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Talkininkai svarsto Italijos 
reikalavimus

Wilsonas grįšiąs už 2-jų savaičių

Centralinėms valstybėms bus paduotos
dvi sutartis

TAIKOS LAUKIAMA 
GĖGUŽĖS MfiN.

Wilsonas tikisi išplaukt už dvie
jų savaičių. Taryba keturių 
svarsto sunkių Adriatiko pro
blemų.

PARYŽIUS, bal. 15. — Jeigu 
įvykinimas laikos su Vokietija 
k is, galbūt kad prezidentas \Vil- 
sona* išplauks iš Bresto į Suv. 
Valstijas gegužės 3 d., atvykda
mas j Ameriką gegužės 13 d., 
kadangi prezidentas tebežaidžia 
su savo laimingu numeriu.

Išpradžių buvo sprendžiama, 
kad priešo delegacijai Versail- 
les bus duota iki gegužės 2 d. 
pasirašyti po sutartim., tuo lei
džiant \Vilsonui sekamų rytų 
išvažiuoti iš Bresto. Vėliaus le- 
ciaus liko nurodyta, kad kadan
gi taikos dokumentas užveria 
daugiau kaip 260,000 žodžių, 
priešo plenipotentams turi būti 
duota užtektinai laiko išanaliza- 
viinui dokumento.

Nebus vilkinimo.
'Pečiaus jiems bus duota su

prasti. kad tas svarstymas netu
ri boti bereikalingai prailgintas. 1 
Delei šio fakto galbūt \Vilsonas 
ir negalės išplaukti gegužės 3 d. » 
ir tokiame atsitikime, diena iš
plaukimo, manoma, bus gegu
žės 13 d.

Tikimąsi, kad vokiečiai išva
žiuos iš Versailles tuoj po gavi
mui sutarties, atvykdami į Wei- 
mar sekamų rytų, balandžio 20 
dienų.

I'oiiinabs pasirašymas; visų 
po sutartim įvyks veidrodžių sa
lėj Versailles palociuje. Paiki
ni nkų ir susivienijusių valsty
bių taikos delegacijos sugrįš i 
Paryžių su garbės gvardija, per
važiuodamas po Triniu fale Ar
ka prie Etoile ir iš ten pcl 
Champs Elysees.

Svarsto Pi ame klausimų.
Didieji keturi su užrubežinių 

reikalų m misteri u Balfour ai- 
stovaujančiu Lloyd George šiai 
die pradėjo rišti paskutinę pa
siliekančių klintį prie taikos su
tarties Fiume. Admirolą.* 
Benson ir Prancūzų laivyno ek- 
sprertai tapo pašaukti prieš di
džiuosius keturis išreikšti savi 
nuomones kaslink Adriatiko si
tuacijos ateities karėse, jei Fiu
me butų atiduotas Jugo-Slavi 
jai. Premjeras Orlando tvirti
na, kad tas butų dideliu pavo
ju kitoj pusėj esančiai Bal i jo?
pakraščio linijai.

Premjeras Clemenceau yn 
bešališkas, bet Anglija ir Ame
rika jaučia, kad Jugo-Slavija tu 
ri gauti Fiume, kadangi Italiji 
išrodo gerai apsirūpinusi, tu
rėdama Trieste ir Polu. Vien 
tik faktas, kad Italijos delegaci

ja tuoj apleistų laikos konferen
cijų ir sugrįžtų j Rymų, jei ji 
negautų Fiume, ikišiol kliudė 
atidavimui uosto .Iugo-Slavijai>

Spiriasi už reikalavimų.
Pečiaus italai taip neatlaidžiai 

tvirtina, jog visi gyventojai rei
kalauja. kad Fiume butų ati
duotas Italijai, kad didieji ketu
ri bando rasti kokį-nors kom
promisų.

Trumbjč jau išdėstė Jugo- 
-Slavijos pretenzijas, užvedan
čias persergėjimų, kad Jugo
slavija bus pastūmėta prie tie
sioginio susivienijimo su cent- 
ralėmis valstybėmis, jei taikos 

konferencija neišpildys jugo
slavų ambicijos turėti uostų 
prie Adriatiko. t

Nė jugo-slavai, nė italai nėta 
užganėdinti su padarymu Fiu
me frlornacionabų uostu, bet 
gerai patyrę tyrinėtojai situaci
jos mano, kad, kad tik yra vie
natiniu išrišimu problemos su 
vistuolinu balsavimu padarytu 
po tam tikro laiko n u s- 
prendimui ar uostas ir apygar
da nori patapti jugoslavų ar 
italų.

Time PansHfion filed \vitb Ihe posf- 
maslcr at Chicago, III. April 1(5, 1919 
ns rc<iuire<l l»v the act of Oct. 6. 1917

PASIRAŠYS Už DVIEJu
SAVAIČIŲ.

PARYŽIUS, bal. 15. — šian
dieniniai spėjimai kų Vokietija 
darys su taikos sutartim, kuri 
bus įteikta jos delegatams Ver
sailles balandžio 25 d. eina nuo 
paikos kraštutenybės, kad de
legatai tuoj pasirašys iki kitos 
kraštutenybės, kad jlie niekad 
nepasirašys po dokumentu.

Tarp tų dviejų spėjimų yra 
užganėdinantis prajautimas pas 
visas Paryžiuje u/tsltovau jamas 
♦autas, kad Vokietijai reikės lik 
nuo dviejų savaičių iki mėnesio 
laiko ir kad karė užsibaigs pa
baigoj, o gal būt ir viduryj ge
gužės.

“Mes tikimės, kad bus užbai
gta j dvi savaiti nuo atvykimo 
vokiečių į Versailles bal. 25 d.,” 
pasakė man šįryt narys Fran- 
•ijos užrubežinių reikalų minis
terijos. ,

fino IranslMion filed \vilh the post- 
naster at Chicatfo, III. April 1(5, 1919 
is reųntreil by the act of Ort.lii, 1917

DVI SUTARTIS SU 
PRIEŠAIS.

PARYŽIUS, bal. 15. — Su
lig vėliausių žinių franeuzų pre- 
loj, taikos sutartis bus padalin- 
‘a į dvi dalis. Pirmoji dalis pa- 
’ies Vokietijų ir joj bus puktas, 
ndig kurio Vokietija prisižada 
dildyti visas sutartis, kokios bus 
padarytos su jos buvusiomis 
talkininkėmis. Antroji dalis ne- tarybų ir nustatantis, kad ta ta- tie pranešimai nėra patvirtinti. žasties trade unionistų paskelbi-streiklaužius.

palies tiesioginiai Vokietijos ir 
po ja pasrašys Cik Austrijos, 
Bulgarijos ir Turkijos delegatai.

Titu1 translnfion filed with the post- 
master at Chicntfo, III. April 1(5, 1919 
as re(|uire<l by the art of Ori. 6, 1917

LENINAS SIŪLĘS ARMIJĄ 
VOKIETIJAI.

BERLINAS, bal. 15. Pasak
'l'ages Zeitung, tuoj po Vengri-
jos revoliucijai. Berlino kabine
tas turėjo ilgus svarstymus a- 
pte notų nuo Rusijos bolševikų 
premjero Nikolai Lenino ir jo 
užrubežinių reikalų ministerio 
čičerino, kuri buvo pasiųsta per 
Adolph Joffe, Vokietijos amba
sadorių Riuhjoj (Rusijos amba
sadorių Vokietijoj?), siūlančių 
susivienijimų ir armija iš 500,- 
000 kareivių, vartojamai prieš 
talkininkus.

Laikraštis priduria, jog jis 
nežino kokis atsakymas tapo 
pasiųstas rusams.

Trne tronslition filed vvi.h Ihe post- 
masler at Chicimo, III. April 1(5, 1919 
as l eųuired by the art of Oct. ♦». 1917

AIRIJA NEGAUS SAVYVAL- 
DOS TUOJ PO TAIKOS.

;w

LONDONAS, bal. 15. — Val
džios vadovas atstovų bute An
dre \v Bonai* La\v užreiške šian
die atstovų bule, kad butų klai
da manyti, jog savyvalda (bome 
Hile) bus įvykinta Irlandijoj 
tuoj po paskelbimui taikos.

Truc Iranslation filed with Ihe post 
niasler at Chicago, III. April 1(5, 1919 
as reųuired by Ihe art of Oct. (i, 1917

Vokietijoje
Bankų klerkų streikas.

BEBLINAS, bal. 15. — Ban
kų klerkų streikas Bėrime va
kar prasiplėtė į Cbemnitz ir 
Mannheipi. Visos bankinės įs
taigos tuose miestuose esančioj 
uždarytos. Tarybos užbaigti 
streikų nepavyko, kadangi ban- 
kieriaji atsisako išpildyti darbi
ninkų reikalavimus.

Bankieriai pasiuntė delegaci
jų į Wcimar apsvarstyti situaci
jų su Vokietijos kabinetu. Ber
line gi pradeda trukti pinigų.

8 sužeisti bombomis.
Iserlohn, Westfali joj, „vakar 

bandant išvaikyti minių demon
strantų, civilė gvardija mete 
bombas. 8 žmonės'liko sužeis
ti ir nuvežti į ligonbučius ir 
daug langų išdaužyta.

Streikas Danzige užsibaigė 
vakar ir darbas atsinaujino vi
sose pramonėse, Geležinkelių 
judėjimas tame distrikte yra 
ųormalis. ,

Smerkia užrubežinę politikų.
Užsibaigiant vakarykščiam 

posėdžiui sovietų kongreso, pa- 
siulimas pasiųsti tyrinėjimo ko
mitetų į Rusi jų lapo atiduotas 
centralinei tarybai ir įnešimas.
pasmerkiantis Vokietijos užru
bežinę politikų tapo priimtas. 
Taryba tada priėjo prie rinki
mų centralinės tarybos.

Įnešimas, padarantis centrali- 
nę tarybų augščiausiu autorite-
tu visų darbininkų ir kareivių seph Szteprenyi. Žinia sako, kad

Jryba susidėtų ir 28 narių, tapo 
’ priimtas veik vienbalsiai.

Bus du butai.
Nežiūrint priešingo balsavi

mo nepriklausomųjų socialis
tų, kongresas vakar priėmė di
džiumos socialistų remainių re
zoliucijų (stoviuoju už p a-
naudojimų kiekveinos u n- 
cijos šalies energijos visos 
šalies sovietų sistemai, ku
ri apsireikš nacionaliame dar
bininkų bute, susidedančiame iš 
atstovų visų amalų, dailininky- 
stės, profesijų ir industrijų.

Darbininkų butas, tikimųsi, 
dapildys nacionalį susirinkimų 
ir galutinai įsteigs dviejų butų 
sistemų naeionalėj įstatymda- 
vystėje.

Trnc Iranslation filed vvi h Ihe pnsl- 
inastcis.al ('.hicaMo, III. April 1(5, 1919 
as rcųuired by Ihe acl of Oct (5,1917

ITALIJA BIJOSI REVO- 
LICIJOS.

WASHINGTON, bal. 15.
Jei Italijai nebus greitai pagel
bėta, bijomasi yra, kad Rusijos 
llragedjja gali pasi,kartoti toje 
šalyje, pasak pranešimo gauto 
Italijos ambasadoj atsakymui j 
paklausimus kaslink žinių apie 
streikus ir riaušes Italijoj.

Trim IrrnsH’ion filed svith Ihe posl- 
master at Chicago, III. Auri! 1(5, 1919 

refĮiiired by Ihe act of 0( t. (>, 1917

“MES NORIME SOVIETė,”
ŠAUKĖ ANGLIJOS

BUTE.

“Jus esate žmogžudžiai — ve^ 
date darbininkus į naujų 

karę,” šaukia 
motetus.

LONDONAS, bal. 15. — Šią
nakt atstovų bute buvo nepap
rasta scena. Laike svarstymo 
darbininkų įnešTuno apie pensi
jas, dvi moterįs pradėjo šaukti 
publikos galerijoj:

“Jus esate žmogžudžiai. Mu
sų vyrai atidavė savo gyvastis 
apsaugojimui šalies. Mes neuž- 
baigėm vienos karės, o jus jau 
vedate darbinlinkus į kitų karę. 
Mes neturėsime taikos, kol mes 
ne turėsime sovietų.”

