pa
liks kiekvienam ir tikrai manysi 
te kada justi namuose dainuoja 
D. ,M. Petrauskas, tJ-nąi (Bizaus
kai, d. S. Šimkus, Dr. Vincas Ku
dirka ir kili zvmus artistai.

Kiekvienas rekordas graiina 
ant abieju pusiu. Iv. dvi dainas. 
Kaina 85c vienas.

Mažiau kaip šeši rekordai ki
tur nesiunčia mik.

■ ................  " ........................ . į
GRAMAFONŲ KAINOS NUO 

$10 01) iki $250.001

kojom maišyties* Teisybė, tro- 
iboj labai gera, pastalėj- gulėti 
šilta. Bet kaulų graužti vistiek 
jau nebegali, o nuo musių ir 
tenai sunku senam apsiginti. 
It čenpi, jo senatvės pasigailėję, 
allneša jam kartais kruopų gel
delėj palakti; o ne — tai išalkęs 
eina pašalėmis tokio maisto j ieš
kotų, į kurį seniau ir žiūrėt ne
žiūrėjo. Taip ir skursta senat
vėj-. .

O juk buvo jaunas ir jisai, 
stiprus ir visų branginamas. 
Tada apsigint nuo žmonių ne
galėjo. Su juo vaikai žaidė, jį 
račiukuos įsikinkę važinėjo: ne
pyko ant jų Brisius, kad ir kar
tais visai bereikalo jam skau
džiai suduodavo, — žinojo, kad 
mažas ir silpnas ir maža dar te
išmano. Jį troboj kiekvienas int 
save šaukė ir duona penėjo, me
džiotų su savim vedės. Usto- 
vas ir varškės jam negailėjo, by 
lik nuo jo namo nebėgtų, gal
vijus dabotų. O kiek dar, jau 
senas būdamas, juokų pieme
nims pridarydavo! Už mes jie, 
būdavo, ant Brisiaus galvos čer
kasėlį ir turi, o vienam pasis- 
slėPti liepia^ paskum paleidžia 
Brisiu j ieškotų. Ir visados su- 
razdavo, nors tasai už pusvars- 
čio, augščiausioj eglės viršiloj, 
bulių, pasislėpęs. Susekdavojjo 
pėdsakas, apuostydavo ir. 
pakėlęs aukštyn sriukf, imdavo 
loti. Neidavo, kolai lasai ne
nulips. Pamatęs nulipantį, ne
sitverdavo iš džiaugsmo, šoki
nėdavo unkšdaanas aplinkui ir, 
sugrįžęs in piemenis, iškišęs lie 
žuvį žiūrėdavo tai int juos, lai 
int krepšelius: žinojo, kad iš ie
nai būtinai gaus mėsos kruope
le ar duonos plutelę. Teciaus 
ir Picmenįs jį užmiršo...

Guli senas Brisius ant spalių 
ir sapnuoja. Mato jisai per 
miegą antis, kurias jo šeiminin
kas šauckb o jisai iš vandens ne
ša. Ir taip tų ančių daug, tokios 
jos riebios! Pramerkia Brisius 
įkiš ir saldžiai žiovauja, jas at
simindamas. Bet kaip gi jisai 
stebisi, išliesų priešais save šei
mininką su šaudykle už pečių 
Pamatęs. Savo akim nenori ti
kėti: turbut ir jį sapnuoja...

Bet aiškiai girdi, kaip lasai 
šaukia: — sa, Brisiaą, sa!

Tai turbūt iš jo seno, juokias? 
Kam ?

Sa, Brisiau, sa! •— vadina 
šeimininkas.

Brisius šiepia snukį, tartum 
norėdamas šyptelėti, bet lik ka
žin kaip gailiai unkščia...

— Sa, Brisiau, sa’...

Jisai nenorom aUikelia nuo 
spalių ir seka paskum, ne taip, 
kaip pirma — jaunai ir links
mas, bet paspaudęs uodegų ir 
nulindęs^ kaip koksai kaili įlin
kas.

Šeimininkas eina už klojimo 
laukan ir atsigręždamas vis 
šaukia: — sa, Brisiau, sa....
Pamiškėj sustoja. Brisius unk 

sčia bailiai ir žiuri int žmogų, 
tartum klauzdamas, kam čenai 
jį atavede. Mato, kaip tasai nu
siima nuo pečių šaudyklę, atsi- 
tolima nuo jo kelintų žinksnių 
ir pradeda int jį taikinti...

Negali būti?! Brisius netiki. 
Tai tik pasijuokti iš jo nori. 
Bet kam taip baisiai iš seno juo
ktis? Kam? Juk jisai nekal
tas... Brisius nori pasigerinti, 
sumojuoti uodega, beit iš bailės 
tupiasi ant paskutinių kojų, ir 
Per jo snukį riedu gailios kar
čios ašaros... ,

Staiga ugnis ir baisus trenks
mas, — ir jisai griūva, sopulio 
pervertas. Pramerkęs akis tik 
spėja Pamišyti, kaip nuo jo te
kinom bėga žmogus, turėdamas 
rankoj šaudyklę...

(ial ir suprato Brisius, kodėl 
tasai žmogus jį užmušė; tik ne
begalėjo suprasti, kodėl teki
nom nuo jo pabėgo: juk jisai, 
mirdamas, tik kojas norėjo jam 
paskutinį kartų Palaižyti...

Pačto dėžutė.

UŽGANĖDINTI GYNENIMU A

būna tie, katrie pridaboja

savo vidurius ir gerų 

maislto virškinimų.

Daugelis žmonių neatsižvelgdami j savo sveikatos stovį turi
nukentėti dabar nuo sekančių 

Skilvio užkietėjimo, 
Skausmų vidiriuosc, 
Gaivos skaudėjimo, 
Baltas liežuvis,
Negardus skonis gerklėje, 
Žagsėjimo,
Kraujo netyrumo,

ligų:
Mažkraujybės, 
Išblyškusio veido, 
Pečių skaudėjimo, 
Nerviškumo, 
Spuoguoto veido, 
Blogo vidurių veikimo.

Šios, augščiau paminėtos ligos tankiai allneša liūdnas pa
sekmes. Jeigu jų tuojau negydo, lai yra nepasistengia prašalinti 
pirm laiko.

Kulžnus vienas turintis augščiau paminėtų ligos apsireiški
mų privalo tuojaus užsisakyti sau dėžulę saldainių PABTOLA

PABTOLA greitai ir pasek
mingai reguliuoja maisto virš
kinimų ir valo kraują. Ji reko- 
menduojasi ir parsiduoda dide- M
lėse dėžėse, katros kainuoja lik
tai 1 doleris, 6 dėžutės už. 5 dol.

. (32)

VELTUI
Graži ir naudinga dovanėle kož- 
nam prisiuntusiam užsakymą 

ir pinigus sykiu su tuo pagarsi
nimu. Laiškus ir užsakymus 
adresuokite:

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue,

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

DRAUGAS NELAIMĖJE!

ĮDAINAVO MARE IR JONAS 
ČIžAUSKAl.

E 319(1—Trįs berneliai, Vakarinė 
daina.

E 3211- Skambančios Stygos. Tu 
mano motinėle,

E 3191—Ant marių krantelio, Sau
lelė tekėjo.

E 3213 Gimtinė .šalis. Sunku gy
venti.

E 3192—Giedu dainelė, Gegužinės 
daina.

ĮDAINAVO ST. ŠIMKAUS 
CHORAS.

E 391)5—Ant Tėvelio Dvaro, ir 
Ncsigruudink, Mergele.

E 3906—Bijūnėli Žalias ir Važia
vau Dienų.

ĮDAINAVO A. KVEDARAS, 
BARITONAS.

E 2213 Pamylėjau vakar (Liau
dies daina). Draugė. 
Polka-mazurka.

E 2221 Mano laivas,tdaina. I svei
kai;), maršas, Orkestrą.

ARMONIKA SOLO IR DUETAI.
F. 2651 Vilniaus maršas. Audra, 

mazurka.
E 2652 —Raseinių polka. Kazokas, 

vairas.

ĮDAINAVO 3įARE KARUŽIUTĖ, 
SOPRANO.

E 3625- Miškas ūžia. Sudiev Lie
tuva.

E 3842- Sveika Marija, ir Avė į E 3316—Stumbriškiii polka, 2 Ju-
Merija. ■ rgiuko kazokas.

E 3316—Polka nuo Rudos. Maž- 
rusiška polka.

E2580—šalies grožybė, Vairas, 
Žuvininkų Valcas.

E 2581—Gražioji polka, Pavasa
rio rytas, polka.

F] 2582—Kalnų augštumas, vai 
ras. Kariškas maršas.

E 2706—Žemaičių polka. Gudri 
mazurka.

E 2397—Klumpakojis. Kokiet- 
ka, polka.

E 3798—Kur vėjai pučia. Esu ga
rbingas vyras.

L2 2705—Visur linksmas, šok j ra
bi.

E 4021—Victoria, Mazurka ir Va
iras. Li'libio. Įgrajino 
klarnetų Benas.

E 2360—Varpelis-Valcas ir Ma
no mielas, Polka. Dr. 
V. JKudirka.

E 3pl0—Himnas Laisvos Rusijos. 

MONOLOGAI.
E 4()99—Jaunystės atsiminimas 

ir Referatas apie nosis. 
E 1248- Velnias ne Boba, 2 da

lis.
E 1170—Kur Bakūžė Samanota 

ir Baltrus su Antanu.
E 1219 Mano Palvis ir Antanas.
E 2342—Siuvėja ir po Dvigalviu 

Ereliu, maršas.
Ii 2343—Ant Vienos Galvos ir 

Žuvų maršas.

Prakalbas
1IIIIIIIIIIIINIIIIIIIIIIMIH

—rengia—
LSS. 174-ta kuopa, 

............ Seredoje, ..
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LIBERTY SVET.
3925 S. Kedzie Av. kamp. 39 PI.

Pradžia 7:30 vai. vakare.
Įžanga visiems veltui.

f Kalbės T. Dundulis ir Dr. A. 
Monlvidas.

Draugai ir Draugės! Nepra
leiskite šių prakalbų. Atsi’.an- 
kykile .visi kuoskaillingiausiai, 
nes išgirsit daug naujų negirdė
tų ir svarbių dalykų.

Kviečia visus,
LSS. 174 KUOPA.

Gerb.: Kas yra Monroe dok
trina, kurios buk Amerika lai
kosi? Malonėkit paaiškinti.

— A. B. V.

Ats.: — Taip vadinamoji 
“M.onroe. do'ktrina” lai yra pre
zidento Monroe padarytas jo 
pranešime kongresui gruodžio 
2, 1823, pabriežimas Suvienytų
jų Valstijų politikos link Euro
pos valstybių. Monroe ten užrei- 
škė, kad Suv. Valstijos toliau 
nebegalėsiančios leisti ne jokiai 
Europos valstybei jieškoti sau 
naujų sodybų — kolonijų Ame
rikos kontinente, nei maišyties 
į šio kontinento nepriklausomų 
valstybių ir valstybėlių daly
kus.
i _____ __ _____

Boblaukio Juozui: — Į visus 
tamstos klausimus, surašytus 
imt keturių i)opieros lakštų, 
galime čia pora žodžių, atsakyti, 
būtent, kad visa tai bus daroma 
ne atskirai kiekviena asmens 
sau, bent bendradarbiavimu, 
korespondencija. — Aplamai, 
šis skyrius yra tik trumpoms 
informacijoms, ne straips
niams.

ūr.A. Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st 
Saite 600—012 

Phone Hayniarket 2562 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St, 
Phone Canal 4626 

Naujienų Name / 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedčldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas

West 6126.

K ‘ai! . ; K . y- ą, Reknuių, G 1 nofonų, Auksinių daiktų visiems ant phreikalavimo pasiunčiame dy
kai, 5 a’ tavoms pri$iunr.an c į kitus niicstusf’už prisiuntimą nieko ncrokiiojaine.
.....<• -r-............. • 1 " J tt 1 i I

JUOZAPAS F. BUDKIK
3343 So. Halst :d Street, Chicago, 1*1.

...N. . ■ I ■ r , ........... ... iT i^iriiį įiw>| ’

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lentą, Komą ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui šlubų ijvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO,

«An.i.80>9 R. Halsted St, CMeafP. HL

Jru suvird penkio« <lefciintys metu 
kaip Aitu pinki gyduole yru var
iuojama su geriausioms pasek
mėms, išgydymui rumatizmo, 
skausmu krutinėję, Aonoso ir rau
menyse. neuralgijos, atrouu dle- 
girnų, šalčio ii* kosulio.

4>Mainicrial, mechanikai, audėjai, fabrikus ir sian visokio 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai

PAIN-EXPELLER

Neapsigauk pirkdamas pigiu3 valstns dideles® bonkose. Reikalaut' serlauslu. Kuomet pirksi 
Pain-Expoller, persitikrink ar yra IKARA, vaisbažėnklis ant baksiu!.•>. i > centai r centai už 

bonkutę. Gaunamos visose aptiekosc, ar tiesiog i< I..O01 to.
' F. AD. R1CHTER & CO., 74—80 Washlngton St., Ncw York, N. Y.

Silpnos
Aš prašalinsiu jusų kentėjimų. Aš 
pahuosuosiu jus nuo įpročio 
^pagauti šaltį”.

Jeigu aš prašalinsiu jusų 
TONSILS jus GERKLĖSA b > 70 TONSILS jus GERE rlKyb LIGOS PASIBAIGS

Priežastis nervų ligos
Žmonės 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 jusų akis yra silpnos. Lai
ke praeitų

21 metų Chicagoje
Aš išgydžiau tuksiančius nusi

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

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 metų buvusi kreivomis 

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

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

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydymo metodų prašalinimui 
ligų. * Aš jums užtikrinsiu nuola
tinį gydymų, ir suteiksiu jusų a- 
kims sveikų regėjimų. 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 gerklės li

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

Mano patyrimas prigelbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligų.

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- 
litis 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 priežas 
čia visų gerklės ligų

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

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

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau
jo—be ligonbučio

Savo 21 melų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau speci- 
alę moksliškų metodų nežinomų 
kiliems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra
ujo, be siuntimų jus i ligonbutį. 
Mano metodos yra visai ne ken
ksmingos, ir į minutę aš apsidir
bu, jusų 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 mokestjs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvienų gerai ir sąžiningai*. Ma
no atlyginimas už prašalinimų jū
sų lonsilų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sųskaila už jūsų gy
dymų. 'Podel tas neužstos jums 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau, jus 
ir vėl sirg.sile. Todėl ateik pas 
mane tuojaus—kol pasekmės nė
ra pavojingos—ir aš patarsiu jum.

a

Dr. F. O. CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

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

Vienos durįs i žiemius nuo Valandos: 9 iki 7.
The Fair Nedėlioiuis 10 iki 12

I

apir.es


Utarninkas, Balandžio 8, *19

Ar Visi Nervai {tempti ?
Motina namu°se, arba vyras ar moterė prie užsiėmimo, nevei
kliais nervais ir sistema abelnai jaučiantis nuvargusia, turi ras
ti stebėtiną pagelbą

LAXIRON
Tikra pagelba yra forma maisto, kuris randasi geležyje. Laxiron 
atnešti kunui stiprumą, maistingumu, kuris jaučiamas visose 
dalyse. JEIGU ESATE NERVUOTAS, TAI TIKRA PAGELBA 
YRA LAX1RON.