Moterįs liko išvilktos tarnų iš 
buto laike sumišimo.

Tada trečia graži moteris, pa- 
siredžiusli puikiu ilgu baltu rū
bu, atsistojo bute ir sušuko:

“Mes norime sovietų.”

Trtic IranslMion filed with ihe posl- 
niasler at Chicago, III. Anril 1(5, 1919 
as rcųtnred bv the act of Oet. (5,1917

VENGRIJOJE
ERCHERCOGAS ESĄS 

NUŽUDYTAS.

Taipjau du buvę ministeriai.

LONDONAS, bal. 15? — Co- 
penbageno žinia sako, kad Ber
lino Acbtubrblatt ir Abendblatt
lišspausdino nuo keleivių patir
tas žinias, kad buk komunistai 
Budapešte nugalabijo ercherco- 
gų Juozapų, buvusį premjerų 
Dr. Joseph VVekerle ir buvusį 
pirklybos ministerį baronų Jo

Triie Iransln’ion filed wdh the po.st- 
nutsler at Chicago, III. April 1(5. 1919 
is re<|iiire(l by the acl of Oct. (5,1917

“REIKIA SUTRIUŠKINTI
AUGŠESNES KLESAS.”

BUDAPEŠTAS, bal. 13. — 
Vengrijos užrubežinių reikalų 
ministeris Belą Kliu, Budapešto 
kareivių ir darbininkų tarybos 
susi^ ūkime* pasakė:

“Musų obalsiu yra tėvynė ir 
tarptautinįs proletariatas. Mes 
nesudėsime savo ginklų kol vi
durinės klesos ir aristokratija 
nebus sturiuškinlos.”

Trne Iranslation filed witb Ihe post- 
tnaslcr at Chicago, III. Anril 1(5, 1919 
as rrf|uired by Ihe acl of Oct. Ii, 1917

BASEL, bal. 14. — Budapeš
to žinia sako, kad panaudojant 
principų, jog proletariato vals- 

• lybė turi palikti visas nuosavy
bes įgytas tikru darbu, darbi
ninkų pirkti ar pasibudavoti’na- 
mai nebus socializuojami.

MOTERŲ LAIMĖJIMAS 
TANNESSEE.

Pirmas moterų laimėjimas 
pietinėse valstijose.

NASH.VILLE, bal. 15. — Ten- 
nessee vulstijoM legislatura pri
ėmė bilių, kuriuo moterims su
teikiama balsavimo teisė prezi
dento rinkimuose. Atstovų bu
tas priėmė bilių keletu dienų at
gal. Senatas jį priėmė vakar 1 
balso perviršių. Gubernatorius 
pasakė, kad jis pasirašys po bi- 
liu. Tai yra pirmas moterų 
laimėjlimas kad ir menkos bal
savimo teisės pietinėse valstijo
se. Pietines valstijos yra labiau
siai atsilikusios ir Suv. Valsti
jų senate prieš konstitucijos 
priedų, suteikiantį moterims 
balsavimo teises balsavo lik 
pietinių valstijų senatoriai, dau
giausia demokratai.

'l i ne transkUion filed \vi h Ihe poM- 
masler ai Chicatfo, III. Anril 16. 1919 
as i e(|iiired by the act of Oct. (5,1917

Streikai prieš 
karės stovį
Streikas Limerick’e.

LIMERICK, Airija, bal. 15. 
Visos dirbauvės ir sankrovos 
Limerick yra uždarytos šiandie 
apart maisto ir duonos sankro
vų.

Naktį karinės spekoš, kurios 
vykina šioj apygardoj k\irės sto 
vį, pabudavojo barikadas\ant vi
sų einančių į miestų kelių\u*jo- 
kiam žmogui be karinio paęo 
neleidžiama praeiti. Visi tiltai 
ant Shanon upės ir kitos strate
giškos vielos yra labai saugoja
mos kareivių, kuomet pikietai 
yra susta'lyti visame distrikte, 

Geležinkeliečių duotas perser 
gėjimas streiko užsibaigia šią
nakt. Daroma pastangos iššau
kti darbininkus ant visų Airijos 
geležinkelių. Ilgumas Limerick 
streiko priguli, manoma, nuo 
pasisekimo šio judėjimo.

Cork darbininkai sutreikavo.

CORK, bal. 15. — Cork dar
bininkai šiandie nedirba iš prie- 

mo streiko protestui prieš ka
rės stovį. Elektra ir gasas mie
ste liko atkirsti ir judėjimas y- 
ra apsistojęs. Darbininkų ko
mitetas išdavinėja leidimus par
davinėjimui maisto vidutinėmis 
kainomis.

'I rue trt.nshilion filed \vilh Ihe post- 
maslcr at Chicago, PI. Anril 1(5, 19l!| 
as rc<|uired by Ihe acl of Oct. (5, 191/ 

BOLŠEVIKAI ATSTŪMĖ RU
MUNUS IR PETLURĄ.

LONDONAS, bal. 15. - - Ru
sijos bevielis pranešimas sako, 
kad Rusijos sovietų kareiviai po 
smarkaus mūšio privertė rumu
nus pradėti generalį traukibų- 
si į Besarabiją nuo Kamcnec- 
Mogilev linijos palei Dniestrą 
Padoli joj.

Toliau į šiaurę, vakarinėj Uk
rainoj gen. Pelluros kareiviai li
ko nuvyti nuo Kamenec-Pros- 
kurov-šepetdvka linijos.

Trne Iranslation filed with lh< p< sl- 
inasler ai Chicago, III. April 16, 1919 
as ri(|uired by Ihe acl of Ori. (5,1917

Mūšiai Muniche
VALDŽIOS KAREIVIAI 
SUMUŠTI MUNICHE.

HI'.HLINAS. btll. 15. Pašilk 
Nurembergd žinių, mušis Muni- 
che už centralinės geležinkelio 
stoties kontrolę užsibaigė pilnu 
sumušimu valdžios kareivių.

Trne 'ransla’ion filed v iln Ihe post- 
i įasier ai Chicago, III. April 16, 1919 
as reųuired by the acl of Oct. (5, 1917 

VALDŽIOS* KAREIVIAI BOM
BARDUOJA MUNICHĄ.

Komunistai juos atmušė,

BERLINAS, bal. 15. -- Pasak 
Tageblatl, Municbas vėl yra pil
nai komunistų rankose, valdžios 
kareiviai liko sustiprinti ir var
toja artilerija prieš komunistų 
tvirtumų pentralinėj geležinke
lio stotyj.

Mūšiai Bavarijos sostinės gat
vėse didėja. Daug civilių žmo
nių liko užmušta ir sužeista. 
Sustiprinimai lojalių kareiO'ų 

yra skubiai siunčiami į Muni- 
chų iš įvairių Bavarijos dalių.

NAUJOSIOS ANGLIJOS 
TELEFONISČIŲ STREIKAS.

. BOSTON, Mass., bal. 15. — 
Šįryt sustreikavo New Engiant’ 
Telepbone and Telegraph Co., ir 
Providence Telephone Co. (5,0()( 
telefonisčių, veik visai sustab- 
dydamos telefonų veikimų di
desnėj dalyj Naujosios Anglijos 
apart Connecticut?

Krasos viršininkas Burleson 
paliepė telefonų kompanijoms 
tuoj susijieškoli kitas darbinin
kes, vieton streikuojančių, nes 
streikas esąs “neišteisinamas.”

Massacbųestts, New Hamp- 
sbire ir Rhbde Island valstijų 
gubernatoriai pasiuntė kable- 
gramą prezidentui Wilsonui, 
prašydami įsimaišyti į streikų.

Telefonistės savo streiką veda 
labai tvarkiai ir prie visų telefo
nų budinkų pastatyta pikietuo- 
tojai, kadangi manoma, jog 
kompanijos bandys gabenties

Socialiste 
katorgoje

DR-GĖ KATE RICHARD 
O’HARE KALĖJIME.

JEFFERSON CITY. Mo., bal. 
15. - šiandie prasivėrė Missou- 
ri kalėjimo duris ir priėmė sa
vo .šaltan prieglobstin dar vie
nų auka žinomų socialistų 
veikėjų dr-gę Kate Richard O’- 
Hare, kuri yra nuteista pen
kiems metams katorgos už per
žengimų špionažo įstatymo.

Dr-gė O’Hare liko nuteista 
teismo mieste Fargo, N. Ų., Už 
laikytų pernali ten prakalbų.

Dr-gė O’Hare pirmiau gyve
no Kansas City, Kan., kur ji ke
lis sykius buvo socialistų kan
didatė į įvairias valdvietes.

Keletą metų atgal ji drauge 
su savo vyru ir duktere persi
kėlė gyventi į SI. Louis.

VĖL UOSTO LAIVININKŲ 
STREIKAS.

NE\V YORK, bal. 15. — Ma
rine \Vorkers Affiliation šią
nakt paskelbė apie atsinaujini
mą generalio uosto streiko, ku
riame dalyvaus 1 (5,0(10 darbinin
kų.

Streikas prasidės (5 vai. ket
vergi) ryte ir bus sustabdvti ne
tik uosto laivai, pervažos (para
mai), bet ir didieji laivai.

Darbiitinkai reikalauja pakė
limo algos ir 8 vai. darbo die
nos.

Truc •ranslatinn filed with 11.e post- 
innstcr ai Chicago, III. Anril 16, 1919 
as reguired by the acl of Oct. 6,1917

Indusai neri
mauja

SMARKIOS RIAUŠĖS 
INDIJOJ.

LON1X)NAS, bal. 15. — Gau
tosios oficialės žinios praneša a- 
pie rūsčias riaušes Indijoj pėt- 
nyčioj ir subatoj. Sumišimai 
kįlo delei deportavimo kelių a- 
gita torių.

Du bankai, miesto salė ir san
dėlis liko sudeginti Amritcar, 5 
europiečiai liko užmušti. 3 jų, 
banko klerkai, žuvo liepsnose. 
Kareiviai šovė į riaušininkus, 
užmušdami 9 ir sužeisdami 21 
žmogų.

Penki žmonės krito Lahore.
Kasure minia užpuolė ant ge

ležinkelio stoties, užmušdama 
anglų kareivį. Ginkluoti trauki
niai ir aeroplanas buvo naudo
jami vykinime tvarkos.

Telegrafo ofisas liko sudegin
tas Ahmedabad.

Kavalerija ir policija užpuo
lė minių Bombay mieste ir keli 
žmonės krito.

ORAS.

Lietus šiandie; ryto apsiniau
kę; nedidelė permaina tempera
tūroj.

Saulė teka 6:07 vai., leidžia
si 7:33 valandą.
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Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, UI. April 16, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Laisvės konferencijos 
reikalu.

Tasai įnešimas skamba šitaip/ 
“Kad mes įsakome pildomajam 
sekretoriui atmesti tuojaus vi
sus rengimus^ proponuojančios 
amnestijos konferencijos.“

Savo paaiškinime drg. Katter-

L. S. M. Ratelis sulos 2 veiksmų Komedijų

NUO DEGTINES”
Pradžia lygiai 6 vai. vakare. Įžanga 35c ir aiigščiaus ypatai

Nacionalio pildomojo Darbiniu- • nešimų, kad jokia organizacija, 
kų ratelio komiteto, Jaunosios kuri neatstovauja revoliucinio 
demokratijos. Politiniams kali- darbininkų klesos judėjimo, De
niams amnestijos lygos, Chica-[butų priimta šiton organizaci- 
gos suvienytų žydu amatų, Na-’jon.” Kad šitas pasielgimas at- 
eionalio darbininkų komiteto, I gabena savažudybę lygiai kaipo

Jfconcertinj dali išpildis Drgė N. Slilsonicnė, P. Stogis, Sesers Bortuliukės 
ir SeMcrs GrušiutOs. Be to bus ir kitokių pamurginimų, kur dalyvaus ir Pet
ras Babelis.

Draugo Grušo Orchestra
Gerbiamieji jau matote, kad šis vakaras bus žavėtinas ir Naudingas pa

matyti, jog lai dalyvaus gabiausios spėkos, lodei jus bukite su milinis, o mes 
su jumis, su progresyviską visuomene. Kviečia KOMITETAS.

Kadangi kai-kurios socialistų 
grupes protestuoja prieš suma
nytąją šaukti liepos 1—5 dd. 
Laisvės Konvenciją Chicagoj — 
vieni dėlto, kad nenori “teplies 
rankų“ su “palšosioms mi
nioms!“ kiti, kam konvencija iš 
gegužės mėnesio nukeliama į iie 
pos mėnesį, —- tai konvencijos 
šaukiamojo komiteto direkto^ 
rius, J. Moblon Barnes, balan
džio 5 d. išsiuntinėjo” socialistų 
partijos nacionalio pildomojo 
komiteto nariams šitokį laišką: 
Brangus Draugai:—

Dabar jums prisieina nubal
suoti drg. Katterfeld įnešimas.

SVARBIOS

Prakalbos
Tema: Lawrence Streikas 

Parengtos
Jaun. Liet. Am. Taut. Kliubo

• KETVERGE
Balandžio 17
MILDOS SVETAINĖJ 

3142 S. Halsted St.
Pradžia 7:30 v.v..

Įžanga dykai.
Darbininkai ir darbinin

kės atsilankykite!

feld užreiškia jums, kad “revo- 
liuoiniai elementai taip partijo
je, taip už jos ribų, atmeta jį.“ 
Jis žiuri į proponuojamąją kon
venciją ar konferenciją kaipo į 
“gramėzdišką bandymą nustuin 
ti partijos konvenciją, kuomet 
partijos konvencijos sumany
mas yra dabar paduotas nubal
suoti. T'į'

Aš gavau laišką nuo drg. Ru- 
by Herman, AVasbingtono vals
tijos raštininko vietininkės, ku
rio kopiją, ji rašo man, yra pa
siuntusi jums. Jame yra su
šukimo ženklų, klausimo ženk- 

; lų, abejonių, protestų ir lt. Ji 
teikiasi paminėti “politikie
rius ir sukčius musų parti
joje“ ir apgailestauja Socialis
tų Partijos mirtį, — visa tai dėl
to, kad Greitojo Veikimo Ko
mi lėtas atidėjo konvencijos die
ną. laiškas yra vertas perskai
tyti antru Į<arlu. Jos svarbiau
siu argumentu yra: “Gegužio 
pirma yra gana toli“ Konven
cijai, kitaip “visi tie kaliniai iš
mirs nuo senatvės pirma negu 
kas-nors bus padaryta.”

Jūsų žiniai aš pranešu, kad 
Greitojo Veikimo Komitetas su
sideda šitaip: [galiotų delegatu 
nuo dvidešimts šešių valstijinių 
partijos organizacijų, kuriems 
mandatus pasiuntė vaisi ij mini 
sekretoriai; New Yorko Darbi
ninkų gynimo unijos, Naciona
lio pilietinių laisvių biuro, New 
Yorko legaliu patarimo biuro,

DVASIŠKA MISIJA
RENGIA L. L. F. 12 KUOPA 

SEREDOJE, BALANDŽIO 16 D.
MILDOS SVET., 3112 So. Halsted Street

Kalbės kun. M. X. Mockus apie velykinės išpažinties reik
šmę ir kitus “švento” tikėjimo reikalus.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga padengimui iėšų 15c.
Visus kviečiame skaitlingai atsilankyti i šias svarbias 

prakalbas. —KOMITETAS.

i

Vakarų apskričio; Susitaikymo 
Brolijos, Apskričio tarybos 8 
num. Mašinistų unijos ir įvai- 

j rių vertėjų raštininkų — skai
čiuje apie. 50.

Tiesa, kad Pildomasis Komi
tetas ir Greitojo veikimo komi
tetas savo susirinkimuose kovo 
11 ir 21 d. su atsidėjimu svarstė 
datos klausimą ir ant galo nu
sprendė liepos 3 d*. Buvo atsi* 
žvelgta į laiką reikalingą prisi
rengimui, į Moonoy’o programą 
ir daugelį kitų dalykų, bet ypa
tingai į. tai, kad verčiau šaukti 
Nacionale Konvencija, negu su
sirinkimas globimojo komiteto 
didumu.

Dg. Katterfeld sako, kad kon
vencija bus dideliu nepasiseki
mu. Atvirai sakant, tas gali bu 
ti, remianties socialistų dalyva
vimu, jei drg. Kallerfeklo revo- 

! buciniai pasekėjai turės viršų.
Jums' reikia žinoti, kad didelė 

dalis pasivhdinusių revoliucio
nierių grieštai ir atkakliai užsis
pyrė priešinlies konvencijai po
litinių kalinių paliuosavimui. 
Jų pasipriešinimas, kaip aš jį 
matau, yra labiausiai dėl dviejų 
dalykų: Viena, dėl visai klaidin
gai suprantamo dalyko, kad 
šaukimas tokios konvencijos pa 
kenktų partijos konvencijai. 
Tas yra prašalinta referendu
mu, kuris dabar sprendžia vie
ną propoziciją, šaukimo Socia
listų Partijos greitojo reikalo 
konvencijos.

Antras, svarbus dalykas, lai 
taip vadinamųjų revoliucionie
rių išreikštas tikslas atsisakyti 
priimti pagelbą žmonių ar or
ganizacijų, arba susieiti su jais, 
jei jie neliki, kad revoliucija ga
li iškilti sekamą savaitę.

“Jie (revoliucionieriai) mato, 
kad lai yra neišmintinga koke
tuoti su liberalais ir reforminė- 
mis organizacijomis, kurios pa
laiko kapitalizmą ir užgina bu
vimą kovos.” — C

Kitaip sakant, grynieji galė
tų susitepti konferencijoje (irau- l
ge su liberalais ir kitomis orga
nizacijomis; kad Socialistų par
tija viena turi įgyti galybę, o tą
syk atsidafis kalėjimų durįs ir 
musų (įrangai bus liuosi;” kaip 
drg. Katterfeld vėl pasakė su to
kiu grieštumu...

’Wm. Bross Lloyd, atsisaky
damas iš Greito veikimo komi
teto pasakė, kaipo priežastį at
sisakymo, kad ‘H^irmutiniaflic 
susirinkime delegatai atmetė į-

klesasužinci revoliucinei organi- 
1 žarija1!.”

Laikraštis “Įtcvoliutionary 
Ag e,”už kovo 8 d., sako: “Narių 
yra priedermė boikotuoti šitą 
buržuazinę konvenciją, prieder
me sulig jų pačių ir sulig did
žiumos draugų, kurių vardu ji 
yra šaukiama.”

Laikraštis “Prolctarian,” iš 
Detroito grieštai priešinasi lo
kiai konvencijai kaip proponuo- 
jamoji, bet podraug jis garbi
na sąlygas nesenai priimtas Mi- 
chigąno partijos valstijos Kon- 
stitlicijoj, padarančias tikybines 
diskusijas ant partijos pagrindų 
ir socialistu susirinkimuose ma- 
žne priverstinomis.

Įvairus , vertėjai sckretcr’ni 
veda sistematinę a g i t a c i- 
j ą s a v o organizacijose 
p ries taip jų vadinamą 
“Amneslinę konferenciją išvie- 
no su nesocialistais, smulkios 
buržuazijos elementais.”

Mėnraštis “Communist,” ku
ris nesenai pasirodė Glūcagojc, 
taipgi atstovauja ir atkartoja 
Wm. Bross Lloydo poziciją,.mi
nėtą augščiau.

Delei lokio veiklumo ir laik
raščių mokinimo, kaip čia mi
nėta, ir dėl kilų laikraščių, ku
rie visai priešingi socialistams, 
o nešioja vardą liberalų ir pa
žangiųjų laikraščių ir kurių 
skiltyse yra niekinama partija, 
jos viršininkai, metodai ir vei
kimo budai be saiko ir krašto, 
yra didelis pasidalinimas ir ne
sutikimas tarpe narių, kuomet 
dabar daugiau negu kuomet 
nors pirmiau yra reikalinga vie
nybė ir aiškus mintijimas.

Daugelis lokalų, gal dvide
šimts, per paskutines tris savai
tes prisiuntė protestus ar rezo
liucijas reikalaujančias refe
rendumo prieš partijos daly
vavimą kokioj nebūk konvenci
joj politiniams kaliniams pa- 
liuosuoli.

Šituos dalykus, aš manau, jus 
žinote. Kas atsieina manęs, lai 
aš nesirūpinu tuo, kaip jus nu
spręsite apie drg. Katterfeld© į- 
nešimą. Bus įvirtoj pasakius, 
kad dš buvau Ištrauktas į šitą 
vielą be pasitarimo su manim 
ar davinio man žinios, bet aš su
tikau dėl jos svarbumo. Vie
nok aš nemanau galėsiąs ilgai 
tarnauti. Bet man rodos, kad 
mes ligšiol turėjome suprasti, 
jog mes turime veikli ką nors 
kita, o ne tik kovoti savo tarpe.

Visgi, aš esu tikras, kad vis 
viena, ar partija visa širdimi, 
ar šaltai atsiduos šilam reika-

Truc translation filed with tbe post- 
jnaster at Chicago, III. April 16, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Prisirengimas Gegužinei 
iškilmei.

Specialė korespondencija.
CHICAGO, 1LL., bar. 14 <k— 

Susipratusieji darbininkai šita
me mieste rengiasi prie tarptau
tinės Gegužio Dienos> kelvirta- 
dienyj, geg. 1 d.

Chicagoje yra rengiama’ di
džia usis a p vaikščiojimas kokis 
kada buvo darbininkų tarptau
tinės šventės istorijoje; kiek da
bar matosi, tai ir optimiškiau- 
sieji lūkesčiai bus toli praneš
ta.

Dabar rūkalų uja išrišimo di
desni dalykai negu tie su kuriais 
teko kada susitikti^ šio miesto 
darbinnikams ligšiol.

Tarp jų yra šitie:
Viena: — Išliuosavimas Eu

genijaus Delbso ir kitų politinių 
bei p i.įmonės klesos karės ka- 
jnų. '

a: — Sugrąžinimas ląi- 
svo žodžio, spaudos ir susirin
kimų teisių ir panaikinimo šni- 
pystės akto ir kitų karės įstaty
mų.

Trečia: — Pripažinimo Husi- 
jos, Vengrijos ir Bavarijos so
vietų respublikų ir ištraukimo 
visų Amerikos kareivių iš šilų 
socialistinių tauitų žemių.

Ketvirta: -— Ntiėmi«‘o maisti
nių blokadų nuo Europos dar
bininkų respublikų.

K i ?k viena galima pastanga 
bus padaryta tam, kad sutrau
kus visų tautybių darbininkus 
Chicagos Gegužio Dienos de
monstracijai. Pirmus žings
nius padarė Žydų Socialistų ir 
Darbininkų organizacijos išvie- 
no su vietos unijomis Amalga- 
mated Clotbing Workcrs of A- 
merica unijos.

Amalgamated' Ctothing VVor- 
kers \mija jau padarė pienus 
dienos apvaikšeiojimui dideliu 
masiniu susirinkimu po pietų 
Ashland Auditorium^ ir vakare 
šokiais. Pasirodo, kad A mai
gu matų unija yra įspriaudusi 
į savo darbo kontraktą pripaži
nimą Gegužio Pirmos kaipo šve
ntės. Dalis agitacijos rtž Gegu
žio Pirmą yra tame, kad gavus 
darbininkus kitose pramonėse 
agituoti už panašią metinę Šve
ntę.

Yra laikoma konferencijos su 
bendrąja Amalgamatų »taryba 
mirengimui lauidro apvaikščio- 
jimo neskaitant jau paminėtų

Parmos
Nuo bedarbės galima apsiginti 

. tik perkant žemes.
KUR NIEKAD NEBŪNA BEDARBĖS

Pas mus atvažiuoti reikia pirkti likielas į Hari, i rauki- 
nisišeina nuo Harrison si. ir 5th avė., Chicago, pusiau 12 
valandą vakare, o norint pigiau, lai galima važiuoti per 
vandenį. Laivai išeina nuo Michigan avė. ir Water si. 
utarninkc, ketverge ir subatoj pusiau 8-tą valandą vaka
re. Suvažinėt į abi pusi $5. Pas mus neklaidų atvažiuot, 
nes musų Lietuvių Namas palei pat geležinkelio stotį. Kar
mų yra visokių, kurias galima gaut ant išmokėjimo; taip
gi kelios ant miesto namų mainymui. Drąsiai galima pas 
mus važiuot arba rašykite įdedami markę, o gausite Ame
rikos Ūkininką ir fannų surašą dykai. ’ i

AMERIKOS ŪKININKAS.
Box 96, ' Hari, Michigan

reikalauja taksų 12 nuoš. nuo 
jo uždarbių pradėjus nuo 1 d. 
sausio, 1918 m. Jei dalį lų tak
sų darbdaviai yra jau palaikę iš 
algos, arba jei visi taksai išmo
kėti ir jM>pierai dėl jeigu kolek-! 
toriui atiduoti, reikia tureli pa
liudijimą, kad pareikalavus pa
rodyti, r /s be jo pasporlų neiš
duodama.