Parduodama vien tiktai

LAXCARIN PRODUCTS CO.
Dep. No. L. — 2. PITTSBURGII, PA.

Kaina $1.00 už dėžule; pilnas gydymas 0 dėžutės; $.">.00.
Money order, casb, arba registruotuose laiškuose

Buk vėl Sveikas
AB JUS SERGATE. Jeigu taip, (ai mes esame užtikrinti, jog 

mes galime palengvinti jūsų kentėjimus. Pavelykite mums išeg
zaminuoti jus — visai be jokiu mokesčiu už egzaminaei įą arba pa
tarimą. Peoplcs Dispenserija buvo uždėta su tikslu suteikti sergan
tiems žmonėms geresni ir modernišką patarnavimą.

EGZAMINACIJA ir PATARIMAI DYKAI.

Tai yra patarnavimas, kuri turi lik kelios aptiekęs ir tai yra 
būdas, vedantis prie ekonomijos.

gyduolėse

YAISTINR TIKIU) PATARIMO, KOKIO NIEKIU NEGAUSI. 
Mes parenkame jas. žinodami ją gydančio vedle nuo paprastų ne- 
sveikatingumu, Kiekvieni namai privalo indi prisirengę ir visuo
met turi turėti po ranka gvduoles ant reikalo. Mes likime, kad 
musų smulkmenos, toilctų daiktai, kvepalai, ir kiti yra geriausios 
rūšies ir tikrai užganėdins kiekvieną žmogų. Musų vaisiai ir ke- 
mikalai yra gryniausi, kokius lik už pinigus galima gauti ir musų 
receptai yra pildomi tik registruotais vaistininkais.

ATEIKITE IR PAMATYKITE MUS.
Atminkite! Visai nieko nei maine už Egzaminaciję ir Patarimą*

The PEOPLES
DISPENSARV
PEOPLES THEATRE BUILDING

1616 M EST 47th STREET 
Mes kalbame licluv'škai.

MĖGINK Gamtos Gyduolę DYKAI
Jei jus sergate bite kokia vidui ių liga, kepenų, inkstų arba 

žarnų liga, nevirškinimu užkietėjimu, skausmais, nervuotumu, nu
silpnėjimu, arba kitomis negalėmis, vyras ar moterė, tuokart mė
ginkite švento Bernardo gydomų žolelių arbatą. Ji sugražino svei
katą daugeliui žmonių, kuriems geriausi gydytojai negalėjo nieko 
gelbėti. Jus turite ją pamėginti.

Tas nieko, kad jei jus vartojate įvairius vaistus ir tie jums 
nieko negelbėjo. Liuosiiojančios, pilės arba kokie kiti chemikaliai 
sutaisymai ne gydo. Dauguma jų Imi savyje nuodų, kad ir mažo
je kokybėje ir tokiu bildu jie lankiai suteikia blėdj, negu gelbsti, ; 
švento Bernardo arbata nieko neturi savyje blėdingo, liktai tyros 
gydančios žolelės ir šaknis. Jos kvepiančio ir malonaus skonio. 
Kiekvienas jas mėgsta. Serganti vadina šią arbatą, stebėtina gy
duolę. ,

šios žolelės taip yra geros ir pasekmingos, kad mes norėtume, 
kad kiekvienas sergantis žmogus išmėgintų jas dykai. Atsiųskite 
mums $1.15 ir mes išsiųsime jums pakeli šių žolių arbatos ir nuro
dymus. Mėginkite jus ir vartokite per savaitę, ir jei jus manote, 
kad ji yra negeriausj vaisiai, kurios jus kuomet nors turėjote, tuo
kart atsiųskite juos atgal, ir mes sugrąžinsime jums pinigus. Mes 
nenorime jūsų pinigų, jei musų žolelės jums negelbės. Atminkite 
tą! Sprcialė kaina pakeliai už $5.00. Atsiųskite dėl jų šiandieną 
adresuodami j: U

Saint Bernard Gardelis, B — 11, New Orlėans, I^h.

VIKNATINI9 BBGUITRUOTA8 KL»A8 APTIEKORIUS ANT BRIPGKPOUTO

VYRAMS IR SU AUGIEMS
_ Aminai aukno rėmuos* nuo $3 00 Ir au-

fš&lEnKbA ir^ėiau. Sidabro rėmuo** nuo $1.00 ir 
t 8 Pritaikome akinius ui<lyk<

Atminkit: Galvo. sopėjimu*, nerviėku- 
Yf-A- Z* - 1 cnas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir

M- ti vra vaisiais (vairių litrų, kurios ga-
į 'jįpiJl m /Zj? I’ >>ut' praialiftos irerų akinių pritaky-

ilk \ nu mu- ištyrimas uždykg, jei periti ar
g™Vv J ’A'jk a. skauda akis. J*i Jos raudonos, jei gal- 

j. z-jal* j 1 r VH sni’“. Jei blogai matai, jei ak (s silp-
fa, I • , fp'uVf .ta, netę*k ilpriau, o jieikok patrelbo.

\ / CTvJ'Bf aotiekoj. kur kiekvienam pritaikoma a-
’|| J \ kiniai uidyką. Atmink, kad mes ko*-

■ II .jAg3gg nam gvaiantuojnm akinius ir kiakvia-
'■ ra... Ir nMm sreraf prirenkam.

A. M. MKSIROPP. Ekspertas Optikas 
Jei jus sergate Ir reikalaujate patarimo arba vai*tų, ateikit pas mane. Al buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Gailu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai sau 
draugas įmonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St., Chicago, III.

iš-

Iš priežasties ligos parduodu kaip uždyką 
Teatrų Krutamu Paveikslų pirmos klesos padė
jime. Neša apie $100.00 čysto pelno j savaitę. 
Jeigu tam reikale nebuvote, tai aš išmokysiu už 
dyką. Kiekvienas gali tą reikalą vesti ir turėti 
gerą pelną. Atsišaukite

S. SOKALSKIS,
29 S. La Šalie, Room 336, Chicago, III.
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Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų 
fydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai Šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pn 
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vteiHi 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokama*

W. M. LAWHON, M. D.
, Dearbom St. (Prieš pačių). Chicago, III.

BINGHAMTON, N. Y. Nedėlios vakare, kovo 30 d.,

Prakalbos.

Kovo 30 diena ,LDLD.C » 20-la
Kal-

Įienų” redaktorius.
Kalbos turinį nemanau apra

šyti, nes viena nesu stenogra-

Stebėli, kad kalbėjo gana aiš
kiai, neslėpdamas savo nuomp- 
nės, ir jeigu kas norėjo suprasti

sai netoks, kokiuo jį piešė tū
las So. Bostono korespondentas 
'“Laisvėje”. Jisai sutinka su 
didžiuma socialistų. Pavyz
džiui, vienas jo užklausė: “Ka
da Grigaitis susivienys su Busi-

žmogus. 

Kuomet 
Partija susivienys, tuomet ir m 
dratige susivienysiu. Arba jei
gu Rusijos bolševikai įstos j
Internacionalą, kuriame pri

klauso ir Amerikos Socialiste 
Partija. Bet aš savo minčių 
negaliu išsižadėti ir jas ap- 
špiaudyti, kurias skelbiu per pen

susivienyti.

Taipgi buvo paduotas klan
inius: Ar Grigaitis užgiri; 

Scbeidemano taktiką. Jisai al

pratimu esą galima įsteigt Vo-

jos, kaip kad daro Scheidema- 
ijmas. Jo supratimu, turėjo bul

są trijų socialistų sriovių, bu r 
žuazjos veikėjams duodant al- 
ikineli tam tikrą antraeilį dar

Turiu pastebėti, kad t ui 
draugai, ir dar kairieji, atsižy 
įnėjo triukšmo kėlimu. Vi c

del ko nieko 
Lietuvą. Kai

klausč

izėlojaus) supratimu. Kalbėto
jas atsakė, jeigu išaiškint vista 
dalykus kaip aš manau, lai rei
klų kalbėli keletą valandų. 
Tuomet karštuolis pra<hVo oiau 
riai kdlio'is, vadindamas d.

nančiu, menke ir tt.
neži

tavos kerdžius prie kaimines, 
o ne socialistai viešai'»e susirin
kime. — A. B, Vargšas.

WATERBURY, CONN.

Bolševiku smukimas.
4-

Kovo 28 dieną buvo Wattr- 
burio Progresyvišiųjų Draugi-

I *
kimus. Buvo skaitytas laiškas 
nuo LSS. 31 kuopos bolševikų, 
kuriame jie reikalavo, kad jie

ryšį. Jų reikalu vintas tapo 
atmestas. Bolševikai liko vieni,

Po to nutarta užprotestuoti 
prieš bolSevikus už 
Lietuvių Laisvės I 
bau nutaria prisidėti prie Soci
alinių Partijos šaukiamo seimo, 
kuris įvyks gegužės’ 1 dieną.

smeizimą

misija raportavo, kad prakal
bos įvyks 4 dieną gegužes š. 
m.

kalbas siireirge Lietuvių Socia
listų kuopa. Kalbėtojas aiški
no, koks yni skirtumas tarp 
socializmo ir bolševizmo. Jis 
nurodė, kad bolševikai pamynę 
Karolio Markso mokslą, o lodei 
jie negalį vadinlies socialistais.

Keletas prakalbose buvusią 
bolševiku bandė sukelti triukš- c

iną, bei pamalę, kad publika 
juokiasi iš jų, susisarinaliję, ihk 
lylo. Žmonių į prakalbas pri
sirinko pilna svetainė, 41)0 as
menų, o apie 200 netilpo, turė
jo grįžti. — Vargšas.

LAK (ARI N

Nekurios ligos, kuriose jis yra 
vartojamas.

SALČTAI — Apsireiškia pavidale 
dogu kvėpavimo organuose. Pap-

•10, lengvas galvos skaiidepinas, 
ikausinas nugaroje, rankose ir ko
jose. Taipgi Jankus čiaudėjimas. 
Tankus ir greitas | sausa <><I:i,
ir paprastai karštis yra pastebimi.

Nosis užkimšta ir beveik yra nega
lina kvėpuoti, išėmus per burną, 
iyie to dar, labai akstinus kosulys 
ipsimkina ligom Kuomet pnašus

— gerklę ir plaučių dūdeles, tuo
met jau vadiname tą ligą aštriuoju 
bronchitu.

AŠTRUSIS BRONCHITAS — Kar
lais yra dar vadinamas šalčiu krit
inėj. Yra lai ne kas kita kaip lik 
atprastas šaltis plaučių dūdelėse ir 
gerklėje. Prasideda jautimu spau- 
limo ir sunkumo apačioje, po krit
inės, kaului; taipgi jautimu lyg su
veržimo vsoje krutinėję. Kosulys 
ra nevienodas, nelygus pradžioje 

ligos ir paprastai yra skambantis. 
<e to, kosulys nėra pastovus, bet 

užeina retkarčiais ir kankina ligo
ti, Yra tai sausas kosulys ir visai 
nažai skreplių. Kosulys taipgi ta
ikiai yra surištas su skausmu apa
čioje po krutinės kaulo ir aplin
kui po krutinę, kur diaphragtna su- 
ijungia su krutinės sienomis.

BBONCIIITINIS DUSULYS — 
’rasideda jautimu šalčio, sunkumu 
ml krutinės, išpūtimu ir dideliu 
moliniu dvasioj. Paprastai dusulys 
ra stirišls su kosuliu ir 

'utim plaučių dūdelių,, 
'auliniu smaugimo ir 
Tankiausiai I i g a 
laktyj. Visi dusulingi ligoniai pri
zą lo būti labai atsargus su valgiais, 
.iga y ra surišta su išpūtimu ir ne- 
atrie valgiai gali Imli kenksmingi.

KRIOKULYS Alt KOKLIUŠAS — 
Charakterizuojamas slogomis kvė- 
lavimo organuose, serijos konvul- 
yvlo kosulio, kuris užsibaigia su 
Igu jkvėpavimu arba kriokliu. Pra- 
ideda su simptomais paprasto sal
io, kuris' prasideda su mažyčiu ka

iščiu, bėgimu iš nosies, paraudona- 
iiiiu akių, it* bronehitiniu kosuliu. 

Kosulys paprastoj yra sausas ir lan
dai nuolatinis. Karlais gi kosulys 
(ali buli spasmatiškas, mėšlungiš- 
cas. Praėjus sąvaitei ar dešimt die- 
ių kosulys tampa konvulsyvis. Li
gonis privalo gulėti lovoje ir turėti

vandenin- 
Taipgi su 
troškulio.

MĖŠLUNGIŠKAS KOSULYS — 
'Pažymėjimas — šioji liga nepriva- 
o Indi sumaišoma su difteriškais 
trapais, kurie yra labai pavojingi ir

| bos), šioji liga paprastai užeina 
uikties laike ir apsireiškia smuagi- 

I nu ir kutenimu gerklėje ir kruli- 
I nėj. 'Taipgi apsunkinimas kvėpavi- 
I no, kuris kartais pasibaigia pilnu 

iždusimu. 'Taipgi yra palėmijaiųa 
I rumpas, sausas ir labai gilus ir I .kandus kosulys. Šioji liga privalo I būti gydoma greitai, priešingai li- I gonis gali mirti.
Į GERKLĖ — Kiekvienas ligonis 
I orivalo Imli ištirtas. Kadangi kar- 
I tais liežuvėlis ar gomurys gali būti 
I ištempti. Panašiuose atsitikimuose 
I nuolatinis akslinimas nebus praša- I tintas tol, kol nepadarysime gomu- I rio ir liežuvėlio normaliais.
I rio ir liežuvėlio normaliais.
I kis nedateklius yra tankiai patėmi- 
I jamas ir privalo būti surastas ir ne- 
I apleistas. Kuomet yra tikslinama, 
I tuomet apsireiškia nemalonus kria- 
I ukšėjimas ir stengimasis praryti. Be 
I lo tankiai verčia vemti, pagadina 
I apetitą ir išvysto vidurių nevirški- 
I niiną. Kalbėtojai tankiausiai turi 
I šia ligą, Panašiuose atsitikimuose 
I sutraukiančios rūgštis privalo būti 
I vartojamos keletą sykių į dieną plo

vimui burnos.
į Geriausiai yra turėti dėžutę ar 
dvi Laxcarin visuomet su savimi, 
nes nei vienas negali pasakyti kuo
met augščiu minėtos ligos gali žmo
gų užtikti. Apart lo kad Laxearin 
vra vartojamas nuo daug mažesnių
jų ligų, nereikia užmiršti, kad jis 

Į vra taipgi lengvas vidurių paliuo- 
suotojas, kuris atlieka svarbiausią 
priedermę — būtent, išvaro užsise- 
nėjusius nuodus iš visos ligonio si
stemos. Neprivalo būti užmiršta, 
kad visose ligose taipgi ir sveika
me stovyje, visuomet reikia rūpin
tis, kad viduriai nebūtų užkietėję. 
Jeigu viduriai tampa nepravalnyti, 
užsikemša, tuomet liga tampa piiil- 
ginta. Laikyk visuomet savo na
muosedėžutę Laxcarin. Jo varto
jimu busi užsiganėdinęs. Laxcarin 
vra tai ženklas apsaugos kelyje svei
katos!