Tuos, kurie dcl kokių nors 
priežasčių neturi kvitų, ragina-: 
ma išgauti nuo darbdavio palių- ! 
dijimą, kiek jie praėjusiais me
tais uždirbto.

Tie visi dalykai yra labai 
svarbus, nes dabar tuksiančiai 
svetimtaučių sulaikoma uos-; 

[tuose tik dėlto, kad jie negaili 
išpildyti to reikalavimo. (

P. S. — Prie progos primena
me, kad įvairiais nesusiprati
mais dėl taksų galima kreiptis 
|į Lietuvių Biurą, iš čia, be pa- 
I prasto paaiškinimo, kuris šiun-- 
čiamas laiško rašytojui, siunčia- ] 
|mns dar pranešimas, ar ir pats ' 
laiškas angliškai perrašytas į 
valdžios įstaigas, kurios tais da-■ 
lykais rūpinas. Biuro Adresas:

' iJilhuanian Bureau, 6’West 
, 48-1 h ŠIT., New York, Cily.^.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, UI. April 16, 1!)19 
as reciuircil by the ael of Oci. 6, 1917
PASMERKIMAS EUGENIJAUS

DĖBSO.

(Iš Lc Populaire, Paris, 
kovo 13 d., 1919)

KONCERTAS ir ŠOKIAI
liiiilHIIIIIIIIlHIIIiillIll lllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

BENGIA LMPSA. HI-ČIAS HAJONAS

Velykų Sukatoj
BALANDŽIO 19, 1919

M. MELDAžlO SVETAINĖJ
2242 \V. 23rd PI avė

Pradžių h gini 8 vai. vakare.

Programą išpildys šie artistai:
1. Solo — basus ...................................... p. Stogis

Pianu akompanuos ..............................lozavitas
2. 25 kuopos Moterą choras ved. P. Sarpaliaus
3. Daina, duetas, ......... Staniuliute ir Bdedukas

Pianu akompanuos .................... S. Staniuliute
I. Solo sop. ...............................  S. Laurinavičiui^

5. 29 los kuopos “Pirmyn”, chor. y ved. .1. Katiliaus 
G. Daina duetas, sopi’, ir tenoras M. D. ir Ascitą
7. 9-los kuopos choras ved............ P. N. Gugienes
8. III Raj. Gyvi Paveiksai ‘‘Prisikėlimas Gyviau.”

Gerbiamieji ir gerbiamosios! NC vienas nepra
leiskite šio koncerto, nes iš programų matote ko
kios spėkos dalyvauja ir gerai suprantate, kad 
koncertas bus labai gražus, ir kurie atsilankysite, 
husite užganėdinti. Todėl kas gvvas. visi bukite 
koncerte. Kviečia KOMITETAS

lui, ar nuspręs laikytis nuoša
liai, priderama konvencija pa
liuosavimui politinių kalinių, 
gal kiek vėliau, bus laikoma ki
lų žmonių ir grupių, kuri puda- 
ris didelį pasipriešinimą minty
se vis augančio skaičiaus ameri
kiečių, h Lingumo parodijai ir 
negarbei teismų dedamai ant pi
liečių.

Su broliškumu
J. Mahlon Barnes.

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 mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

pienų.

True (fanslalion filed vvith the post- 
maslcr at Chicago, III. April 16, 1919 
as reąuircd bj^thc act of Oct. 6,1917

Reikalauja kvitų nuo 
taksy.

Svelimtaučia'ms, kurio ren
gias grįžti į Europą pranešame, 
kad nuo jų yra reikalaujama 
kvitus ar kitokio prirodymo, 
kad jų taksai nho jneigų yra iš
mokėti. Tas prirodymas tuin 
būti suteiktas jo paties arba jo 

laks ų kolek tority-da rbda v ių.
Be to neišduodama pasporlų ir 
neišleidžiama ant laivų.

Kad išsisaugojus nuo įvairių 
nemalonumų^ geriausiai tureli 
su savim visas kvitas už išmo
kėtus taksus, o jei dar iie tak
sai pilnai neišmokėti ar neap- 
skailliuoli, lai nors pilną pra
nešimų visų įeigų nuo 1 dienos 
šaulio, 1918 m.

Nuo kiekvieno u^iauaučio 
čia gyventi ateivio įstatymai

Musu draugas Eugenijus Vik
toras Dobs, Amerikos socialistų 
partijos vadas tapo nuleistas de
šimčiai melų kalėjimo, dėl bar
bariško įstatymo vadinamo šni- 
pybės aklu, kuris leidžia sava
rankiai įleisti visus buržuazijos 
priešus.

Padavus atsišaukimą į aug- 
ščiausį teismą Wasliingtone, la- 
sis žemutinio teismo nuspren
dimą patvirtino.

Žiaurumas Suv. Valstijų teis
mų, tarnaujančių buržuazijai, 
drebančių nuo bolševizmo 
šmėklos, rengia baisų rytojų. 
Mes žinome, kad nesenai įžy
mesnieji Amerikos socialistai 
Bergcr, Endahl, Germer, Kruse 
ir Tuokei’, lapo nuleisti 20 me
lų kalėjimo Chicagos teisme, ši
tas nusprendimas, sekdamas 
daugybę nuteisimų pramoninių 
darbininkų (IWW.) negali ne- 
paskubinli sukjlimo ha i gos lar- 

;pe iiiir’ų. Mes išgirsime apie i 
tai vėliaus,

MOUNT CLEMENS
ČIKAGOJE

Jei jąs sirgitamas gulite lo
voje pašaukite mus Lawnda- le 839
mes prisiusime į jūsų 

namus

Gydytoją
Reumatizmas

nervu Ilgos, pilve, inkstą • 
ir chroniškos ir kraujo li
gos gydoma musą Massage 
Institute ' .su kiekvienu nauju 
elektros vartiymu ir medika- 
lią išradimu po gydytojų prie
žiūra. Pašaukite mus ir mes 
duosime jums ligonių vardus, 
kūrins mes pasekmingai išgy
dyme.

Mes imame gydymui 
ligonius į namus.
1234 Independence Boulevard.

Tel. La w n dale 839.
—.............. 4

.......... . .......................... ........... —.... . '■
Ar Jus turite nesveikas a- 
kis, arba galvos sopėjimą?

Jeigu taip a- 
t ei kitę pas D r.

A. M. SMAB- 
GON, Optomc- 
tristų, kuri s 
per daug metą 
buvo L. Klein

Dept. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1401 So. Halsted St., 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su didžiausiai galimu atsar
gumu ir mažiausiu įkyrumu. O- 
fiso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
6:30 po pietų, l’ėln. ir Nedėl. nuo I 
9 rylų iki 12:30 dieną. Subat. nuo I 
12:30 dieną iki 9 vai. vak. Bes. o- I 
tisas prie 3311 \V. Kilh SI. dėl va
karų ir nedėl. pagal sutarti. Tel. 
Didvsis ofisas Canal 222. Bes. 

ckvvell 6112.

DIDELfi KBAUTUVfi jvahiu au
ksinių bei sidabrinių daiktų, kaip 
tai deimantų, laikrodžių, žiedų ir 
it. Parsiduoda senoviška kaina.

l’aipgi taisoma laikrodžiai. Užga
nėdini mas g va ra n t uotas.

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

Prone ('.anai 5838
Skyrius 1906 W. 14 si., Cicero

Vyrišky Drapanų Barbenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės 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 overkotų.

Visai mažai vaitoti siutai ir o 
verkotai, vertės nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir augščiau. Kelnės nuo 

iki $4.10. Vaikinama siutai 
nuo $3.00 iki 7.50

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va 
karais.

S. GORDON
KIS S HalaUŽ att Chlcafo, ĮUJ
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Moterįs! IU 
štai kenčiančioms mo- IIm 

terims yra pranešimas fial 
nuo Mrs. W. T*. Price iŠ i 
Public, Ky.: “AŠ' kentė- HI 
jau nuo skausmu... ji ra- |H g 
Šo. “Aš sunykau dėl ||M j 
silpnumo mąno nugaros ullg 
ir narių... Aš jaučiausi g 
esanti be vilties, be dra- ra |w| 
sos. Aš beveik nebosi- I j į J 
tikėjau pasveikt kuomet H M 
nors, kuomet draugė su Kj 
užsispyrimu reikalavo, MII 
kad aš [m]

Imčiau <

GARDUI
Motery Tonikas

■mg Aš pradėjau ('.ardui.
Trumpu laiku aš patė-l|HH 

|U mijau žymų skirtumą, l įjĮ J
Su kas kariu aš vis stip- |■ H rėjau ir jis išgydė ma-I H |i MII ne. Aš esu stipresnė, į|MJ] w jgi negu buvau pirm kiek gg U I ■ metų. Jeigu jus kenčia- I

B te. jus galite pągodoti lu3 9 reikšmę — bot stipria ir H ‘3 R ■ sveika. Tūkstančiai mo- I n M terų duoda Cardui’jui I MAi kreditą už savo gerą jMTg rali sveikatą. Jis jums na- K
gelbės. Mėgink Cardui. ■ I 

K H Pas visus uptiekorius.

Pastabėlės.
Svarbios sukaktuvės.

Vienas labai “kairus" 8 rajo-

Šiemct darbininkai turės pro- socialistas nekandidatuoja į jo
kią valdišką vielą. Kandidaluo-

riu politinių ir pramoninių ot-

tuves. Svarbias todėl, kad šie
met bus didelis skirtumas paly
ginus su tfio, kas buvo pernai. 
Taigi, metines sukaktuves -• ne
žinote kokias?

šiisiais kišeninis si!"
O lie socialpatriola|i mums

tvarkymas dirbk ar muš-

sodnus ir su buožėmis varomi...
Kur?

Dirbtų!
šiemet Mokių dalykų nebebus.

su tomis pačiomis buožėmis ve
jami nuo dirbtuvių vartų — na

mo!

dieną, kurioj pernai pi 
žmonių ablava.

—_()_()_()-----

cioniškiausias darbininkų kle- 
sos čempionas. Tai neišmanė
liai tie socialpalriolai! ai, ai!...

------0—0—0------

cialist Party’jos gyvuoja Soc. 
Darbininkų Partija, o pernai

soma Darbo Partija. Visos jos 
susideda iš daYbininkil ir veik ta c *
patį programą turi. Bet tūli 
draugai mano, jogri dar maža. 
Jie norėtų suskaidyt į dvi dali 
pačią socialistų partiją. Tai,

lislų Darbo Partija. Žmonės 
traukiama licson ir nubaudžia
ma užtai, kad pas juos atrasta 
socialistu literatūra. Nesenai 
buvusiame Vakarų Kanados 
pramonės organizacijų susirin
kimas, kur buvo nubalsuota pa
sitraukti iš Amerikos Darbo 
lu’deracijos ir sutverti "Vieną 
Didžiąją Vilniją.” Kapitalistų 
laikraščiai kiek galėdami agi
tuoja, kad šita unija taipgi bu
tu subeteisinta.

Nedarbas plečiasi. Federalių 
valdžių pranešimas rodo, kad 
Ohio valstijoj yra 150,000 dar
bininkų be darbo, iš Naujosios 
Anglijos apie nedarbą praneša
ma šitaip: New I lavone, 8,000 
bedarbių; Bridgeporte 7,000; 

Hartforde 5.000; Meridene 2,600; 
Norwiche 1100; ir lt. Tolygus

lOCKEYE

Kuomet Jus Perkate Salmon
Būtinai Reikalaukite

obalsio “Vicnyb
------0—0

tų ir šiaurės pramoniniuose ap- 
skričiuose. New Yorko viešbu
čių ir valgyklų darbininkai 
bando išvengti sunkybių alida-

drmours
| Veribest Salmon (Sockeye arba Chinoock

Pillsburge. Išlikrųjų, labai ne
malonu !

las valdomas ir vedamas unijos 
narių. Bedarbių mašinistų or-

Veribest Salmon (Sockeye arba Chinoock) yra išrinkta iš salmon 
gautų iš geriausio Pacifico salmon-gaudymo vandenyno. Jos yra 
dedamos netrukus į blekines, kurios gatavai randasi pakraštyje, 
naujausios mados mašinos prirengia jas visokiem pareikalavimams, 
kuomet patvirtina pačios mokslišklausios metodos.

pa-
su-

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. La Šalie SL 
Telephone Central 65M 

Vakarala
1911 W. 22nd Street 

Telephone Central Q990
■ >-------------

ištninčia
-0------
mano, kad ir

kius "gerus laikus" galima tu
rėti tik išbalsavus demo-repu- 
blikonus!

parėkauti ir amžinai nutilti 
(kaip Kova!), negu bent kiek 
švelnesnei formoj rimčiau-at-

nes į savo rankas, 
linkui darbininkų 
kontrolės ant savo darbų kol-

Judėjimas 
paėmimo

vis dauginus pajiegos.

Tokiu budu, Veribest Sockeye 
arba Chinoock Salmon jus esate 
užtikrinti skaniu maistu augš- 
tos maistingos vertės. Mėginki
te jį užvaduodami mėsą. Jis ga
li būt sutaisomas daugeliu gerų 
budu. c x

noock Salmon ant savo lentynų. 
Ne tiktai galima jvairiuoti jūsų 
valgį, bet ji visuomet yra užtik-

kinli-informuoti savo 
jus. Kažin, ar leista 
Ii?....

Lietuviai socialistai 
“aidoblistams" gerą
kuris organizuoja aidoblizmą 
po priedanga socializmo. Da
bar “draugų aidoblistų" eilė —

skailyto-
Protestas visu šalies plotu

kliu. Veribest Sockeye arba Chi-

nelauktam svečiui.
Užsisakykite Veribest Sockeye 
arba Chinoock Salmon—tuo var
du — nuo savo krautuvninko 
šiandien.

)Av./ipino 
agitatorių,

rengiama gegužės pirmom Vie- ARMOUR ° COMPANY
500 susirinkimų. Dėbso protes
to susirinkimas atvirame ore

Kraustymosi Diena
Susitarkite dabar perkelti savo telefoną po 
savo nauju adresu.

organizuotų socialistus... Niūri!
—Rafael Vargas.

■ «•• • t. • t»»

Triie Iram laliou filed wifh Ihe posl 
maslcr at Chicago, III. April 16, 191! 
as re(|uired by Ihe ael of Oct. 6, 1917

Apžvalgėlė.
Trisdešimts Dieną iš Anksto

reikia pranešti perkėlimui jū
sų telefono Permainą daromą 
tarp Balandžio 15-tos ir Gegu
žio 15-tos.
PAŠAUKITE OFFICIAL 100
— mokėti nereikia.

Nauja Telefono knyga (l)irectory) uždaro
ma Gegužio 15-tą uieną.

Duokite mums savo užsakymus greitai

Metiniai pranešimai už 191f 
m., kuriuos išleidžia didėsės

’adienyj, kovo 22 dieną, kuria
me dalyvavo apie 15,000 žmo
nių. . <x.

l’rue Iranslation filed vvith Ihe nost- 
master ai Chicago, III. April 16, 1919 
is reųuircd by Ihe aet oi' Oct. (>, 1917

KROPOTKtNĄ.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

rodo negirdėtus pelnus. Dvide
šimts devynios didėsės vario 
kampanijos padare $1,023,000,- 
000 gryno pelno per ketveris 
metus. Du Pont parako kom
panija per ketveris melus pelnė 
158 nuoš. savo pradinio bendro 
indėlio. Hercules parako kom
panija, Bethlebem plieno kor-' 
poracija, didėsės pakavimo fir
mos ir kilos pramoninės jslai

Londonas, kovo 20. — Savai
tinis konservačiųjų socialistų

Aš, ADOMAS A. KARA LAUŠ KAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų. Nervu Ir 
abel n a s spėkų nustojimas viso kimo, ir buvtrn nustojęs vilties, k»J 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagalbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnyko po užmušimui visų ligų Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras rnylistų ge- 
radėjistei ir įniktu visiem savo draugam ir pažįstamiem st tokiais 
^tsiriKimais patariu uuoširdlai kreipties pre Salutaras:

S A L U T A R A S
CHEMICAL INSTITUTION J. Ballreuas. I'mf

v 1707 So. Halsted St„ Telephone Canat 6417 Chicago Iii

Didelis Velyky 
Išpardavimas

Deimantų ir aukso žiedų, aukso ir paauksin
tų laikrodėlių, lenciūgėlių, kolonikų, špil
kų, lavolirių ir visokių sidabrinių dalykų. 
Musų krautuvė pripildyta naujausios n.ados 
lavonais dėl jusli pąsi.skyrimo. Kų lik pirl 
šile gausite teisingai' gvarunhiotą tavom ir 

už pigesnę kai n;) negu kitur.

plaukas turėjusios. Kas dėl 
Du Pont parako kompanijos, 
tai ji savo metiniame praneši
me pasakė: “Yra sunku įsivaiz
dinti geresnės finansinės pa-

•Vyriausybės vis dar tebesi- 
rengin prie savo “atstatymo"

pranešė socialistams, kad jie 
galį laikyti susirinkimus, jei ne-

P. K. BRUCHAS
3321 So. Halstcd St. Chicago, III.

literatura; jei nebus daroma 
kolekla, nebus imama 
likielai ir tv'bus nieko

įžangos 
sakoma 
ia, arba

prezidento

Hoffman Prirengiamoji Mokykla

versitetą. Musų mokytojui yra progresyviai ir draugiški. Atei
kite ir pasikalbėkite su musų mokiniais lietuviais, kurie viską 
pasakys apie musų devynių melų pasekmingą karjerą. Musų 
lietuviai mokiniai suorganizavo draugystę, kurioje po vadovys
te p-no J. Laukio mokinasi lietuvių kalbos ir literatūros.

Ateikite pasikalbėti su prof. Hoffman, musų principalu. Jis 
jums pagelbės jūsų moksle.

1537 North Robey St., (Arli Mikvaukee Avė.)

PIRMA NEGU PIRKSI. GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury. Lenty. Rėmų Ir Stogam* Bopiero

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

MOB-101* R. Halated St-. CMrar*. VII.

ina šautuvais ir durtuvais, o

šit is

n*, pasibaigs perslalynm Lukas.
James Oncal, New Yorko 
laikraščiik "Ci!i*’ rcdaliciniu
strajpsnių risytojas. išvažiavo 
kaipo delegatas nuo Amerikos 
socialistų grupes. Neišdavimas

važiavimo a’iksca.us

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertis 
Phonografą, pasilikusi sankrovų-

^-jj r—Jos randasi rinkinys 
djgįįiffP 24 rekordų ir dei-

mantinė alata veltui. 
Mes taipgi turime ke- 

M MMgMM letz augštos klėstos
phonografų, kuriuos 

L.‘į mes parduosime už
^ĮWĮuį|W bite pasiūlytą kainą 

į ...j I už tai kad mes turime- HDJffiill I pratuštinti vietą.
On M(‘s taipgi turime

^650 player piano, 
garantuotą 10 metų 

J ir vartotą lik 8 savai
tes, kurj mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTY.!, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra Stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

WESTERN STORAGE HOUSE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

’ingų rusų pagarsėjusiu žmo
nių, kurie buk yra nukentėję į 

nuo bolševikų, o ištiesti gyvena J j e, šita mašina beveik nauja, prie 
sau ramiai tarpe savo draugų:

Gerbiamasis: P-nas A. Ber-

mėnesio ir kad aš suteikdamas 
žinias apie. Petrą Kronotkina,

Tūlų laiką kunigaikštis Kro-

gaiš artimais savo draugais kai
me, nedalyvaudamas politikoje 
visai. Nors kartą jis buvo už
puldinėjamas bolševikų spau
dos už jo išsireiškimą prielan
kų tautiniam atbaivinimui Ru
sijos taip viso pasaulio kaip ir

lemikos būdas, net aitriausiose 
valandose buvo charakteringas 
ir liudijo apie pamylėjimą ir pa
gerbimą jo visur Rusijoje.

P-nui A. Berkenheiin yra lin-

Kropotkinas niekuomet nebuvo 
areštuotas ir niekuomet nebuvo

kitaip neprideramai buvo su

Rusijon.
Kas dėl pranešimų buk kuni

gaikštis Kropotkinas buvo areš
tuotas, ir U., kurie buvo užsie
nio spaudoje, lai čia turėjo būti 
sumaišymas kito kunigaikščio

beteisiančius kclurioliką jvai- nių lygos pirmininku ir kurį

DR. DONOHOE. Specialistas
Vėliausios Europiejiškos ir kitos 

metodus.
Jei jus turite kokią vidurių ligą, kepenų, 

kraujo arba žarnų; spuogus ant skaros, se
nas žaizdas, nuslojimą STIPRUMO arba a- 
petito, kokį gėlimą arba skaudėjimą arba 
kokią užsisenėjusią liga, kurios jums neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

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

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

mis 10 ryto iki 1 vai. dieną.

kinu visoj Rusijoj ir jo filozo- 
fine pažvalga į gyvenimą, leid
žia jam, kaipo giliam filozofui 
turinčiam didelį ir jautrų su
pratimą žmogaus širdies, prisi
žiūrėti ir sekli Rusijos nuotikių

Dabar kunig. Kropotkinas gy
vena Dmitrieve, arti Maskvos, 
sename dvaro name pas savo 
draugus. Jo žmona yra su juo, 
bet duktė yra Maskvoje.

E. Rosin.

gijų Centrale unija, 30 Mincing 
Lane, London, E. C. 3, kovo 8 
d., 1919.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europinės metodos.
C H. HAIR M. D.

Mentor Bldg.
Paimk elevatorj. Kambarys 122.

Prieš North American Cafe 
39 So. State St., Kampas Monroe.

Ekzaminavimas dykai VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Nekėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

Rusiikos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 1201 ST.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

ENO

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI
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NAUJIENOS
LITHUANIAN DAILY

Published Daily ezcept Sunday by 
the Lithuanian Newa l’ub. Co^ Ine.

1739 SO. HAjLSTED ST\ 
CHICAGO, ILLINOIS,

Telephone Canal 1505

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicago jo — pačtu:

Metms........................................$6.00
Pusei meto .............................. 3.50
Triins mėnesiams .........  1.85
Dviem mėnesiam .................. 1.45
Vienam mėnesiui .................  75

Chicago je — per nešiotojus:
Viena kopija .....................  ..02
Savaitei .....................  12
Mėnesiui...................   80

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metms •••••••••••••••••••• $5.00
Pusei meto .............................. 3.00
Trims mėnesiams.................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui........................ 65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Palydint Debsą 
Katorgon.

Į Moundsville, W. Va., kator
gos kalėjimų d. Eugenijų V. 
Debsą lydėjo keletas Chicagos 
ir kitų vietų socialistų. Baigiant 
kelionę gelžkeliu, Debsas, nusi
šypsojęs, tarė savo draugams:

— Ar ne keista? Per visa pus
šimtį metų aš organizavau dar
bininkus, o dabar tie palįs or 
ganjizuoLieji darbininkai gabe
na mane katorgos kalėjimai).

Ištikro, visi konduktoriai, 
mašinistai, pcčkuria(|, visi ap- 
almai, geležinkelio tarnautojai, 
dėvinlįs prie kepurių prisegtus I 
unijos ženklelius.

—Leisikime sau, kad prezi
dentas \Vilsonas imtų dabar irC I

kablegralu atsiųstų susimylėji-; 
mą, paliuosuodamas jus visai 
nuo baudos ir katorgos: kų jusi 
darytumėte? — klausė d. Dėb
so draugai, atsisveikindami siii 
juo kalęjimc.