1‘ana- 
Pana-

“Laxearin parduodama I.axcarin 
Product Co., Dept. L.—2, Pitlsburgb 
Pa. Kalną dėžulės vienas doleris, 
pilnas gydymas; šešios dėžės, penki 
doleriai. Bus išsiųsta apmokėjus 
knisu gavus pinigus easb. 
orders, 
neturi

arba stempoinis.” 
būt priimami.
(Apgarsinimas).

Money
Netikri

Įcnmmnnnnni

100% 
Tyras 
Turkiškas 
Tabakas

Nemėginkite sulyginti pa= 
prastų cigarėtų sii jtelmar 
Vienas tiktai yra “rūkykite”.
Helmar yra priimnųs==>puikųs—Tyras Turkiš- 

kiškas tabakas.
Neleiskite kam
Vienas Helmar 

kokios rųšies.

nors jus apgauti.
(

yra vertas pilnos saujos kitų

Išdirbėjai aukščiausios rųšies turkiš

kų ir egiptiškų cigaretų sviete.

©uality-Stiperb



Telephone Canal 1506

True translation fllrd with the post- 
inastrr at Chicago, III., April 8, 1919 
as required by the act of Oct. 6.1917,

Nebereikalinga 
pagalba.

Karės laiku šioje šalyj buvo 
pridygę visokių “patriotinių” 
organizacijų, visokių defense 
councilų ir proteetive leagueų.

niems kaliniams paliuosuoti (ta 
konvencija dabar esanti perkel-

True translation filed with the post- 
nmslcr at Chicago, III., April 8, 1919 
as reųinred by the act of Oct. 6, 1917

Socialistai ir Amnestija.

“Naujienose” jau buvo kele
tas kartų minėta, kad Socialis
tų partijos nacionalis pildoma
sis komitetas nutarė šaukti pa

NAUJIENOS
MTHUANIAN DAILY

Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian Newa l‘ub. Co^ Ine.

1739 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chlcagoje — pačtu:

Metins........................................S6.00
Pusei meto ................................... 3.50
Trims mėnesiams ................. 4.85
Dviem mėnesiam .................. 1.45
Vienam mėnesiui ..................... 75

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija . ..................................02
Savaitei .........................    12
Mėnesiui ............................................ 10

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metrus............................................... 65.00
Pusęi meto ................................... 3.00
Trims mėnesiams ..................... 1.65
Dviem mėnesiam ..................... 1.25
Vienam mėnesiui.............................65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

nei jiegai darbininkų Riešai iš- 
liuosuoti. Tos konvencijos tik
slas yra surasti būdų ir priemo
nių kaip išgavus paliuosavimą 
visų politinių belaisvių. Bet jei
gu dalikai bus taip velkami, 
kaip juos dabar veika tasai 
“Greitosios akcijos komitetas,” 
tai visi politiniai kaliniai (nu
mirs dėl senatvės pirma, negu 
bus kas padaryta..). Gegužės 
pirmoji dar pakankamai toli; ta 
dieną buvo aiškiai nacionalio 
pildomojo komiteto nustatyta. 
‘Greitosios akcijos komitetas’ 
neturėjo ne jokio biznio tą nu
tarimą atmainyti.”

Atidėjimas konvencijos vėles
niam laikui, žinoma, dar nereiš
kia “amžiną atilsį” socialistų 
partijai, bet kad greitosios ak
cijos komitetas neturėjo nė jo
kio biznio savavališkai laužyti 
partijos egzekutyvo nutarimo, 
tai tiesa. Bet dabar jau protes
tai vargiai bėgu ką padės.

svės, teises ir lt.) yra “antsta
tas” ant ekonomiško pamato; 
bet ji kartu daro ir didelę įtek
mę į tą pamatą. z Politika gali 
laibai sutrukdyti ekonominį plė
tojimąsi (pav. carizmo politi
ku Rusijoje) arba pastūmėti jį 
pirmyn. Taigi darbininkams 
yra svarbu, kad politika rem
tų ekonominį plėtojimąsi, ažuot'net iš pačių socialistą tarpo! Ta- 
stabdžius jį.

Tatai yra tečiaus svarbu ir 
lai daliai buržuazijos, kuri at
stovauju ekonomfnį šalies pro
gresą.

Ekonominiam šalies plėtoji- 
muisi yra priešingi ne visos 
buržuazijos reikalai, o liktai'

NAUJIENOS, CKieage, III.
įgyti konvencijoje (langiaus į- sprendimo, ar jis turi daug pa 
tėkmės ir pakreipti ją savo pu
sėn.

Vienok lie “kairieji’' socialis» 
tai, kurie bijosi amnestijos ko
nvencijoje susitikti su “prie
šais”, turi omenėje ne liek prie
šus iš biięžuazijos klesos, kiek 
‘ priešus” iš darbininką eilių ir

būtent, sluogsnių, kurie altsto- 
vauja visuomenės praeitį, t. y. 
smulkiosios buržuazijos, ir tų, 
kurie traukia naudą iš visuo
menės plėtojimosi varžymo, t. 
y. pačio stambiojo, monopolis
tinio kapitalo.

Smulkiąją buržuaziją ekono
minis plėtojimąsi triuškina, to-

me nėra jokios abejones. Kaip 
“kairiemsiems”, taip ir visiems 
žmonėms yra aišku, kad bent 
kiek žymesnio skaičiaus bur
žuazijos atstovų toje konvenci
joje labus. Ko bus lenai daug 
(jeigu tiktai konvencija bus pa
sekminga), lai darbininkų 
unijų atstovų ir kitokių darbi
ninkiško judėjimo veikėjų, ku
rių didžiuma nėra “revoliucio
nieriai” toje prasmėje, kaip ši
tą žodį supranta “kairusis” so
cialistų sparnas. Ot, susitikti 
su šitais elementais bendrame 
suvažiavime, 'tai ir bijosi kon
vencijos kritikai.

sekėjų, ar ne. Jei jis bus “di
deliu šautuvu”, tai valdžia ne
drįs daryli jį kankiniu ir pa- 
Jlcis po “suturėtu įiuosprcnd- 
zitl”. Šiitą “teisumo” forma bus 
daroma tąja viltimi, kad su
gautasis bus “geras” ir susilai
kys nuo kalbėjimo ar agitavi- 
ino.
Reikalauja 36 valandą savaitės.

Halifax, Nova Scotia. — Pro
vincinė Darbo Federacija savo 
naujoj Konstitucijoj stoja už 36 
valandų savaites šitai provinci
jai. Ji taipgi pritaria tokiai mo
kesčių sistemai, kur žemė, lai
koma spekuliavimui, butų ap
dėta mokesčiais savininko par
duodamąja kaina.

Pirmoji konstitucijos įžanga 
stoja už nemokamą ir privers-

DANIJA.

Nedarbas pasiekia baisaus 
didumo.

P. Grigaitis.

valdžiai kovoti su priešų šalių 
šnipais, su vokiečių propagan
da ir su neištikimybe. Jos rū
pinosi aplamai krainolos naiki
nimu, ir nuo jų veiklumo nu
kentėjo daugybė visai nekaltų 
žmonių. Kaipo organizaci
jom!!, susidedančioms didžiu
moj iš lobingosios buržuazijos, 
joms mat labai buvo patogu, 
prisidengiant patriotizmu ir ne
ištikimybės naikinimu, kovoti 
su visokiu radikalesniu judėji
mu, su visa tuo, kas buržuazi
jos interesams kenkia.

Dabar kare pasibaigė ir vo
kiečių propagandos pavojus iš
nyko. Išnyko lodei ir privžas-1 
lis tokioms organizacijoms gy
vuoti. Vienok jos norėtų ir to
liau pasilikti. Mat, esama ki
lo pavojaus, o lai — bolševikiš
ko. Jos lodei pasisiūlė valdžiai 
būti talkininkėmis kovoj su bol
ševizmu.

Jeigu valdžia butų tą pasisiū
lymą priėmus, savavalybė tų re
akcinių buržuazijos organizaci
jų “kramolai malšinti” butų 
kažin-kaip toli dar ėjus. Laimė 
betgi, kad justicijos departame
ntas šitą jų pasiūlymą atmetė, 
užreikšdamas, jogei ant tolinus 
jų pagelba nebeesanli reikalin
ga ir jų veikimas turįs pasiliau-

pos mėnesio).
Delei tos konvencijos jau ki

lo socialinių tarpe smarkių gin
čų. Jie sukasi apie du klausi
mu. Viena, apie tai, ar socia
listams išpuola veikli išvien su 
nesocialistais.

Vadinamieji “kairieji” sako, 
kad toks veikimas esąs prihei- 
pialiai neleistinas. Jie piktina
si tuo, kad Socialistų partijos 
centras nutarė • kviesti *minoton 
konvencijon ne tiktai socialis
tų skyrius, o ir darbininkų uni
jas ir kitokias radikales orga
nizacijas. Pasak jų, toje kon
vencijoje socialistai turėtų pa
duoti ranką ir “draugams ir 
priešams”; o tatai, girdi, butų 
“klesų kovos” principo sulau
žymas, kadangi “(buržuazija ir 
proletariatas neturi nieko ben-

monija, ir koncentruotųsi kapi
talas. O stambusis, monopo
listinis kapitalas (trustai, viešo 
naudojimosi reikmenų korpo
racijos ir tt.) Stengiasi praša
linti iš rinkos savo konkuren
tus, kad tuo budu padidinus sa
vo pelnus.

lie socialistai, kurie tvirtina, 
jogei buržuaziia ndturinti jokių 
bendrų reikalų su darlbtiniu- 
kais, ištiesų išreiškia ne prole
tariato poziciją, o smulkiosios 
buržuazijos. J ii' yra auli-kapi- 
talistiški ne revoliucinėje, o re
akcinėje prasmėje.

Bet pripažinimas, kad darbi
ninkų klesa turi bendrų reika
lų sų buržuazija, dar anaiptol 
nei Šri ša klausimo apie santy
kius tarpe šilų dviejų klesų..

Behdri reikalai dar anaiptol 
nereiškia bendrą veikimą. Po
litines ekonomijos žinovai, pav. 
jau senai prirodč, kiid sutrum
pinimas darbo valandų visai ne
kenkia pramonijos progresui; 
jisai yra net naudingas jam. Su
trumpinimas darbo valandų ap
saugoja darbininko jiegas nuo 
perdaug didelio nusidėvėjimo, 
ir paskatina dirbtuvių savinin
kus vartoti dauginus mašinų.

mūsiškių “kairiųjų”, kurie prie
šinasi lietuvių Darbininkų 'Pa

važiavimui, sakydami, kad jie 
negalį veikti išvien su “bespal
vėmis miniomis”, su “social- 
palriotais” ir U.' Tai yra logi

tikėjiuną, nuomonę augščiaus 
už klesos reikalą. Vieloje kle
sų kovtks, jie skelbia nuomonių 
kovą.

True translation filed with the post- 
inastcr at Chieago, III.; April 8. 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(žinios International Labor 
News Service)

KANADA.

toliau kaip

laikos kon- 
laiko posč-

Persekiojimas eina 
ėjęs.

Toronto. — Nors 
ferencija Paryžiuje
džius jau keli mėnesiai, bet pra 
gaištiugasis 'Tarybos įsakymas, 
apskelbiantis
jas beteisėmis vis dar tebelieka

tūlas organizaci-

Del konvencijos 
nukėlimo.

Minėdami vakar apie nukėli
mą Laisvės Konvencijos nuo

stebėjome, kad toksai greitosios 
akcijos komiteto atmainymas 
socialistų partijos egzekutyvo 
nutarimo negali birt pagirtinas. 
Dalykų padėjimas reikalauja, 
idant tokia konvencija butų su
šaukta įmanomai greičiau, o ne 
atidėliojama dar už trijų mėne-

Tokiu greitosios akcijos ko
miteto pasielgimu nepasitenki
nimas matyt yra platus. Pasi
rodo ir protestų. Taip, Wash-

čia mes matome visai keistą 
klesų kovos principo aiškini
mą. Jisai (tas aiškinimas) ne
išlaiko jokios kritikos.

Buržuazija ir proletariatas 
yra nors ir priešingos viena an
trai klesos, bet priklauso tai 
pačiai visuomenei, ir todėl jau 
vien dėlto, jos turi labai daug 
bendro tarp savęs.

Buržuazija, be to, yra ūžia
te resuo ta tuo, kad augtų ir plė
totųs! šalies zpramonija; prolc- 
lariatas-gi yra taip-pat užinte- 
resuotas tuo. Buržuazija yra 
užinteresuota tuo, kad butų 
prašaliijlos visos kliutįs, kurios 
trukdo šalies pramonijos, ūkio 
ir komunikacijos plėtojimąsi; 
proletariatas^! yra taip-pat liž
ių Dresuotas tuo. Ekonominis 
šalies plėtojimąsi, juk rengia 
dirvą tai tvarkai, kurioje vieš
pataus darbininkų klesa, t. y. 
socializmo tvarkai.

užinteresuofa 
darbo 
turėtų 

dalukas.

tija atsiuntė aštrų protestą ir 
reikalauja, kad konvencija bali
nai balų sušaukta gegužės 1 die
ną. lame proteste valstijos par
tijos sekretorius sako:

“Jeigu konvencija bus taip 
atidėliojama, lai ims lik suloši- 
mc į rankas politikierių ir nesą 
žiningų žmonių musų pačių or
ganizacijoj. Toks atidėliojimas

Visa, kas 
buržuazijos 

viešpatavimo laiku, teks pro
letariatui, kada jisai paims val
džią į savo rankas. Darbinin
kai butų visiškai neišmanėliai, 
jeigu jie priešintųsi didinimui 
to turto, kurį jie ateityje pavel
dės.

Bet jeigu proletariatui yra 
svarbu, kad šalis plėtotųs! eko
nomiškai, tai jam turi būti svar
bu, kad ir politika neatsiliktų 
nuo to plėtojimosi. Politika

Din, kuri 
pramonijos pietoj i muši, 
valandų trumpinimas 
būt pa gaida ujamas
Vienok kapitalistai palis savo 
noru niekuomet nevyki na ,jo; 
darbo valandų sutrumpinimą 
darbininkai turi iškovot, eida
mi prieš kapitalistus, o ne iš
vien su jais.

Panašiai yra ir su amnesti
jos klausimu. Buržuazijai nė
ra jokios naudos iš to, kad ke
li šimtai adba ir keli tūkstan
čiai darbininkiškų agitatorių 
butų sugrusta į kalėjimus. Tų 
agitatorių persekiojimas la
binus sukelia darbininkų minių 
nei>asitcnkinimą, negu jų kal
bos ir raštai. Vienok liktai da
lis buržuazijos, tiktai tolinus 
matantįs josios atstovai, tatai 
aiškiai supranta, ir stoja už po
litinių kalinių paliuosavimą. 
Buržuazijos didžiuma yra tam 
priešinga; todėl politinių pra
sižengėlių paliuosavimą darbi
ninkai turi iškovoti.