Debsas greitai atsakė:
Aš atsisakyčiau priimti tų

ta, vokiečiai nugalėti ir iš jųiinas ir mokėjimas yra būtinai 
pusės nebegtumojųs nei mažiau- Į reikalingi didžiųjani/ painios 
sias pavojus. Vietoj prieš vo- naujovinės pramonės A pienui, 
kiečius, kurių ten nėra, talki- Dirbtuvės vis tebepriklauso 
ninku kareiviai siunčiami prieš valstybei ir tame nematyt no-
rusus, kuriems karė niekados 
nebuvo paskelbta. Kodėl gi jie

ro nusileisti, bet ir čia jos pp- 
vedama vesti sumaniems žmo-

turį kariauti prieš rusus? To 
jie jokiu bildu negalį suprasti 
ir lodei dalykų padėjimu buvę 
nuo senai nepatenkinti. Tas 
nepasitenkinimas ir galėjęs pri
versti Amerikos kareivius prie 
atviro pasipriešinimo eiti į 
frontą. C

Aplamai, sugrį/iusieji karei
viai irgi stebisi, kuriam galui 
Amerikos kariuomenė laikoma 
šiaurės Rusijoje, jeigu Rusijai, 
ar bent bolševikams, kare nie
kados nebuvo paskelbta. Bet 
tuo stebisi ne jie vieni.

Įdomi dar žinia apie Suvieny
tų Valstijų kariuomenės šiaurės 
Rusijoj sudėtį. Ten veikia trįs 
šimtai trisdešimt devintoji in
fantei’! ja. J a i priklausian
čioj! p i r m o j i kompa
nija s u s i d c d auti iš dvi
dešimties nuošimčių tikrųjų. A- 
merikoj gimusių, amerikiečių, 
ir aštuoniasdešimt nuošimčių 
įvairių Europos kilmės svetim
taučių. 
---------------------- .-----------------  
True tianslalion filed svilti the post- 
masler at Chicago, III. April 16, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Apie Padėjimų 
Rusijoje.

neina už gerų atlyginimų.
Valdžios skyriuose tas pats 

dedasi. Sovietų valdžia priima 
atgal senus žinovus. Jie grįž
ta dėlto, kad jiems reikalingos 
algos ir tam tikros teisės ir taip 
gi dėlto, kad yra tam tikras ne
pajaučiamas nusileidimo ūpas.

Atstatymui Rusijos sugrin 
vusiLsio ekonominio gyveninio 
bus reikalingas užsienio kapita
las užsienio medžiaga, mašinos 
ir užsienio žinovai. Jei visame 
pasaulyje nebus socialūs revo
liucijos, tai daiktų negalima bus 
gaminti be nusileidimų. „

Viqa tai reiškiif permainų ko
munistų širdyse. Tas reiškia 
permaina vadovų. Daugelis 
pradinių bolševikų revoliucijos 
vadovų degle dega, ugnimi, ar 
savo idėjomis ir idealais šaudo 
į nedegamus naujovinės ekono
minės priklausomybės faktus. 
Jiems nepavyko suteikti mi

nioms tų patogumų, kuriuos 
joms žadėjo. Jiems nepavyko 
suteikti darbininkams duona ir 
taikų, o kaimiečiams žemę ir 
taikų. ,

Taigi ateina liauja gentkartė. 
vadovų —.kieldgalvių vyrų, ku
rie žino, kad jiems reikės da 
ryti nusulcidimai. Idealistai 
niekuomet nedarys nusileidimų,

su tais “Ober-Oslais” ištuštini
mui piliečių kišenių, Gana to, 
kad tie pinigai buvo išleisti pri
vatinio banko Vokietijoje, taip 
vadinamo: “Ostdbank fuer Ha n 
dvi imti Gesverbe Darlehnska- 
sse osl” su trimis parašais, kaip 
daugelis tvirtina, vieno ir to pa
čio direktoriaus, nors vokiečiui 
garsino laikraščiuose, kad jų 
valdžia pilnai gvarantuojau Ii 
tų pinigų vertybę, lygiai kaip ir 
vokiečių markių.

•Iš visa ko galima buvo pas- 
tcibcti, kad vokiečiams labai 

reikalingi rusų valdžios, ypač 
caro, pinigai. Kad išgavus juos

Lietuvos prisidėjimo prie per- 
sonalės unijos su Prūsija. Ma
tydami tai, kad Lietuvos Tary
ba nelinksta prie personalūs li
nijos su Prūsija, vokiečių val
džia pradėjo piršti tokių pat li
nijų su Saksonija. Taryba da
vė aiškiai šnprasti, kad ant jo
kios unijos ji nesutiks ir griež
tai memorialu pareikalavo pri
pažinimo savistovūs ir nepri- 
giihniiigos Lietuvos, su sostapi- 
litt Vilniuje.

Delegacija į Berlinų.

Prasidėjo peri rak taci jos, ku
rios tęsėsi gan ilgai. Taryba

nalas esąs kruvinas, socialpa-kad trįs-keturi gerai sulinkan-

Specialė Frazier Hunt koresp. 
|The Chicago Tribūne
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IX.

Petrogradas, per žygūnų į Pa
ryžių, 'bal. 3 dienų. — Pdlrogra- 
do darbininkų padėjimas Šioj 
valandoj yra opus. Tarp tukstan 
cių darbininkų yra didelis ne
si lenkinimas. Bedarbių skai
čius auga. Daugelis dirbtuvių 
lapo uždarytos, o kilos uždaro-
mos, o los, kurios dirba, panau-

bel praktikos žmogus padarys. 
Vis liek, kų pasaulis nemanytų, 
nėra abejonės, kad keli žmo- 

1 nes, kurie išgalvojo šilų socialę 
revoluc.ijų, buvo idealislai; jie 
išsvajojo ja, o dabar antroji 
žmonių k lesa turi atidėti jų pra
ktikos bildu.

Kaip (toli šitie žmonės nusileis, 
niekas negali žinoti, nes tam 
tikri idealistai vis dar pasilieka 
augalai stovį Komusislų galėj 
sulaikymui jų.

Dabar jie deda visų savo vil
tį ant pasaulinės revoliucijos.

susimylėjima, jeigu toksai pat; (loja tik dalį pajiegos. šilų pa- 
susimylėjimas nebūtų duotas! daro nedalytos medžiagos ir 
kartu ir visiems kitiems kali-jkuralo stoka, mašinų sugedi-

Kada jie įsitikins, jog ji neateis, 
tųsyk jie bus pasirengę daryti 
didelius nusileidimus pasauliui

iš gyventojų, okupacijos vai- norėjo lame klfuisime siųsti dc- 
džia Lietuvoje apskelbdavo lai- legacijų Berlinan, bet vietinė 
kas nuo laiko, kad nuo pažymė-Į Vokiečių valdžia jos neišleido iš 
tos dienos ndbebus mainomi tos j Vilniaus. Abelnai sakant, išva- 
rusų pinigai ant “Ober-Ostų” žinot iš Vilniaus užsienin ne tik 
Gyventojai skubiai maine rusų paprastiems piliečiams, bet ir 
pinigus, atiduodavo juos užjTarybos nariams buvo labai su- 
pusę kainos. Stebėtina, tas,*nku. Bet visgi pasisekė pasiu
kai! Ino pačiu laiku, kada ofi-įsli Berlinan delegacijų (su vys-

niams, vyrams ir moterims, 
kurie sulig špionažo įstatymu 
lapo pasmerkti kalėjimui. Jei
gu jie nebus paleisti, iš kalėji 
ino neisiu nei aš. Aš nenoriu 
nė jokių specialių privilegijų m i 
specialės teisybes sau. Tai ai
šku. —

_____________________ ♦
Organizuotieji darbininkai 

turi rupiu ties, kad politiniai ka
liniai butų paliuosuoli. Jie del-

mas ir nepaslankumas.
Nesykį valdžia žymiai pake

lė algas, darbininkams pagrū
mojus slraiku. Bet algos ma
ža tereiškia darbininkams, nes 
daugelio dalykų negalima pir
kti už jokius pinigus. Tie (laik
ini. Kokius jie gali ^juli atsieinu 
jiems dešimtį i; šimtų kartų 
daugiau negu paprastai. Jie 
reikalauja duonos ir ištaigos— 
mažiaus šnekos o dauginus niai-

ir senai daiktų tvarkai. Dabar 
jie pramina tam kelių. Jie daro 
masinamus pasiulinimus, dide
lius nusileidimus ir a (mokėji
mų pasaldini Rusijos skolų. 
Jie šaukia atgal gaivingus ir ga
bius vyrus, kad jie vestų jiems 
jų suvisuomenintas dirbtuves, 
gclžkelius ir verteivysle. Jiems 
parsieis nusileidimą daryti 
kaimiečiams, kad sulaužius jų 
nesužinųjį maistų slraikų. Vi

lo turi veikli. Turi rengti ma
sinius protesto susirinkimus ir 
reikalauti panaikinimo visų pa

što, griežčiausiai pasakytų Pet
rogrado darbininkai.

Rusijos dirbtuvėse ir apskri

ta tai reiškia komunizmą ar 
bolševizmų tik iš vardo.

darvtu karės melu suvaržymu, ve c*

sugrąžinimo visų pilietinių lais
tai pramoniniame ir vaizbinia- 
me gyvenime prasideda dideli

True translation filed \vi h Ihe post- 
master ai Chicago, III. April 16, 1919 
as reųuircd by Ibe act of Oct. 6, 1917

vių, panaikinimo visų dar 
esamųjų politinių bylų ir palei
dimo visų politinių kalinių.

lai pirmutinis jų, darbinin
kų, šioje valandoje uždavinys.

Truc translation filed with the post- 
inasler at Chicago, <11. April 16, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917 

Kodėl jie tenai 
kariauja?

Praeitų panedėlį Amerikon 
sugrįžo iš Archangelsko kelio
lika šios šalies kareivių. Klausi
nėjami laikraščių koresponden
tų apie talkininkų spėkų veiki
mų šiaurės Rusijoje, ypačiai, 
kų jie manų apie įvykusius ten 
amerikiečių kareivių pasiprieši
nimus kariauti su bolševikais, 
sugrįžnsieji aiškino šitaip. Tal
kininkų, taigi iy Amerikos ka
reiviai šiaurės Rusijoj negalį sau 
įsivaizdinti, kodėl jie siunčia-

klcsiniai nusileidimai. šilas 
galima matyli ir jausti. Sovie
tai nusileidžia palįs ir daro nu
sileidimus tam tikruose savo 
principuose. Paimkime, pavy
zdžiui gelžkeliu padėjimų. Ad
ministratoriams pavedama se
nos jų vietos ir skyrių viršinin
kams net suteikiama tikroji ga
le ant darbininkų Komitetų.

Dirbtuvės ir pirklystes įstai
gos, kurios buvo suvisuomenin
tos, pasirūpino gauti atgal už 
pinigus nusimanančius ir žina
ntis vedimui reikalų. Jie patyrė, 
kad jų svajojimas, jog palįs 
darbininkai mokės tasf įstaigas 
vesti, nėra pritaikomas. Da
bar daugybę didžiųjų dirbtuvių 
veda seni žinovai ir vedėjai, o 
ne darbininkų komitetai, kurie 
revoliucijos pradžioje buvo 
paėmę jas vesti. Šitie komitetai 
dai vis tebevaldo ir lur Imi net 
mano, kad jie veda spektaklius,

Vokiečiai Lietuvoje.
Rašo Vigantas.

(Tąsa)

Suktybe su pinigais.

Dabai didelius nuostolius pa
darė kraštui įvesdami okupaci
jos valdžios Lietuvoje pinigų f
Miliutų.

Vokiečiai įvedė savo popieri
nius pinigus, taip vadinamus 
“Ober-Osto,” rusų gi pinigai 
sustojo ėję. Nors “Ober-Ost” 
pinigai buvo pavadinti taip pat 
“rubliais” ir “kapeikomis,” bet 
mainant rusų pinigus ant “O- 
ber-Oslų” buvo nustatytas kur
sas, kuris išpradžių nebuvo taip 
labai žymus, bet laikui bėgant 
kaip rusų rublis vis krito, o 
“Ober-Osto” kilo, taip dar pa
baigoje 1918 melų už vienų

mi prieš rusus kariauti, šiaurėn bei dabar yra pakrypimas algai |' “dber-osto” rublį reikėjo mo- 
jie buvę pasiųsti kraštui ir talki- linkui seno sugebamų pieno ir i kėli 1 ir puse iki 2 rusų rublių, 
ninku sandėliams ginti nuo vo-• gabumai yra pripažinami ir pri-’Sunku išpasakoti visas kombi-

cialis vokiečiu bankas duodavo e ,
už rusų rublį vienų markę (50 
ka(X‘ikų), ant biržos duodavo 
už rusų rublį 65-70 kapeikų 
“Ober-Ost.”

Galima stačiai pasakyti, kad 
įvedimas Lietuvoje “Ober-Ost” 
valiutos veltui perpylė pusę Lie
tuvos kapitalo į Vokiečių kišc- 
nius.

Kas gali suskaityti visus nuo
stolius, visas ašaras, kurias vo
kiečiai pridarė Lietuvos pilie
čiams.

Lietuvos atstovybės užmazga.

II

Kada buvo iki leista obalsis 
po visų pasaulį apie apsispren
dimų mažųjų tautų, būrys lie
tuvi ų-inleligenlų Vibiiuje pa
davė raštu vokiečių kariškai 
Okupacijos Valdžiai reikalavi- 
nų leisti sutverti Lietuvoje ša

lies atstovybę.

Vokiečiai, norėdami pasiro
dyti prieš pasaulį, kad jie irgi 
pritaria idėjai “tautų‘apsipren- 
dimo,” sutiko ant to ir leido 
sušaukti Vilniun viso krašto at
stovybę, bet jokių rinkimų lai 
atstovybei nebuvo leista. Vieli
niai įžymesni žmonės nurodė 
vokiečiams visuose apskriciuo- 
se kandidatus į busimųjį seimų 
ir vokiečių apskričių (kreisų) 
viršininkati kaikuriems iš lų 
kandidatų išdavė leidimus va
žiuoti Vilniun į Seimų, lokiu 
bildu susirinko Vilniuje iš visų 
apskričių išviso 210 atstovų, ku 
rie iš savo tarpo išrinko “Kraš
to Tarybų” iš 20 nario, o ši pa
skutinioji išrinko iš savo tar
po prezidiumų iš 1 narių: iš pre
zidento (p. Smetonos), dviejų 
vico prezidentų šd-ro J. šiaulio 
ir kini. A. Staugaičio) ir sekre
toriaus (J. Šerno).

Vokiečių augšičausioji kariš
koji valdžia Lietuvoje patvirti
no išrinkta Lietuvos krašto Ta- 
rybų ir jos prezidiumų, 't ai bu
vo pirmutinis Lietuvos tautiš
kos valdžios mazgas, kuris jo
kios faktiškai galės neturėjo, 
nes liek tik galėjo susižinojimo 
turėt su kraštu, kiek vokiečių 
valdžia leido. Vokiečių valdžios 
rankose pasiliko viso krašto ad
ministracija, geležinkeliai, tele
grafas, telefonas ir lt.

Vokiečiai, leisdami sutverti 
Lietuvos krašto Tarybų, lur bul 
tikėjosi, kad tų Taryba darys 
visa, kų vokiečiai panorės, bet 
jie griežtai apsiriko, nes Tary
ba nuo pat pradžios iki galui 
stovėjo grynai ant tautiškų ir 
krašto labo pamalu ir į jokius 
kompromisus su vokiečiais eiti 
nenorėjo.

Reikalavimas savarankybės.

Taryba pradėjo reikalauti iš 
vokiečių pripažinimo neprikla
usomos ir savistovūs Lietuvos. 
Vokiečių gi valdžia davė aiš

kiųjų Karevičium priešakyj?— 
N.) ir įvairiais budais (lareml 
Lietuvos neprigulmybės klausi
mų.

Kaizeris pripažįsta Lietuvos 
“neprigulmybę”.

Vasarų 1918 melų buvo gau
tas manuskriptas su palies kai
zerio parašu, kuriame buvo pri
pažinta savistovu ir nepriklau
soma Lietuva, tik kai-kurios 
valdymo šakos buvo paliktos 
nustatymui (jerlraktacijų kelių 
tarpe abiejų valdžių.

Pripažinus Lietuvą savistovu 
ir sepriklausoma valstybu, vor 
kiečių valdžia visgi neatsisakė 
laukus prisidėjimo prie perso
nalūs unijos su Saksonija, bet 
Lietuvos Taryba nenorėjo nie
ko apie lai girdėti. Supratę lai 
Vokiečiai, pradėjo Lietuva kaip 
galima labiaus spausti: rekvizi
cijos pasidarė kuo aršiausios, 
buvo užginta visai važinėti ge
ležinkeliais, sustabdyti laikraš
čiai ir lt.

“Neprigulmybe” po kaizerio 
letena. »

Padėjimas kasdiena ėjo blo
gyn. Kraštas pradėjo bruzdė
ti ir nerimauti.

Iš to atžvilgio buvo atidėtos 
neapribotam laikui sumanytos 
visoje Lietuvoje iškilmės dėl 
pripažinimo savistovus ir nepri
klausomos Lietuvos. Vokiečiai 
buvo labai tuo užinteresuoti, 
kad tos iškilmės įvykių kuo- 
greičia tįsia. Matyt, jie norėjo 
pasirodyti prieš visų Europą 
ant kiek Lietuva laiminga po 
vok iečių valdžia, kad kelia iš
kilmes. Tam tikslui viskas jau 
buvo prirengia: išdirbtas cere
monialas, išrinkti iš visos Lie
tuvos atstovai ir lt. Buvo ma
noma laike lų iškilmių iškelti 
Vilniuje ant Gedimino kalno 
Lietuvos vėliavų. Bet taryba, 
malydaimų kad pripažinimas 
iš vokiečių pusės nepriklauso
mybes ir savistovybes Lietuvai 
Ine tik nepalengvino Tarybos ir 
krašto padėjimo, bet da tas pa
dėjimas kasdien ėjo blogyn dėl 
nusidėjimo Lietuvos į unijų su 
Saksonija, matydama tai, Tary
ba atidėjo iškilmes neapribotam 
laikui, kas dar padidino vokie
čių aršumų.

(Bus daugiau).

Škait{toju B 8iis a i
į Už idniikštati šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

triotiškas ir lt. Bet kodėl jis 
jliko kruvinas? Krašltutinjieji 
lame kaltina veik visų šalių so
cialistų partijas. Girdi, jos sto
jusios už gynimą tėvynes, kuo 
turį rūpintis tik darbininkų iš
naudotojai — buržuazija. Bet 
kad įvykus permainą! šiaurūs 
meškino šalyj patsai jų vadovas 
Leninas būgo į tą šalį ir dabar 
jo suorganizuoti pulkai gina sa
vo šalį — tame, sulig jų nie
ko bloga. Mes irgi nesakome, 
kad tame kas nors bloga. Šitą 
mes tik pažymime kaipo faktų 
parodymui musų kraštutiniųjų 
nenuosakumo. Taipjau mes 
niekuomet nelvirtinomc, kad 
kova ‘demokratijos” prieš “au
tokratiją” yra viso gero šalti
nis. Mes tik pasirinkome iš 
dvieju blogų vieną geresnį Di
dysis blo*r;s jau tapo pašalin
tas Tariamoji “autokratija” 
dingo. Dabar žiūrėkime kas da
ryli su “demokratija”. Tai vi
sa.

Taigi, šiandie mums išpuola 
kalbėti ne apie tai kokį numerį 
davus socialistų Internaciona
lui, o apie tai, kaip jį sutvar
kius, kokius pamatus padėjus 
atgimusiam darbininkų judėji
mui. Kraštul);niųjų (purtimasi 
antrojo Internacionalo visiškai 
neliudija jų revoliueinumų. Juk, 
negi bėgdami nuo jo mes jį pa
taisysime! Taipjau neturi pa
mato ir mūsiškių “kairiųjų“ 
purfištavimas prieš socialistų 
partijų, kam jos pild. komite
tas siuntė savo atstovus į Ber
no konferencijų. Berno konfe
rencijoj privalėjo dalyvauti ir 
patsai jų dvasiškasai įkvėpėjas 
—■ Leninas! Tada jis pilna tei
se butų galėjęs vadinties darbi
ninkų vienytoji!. Tuo tarpu 
žinomi apie jį faktai liudija vi
sai kų kita.

Jeigu krašlntrrrrcji nori atsi
kratyti tokių Šcidemanų ir Iš
bertų, lai jie turi mainyt savo 
veikimo budus. Ne smerkimu

lįs lietuviai galėtų šiaip-laip 
verslius kadir be pinigų pradė
ję. Suprantama, jie turėtų ctg- 
ties šitaip. Sakysime, jie apsigy
vena ant ūkio. Pinigų neturint 
trįs privalo eit dirbt į mainas, o 
vienas pasilieka ant ūkio. Dir
bantieji apmoka jam algų ir 
likusiais pinigais įsitaiso trobas, 
nusiperka gyvulius ir lt. Tuo 
budu, laikui bėgant, galima lik
ti pilnu ūkininku.

Kai kam tai gali atrodyt kei
sta, bet aš asmeniškai pažįstu 
vieną lietuvį, kuris devyni me
lai atgal pėsčias atėjo į Colora- 
dos valstiją, šiandie jisai yra 
“(>ilnas ūkininkas,” kurio tur
tas siekia virš penkiasdešimts 
įtiksiančių dolerių.

Suprantama, be pinigų yra 
sunku, ale turintis gerų norų 
ir nors šiek-tiek pradžiai, gali 
pradėti nkininkaiili. Reikia ži
noti, kad ūkininko gyvenimas 
tai ne prirukusi, dulkėta dirbtu
ve. 'Ten žmogus dažniausia 
dirba iš prie varios čia — kas 
kita.

Butų geistina, kad keli lietu
viai susitartų ir atvažiuotų į 
Cbloradą. žinoma, juo dau
giau, tuo geriau. Galėtume už
sidėti lietuvių ūkininkų koloni
jų. Kurie norėtų atvažiuoti te
gul susižino su manimi. Tuo
met aš galėčiau kreipties į val
džių ir sužinojęs visa, kas rei
kia, praneščiau (“Naujienose“), 
kada ir kai]) patogiausia atva
žiuoti. Jeigu didesnis būrys 
važiuotų vienu kartu, kelionės 
lėšos žymiai susimažintų.

Žemė, kurių aš žinau, guli 
apie 90 mylių, nuo gelžkelio li
nijos. Bet neužilgo žadama lie
sti naujų geležkelio linijų. Tuo 
budu naujoji kolonija trumpu 
laiku galėtų pralobti. Tuola- 
biau, kad žeme čia yra gera ne
tik ūkininkavimui, o taipjauju- 
ri didelių turtų savyje — ang
lies įvairių rudų, mineralų ir 
tt.

antrojo Internacionalo, ne bė
gimu nuo “jndšųjų minių” bus 
galima pašalinti juos iš kelio, 
o — atbulai: ėjimu į minias, jų 
organizavimu.

— Laisves Mylėtojas.

Tiek tuo tarpu apie tolimųjų 
Colorados valstijų.

— Kl. Paznokas.

Ūkininką Balsai.
Apie Colorados valstiją.

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings starnps nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Ral$ted st 
Room 232, 2ras augštas, virš Fanious 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

DEL INTERNACIONALŲ.

Pastaruoju laiku kilo karštų 
ginčų d'el socialistų Internacio
nalo numerio. Vieni užgiria 
dabartinį antrų Internacionalų, 
antri būtinai spiriasi už naujų 

u trečių Internacionalą. Mat, jų
kiečių. Bet karė senai pabaig- deramai apmokami, nes gabu- nacijas, kurios buvo daromos kiai suprasti, kad ji laukia nuo stipralimu, antrasai Inlernacio

Kadangi daugelis įdomau
ja ir tolimosios Colorados li
ktais (keli asmeniškai kreipė
si į mane) ir norėtų čia apsigy
venti, lodei aš nutariau kreiptis 
į “Naujienų” Redakciją — rasi 
ji sutiks vielos šiam mano slrai 
psneliui:

Pirmiausia turiu pasakyti, 
kad šičia, be kita, galima gaut 
ūkį uždykų. Jų duoda pati val- 
ržia. Duoda po 350 akrų. Ži
noma, duoda dar neišdirbtų že
mę ir gavęs jų turi išbūti ant 
jos nemažiau kai]) tris metus. 
Po to žemė lieka jo nuosavybe. 
Sn ja tuomet gali daryti kaip 
tinkamas. Žeme čia ytin der
linga, nors ir kalnuota (kalbu 
apie tų apielinkę, kurioj aš pats 
gyvenu). Gerai auga kviečiai, 
žirniai, bulvės, avižos, linai, 
miežiai, rugiai ir šiai]) įvairios 
daržoves.