Ta amnestijos konvencija,

ja, yra tuo budu ne buržuazijos 
dalykas, o darbininkų, ir ji pri
valo būti taip ir pastatyta. Par

galėję. Tarp tų organizacijų 
šitos yra minėtinos: Pas. Pram. 
Darb. Unija, Socialdemokratų 
Partija, Soc. Darbo Partija, 
Darb. Tarptautine Pramonės 
Unija, įvairios rusų s o.c i- 
alislų ir darbininkų grupės, Il
ki ainiecių soc. demokratų Par
tija ir dvi chinų darbininkų 
draugijos.

Ačiū tam, suprantama, orga
nai šilų įvairių organizacijų at
siduria jai pačto vyriauspbes 
drausme, 'lokiu budu nepasi
duodantis Kanados socialistų or 
ganas “Canadian Forward” ne
išeina per paskutinius penkis 
mėnesius ir ncišrodo, kad jis iš
eis, kol dabartinė valdžios uni
ja bus.

Laikraščių draudimas taipgi 
išplėsta ir ant laikraščių bei 
mėnraščių leidžiamų Suv. Vals
tijose.

Prie jų priskaitoma tikėjimi
nės suderinimo draugijos orga
nas “The World Tomorrow”, 
skaitlingi leidiniai Charles II. 
Kerr ir komp. firmos, Chicago
je ir kas nebūk parašyta apgy- 
uymui bolševikų.

Belo, sulig visuotino pačio 
perdėlinio įsakų “nei vienam 
asmeniui Kanadoje nevalia tu
reli šitie leidiniai, arba kokia 
jų laida, jau išleista, ar žadama 
būti išleista tolinus kada ir kiek 
vienas asmuo turintis prie savęs 
lokius leidinius gali papulti po 
bausme nedaugiau kaip $50'00, 
ar būti pasodintas į kalėjimą ne
ilgiau kaip penkiems melams, 
arba gali būti nubaustas abiem 
pinigine bausme ir kalėjimu.”

Asmuo sugautas su uždrau-

Kopęphagen. — Nebarbas 
1918 metais buvo gana blogas, 
bet su šių melų pradžia jis to
lydžio didėjo iki pasiekė lokio 
didumo, kad dabar jis užtemdo 
visus kitus klausimus ir daly
kus. Pirmiaus didžiausias be
darbių skaitlius sunkiausiais lai
kais pasiekdavo 50,000. Dabar 
bedarbių skaitlius yra suvir
simi 63,(MM) ir dar vis nematyt 
jam galo. Valdžia iš kailio ne
riasi bebandydama taisyti padė
jimą. Tapo išleista įstatymai 
teikiantieji piniginę pašalpą 
(larfl)ininkų unijiniams pašalpos 
fondams, steigiama valstybi
niai samdymo būriai, skolina
ma pinigai įvairiems valsčiams, 
kad jie galėtų imties viešų dar
bų, ir 11. Ministerija šaukia kon
ferencijas amatinių uųijų ir 
darbdavių draugijų atstovus, 
pasitikėdama pataisyti dalykus. 
Prie ko tas viskas nueis, niekas

lai visai neturi ką veikti. Tie, 
kurie yra apsipažinę su daly
kais, mano kad be pavasario 
1920 metų vargiai bebus kokių 
statymo darbų. Padėjimas dar 
pablogės kada miestas virs sau
su gegužio 2 dieną. Bus už
daryta suvirsimi 750 smuklių ir 
dirbantieji jose samdininkai 
(suskaitoma apie 700) prisidės 
prie bedarbių skaitliuos.

Nearingo-Debso kalbos 
atspausta.

New York. Pcople’s Prinf, 
138 W. Thirteenth SI. nesenai 
išleido nepaprastą rinkinį drą 
šių išsireiškimų apie ekonomi
nį mokslą taip labai neapkenčia
mą poninci klesai. Dvidešimts 
dviejų puslapių brošiūroje už
vardintoje “Before the Court 
— Nearing-Debs” yra atspausta 
parankioj formoj sutrauka 
Scotto Nearingo kalbos į teis-? 
mo posėdininkus, kurie išteisi
no jį iš kalėjimo pernžengimu 
šnipystes aklo, ir Eugenijaus 
V. Dėbso pranešimas teismui po 
to, kaip posėdininkai išnešė ap
kaltinantį nuosprendį ir prieš

metų kalėjimo. Pamatinė gy
venimo filozofija abiejų šitų ne 
muistančių kovotojų už žodžio 
laisvę yra gražiai parodyta ši
tose kalbose.

Skaitytoju Balsai
J Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Kraštutinybes.

CHINIJA.

Čia taipgi randasi baimės.

Pekin. — Nemažą subruzdi- 
dimą padarė valdžios rateliuose 
pranešimas iš Pdtrogrado, kad 
cbinų darbininkų organizacija, 
skaitliuje 60,(MM) narių tapo su
tverta tam, kad skleidus revo- 
liticiuę propagandą Chinuosc ir 
organizavus sovietus visoj ša
lyj. Valdžia griebėsi tokios jau 
įmonės, kaip ir kilos kapi
talistinės valdžios su išgąslimi 
griebiasi bolševizmo pavojui 
užeinanti' ant jų šalies — ji pa
skyrė tyrinėjimąjį komitetą, ku
ris žiu rėš, kas galima padary-

SUV. VALSTIJOS.

Pramoninis gyvenimas 
sustojęs.

Cincinnati, O. — Amalgama- 
ted Clotring Workcrs Unijos at
stovai per dvi savaiti' suorgani
zavo 32 iš 35 Cincinnati’os ša
pų dirbančių drabužius vyrams. 
Organizavimo darbui 
gus, darbdaviai uždarė 
darbininkams. Dabar
ninkai reikalauja kailio 
už sugrįžimą i dirbti, 20 
pakėlimo algos ir paskaidymo 
darbo prastaisiais laikais. Uni
ja negalėjo gauti svetainės su
sirinkimai streiko vedimui. 
Tuo tarpu straikininkai pasi-

pasibai- 
šapas

ka irios 
nuoš.

Nedarbas yra didelis. Oficia- 
lės skaitlinės paduoda bedarbių 
skaičių siekiantį 50,000. Unijų 
viršininkai ir Vaizbos Buitis pa
duoda 15,000 kaipo 
skaitlių,
tingai skaudžiai yra paliečia
mos. Viena mašinšape, kur 
8 darbininkai dirba, prie karės

teisingą
Mažesnės vielos ypa-

savo delegatus ir tenai išdirbti 
lokius kovos pienus, kurie bu
tų geriausia įvykinami darbi
ninkų jiegomis. Žmonės, ku
rie mėgina atitraukti darbinin
kus nuo dalyvavimo toje’ kon
vencijoje, kaip tik ir lošia barjsla literatūra visų pirmiausia kontraktų, dabar turi tik kėlu- 

Socialistų paitijai kaipo politi- (valdžios forma, įstatymai, lai- žuazijai į ranką, padėdami jai priklausys nuo vyriausybės nu- ris darbininkus. Statymo aula-

Vieną nedėldienio rytą nusita
riau eiti svetainėn, kurioj buvo 
galima gauti įvairių laikraščių 
pasiskaityti. Maniau ten pra
leisti valandą-kilą liuoso laiko.

Nutarta — padaryta.
Nuėjęs svetainėn pasiėmiau 

neskaitytą laikraštį ir atsisėdau. 
(Pradėjus skaityti. ..domų, 
tečiaus atkreipė ypatinga pašne
ka tarpe dviejų draugų-socialis- 
tų. Jų vardai čia nesvarbu. Ten 
kinuosi padavęs turinį jų ginčo. 
Jisai yra toks. Draugas A. nė 
iš šio, nė iš to, pradeda pašiepi 
savo draugą B. Girdi, o ką tu 
gauni platindamas tą socialpat- 
riolišką laikraštį? Jis — niekam 
nenaudingas. Vcly užsirašy
tum ir platintum tokią “Laisvę”. 
Tai butų visai kas kita.

Neiškentęs, pasidėjau laikraš
tį ir kreipiausi į draugą A.:

—O kaip sveikas manai
daug naudos atneši boikotuoda
mas darbininkišką dienraštį ir 
demoralizuodamas lietuvius dar 
bin'nkus?

Utarninkas, Balandžio 8, *19 

darni muskulus — ir į nieką dau 
giau...

Vienas iš šalies įkirto:
—Gana, jau gana. Jums 

viskas niekai. Marksą ir En
gelsą ir visus kitus jus gatavi 
sukritikuoti, bet kaip reikia pa
sirašyti savo vardą ir pavardę, 
tai’šaltas prakaitas jus išpila...

Mano oponentai nublanko.
Tai yra labai teisingi žodžiai, 

žmones, kurie dalba r daro visa, 
kad suskaldžius Amerikos lie
tuvius darbininkus į besirie
jančias frakcijas, tikrenybėj nie 
ko daugiau ne nežino. Jų “kai
rumas” ištikrųjų yra tik atžaga- 
reivumas, ardymas darbininkų 
vienybės ir visa to, kas buvo at
siekta ilgu ir neatlaidžiu triūsu.

“Kairieinsicms” netinka tary
bos; su “palšomis miniomis” 
jie nenori eiti išvieno. Bet ko
kiu budu jie mano atsiekti savo 
tikslų nesuorganizavę, ne ap
švietę tą palšąją minią? šito 
.jie nepasako.

Tai yra kraštutinybė, kuri 
neša neapsakomą blėdį visam 
Amerikos lietuvių darbininkų 
judėjimui.

Ne bėgti nup tarybų ir visos 
tos “palšosios minios,” o eiti į 
jas daryti savo įtekmę, kitais 
žodžiais — šviesti ir organizuo
ti jas. Tai ko* mums reikia 
Ne,boikotuoti socialistinę spau
dą, o platinti ją. Ne ėsliMcl 
“kairumo” ir “dešinumo,” o 
stiprinti savo eiles. Tokie yra 
musų uždaviniai. Jeigu tūli 
musų draugai šito dar nesupran
ta, jeigu jiems dabar rodosi, kad 
vyriausias ir rcvoliucioniškiau- 
sias dadbas yra kovoti (šmeiži
mais etc.) prieš įsivaizdintus 
“dešiniuosius”, tai ateitis juos 
turės pamokinti. Tik ar tuo
met nebus pervėlu? Tą darbą, 
kurį dabar galėtume paveikti į 
mėnesį-kitą, gal paskui prisieis 
dirbti per eilę metų....

Taigi, kas pravardžiuoja mi
nias palšomis, kas žiuri tik to, 
kiek jisai “kairus”, o ne to kiek 
tasai jo “kairumas” teikia nau
dos visam darbininkų judėji
mui, tas eina į kraštulinybes ir 
tuo pasitarnauja darbininkų ju
dėjimo ipriešams.

—Boblaukio Juozas.

Kazimieras Gugis

visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
it? N. Bearborn St.

Ūll-ltMly Bldg.
‘i e.. Central 4411

ar

Pašoka karšio temperamento 
žmogus ir tuoj pradeda skaityti 
visus socialpalriotiško laikraš
čio griekus. Girdi, jis paduoda 
tik tokias žinias, kaip ir visi ka
pitalistiški laikraščiai ir tt. ir lt. 
Paaiškinu jam, kad netik “so 
čiulpatriotilškas laikraštis”, bet 
apskritai joks lietuvių laikraš
tis savo kabelio neturi. Gi 
perdirbti žinias taip, 
kaip to norėtų “kairieji” ar “de
šinieji”, butų nesąmonė. Paga
lios, šito daryli dargi negalima, 
nes dienraštis turi pristatyti 
vertimą žinios jiačlui. Todėl 
jis Itrri dėl lik tokias žinias, ko
kių tuo tarpu atsiunčia kapita
listinės žinių agentūros.

Mano oponentui tečiaus šilo 
jau nebesiklausė. Vienas už ki
lo jie stengėsi “priparodyti,” 
jogei dienraštis yra nenaudin
gas, ir gana. Girdi, kad jo ne
liktų, tai visai kitaip butų... Jis, 
mat, nenorįs socializmo! 
butų gera, kad kepures 
mę maldautų kapitalistų 
nes. Bet jie, “kairieji”,

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar fanną? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitcs prie
A. PETRATIS |

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drover 6319 
Chicago, 111.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po pietą; vakarais seredo- 
mis ir subatomis nuo (i iki 8 vaL

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Erne! and Co., 740 VV. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augalas, virš Famous 
Clothiug Store, atdara vakarais iki 8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie Šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestį s 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVES

Jam 
nusie- 
malo- 

į tai
:iuri kitaip. — Mes tikim į sa
vo spėkas — užreiškė jie rody-

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigau Are.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

Vai.: 9 ryto iki 11 d.
2 po pietą iki 4
6 iki 9 vakare.
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Į Chicago ir Apielinke

Lietuvių Rateliuose.
TOWN OF LAKE.

Vakaras,

Praėjusį nedėldienį, bal. ()., K. 
of P. svetainėj, LSS. 137 kuo
pa surengė pramogų vakarą.

įgaliota veikti tol, kol užsibaigs 
parašų rinkinio darbas.

Kitas toks pat viešas susirin
kimas įvyks balandžio 9 dienų

“Paskendusis Varpas” 
Scenoje.

“Paskendusis Varpas“ — lai

Kunigas pranašaujančiai at
sako:

“Jis dar jums suskambės, 
pons meistre. Suskambės! At-

toje pat vietoje ir laiku.
—Report.

Nebus muzikantams
“drinksų.”

pasakos drama. Simboliška pa
saka, kurioj nupiešiama žmo-

minkit mano žodįI“
Andrius vėl ramiai triusiasi.

“Čigonai.“

Taunlėkiečiai truputėlį gėdos 
sau pasidarė, o tai tuo, kad jie 
nepasirodė savęs dailės mylėto
jais.

Praeitą sabalą bal. 5, p. St. 
Šimkus statė čia Birutės spėko
mis savo naują muzikos veika
lų “čigonus.” Maciau juos lo
šiant pirmiau C» S. P. S. svetai
nėj (18-toj gatvėj), atvykau dar 
sykį išgirsti ir čia, School Hali 
svetainėj. Sulošta jeigu ne ge
riau, tai vis dėlto ir neblogiau 
kaip kad pirmų kartą. Bet kuo
met ten, 18-loj gatvėj, erdvi sve
tainė buvo sausakimšai prisi- 
grudus žmonių, tai čia, ant 
Taunleikio, auditorija buvo pu- 
siautušti.... O gaila. “Čigonai” 
yra dailus dalykėlis ir vertėjo 
vietos žmonėms truputį geriau 
priimti. —Margis.

ROSELAND
Nežydinčių rožių žemė.

Jau tūlas laikas kaip gyvenu 
šioj nežydinčių rožių žemėje 
Boselande. Bet likšiol vis užsi
laikiau kai|x5 svečias nenoriu lis 
kišties į namiškių reikalus, — 
žiurėjau ir tylėjau. Galų gale 
toji svečio rolė jau man įgrįso; 
reikia pradėti veikti, spręsti a- 
pie veikimą kitų ir painformuo
ti “Naujienų“ skaitytojus apie 
visą šios kolionijos judėjimą. O 
to judėjimo čionai yra daug, la
bai daug: —S-gos kuopoj, M. P. 
S-^icnijhmj Draugijų Susivie
nijime, pis Vyčius ir ant galo, 
kun. Lapelio parapijoje. Visur 
juda, visur koks tai ypatingas 
ūpas, pakili dvasia, noras kovo
ti ir kovą laimėti — likti perga
lėtojais.

Taigi, apie šitos kovos eiseną 
aš niekieno neprašomas, nusi
tariau painformuoti “Naujie
nų” skaitytojus: kuotankiausia, 
k neaiškiausia ir kuoteisiilgiau
sia. Meluoti aš nemėgstu ir ne
moku, o ir reikalo nėra meluo- 
Įli; ?nedž}iagos ęionai yra tiek

Lošė “Alkanus Žmones.“ Nuė
jau ir aš.

Žmonės rinkosi labai tingiai 
ir visai nedaug tesusirinko. Ma
tyt, “sotus alkanų nesupran- 
ita“...

Lošė negerai ir neprastai; ir 
apie lošimą užtenka to, ką jau 
pasakiau. •, • >•’

Mane kaipo korespondentą 
interesavo visai kas kita, tai — 
darbštumas kuopiečių.

Prieina vienas kuopietis su 
pluoštu popierių ir klausia:

-XGal norit žarijų
- Žarijų? Ne, man ir taip 

karšia. —Teisinausi aš.
- A a, tai jus sočia 1-patrio-

tas? ; •
Koks čia iš manės patrio

tas, o dar menkesnis sočia tad.
- lai gal buržuazas?
-Ne. '
—Tai kas-gi?
-—Juozas Pupa -7- nenoromis 

atsakiau ir nusipirkaus Žariją. 
Suagitavo. >

Prieina kitas prietelis. , 
Ar tu nori Musų tiesų?

— Nežinau.
— Tai nusipirk.
- Ar-gi tiesą galima nusipirk* 

ili?
— Galima. 5 centai.
—Tai perdaug pigi nenoriu.
—Gal tu naujienietis?
- Taip.
Mano prietelis pradėjo peikti 

Naujienas, kiek tik mokėdamas. 
Norėdamas nuo jo atsikratyti 
padaviau penktuką ir nusipir
kau tiesą.

Prieina trečias, siūlo Lenino 
laišką. Aš nebesiginčiju, nerku. 
Prieina ketvirtas.

Pirk Sovietų Respublikų!
aš nė žodžio, padaviau pusę 

lolerio ir imu knygutę ir da 
<iek smulkių kurių nė neskai- 
ęs grūdu kišenėn.

Galų gale visa užsibaigė. Ei
ni namo apsunkintu kišenių ir 
našiau: “Geri biznieriai tie mu
lų kuopiečiai,“ oi, oi....

—Juozas Pupa.

Cicero Lietuvių Draugijų bei 
Kliubų Sąjungos laikytame ko
vo 25 d. susirinkime Šv. Anta
no parapijos svetainėj nutarta, 
kad priklausančios sąjungai 
draugijos, savo rengiamuose va 
karuose arba piknikuose nebe
duotų muzikantams gėrimų dy
kai. Susirinkimas taria, kad 
muzikantai, jei nori gerti, gali 
savo pinigais užsifundyt, nes už 
jų darbą, kaipo muzikantų, ren
gėjai jiems užmoka. —J. R.

NORTH SIDE

Viešas susirinkimas.

Prakalbos.
Balandžio 4 d. LSS. 81-ina 

kuopa surengė prakalbas Liuo- 
sybės- svetainėj. Kalbėjo d. P. 
Grigaitis.’ Kalbėtojas aiškino a- 
pie socialistų judėjimą visose 
šalyse ir ragino visus jungti sa
vo spėkas prieš išnaudotojus; 
jungti jas neveizint tūlų skirtu
mų pažvalgose. Tik užtektinai 
tvirta darbininkų organizacija 
galės atsiekti to, prie ko eina vi
so pasaulio darbininkai — soci
alizmo.

Pertraukoj Liet; Soc. Vyrų 
choras padainavo porą dainelių, 
kurios publikai labai paliko.

Po prakalbų leisią duot d. P. 
Grigaičiui Klausimų. Klausi
mams ir atsakymams pašvęsta 
apie pusantros valandos laiko.

Beje, prakalbose rinkta aukos 
drg. Dėbso bylos reikalams ir 
Lawrenco streikieriams. Au
kojo šie draugai: P. Stankus, J. 
Genietis, S. Danielavičius, J. P. 
Markus, J. Mankevičius, P. ir P. 
Kraučunaš, K. Moletis (?), V. 
Čeplinskas, A. Vilis, A. Gudelis, 
J. Martinaitis, V. Pačkauskas — 
po 1 dol.; J. Stonis — 55c; J. 
Butkus, K. Jankūnas, B. Na
rna juška, J. Sakalauskas, J. Ben 
dokaitis, J. Vilis, P. Berniunas, 
P. Stanaitis, A. Sludotas (?), 
P. Švelnia, P, Skurskis, K. K. 
po 50c. Viso surinkta $29.07. 
Marile LSS. 81 ki ). visiems au
kojusiems tariu širdingą učių.

—I. D. Bendokaitis.
daug, kad ir tiesą rašydamas 
neaprašysi visko.

Kai]) jau sakiau, šitą darbą 
pasiimu nė kieno neprašomas; 
ne dėl fanaberijos, ne dėl biz
nio; bet verčiamas savo insiti- 
kinimo; mat, man atėjo mintis, 
kad tokiomis informacijomis, 

aš pasitarnausiu: tiems, kurie 
veikia ir tiems kurie skaito; ir 
dabar aš taip tikiu.

Saugokities pikto roselandie- 
čiai! Aš su jumis! Jeigu aš ką 
dažinosiu, visas svietas žinos.

—Juozas Pupa.

Balandžio 6 d. šv. Antano pa
rapijos svetainėj buvo sušauk
ta viešas vietos lietuvių susirin
kimas tikslu pasitarti apie spar
tesnį rinkimą parašų po petici
ja, reikalaujančia Lietuvai lais
vės. Žmonių buvo daug. Tarp 
kita kalbėjo kun. II. Vaičiūnas. 
Susirinkusieji iš savo tarpo pa
skyrė trisdešimts asmenų para
šams rinktį. Čia jau išrinkta 
specialu valdyba-komisija, kuri

—---- ----------- -----

Ruošimąsi parašams rinkti.
Praeitą ketvergą Norlhsaidės 

parapijos lietuviai turėjo baž
nytinėj svetainėj susirinkimą, 

kad pasitarus dėl rinkimo para
šų balandžio 12 dieną. Susi
rinkimas išrinko komisiją iš 15 
žmonių, kurių uždavinys bus 
platinti kuodaugiaiisiai blankų 
parašams rinkti. Pirmininku 
išrinkta D. Žutautas, jo padėjė
ju K. Bugis, sekretorium W. F. 
Dovidaitis.

KALTINA POLITIKĄ Už 
MIRTIS BEPROTNAMYJ.

gaus sielos tragedija.
Andrius, varpų licjėjas, nulie

jo daug varpų, kurie skamba vi
soje šalyj. Jis pagarsėjo. YJ- 
s(ir jo vardas yra minimas. Bet 
tai mažas jam suraminimas. Jis 
vis siekia prie augšlesnio* kiltes- 
nio. Jo dvasia nerimsta.

Dar kartą jis bando savo spė
kas. Ir naujas varpas, jo geriau
sias darbas, — jo troškimai ir 
viltis — užbaigtas. Bet kaip 
greit jis yra iškeltas, tai]) greit 
jis nusirita ežeran traukdamas 
su savim Andrių.

Andriaus gyvenimo nylįs už
sibaigė, jo senieji idealai subį- 
rėjo į dulkes, ir jis paklydo gy
venimo In'iške....

Nuvargęs, silpnas, sukamuo- 
tas ilgu klaidžiojimu po mišką, 
Andrius pasiekia kalno viršūnę. 
Bet čia jį spėkos apleidžia ir jis 
apalpsta. Ant kalno viršūnės 
gyvena Undiniutė. Ji atranda 
apalpusį Andrių ir suteikia jam 
reikiamą pagelbą. Andrius sa
ko, kad jis kur lai yra matęs 
Undinutę. '

...“Kadaise matęs jau esu ta
ve, bet kur? Kada?... kovojau už 
tave, tarnavau tau — ilgai! 
Troškau į liejinį įdėli tavo bal
są, su auksu jį sulieti, kad 
švenčių dienomis varpe- skam
bėtu. Ir vis nevvko man. Ta-

V v

da verkiau aš kraujo ašaro
mis...“

Ir Andrius vėl grįžta į klonį 
prie savo pačios ir vaikų, — 
kad ten, tarp savųjų, numirus. 
Jį slegia nepasisekimas: jo pa
skutinis varpas geras tik klo
nyj, bet netinka augštumoj.

...“Aš dagi ir džiaugiuosi, 
kad Jisai Itaip smarkiai sviedė 
marte į bedugnę paskui nevyku
siai sutvertą mano darbą: nes 
mano padaras ištikro buvo blo
gas. Varpas, kur žemyn nukri
to, Magdė, ne augšlybėms bu
vo—lietai]) sutvertas buvo, kad 
galėtų kalnų viršūnėse sukelti 
garsą.“

Bet Undinutės melilė pama
žėl sugrąžina Andriui sveikatą. 
Ji suteikė jam įkvėpimą, naujus 
idealus, pasitikėjimą savimi ir 
norą dirbti ir kopties į kalną...

Andrius apleidžia savo na
mus, pačią1 ir vaikus, kad vėl 
grįžus ant kalno — prie savo 
idealo. Ten jis liuesai dirbs. 
•Jis nulies naują varpą, kuris su
kels garsą skambės visur, ak
stiną visus prie kiltesnių idea- 
lų.

...“Bet bus tai varpas, kokio 
dar joks, katedros bokštas nėra 
malęs. Jo garsas — kai]) pava
sario perkūnas kad griauja, 
baubia pievomis aidėdamas! Ir 
štai triulbų jo balsas, griausmin- 
gasai privers nu'lilt varpus vi
sų bažnyčių, ir džiaugsmingai 
skambėdamas apskelbs naujos

(Judinote moka jį suraminti, į- 
kvėpli jį. Priešų grąsinimai ne
įstengė apveikiti jo. Jis išėjo 
pergalėtoju. Bet štai kartą pa
sirodė Audriausi vaikučiai. Jie 
nešė puodų. Tame puode bu
vo molinos ašaros. Tos ašaros, 
kurias jinai išverkė, kada An
drius ją apleido. To smūgio ji 
neįstengė pergyventi. Ir atsigu
lė ten, tarp vandens lelijų...“

Tuo pačiu laiku pradeda gau
sti varpas, paskendusis varpas. 
Jis lyg verkiu, išmdlinėja, grą- 
sina. Tai skambina nusken- 
duolė, Magdė. Ir Andrius nebe
tenka lygsvaros: jis puola nuo 
augšlybių... Gi Undinulė, aplei
sta to, kas jai buvo brangiau
sia, nusileidžia pas Vandenių. 
Ji išeina iš šulnio dar kartą, kad 
pamatyti Andrių.

nutraukiu urtistą nuo uugšty- 
bių.

Ak, naktis, ilga! Bet visvien 
ateis laikas, kuomet Andriaus 
varpas suskambės, kviesdamas 
stoti kovon už laisvę, liesą ir 
šviesą. Nors naktis ilga ir tam
si, nors “nuo jos, kas gyvas, 
bėgą,” bet... “jau Saulė teka!“ 
Jos pirmi spinduliai krinta ant 
mirštančių Andrių... Ncužsitikčklt savo regėjimo pir- | 

majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar kėliau- I 
jaučiam pardavėjui, nes jie su- | 
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Ai turiu 15 metą patyrimą ir I 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti > 
Jums akinius tikrai. Darbą at- ' 
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS

1801 8o. Ashland Are., Chicage, į 
Kampas 18-tos gatvės

3-člos lubos, virš Platt’o aptiekos < 
Tėmyklte j mano parašą • 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki > 
3 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną. Į

NUXATED IRON
“Daktare, 

Šis Receptas Veikia 
Kaip Magikas.

Gydytojas sako, kad Nuxated 
Iron urnai suteikiu nustebi
nantį stiprumą ir energiją vy
rą gysloms ir skaistumą j vei
dus nervuotą, suirusių motery.
Pirmu paklauskite šimtų stiprių, 
sveiku žmonių, kuriuos jus susitik
site, k;j jie naudojo savo stiprumui ir

R
0

pamatysite, kaip daug atsakys “Nušalėti Iron”. Dr. James 
Francis Sullivan, buvusiu gydytoju Bellevue Hospital (Išlau
kinio Depl.) Nevv Yorke ir Westchesler County Hospital, sa
ko: “Tūkstančiai žmonių kenčia nuo stokos geležies, bet jie 
nežino ką imti. Nieko nėra kaip organiška geležis — Nuxatcd 
Iron greitai praturtėti kraują, padaryti puikias, sveikas mo
teris, ir stiprius, (virius geležinius vyrus. Padaryti visai tik
rais, kad mano ligoniai gauna tikrą organišką geležį ir ne tū
lą formą melališkos dalies. Aš visuomet užrašau Nusated 
Iron josios originaliuose pakeliuose. Nuxated Iron padidina 
stiprumą ir pakantrumą silpnų, nervuotų, suirusių žmonių į 
dvi savaili laiko daugely] atsitikimų”.

Išdirbėjų l’»ataba: Nuxated Iron rekomenduota viršuj Dr. 
Sullivan galima gauti nuo bile gero aptiekoriaus su arba be 

Į daktaro recepto ant visiško išdirbėtų užtikrinimo pasiseki- 
I mui arba grąžinami pinigai.

Koronierius (tyrinėtojas) už
vakar pakaltino politiką ir for
mališkumą už belaikes mirtis 
valstijos beprotnamyj Dunnin- 
ge. Nesenai vienas beprotna
mio įmasi numirė po to, kada 
kitas įnamis trenkė jį į žemę ir 
nulaužė šonkaulį. Nesenai vėl 
viena įnamė nuvaryta maudy
tis tapo užleista karšiu vande
nių ir nuplikinta mirė nuo to. 
šitomis panašių mirčių šitoje 
prieglaudoje pernai per metus 
buvo 20. Koronerius pranešė 
tą governeriui, reikalaudamas, 
kad butų tie dalykai ištirti, ir
kas negera, atitaisyta. Governo- 
ras paskyrė komisiją ištirti tuos 
dalykus, bet tiji “tyrinėjusi” 
per keturis mėnesius nieko ne
nuveikė. Mat jiems rūpėjo po
litikos reikalai, o ne prašaliui- 
mas netikusių sąlygų beprotna
my j.

šviesos pasauliui užgimimą“...
Stebėtinas varpas! Tokį var

pą gali nulieti lik tie, kurių ne
betraukia pilkojo gyveninio in
teresai, kurie stovi augščiau už 
klonio gyventojus, kurie gyve
na kalnų viršūnėse...

Linksmai Andrius dirba. Jo 
padangė giedra. Jis tiki į savo 
idealus. Bet šiai vienų gražių 
dieną atsilanko pas jį kunigas. 
Jis girdėjo nuo žmonių, kad 
Andrius veda “nedorą“ gyveni
mą. Esąs sukietėję! griešnin- 
kas. Ir atėjo perspėti: Andrius 
turįs paliauti lai]) gyvenęs, jis 
turįs grįžti į klonį. ‘ Pricšinga-
me allvėjyjc užsitrauksiąs Die
vo koronę. Jo širdį pervirsian
ti vyla...

Andrius ramiai atsako, kad 
jokios vylos jo nepalies lai]) ly
giai kaip nebeskambės pasken
dusis varpas.

Bet kokia yra trumpa prasmė 
tos ilgos ir gražios pasakos? 
Vienas gali priduoti “Paskendu
siam Varpui” vieną prasmę, o 
ki(las-kitonišką. Ir aini g«di bū
ti teisingu arba abu klaidingi, 
pasakė žymiausias pasaulio kri 
tikas G. Brandos.

“Paskendusio Varpo” pasaka 
gali reikšti kiekvieno liesos ji<- 
škotojo istoriją. Andrius gy
vena klonyj. Bet naujai gims- 
tantįs idealai neduoda jam ra
mumo. Jis vis įieško kelių, kai]) 
pasiekus savo idealus. Savo 
senuosiuose darbuose jis nebe
mato prasmės: jie tokie menki, 
niekingi Undiutės asmenyj, 
kuri yra jaunystes ir laimės 
simbolas, jis pamalęs savo tiks
lą Tas tikslas spiria jį aplei
sti klonį — išsižadėti praeities 
idealų ir eiti į augštybes prie 
k ii tesi) ro, laimingesnio gyveni
mo. Iš čia jis paskleis naujas 
idėjas tai’]) žmonių kurion 
kai]) gaisras nušluos praeities 
prietarus...

“Varpas! Varpas!” Tas senas, 
jau palaidotas... Jis skamba! 
pa laidotas garsas veržiasi augš- 
tyn — lai alpdamas, tai griau
damas... Tai]), praeities atbal
sis gaudžia. Perilgai Andrius 
gyveno klonyj. Jis užsikrėtė to 
klonio prietarais ir konvencio- 
nališkumais. Pervėlu: sunki na
šta traukia žemyn, palaidota 
praeiltis vėl grįžta...

Ir Andrius puola...

Ruduo. Nejauku. Upės patvi- 
nusios. štai, netoliese, plau
kioja gulbė. Ji sužeista. Medė
jas pašovė jai vieną sparną. 
Karts nuo karto ji bando lėkti. 
Suplasnoja savo galingu sparnu, 
pasikelia kiek nuo vandens ir 
vėl krinta atgal. Ji klegia pik
tai, mėtosi į šalįs ir vėl bando 
lėkit i. Bet visvien ji nebeiškils į 
padanges, ndbelėks į šiltus kra
štus. Pašautas sparnas traukia

Ir šitą tai]) nepaprastai puikų 
veikalą lietuviai turėjo progos 
pamatyti scenoj. Chicagos ga
biausios lošėjų spėkos susivie
nijo daiktan ir balandžio 6 die
ną pastate “Paskendusį Varpą“ 
C. S. P. S. svetainėje.

Atsižvelgiant j tas klintis, ko
kias teko pergalėti vakaro ren
gėjams, vakarą reikia pavadin
ti pilnai vykusiu. Liko parū
pinta atsakančios dekoracijos, 
kurios tikrai sudarė pasakiško 
pasaulio iliuziją. Lošėjai ir-gi 
buvo neblogi. Gerai lošė Undi- 
nute (p-lė L. Žilvičiutė). Ji pui
kiai atvaizdino savo rolę. Ji mo
kėjo suprasti, įsigilinti į ja. Ir 
paskutiniame akte, paskutinia
me savo pasikalbėjime su And
riu, ji darė tikrai puikų įspūdį. 
Trumpa tai scena, bet nepapras
tai reikšminga. Undinulė pri
klauso Vandeniui, tam Vande
niui, kurio jinai neapkenčia. Pa
sirodo Andrius. Jis šaukia ją. 
Šaukia ją ir Vandenius, jos vy
ras. Undinulė atsako: “Aš ci
nu!“ Ir itame atsakyme tiek 
daug jausmo, tiek daug reik
šmes! Tuose dviejuose žodžiuo 
se slepiasi jos atsinešimas į 
Vandenių ir kai]) nėpaprastai 
sunku vėl grįžti pas jį.

Girinis (J. Šaukimas) buvo 
tikrai geras tipas. Jis lošė pui
kiausiai. Ir Vandenius buvo 
neblogas. Bet neužsimoka vis
ką varyti per “šerengą“. Gana 
to, kad abclno lošimo įspūdis 
pasiliko neblogas. Tiesa, jeigu 
Andriaus rolė butų buvusi at
likta geriau, įspūdis butų visai 
geras...

Buk kaij) nebuvę, bet vakaro 
rengėjams ir lošėjams reikia 
tarti ačiū už pastatymą “Pa
skendusio Varpo“, Gal pama
žėl ir mes suprasime, kad sce
na yra ne vien tik “juokų vie
tą”, bet ir galingas apšviotos 
gimdrts. Kilos tautos jau se
nai tatai suprato. Laikas ir 
inumis, — K. A.

DIDELĖ KBAUTUVfi įvairių au
ksinių bei sidabrinių daiktų, kaip 
tai deimantų, laikrodžių, žiedų ir 
tt. Parsiduoda senoviška kaina.

Taipgi taisoma laikrodžiai. Užga- 
nčdinimas gvaranhiotas.

Pcter A. Millcr
2128 W. 22 St., Chicago

Prone Canal 5838
Skyrius 4906 W. 14 st., Cicero

I Dr. A. R. Biumenthal I

Akis Efx»minuojK Dykai
Gyvenimas yra { 

tuščias, kada pra S 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam c pagerinta Oph- i 
thalmometer. Y- * 
patinga doma at- 
kreipiama i vai- p

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. * 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną, j 
4649 S. Aahland av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR. G. M.GLASER
z Praktikuoja 27 metai 

Gyvenimas ir Ofisas 
$14» S. Morgan St, karti M K

Chicago, 1H.
SPECIALISTAS 

Moteriškų ir Vyriškų 
laipgi Chroniškų Ligų 

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

daliomis nuo 9—2 popiet 
' Telephone Yards 687'

Telephone Yudi 5932

3109 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto j 

ir nuo 5 iki b vakrat

DR. M. HERZMAN !
i š R u s i j o 5 ;

Gerai lietuviams žinomas per J6 me
tų kaipc patyręs rcydytojas, chirurgą- 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligaa, vy- Į 
ii;, moterų ir vaikų, pagal naujausias 1 
metodas X -Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. Ifitb 
St. netoli Fisk St.

2 pietų. J? < 
?anal 8110 į 
ited Street ;

VALANDOS: Nuo 1C-? 
6—8 vakarais. Telej-hcre < 
GYVENIMAS: 8412 S. H&3

VALANDOS; 3-1

lerid. 939 8. Aehlaąd Blvd. Chicage 
TslsptUM Uayv&rket 31144

DR. A. A. ROTH
SUSAS GYDYTOJAS Ir CHI^UIGA*

iiMdeliitea Moteriške-
Velką Ir vhą ehroMlšką lirą

Ofl»M: 3314 8. Haleted SU, Chfca* 
TsHrkee. Prevsr

VAhANOOfit -11 rrt«; S -4
T K vakare 16-—lt

žemyn...
Taip ir su Andriu. Jis sužeis

tas, sužeistas praeities. Nors 
jam ir pasisekė užeiti ant aug- 
štybių, bet “Paskendusis Var
pas” — palaidota praeitis trau
kia jį atgal.
Audrinsi mirštą. Bdl nors 

įnirdamas jis pamato saulę ir 
nugirsta lokių varpų gaudimų, 
kokius jis bandė pats nulieti.

“Ten augštai, varpų gaudi
mas ir Saule... Saulė! — Ak, 
naktis ilga!“

Tai tokiu gali būti G. Haup- 
Smanno “Paskendusio Varpo“ 
prasmę. Sulig kilos versijos, 
Andrius reprezentuoja artistą, 
kuris įieško naujų kelių dailėj. 
Undinulė lai gamtos simbo
las. Ir Andrius nori susilieti su 
gamta, nori išreikšti ją savo 
lvariniuose. Rezultatas tas pats: 
Paskendusis Varpas — praeitis

n JOSEra G WDL0N '
LIETUVIS ADVOKATAS 

29.8. U Šalie 8L 
Telephone Central 6390

Vakarai*
2911 W. 22nd Street 

Telephone Central 6990 
š_______________________ _ - — f

Dr. Leo Awotin |į
Gydytojai, Chirurgą*, Akašerie i'

U
1920 So. HalBted SU, Chkaro. B
Kalba' lietuviškai, latviškai Ir h 

rusiškai. ’ |

Telephone Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

33()3 S Morgan St, Chicago, III

Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va- u 
kare. TeL Canal 4367. į į

Telephone Yards 5834.

Vyrišky Drapanų Darganai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkolai. vertčs nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 
$15 ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų overkolų.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
verkolai, vertės nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir augščiau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams siutai 
nuo $3.00 iki 7.50

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir va 
karais.

8. GORDON
1411 S Halatml eta Ckkage, 1H

D r. P.G. lieguer į 
Priėmimo valandos nuo 8 ik) 1> ™ 
ĮŠ ryto ir nuo 7 iki I vai. rak į 
3'125 So. Halrted SU, Chlcagn. f



NAUJIENOS, CKteago. II’ Utarninkas, Balandžio 8, '19

Pranešimai ASMENŲ JIEAKOJIMAJ REIKIA DARBININKU JIEšKO partnerių DRAUGIJOS IR ORGA- | , * j • | • Į * -
WT_— a ziti/ah ' dlenyje po pirmos kiekvieno inčne-

Pastaba ataiunčiantfcm* draugijų

Draugijų viršininkai ar tgalib- 
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi butinei ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavardę ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus elc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti

— Redakcija

J1EŠKAI' draugų gyvenančių Du- 
nbar, AVis. (svarbus reikalas), la
bai busiu dėkingas, jei kas nurodys 
adrisą ūkininko arba šiaip gyven
tojo iš apielinkes Dunbar AViseon- 
sin, Marnelte Co.

John Baris,
Mindei), AV. Va.

REIKIA 5 kriaučių prie moteriš
kų siutų. Gera mokestis. Pasto
vus darbas.
1618 Vau Buren st., Chieago

Box 135

BI'IKIA siuvėjų ir fillerių prie 
moteriškų siutų ir prie abelno dar
bo. Augščiausia mokestis ir darbas 
visą metą.
1618 Vau Buren si

REIKIA žmogaus su *1000 arba 
$1500 Į partnerius Į biznį, užlikrin- 

j ta neapleisti, kadangi aš turiu per
daug darbo. Ateikite arba rašykite.

Joseph M. Ažukas, 
331)3 Auburn avė., Chieago

NAMAI-ŽEME

NIZACIJOS'
Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas?

šio/ 7 vai. vakare, .1. Gruzdžio ir P. 
Rai.šučio svetainėje.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

LSS. 174 kp. renčia prakalbas se- 
redoje, balandžio 9 d., I.ibirty svet., 
3925 S. Kedzie avė. Pradžia 7:31) v.

Inžrnga visiems viliu. Kal- 
Dtmduiis ir Dr. A. Montvi-bes

das. Draugai ir draugės.' Nepamirš 
kitę atsilankyti visi kiK.sk.iitlingiau 
šiai, nes išg'rsitc d.utg n u ju negir 
dilų ii sva’H) dalvku 1 omitetas

pamargini- 
balandžio 

1822 AVabansia

Svarbios prakalbos su 
mals rengiama seredoj, 
9, Liuosybės __
avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. Kal
bės K. Geležėlė ir kiti. 'Atsilanky
kite visi vyrai ir moters susipažint 
su PPD. idėja ir tikslais.—Komitetas

AVest Pullman. III. — I.SS. 235 kp. 
lavinimos susirinkimas įvyks sere- 
doje, bal. 9, Lietuvių svet., 11916 
So. Halsted st. Pradžūi 7:30 vai. v. 
Tema diskusijų: “Katrie teisingesnę 
poziciją užipia, dešinieji ar kairie
ji socialistai*’. Kviečiami ateit ir 
tie, kurie ntprigulite prie kuopos.

—Komitetas,

Kensington. — Liet. Suvienyta 
Valgomų Daiktų Bendrovė laikys 
savo susirinkimą bal. 9 d.. 8:30 y. 
Vakare, A. Žilevičiaus svet., 361 
Kensington avė. Draugai būtinai at
silankykite, nes bus svarbus 
mai. - Prot. Rast. Ig.

nutari-
Buzas.

Roseland. — LMPS. 25 ir 
bendras susirinkimas tikslu

67 kp.
suvic-

rijos nutarimą, įvyks seredoj, bal.
9 d.. 8 vai. vakare, Palmer Park sve
tainėj. A'isos narės abiejų kuopų 
kviečiamos atsilankyti pažymėtu 
laiku.

LMPS. H! Rajono Valdyba.

Roaeland, III. — Aušros Knygyno 
Palaikančių Draugijų Delegatų siui-

30 vai. vak., 10900 Michigan avi-. 
Aušros kambariuose. Visi delegatai 
kviečiami atsilankyti paskirtu lai
ku. Rašt. I*'. Bruškailė-Verek: jieni.

L8R. 234 
mas Įvyks 
su: 
bi). 
nai 
ti.

kp. komisijos susirinki 
ieredoj, bal. 9 d., adre

2306 S. Stale str., ant 
Pradžia 8 vai. vak. 

iai kviečiami būtinai
Komisijos 
alsilanky - 
Audickas.

Nori h Sidės Viešas Knygynas ren
gia didelį piknikj nedėlioj, gegužio 
11 d., National (iro ve darže ir šiuo- 
mi prašo 
pielinkės

visų kilų draugijų šios a*

KOMITETAS

45 kp. susirinkimas bus u- 
bahmdžio 8 <1.. -7:30 v. va-

I DLD. 
larninke. 
kare. Meldažio svet., 2242 AV. 2‘lrd 
PI. Visi nariai prašomi atsilankyti 
ir atsiimt prisiųstas iš Centro kny
gas. —Valdyba

Bridgeporto Draugijų Sąryšio ’.o- 
misijos susirinkimas bus utarnin- 
ke, bahmdžio 8. 8 vai. vakare, 3336 
S. Hahted st. Visi nariai tc’ksitės 
atsilankyti laiku. —F. Kalinas

Chorų domai. — A'iaų tų chorų, 
kur priklauso Susiv. Liet. Soo. Dai
nininkų Amerikoj, valdybos šiuo y- 
ra prašomos prisiųsti savo adresus 
naujai susivienijimo valdybai. Sius
kite juos sekretoriaus a»ir»’«u: F. 
Janilionia, 2526 AV. 45 PI., Chieago,

laudžio 8. 7:30 vnl. vuk, Malinau' ko 
svetainėje, kerte Halsted ir 19 gat
vių. Visi nariai malonėkite ateiti i 
susi rink irn;}. * ... Valdyba.

. .LFF. 12 kp. rengia protekciją uta- 
rnlnke balandžio 8 d. Mildos svet. 
Prelegentu bus A. Margelis. Skaitys 
tema: “Ar žmogus turi dūšią?” Visi 
kviečiami atsilankyti. —Komitetas.

PA.IIEŠKAU savo brolio Petro Ta
utkaus, kuris balandžio t d. išėjo 
nuo manęs ir nesugrįžta. Jis pats 
arba kas kitas duokite žinoti, nes 
mums labai didelis nesmagumas, ka
dangi nežinome kur jis randasi.

Kazimieras Tautkus,
1821 S. Ruble st., Chieago, III.

PAJIEŠKAU savo švogerio AVm. 
Stankevičiaus, Vilniaus gub., Tra
kų apskr., Jezno valsčiaus, mieste
lio Nemajūnų. 3 metai atgal gyve
no Sheboygan, AVis., iš ten išvažia
vo i Couh. valstiją. Jis pats ar kas 
jį žinote malonėkite pranešti.

Pr. Anuškevičius, 
Hok I Gauti, Madison and Markei 
sts„ Chieago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS švarus kambarys 

dėl dviejų vaikjnų, pas lietuvius 
BridgepoA^zapielinkėjc. A’algis turi 
Imt namrr^pataisomas ir kad butų 
nedidelė šeimyna. Atsišaukite grei
tai laišku.

Stasys Antaninis, 
1,0501 Michigan avė., Chieago, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA šeimyninkė prie 

mažos šeimynos. Mergina arba na
šlė be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis Atsišaukite greitai į 

OREMUS CHEMICAL
LABORATOBY

1718 So. Halsted St., Chieago, III.

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

rie yra apsipažinę su žmonėmis ir 
turi daug pažįstamų, visi galės pa
dvigubint savo algą nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY I.AND LNVEST. CO. 
3301 So. Halsted St.. Chieago, III.

REIKIA Darbininkų prie cukri
nių burokų. Vedusių arba pavie lių 
ypatų. Augščiausia mokestis moka
ma Michigan. Dykai namas remtai, 

dykai kelionė su perkraustymu. 
Kontraktas be atidėliojimo, kaip tik 
mes esame prisirengę prie anksty vo 
darbo. Pasimatykite su musų agen
tais Chirago.ic šiose vielose.
‘ i s Al. AVeber’s rame, f642 Orchardd 
Si, bile dieną nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Pas J. Ai Lopez 1724 \A’ Harrison 
SI., bile dieną nuo š ry to iki 9 vak. 
Chas. Kassay’s ofise, 9328 Coll.ige 
Grove Avė., hite diena nuo 8 ryto 
iki 8 vakare. Andrew Mikek, liti AV 
181b St., bile dieną nuo 8 ryto iki 
8 vakare. Pekete 
AV. Grand Avė, 
iki 11 ryto,

MICHIGAN

ir Sons ofise, 1957 
Nedaliomis nuo 9

Sugina y, Midi

BEI K AI .A 11J A M i n t ei igen t i šk ų
merginu į ligonbulį lavintis būti 
nursėmis. Išmokinau) j trumpą lai
ką. Labai gerą proga.

Atsišai/kile
Dr. G. M. Glaser,

3149 So. Morgan st, Chieago

REIKIA kukoriaus pas kunigą. 
Gera užmokestis.

AV. J. Matheney,
71K N. Adams st., • Chieago

Tel. Monroe 4532.

RFIKTA merginos prie abelno na
mų darbo, šeimyna susideda iš dvie
ju užaugusiu žmonių. Atsišaukite 
nuo 5—8 vai. vakaro. 
1929 Graud Blvd Chieago

REIKIA melžčjo ant ūkės, malio- 
rių, millrights, janitorių, Gordon 
feedcrių, pečkurių, automobilio ir 
vežimų ma’evotojų, vandens prižiu- 
r’toįų. vvrų prie gręžimo. Invairių 
darbininku Į holelius ir restoranus 
prie Įvairių darbų $40—$75 i mė
nesi. Vaikų II metų ir senesnių 
prie ofiso ir dirbtuvės darbu, rabi
no* <li»bėjų, inžinierių, ant ūkės da-

vus darbas. Bufferių, pališiuotoįų, 
apsukraus žmogaus, Imr-rių, me
džio dirhėių įvairios rnšies.

MOTERŲ REIKALAUJAMA. Dar- 
b*ninkių • Indelius ir restoranus 
prie Įvairių darbų, indu uh'v-’ju 
naktimis ir dienomis, molėm į dir-

Moterų prie trumpų darbo valandų

• " ............................. i $15 i savaite. Nedėliomis nedirba-
ASMENŲ JIEŠKOJIMAI ma. Ofisų ir namų valytojų. Pri<> 
_____ | stalu patarnautojų, skalbėjų,
PAJIEŠKAU savo brolio Joe Gal

diko, paeina iš Kauno gub„ Telšių 
pav., Kielių parap., kaimo Viešlo- 
vėnu. Pirmiau gyveno Chieago, iš 
ten išvažiavo Į Burnhnf, III. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žinote pranešti 
sekančiu adresu:

A. Galdikas,
2005 Price st., Scranton, Pa.

iki $3.00 > diena.
SOUTH PARK FMPLOYMENT

4193 S. Halsted st., 2-ras augštas.
Visi darbai South North ir West 

pusėje, t Kalbama lenkiškai).

REIKIA lietuviško aptiekoriaus, 
kad galėtų vesti visą biznį, gera mo
kestis.

J. Mockevicz,
2312 So. Leavitt st., ChieagoPAJIEŠKAU pusbrolių Petro ir 

Juozapo Gruzdžių. Paeina iš Kau
no gub., Raseinių pav., Veviržėnų 
par. kaimo Arvidit. 6 melai kaip 
Amerikoj. Keletas metų atgal gy
veno 1632 S. Frank st., Pbiladel- 
phia. Pa. Palis ar kas žinote malo
nėkite pranešti

F. Gruzdis,
P. O. Box 103, AVest Frankfort. III ,......- . . . . .bužui krautuve: geras dalbas dėl at- 

i sakančio žmogaus.
Pervirai B. Palmer Co., 

pajieškau Juo- 3G7 W. Adams st.. Chieago
Tel. Franklin 3715.

REIKALINGAS buferis, kuris ga- 
kalbėti angliškai.Ii

3209 Lowe avė., Chieago

REIKIA porterio j moterišku dra-

Aš, Jurgis Bush, Kastancijos Na- 
valinskaitčs vvras į " 
zano Navalinsko, Kauno gub., Pane
vėžio pav.. Parijų sodžiaus, Vabal- j _
ninku parap. Jis pats tegul ntsifan-1 pninku parap. Jis pats tegul ^tsišaii-' REIKTA barberio vakarais arba 
kia arba kas žinote praneškite jo- ant visados. Darbas pastovus, gera 
adresą. J mokestis atsakančiam

Gricius, Bush, Atsišaukite greitai.
1717 Union avė., Chieago, III, 3258 So. Morgan st Chieago

Chieago

REIKIA siuvėjų. Imšelmanų, fini
Darbas pastovus. Gera tuošorių.

• kestis. Atsišaukite prieš 9 vai. ryto.
Unitad C.lothing ('.o., 

211 AVest 121h St., Chieago

PARDAVIMUi
Parsiduoda labai pigiai mo

teriška (IraiianŲ dirbtuvė taipgi vi
sokių trhningų ir rakandų. Pnrsi- 
duos viskas sykiu arba atskirai. 
Pardavimo priežastis ta, kad darbo
patirsite ant vietos. Kas norite pir
kti atsišaukite po numeriu
1730 So. Union avė., Chieago, III.

f PARSIDUODA Express vežimas 
I arklys, pakinkymas ir visi reika- 
i lingi pOe to daiktai. Atsišaukite

1997 S. I dste-l st.. Chieago, III. 
Tel. Ganai 2152

PARSIDUODA PIRMOS KLE.SOS 
BUč.ERNE IR GROSF.RNP.

Kas norite turtą įgyti, tai pirkite 
ta biznį, nes aš išvažiuoju į Lietuvą. 
Turiu šlako už $2.200.00, o įtaisymas 
$1,200.0(1, biznio darai: 700.00 į še- 
šes dienas, nedėliomis uždarytų. Or- 
drlių nk jokių nevažioju; turiu pen
kis ruimus užpakalyj — $30 doleriu 
rendos. Aplinkui gyvena visokių tau 
lu žmonės. Atsišaukite:

K. SVEDRYS
Box 337. Frankfort, N. Y.

PARSIDUODA labai pigiai .veži
mas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakin
kiu extra vienienai ir lt. Atsišaukite 
pažymėdami No (i 1739 So. Ilaistei! 
SI. Chieago, III.

PABS1DUODA kendžių ir cicerų 
laundry ofl'-as su 3 kam- 

Banda 12 did. Į mėnesį.
storas ir 
bariais.

Chieago

PARDAA’IMUI lietuviška bučornė 
ir grpsernė. .šviežias lavoras. Par
duodu iš priežasties kito užsiėmi
mo
669 AVest l.lth Plaee. Chieago

PARDUODAMA pigiai Ice box, H 
p- r 10. Sami te, Bueher Boy ir Ske
lbs (Vogos). Dayton compulin,

Tel. McKinley

PARSIDUODA auth'ka geroj Ii tu- 
v'škoj apielinl.ėi AA’est Sid<‘j: biz
nis yra gerai išdirbtas per 8mehis. 
Parsiduoda iš priežasties nesveika-

.1. Mickcvicz, 
vilt st., Chieago

PARD'V’MI’I č.•versl'n laisvom 
š;>pa. Uždirbama nito *79 iki $99 
; '■avilę. P;u(it!osiu pigiai.
2911 AVest 381h st., Chieago

RAKANDAI
EK.TRA BARGENAS.

$200 dubultii springsu Phonogra- 
fus, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dei
mantine adata. rPaipgi vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas, mie 
pamojo gambario setas, davenport, 
aksomo (tironai, rankomis jiiešti pa 
veikslai ir lt. parduosiu už bBe tei
singą pasiūlymą. Nepraleiskite šių

bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

TIKTAI ši MĖNESI
UŽ $55 nupirksi puiku tikros sku

tos seklyč:os setą, vartota tiktai 30 
dienu, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratu.št'nti daug kilų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
'rdoui pianas ir fonografas. PBI- 
SH’$(MAME UŽ DYKA. Priimsime

BARGENAS: Parduodu sav • pui
ki.) fermą 21)1) akerių juodžemio su 
moliu, visa puikiausiai išdirbta, 
puikus budinkai Lietuviškoje kolo
nijoje Gelžkelio stotis ant kampo 
fermos, 8 mylios nuo didelio mies
to iš vieno šono ir lt) mylių mm ki
to didelio miesto. Specialifikai iš
dirbta dėl RUGIŲ, AVIŽŲ, BUl.BIU 
ir lt. Ateikite pas mane aš parody
siu jums paveikslus tos mano fer
mos.

S. Sokalskis, 
l.owc Avė., Chieago, III.
Bonlevard 1001 1.

P. GRIGAITIS, Prezidentas,
1840 S Halsted St., Chieago,

K. JURGELIONIS, Vice-Prez.,
3133 Emerald Avė

A. LAUŠ, Sekretorius,
1840 S. Halsted St

K. GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chieago, JI!

K-to Nariai:
ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chieago, IL 
.1ULJA ŽEMAITĖ,

2919 AV. Division St.. Chieago, U

( liirago,

K. Bagis, pirmininkas. 
1714 AVabansia

J. Dauginis, vice-pirmlnlnkas, 
1604 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1049 Marshfield 
iždininkas.

1719 Eilėn st. 
atsibuna pirmą kiek- 
seredą, vakare, 1822

J. Antanavičia,

Susirinkimai 
vieno mėnesio 
AVabansia avė.

Avė.

nve.

avė.

SPECIALIS PASIŪLYMAS
balandžio menesyje

Mes duodame vieną karvę, dvi 
kiaules, ir 12 vištų kiekvienam, ku
ris pirks vien:) iš šių 40—80—160 ake
lių farina. Dobilų ir bulviu viela, 
ari i ežerų. Vilas paviete, AViscon- 
sino valstijoj, kaina $20.00 už ake
lį, lengvas (mokėjimas.

Atsišaukite G. F. SANBOBN (sa
vininkas) arba rašykite lietuviškai 
CIIAS. GODLESKI (tos kolonijos 
atstovas). 122 So. Micbigaii Avė. 
Room 908, Chieago, III.

UKES
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę AVisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kilų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
liks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor, Lincoln ir Langdalc pa
vietuose, AVisconsin. ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir lt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite i mane bile kokią die
na po šešių vai. vak.

Antcn Paulick,
807 Lincoln Avė., Bockford, Ib

PARSIDUODA mūrinis namas ant 
augštų, 2 metai kaip statytas, toš
is lotas sale ir staldas dėl trijų 

Parsiduoda labai pigiai iš
c
karvių.
priežasties išvažiavimo ant ūkės. Par 
duosiu pigiau negu prekiuoja. L tūk
stantį Įmokėti, likusius ant lengvo iš
mokėjimo. Namas pats išmoka. Sa
vininkų galima matvti vakarais ir 
nedėliotus diena po No. .3009 AV. 53rd 
St., 1-mas Floras.

I PARDAVIMUI gera farma 70 ak
rų arba galima mainyti į namą. A’ra 
kas reika’inga prie gyvenimo. Ari- 
sokios mašinos ir nauja kuliama 
magina. I abai 
anli prie kelio, ąbti ))rie miesto — 
2 mylios. Galite a’važiuoli vaka
rais nuo 6 ik< 10' vp).

P. RIŠ KUS,
’ 2837 So. Emerald Avė., 1-mos lubos

ir nauja 
draŽi vieta priein-

PARSIDUODA 2 augštų puikus 
mūrinis namas po 5 kambarius, ra
ndus neša $27 į mėnesį, kaina -1800; 
namas randasi netoli Šv. Jurgio ba
žnyčios; tas namas turi būt parduo
tas Į trumpą laiką. Atsišaukite pas 

Sirumskį,
13346 So. Halsted si., Chieago

2810 Ay. Harrison st.
Aldam nuo !) rylo iki 9 v:tk. Ncde- 

liomi.s nuo 10 iki 4 vai.

PARSIDUODA pianas, vargonai ir 
french-horn; taipgi parsiduoda 

i rankiai ci'/aram.s dirbti, kaip I 
I presai muldės ir lt, Atsišaukite 
1 Pančiu addresu:

3416 Aubitrn avė. Chieago,

MOKYKLOS

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st.. 2407 VV. Ma- 
dison, 1850 N. AVells st.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

Rytmetinės žvaigždės Pašalpos, ir 
pasilinksminimo Kliuho valdyba:

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

d.

i i 
tai
s e

Mokykit* Kirpimo ir DeHigning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalą 
Musų sistema ir ypatiškas mokiu) 

mas padarys jus žinovu į trumo* 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-designing ir siuvitm 
skyrius .kur mes suteiksime praktiš 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos mus v 
siuvimo skyriuose.

PARSIDUODA (rakandai. Atsi
šaukite
912 AV. 19th st.. 1 mos lubos, iš frono 

Chieago, III.

PARDUODU dviejų kambarių na
minius rakandus, 1 mėnesiai pirk
tus virimui ir kepimui gesinis pe- ! 
čius. Galima kūrenti kietomis ir 
minkštomis anglimis.

Joe. Kaimiškas,
916 AVest LSIh PI., CIHCAGO

UI. 1

Iatuvuii'j □nvituunc.
lųs esate užkviečiami aplankyti b 

pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
* dieną ir vakarais ir gauti specialil 
kai pigią kainą.

j Petrenos daromos pagal Jūsų mie 
1 rą — bile stailės arba dydžio, iš bi

MASTER DESIGNING SCHOOL
J. F. Kasnicka, Perdėtinir

118 N. La Šalie gat., prieš City Hat 
Atsišaukit ant 4-to auffStn

JVAIRŲS SKELBIMAI
STOCK’AI—ŠĖROS.

PARSIDUODA 200 Ščrii Burk Run 
Oil and Rcfining (jo. Kompanija 
parduoda po $2.00 šėrą, o aš nar? 
duosiu po $1.60 ir galima pirkti po 
100 šėru. Ir šitas kompanijos Še
rai labai kpn ir išmoka gerus divi
dendus. Plačiais: viską naaiškiusiu
ant v;(«tos. Meldžiu «tsiša"kti Iniš- I 
ku arba ateikite po šiuo adresu:

L B.,
711 AVest 3llb SI.., Chieago, 111.

MUSŲ SĖKLOS DYGSTA
Mes turime visokios rųšies sėklų 

dėl ŪKIŲ ir DAR^Ų. Pirmos klesos 
sėklos už nebrangią kainą. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainų sura
šo,

Hlgh Point Seed Farm
5 Woodland Park, Rochester, N. Y

MES PėRKAMė Liberty bondsus, 
mokame augščlausią mokestį. Ga
lima pigiai gauti gražnų.

MAIDEN LANE JEAVELRY CO., 
1116 Milyvaukee avė., Chirago

REIKALE pilietiškų popierų. Kas 
antra diena aš važiuoju į vidurmie- 
stį ir išimu Amerikoniškas popieras 
•avo žmonėms. Taipgi parduodu 
knygutę: įstatymas Valstietinimo, 
iš kurios išmoksite klausymus lietu
viškai ir angliškai.

jums atsiųsiu knygutę. 
Joseph M. Ažukas,

Auburn avė., Chieago

Atsiųskite 35c
o as

3303

J. Chepailis, pirmininkas,
1661 N. Oakley Blvd. 

T. Sabiecki, pirm, pagelbininkas,
2042 Homer str, 

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

Rasimas, iždininkas,
1815 N. Hoyne Avenue 

Kitchas, finansų raštininkas,
3646 Hamilton Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirmą ket
vergi) kiekvieno mėnesio, Liuosy
bės svetainėje 1822 AVabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

K.

K.

A.

Shatkus, pirmininkas,
.344 E. 116 Str.

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

Baltremas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė. 

Norbutas, finansų raštininkas,
27 E. 102 Place.

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio 1*. Shedvillo svetainėj, 341 Ken- 
singlon avė.

J.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU
VOS BROLIU h SESERŲ VALDYBA

Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliuho 
valdyba 1919 metams:

S. S. Meškauskas. Pirm., 
3752 So. AVallace si.

K. Kunea, Vice-pirm., 
' 3126 So. Lowe

K. J. Petroks, Nut. Rašt.
3422 So. Lowe

Gustaitis, fin. rašt.
2856 AV. 38 PI.

avė.

avė.
.1.
J. Žilvitis, ižo.

841 W. 33 si/

CICERO LIET, VYRŲ IR MOTERŲ 
APSVILTOS DR-.IOS NAUJOJI 

VALDYBA

Agota Kaminskienė, pirm., 
1436 So. 48th Ct., Cicero, III.

Juozapas šiniKus, pirmininkas, 
10707 AVabash avė,

Stanislovas Shimkus, vice-pirminln..
10707 AVabash Avė 

F. Grigula, prot. raštininkas.
10443 AVentwortb avė. 

Vladislovas Markauskis, kasierius,
355 Kensington avė.

Ant. Bertašius, pinig. raštininkas, 
349 E. 115 St. Kensington, TU.

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas pirmą pėtnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
!•'. Shedwillo svetainėje. 341 Kensin
gton avė., Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutis

1104 So. 18 Ct..
S. A. Vasiliauskas, Prot

1302 So. 50th avė., 
V. Shileika. Fin. sekr., 

1409 So. 49 avė.,
M. Bartkienė, Ižd., 

1500 So. 48 Ct., 
Iždo globėjai: 

1334 So. 48 avė., 
čkienė, 1225
J. Maražas, 
ro, UI.
T. Bartkus,

Cicero, III

Cicero, III.

Cicero, III.

Cicero, III.
V. Stanislovaitė, 
eero, II].; A. Do- 

So. 50 avė.. Cicero, III.; 
1530 So. 49 avė., C.ice-

_____  , maršalka,
1500 So. 48 (jt., Cicero, III. 

(j. Tuskienis, Org. Užžiur.,
1225 So. 50 avė., (’.lcero, III.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Valdyba 1919 metams

Ed. Čepulis, pirm,
4028 So Artesian Avė 

l.aiidanskis, pirm, pageli).
1439 So 50th Avė, Cicero 

Žilinskas, nut. rašt
2351 ITamhurg St, 

Frank Micklin, turtų rašt.
1906 So. Union Avė 

Chs. Maskin, kasicrius
(>(»K AV. 18th St, 

Ant. Selemonavičius, ligonių apiek, 
1823 So. Peoria SI 

Susl'inkimai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Ima 
vai po pietų, Jul Malinausko svotai 
nėję, 1813 So. Halsted St

M.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS

Pidamasis Komitetas
A. Pctralis, pirmininkas 

3343 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. Winrhester Avė.
.1. Degutis, sekretorius

2228 Coblenz
Komiteto nariai:

P. Jakavičia, 927 AV. 33rd PI.
J. (lustaitis, 2856 AV. 381h PI.
J. Vi lis. 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

M, i:rtT VOS BROT 
IR SESERŲ 

Kensington, III.

St.

Susirinkimai ntsibunn kiekvieno 
mėnesio pirmą penktadienį, Frank 
Shedvillo svetainėje, 341 E. Kensing 
ton Avė, Kensington, III. a

Valdyba:
D. Shatkus, Drez.

2111 E. Kensington Avė. 
Jonas AVilkas, vice-prez.

206 E. 118th St.
AV. Markauskas, iždininkas,

355 E. Kensington 
F. Grigula. prot. rašt.

10449 So. AVentworth
AAr. Dargis, turtų rašt.

10520 So. State St.
Norintieji prisirašyti atsilankyti 

į susirikimą. Įstojimas pagal amžių 
ir konstituciją.

Avė.

S. L. A. 55 Kp. W. PULLMAN, I 
Valdyba 1919 m. ir jų adresai

Kažys Mačiulskis, pirm.
11927 Union Avo.

Kažys Kaličius, pirm, pagelbininkas, 
835 AV. 122nd St. 

Ona Mačiulskicnė. nut. rašt.
11927 Union 

Andrius Statkus, turtų rašt.
120 Union

Gruzdis, iždininkas,
722 AV. 120th St. 

Boreika, ddoklerįinkis
11826 Lowe Avė. 

BienŠas, kvotėjas,
3310 So. Halsted St., Chieago 
Kaličius, organizatorius,

835 AV. 122nd 
Laukis, durininkas, 

12143 Green

Jonas

Stasys

Jonas

Petras

Avė.

Ave.

St.

St.

DR-TĖS MEILĖS LIET. AMERIKOJ 
... VALDYBA (CICERO, ILL.):

Frank Sadauskls. pirmininkas,
1522 — 49lh Avė.. Cieero, III 

Kazimierus Bladikas, vice-prez., 
Antanas Mortfcvich. prot. raštinink..

S. Union Avė., Cicero, III 
AA’edcekis, fin. rašt.,

555 AV. 141b SI. City 
švedas, kasicrius, 

eentralinis rašt.,

1923 
Izidorius

Juozapas
Petras Balnius,
Petras Venckus, kasos globsiąs, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekunas. 
Antanas žičkus, pirmas maršalka. 
Geo. M. Chernauckas, antras marš.. 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Savitar
pinės Pašelpos, valdyba 1919 metų.

P. Svelnis, pirmininkas,
1732 N. Tineoln St.

Fel. Brazis, vico-pirmininkas.
2120 N. Marshfield Avė. 

L Kalpokas, nutarimu raštininkas
1839 AVabansia Avė.

V. Briedis, turtų raštininkas.
1019 N. Marshfield Avė. 

Jusi. Antanavičia, iždininkas.
1719 Eilėn St.

IL Rauskiniutč. knnt. rašt.
1652 AVabansia Avė. 

Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob. 
J. Dauginis, maršalka.
G. IL Moldenhauer. dak. kvotėjas.

1554 AV. Chieago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redų kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 AVabansIa Avė..

Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų 
Pašelpinio Kliubo valdyba 1919 me
tams:

N. AVilimaitis, pirmininkas
3154 Douglas Blvd. 

Juozapas Užubalis, pirm, pageli).
2911 AV. Adams 

Fabijonas Slriško, nut rast., 
4255 Richmond 

Vincentas Manikas, Fin. rašt.
2839 AV 40th 

Mykolas Kaziunas, iždin.
3959 AV. 161h 

Susirinkimai Įmini nec
<!ien| kiekvieno mėnesio, 1 vnl.
pietų, John Engei Svet., 3720 AV 
Ilarrison St.

St.

St.

SI.

St.

Lietuvių Darbininkų Dr-Jos 
AMERIKOJE.

Nauji Ataldyba: 
J. Zautras, pirm., 

1919 S. Union Avė 
Jo. Butkus, vice pirm.

526 N. Robey St. 
Mazetis, nut. rašt.

731 AV. 18 St.
Girdvvainis, Fin. rašt.

2000 S. Halsted St.
, Shemaitis, Kas.

1750 S. Union Avė.
Susirinkimas būna kas antrą su- 

batos vakarą kiekvieną mėnesį 8:00 
vai. vak. D. ShemaiČio, svet. 1750 
S. Union Avė.

------------------------------------------------------------- T....................... ...............................■■■■■■—

Lietuvių Darbininkų Draugijos Am
erikoje, va*dyba ant 1919 metų.

F.

D.

Juozapas Zilra, pirmininkas, 
1919 S. Union Avė.

Jonas Butkus, pirm.-pagelbininkas,
526 N. Robey St.

And. Maželis, nutarimu raštininkas,
731 AV. 18th St.

Fr. Girdvainis finansų raštininkas, 
2000 S. Halsted St.

Dom. Shemaitis, iždininkas,

VALDYBA 1919 METAMS:

Daneliu vičia, pirmininkas,
1617 N. VVinchcstcr Avė,

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis konlraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu ble- 
kinius kaminus, dedu blokines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blokinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse (3d- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvuranti'ją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOFJNG CO, 

and Shecl Metai Worka
2106 AV, 24th M Tel Camd 4802

DRAUGIJOS

K.

Prusis, viec-pirmininkas, 
1649 Girard St. 

Kalpokas, mit. raštininkas 
1839 AVabansia 

Navickas, iždininkas, 
1737 N. VVinchester 

Briedis, tortų raštininkas, 
1019 N. Marshfield

Avė.

Avė.
Ang. Chcpukienė, kont. raštininkė, 

\ 1648 W. Division St.
A’g. Chernauskas, ir X. Shaikus, 

iždo globėjai. 
L Dauginas, maršalka.
A. Monlvidas, daktaras kvotėjas.

1739 S. Halsted St.

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

11. Labanauskas, Pirm.,
S1« Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Purk Ct.

Juozas Baubonis, l’in. sekr.
726 Purk Avė. 

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė. 

Juozas Sokelis, iždo glob.
1931 Cace Avė., Ručine, AVis.

Juozas Vaičitdis. Iždo glob.,
417 N. Pleasant Street 

Vladas Bielskis, Organiz.,
267 Milwaukee avė.

J. N. Pult, Daktaras Kvot.
165 Main Street 

Metiniai komitetai VI. Bielskis i« 
Juozas Vaičiulis.

LIET. MYL. DR-STĖS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 AV. 34 st.
Pag.,
So. Peoria st.
rašt.,
Auburn avė.

Antanas SI role, Pirm.
2018

Kaz. Demereckis, Nut.
3338 So.

Vinc. Buiskas, Fin. rašt.,
1520 So. 49 avė., Cicero, III. 

Fel. Ardžiauskas, Kontr. rašt..
3424 So. Union avė.

Ant. Sinkus, I kasos glob.,
4025 Montgomery St. 

Ant. Burba, II kas. ^’ob.,
2947 AV. 39th St.

Kaz. Ataitkus, Maršalka.
833 AV. 33rd 

Ant. Antanaitis. Iždin.
> 819 AV. 351 h

Susirinkimai atsibuna kas 
sutintos vakarą kiekvieno mėnesio, 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., Chieago, III.

Place

Street
antrą

A.

A.

C. AV. of A. LIETUVIŲ SKY
RIAUS 269 VALDYBA

J.

Chepailis, pirmininkas, 
4812 AV. 154h St., Cicero, 111.

Shvelnis, pirmi pagelbininkas, 
1732 N. Lincoln str 

Kalnine, nutarimų raštininkas, 
1965 Evergreen avė.

P. Galskis, finansų raštininkas, 
1356 N. Hoyne

J. Katilius, iždininkas, 
1685 Mihvaukee 

Susirinkimai atsibuno pirmą 
nyčią kiekvieno mėnesio. Unijos sa
lėje, 1579 AVilvvaukee avė. 7:3(1 v. v.

avė.

avė.
pčl-

LIET. SUNŲ DR-JOS, SHEBOY- 
GAN,WIS., VALDYBA.

Juozas Bukauskas, Pirm.,
1421 S. 101h st.

Fr. MakareviČia, Pirm, pad.,
1618 Huoron

Mot. Baltrušaitis, Prot. rašt.,
1602 Indiana

Kaz. Tūlis, Turto rašt.,
719 Alabama

Mot. Benionis, Iždin.,
1421 So. llth St.

Fr. Jesinskas, Iždo glob.,
1626 New lerscy avė.

Juoz. Svitlauskas, Iždo glob.,
1623 Indiana avė.

Jurgis Montvila, Maršalka.
1336 «')vc.

Susirinkimai atsibuna kas pirm:} 
pelnyčiu kiekvieno mėnesio, Eagle 
Hali svet.

avė.

avė.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDES 
pašalpos ir pasilinksminime 

KLIUBO VALDYBA:

J. Petrauskas, pirmininkas,
1747 North Avė.

J. čepelis, pirm, pagelbininkas,
1060 Noble St.

Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt., 
2228 Coblenz st.

M. Žukas iždininkas,
1608 North avė.

Z. Lankas, finansų raštininkas,
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna pirmą ketver- 
gą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 AVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

LIETUVIU MOTERŲ APAVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

M. Dunduliene, pirmininkė, 
1915 So. Halsted st.

K. Katkevičienė, vice-pirmininkė.
2252 AV. 22nd St.

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
3429 Wallace str. 

Ulkutė, finansų raštininkė,
2137 AV. 21 PI.

Beleckienė, iždininkė,
3543 Union avė

Poniškienė, iždo globėja 
5417 Shields

Savickaitė, iždo globėja, 
3514 So. AVentworth

Siunčiant į centrą mokestis,
ney order ar ček|. reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susine&imų 
raštininkei.

P.

S.

J.
avė.
avė. 
ino*