Pradėt gyvenimų netu
riu t reikiamų pradžiui pinigų 
negalima. Kaip jau sakiau, dy
kai dalinamieji ūkiai neišdirbti, 
nėra ten reikiamų trobų, gyvu
lių ir lt. Visa tai būtinai reikia 
įsigyti. O įsigyti galima lik su 
pinigais.

Bet aš turiu kitokį pienų. Ma
no supratimu, lietuviai jį ttįrelų 
išbandyti—r-pasiliuosavimui nuo 
fabrikų jungo. Aš žinau plotų 
žemes, /apie penkiolikų tuksian
čių akrų. Tai butų puiki lie
tuvių kolonija. Ąš {manau,,

------------------ —------------------1-------- - --------------

DR. S. NAIKELIS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Phone Drover 7042 
Cicero office 

4847 W. 14th St.
Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut 

Phone Cicero 39
Rezidencija 3336 W. 66th St 

Phone Prospect 8585 
Kr.——

TAISAU NAMUS
Minimi, cementuoju, pleistcriuo- 

ju ir viską taisau. Darbi) atlieku 
speciališkiti ir pigiai. Kam toks 
žmogus reikalingas,' kreipkitės.

B. P. BAJUN1EC,
3014 S. UNION AVĖ., ..CHICAGO.

Teiephone Drover 442!)

Pranešimas
NAUJIENŲ 5 metu .sukak

tuvių. paveikslai parduodama 
Naujienų ofise — 1739 So. 
Ilalsled St., arba pus fotog
rafų STANKŪNĄ.

3315 So. Halstcd St.

Didumas 12 X 20
' Kaiua $1.00
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SUSIRINKIMAS.

Naujienų Bendrovės Direkto
rių susirinkimas bus seredoj, 

bal. 16 d., Naujienų Redakcijo
je, 8 vai. vakare. Direktoriai 
prašoma visi pribūti laiku.

Sek r. šmotelis

LietuviŲ Rateliuose.
ROSELAND

“Čigonai.”
Pe reiki subatvakari K. oi’ P. € *

vetainėj “Birutės" dr-ja statė
venoje St. Šimkaus tragediją 

“Čigonai." “Birutė" turi gerų 
spėkų ir jos vakaras buvo tokis, 
kokio Roselandc niekad pirmiau 
nebuvo.

Po vaidinimui didelis “Biru
tės" choras labai gražiai padai
navo 9 daineles..

Rodos į tokį vakarą turėjo su
sirinkti visi roselitndiečiai, nes 
čia galėjo išgirsti ir pamatyti to, 
ko negali išgirsti savo spėkų pa
rengtuose vakaruose. Bet ištik- 
rųjų į vakarą atsilankė lik sau- 
jalė žmonių, Gaila, kad taip at
sitiko, bet atsilankiusieji visi i- 
ki vieno labai gėrėjosi vakaru, 
ir apgailestavo tais musų drau
gais, kurie netik patįs neatsilan- 
kė, bet dar visaip stengėsi tam 
vakarui užkenkti. Mat ditu-^ 
geliui yra svarbiau ne kas ren
giama ir kaip atliekama, bet kas 
rengia. Savas kad ir pačius nie
kus patiekia, yra gerai, bet jei 
kitas — tai kad ir gražiausias 
dalykas butų — jam niekai.

Padarytas boikotas “Birutes” 
\;>k;irui, <<sal>.n-. koii> įįi .-<)«? j 11, 

ketinama pakartoti ir prieš ki

tą vietos progresyvės draugijos 
vakarą.

Musų “kairieji” taip elgda
mies greičiau lik save žemina ir 
viešai parodo savyj esantį tuš
tuma. •—x.4»

padidina stiprumą, švelniu, ner- 
vuotų, suirusių Žmonių i dvi sa
vaitė laiko daugelyje atsitikimų. 
Vartotas ir augšiai rekomen
duojamas buvusii/jų Kongreso 
narių, gerai žinome; gydytojų ir 
buysiy Viešosios Sveikatos per- 
dėliniy. Klausk savo gydytojo 
arba aptiekoriaus apie tai.

LIIBE1KT
Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
t tarninkais, Ketvergais ir 
Sukatomis 9—9.

* --

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug mo
lų gydžiau pasekmingai šias ligas.

Muno užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri- 
r<i<lymus muno gaburpo.

Aš atitaisau kreiva* akis be skausmo vienu 
rydymtl.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWH0N, M. D.
219 S. Dearbom St. (Prie i pačtą). Chicago, Ui.

BR1DGEP0RT_____
(Javo uždrožt.

Balandžio 14 dieną Mildos 
svetainėj Lietuvos Mylėtojų 
Tautiška draugystė surengė pra
kalbas. Kalbėjo K. Geležėlė ir 
Kukutis. Prakalbų pasiklausy
tų susirinko visa tautininkų 
smetonėlė gazietų Urukavo- 
tojai, peticijų išradėjai, dakta
rai, dentistai ir kiti. Ko jie ten 
susirinko, negaliu suprasti. Man 
tečiaus buvo aišku tik vienas 
dalykas, būtent tas, kad jie ga
vo skaudžiai uždrožt. Tie kal- 
belojai be jokio pasigailėjimo 
kad jau drožė tai drožė, ypač 
ponams peticijų išradėjams.

Girdi, jūsų ncprigulmybė tik 
muilo burbulas. Darbininkai 

nesidžiaugtų ja. Ji butų gera tik 
klero-lautų biznieriams — svie
tiškiems ir dvasiškiems ir tt.

Klausėsi jie ir nerimavo. Y- 
pač jiems labai užgavo širdis pa
sakymas, kad Dcbsas tuoj bus 
pasodintas dešimčiai metų ka
lėjimai). Vienas nebeiškentėjo ir 
sušuko:

Debsas nuėjo dešimčiai 
melų kalėjimai), o tave reikia 
pakabint!

l ai buvo paskutinis triumpas, 
ir labai nelaimingas. Žmonės 

pradėjo ūžti ir klero-tautai, ma
tydami. kad galima pragrajinti 
viską, povaliai išdidino kas sau.

— Gvaizdikas.

LSS. I kuopa buvo surengusi 
prakalbas toj pačioj svetainėj 
bal. 11 d. Kalbėjo Dundulis, 
Andrilevičius ir angliškai, P. Pe
tro, vengras. Jų kąlbos buvo pri 
taikintos paminėjimui Vengri
jos darbininkų laimėjimo.

l’i itaria statymui svetainės, 

........... seimui—ne.
Nedėlioj, balandžio 13, Teisy

bes Mylėtojų draugystė laikė 
savo mėnesinį susirinkimą Mark 
VVhite Sųuare svetainėj.

Apsvarsčius draugystės reika
lus tarp kita buvo prisiminta a- 
pie reikalingumą įsigyti nuosa
vą svetainę. Mat bridgepor- 
liečiams jau įgriso trankytis po 
sve timas ir neparankias sve
taines. Po trumpe) pasitarimo ta 
po nutarta skolinti pastatymui 
svetainės vieną tūkstantį dole
rių. Bereikalo tat tūli iki šiol 
pasakojo, kad Teisybės Mylėto
jų draugystė nepritarianti staty
mui lietuvių svetainės.

Toliau svarstyta apie tauti

J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MII.WAUKEE AVĖ.
tarp Paulina ir Wood Sis.

ninkų agituojamą seimą. Po ilgų 
ir karštų ginčų tečiaus nubal
suota — 25 balsais prieš 21 — 
prieš sumanytąjį seimą.

Seimo šalininkai šituo labai 
nepasitenkino, bet ką bedarysi: 
žmonių balsas - dievo balsas... 
Tie laikai praėjo, kada dvasiš
ki ir svietiški (tautiški) vadai 
galėję) kalbėti draugijų vardu,

M — P. K. Narys.

Susirinkimas.
Pereitą seredos vakarą buvo 

LSS. 4 kp. susirinkimas. Jis — 
kai pi r visi jos kuopos susirinki
mai, tik šį kartą tvarka buvo 
kiek geresnė.

Panpnė.Miu k^lgtą nutarimų. 
Nutarta išleisti kelis tuksian

čius lapelių prieš vadinamąją 
“tautišką diplomatiją", rinkimą 
milijono parašų po peticija.

Tolinus viena krašlų-krašlu- 
tinioji duoda įnešimą, kad Ket
virtoji sutvertų ... komunistų 
propogandos lygą! Tūlas dar 
krašlutmcsnis tečiaus pastebi, 

kad tau’ busią nelegališka, nes 
komunistų propagandos lyga 
jau esanti sutverta. 'Patai Ket
virtosios, o kartu ir viso VIII 
rajono pareiga esant — prisidė
ti. Įnešimas užsibaigė nė šiuo 
nė tuo.

Pagalios padaryta dar kelia
tės kitų nutarimų “kuopos rei
kaluose" ir tuo susirinkimas už
sibaigė.

Nebesimato to neatlaidaus, 
turinčio tikslą veikimo, kuo ka
daise galėjo pasididžiuoti brid- 
g port iečių Ketvirtoji.

— Senas Kuopietis.

Klerikalų prakalbos.

Balandžio 11 diena ir Antano G

parapijos svetainėj buvo su
šaukta neva “didelis viešas su
sirinkimas". Kalbėjo kun. Vai
čiūnas ir žinomasai klerikalų 
pa taušku Bačkos. Pirmasai la
imi iš^yrC •‘nuujųjį ir pirmąjį 

Lietuvos prezidentę — Antanę 
Smetoną“, antrasai, įprastu jam 
buriu, plūdo socialistus. Ypač 
jis plūdo d. Kapsuką, kuris, pa
sak to kalbėtojo, “su gauja ka- 
capų’- ^užpuolęs Lietuvos žmo- 
n s ir teriojąs beginkles mote
ris ir vaikus.

Po prakalbos bandyta duoti 
jam klausimų, bet tas neva kai-’ 
bėtojas vieloj atsakyti į paduo
tus klausimus, kažką pradėjo 
uopti apie klerikalų laikraščius 

h’ jų teisingumą.
Išrodo, kad musų klerikalai 

nieko daugiau nebemoka, kaip 
niekinti ir šmeižti

— P.D. Atandelis.

BURNSIDE.

šis ir tas.
šioji miesto dalis ytin graži, 

ypač pavasario metu, kada pra
deda lapuoti medžiai ir gėlės 
skleisti malonų gaivinantį kva
pą. Dirbtuvių čia tąipjau nema
ža, daugiausia geležies. Pirma 
jose darbininkai viršlaikius dir
bdavo, bet dabar — kiti laikai. 
Darbai taip sumažėjo, kad dau- 
gelyj dirbtuvių, pav. American 
Bruko Slioe fandrėj, dirbama 
tik po tris dienas savaitėj. Ypač 
pastaroji nebeturinti darbo, ir 
daug darbininkų išmetė gatvėn.

Burnsidėj lietuvių nemažai. 
Viešuoju veikimu tečiaus buru- 
sidiečiai pasigirt negali. Tiesa, 
turime tris draugijas: Apšvie
tus ir Dailės Draugiją, šv. Jono 
Krikštytojo Draugiją ir SLA. 63 
kuopą. Jos betgi nieko neveikia, 
išskiriant Apšvlietos ir Dailės 

Draugiją. Pastaroji veikia kiek 
galėdama ir nusimanydama; ji 
rengia pasilinksminimo vaka

rus, prakalbas ir lt. Pav. 1 <1. ge- 
gužės minėta draugija buk ren
gianti paskutinį šiuo sezonu pa
silinksminimo vakarą. Beje, jau 
praeitais metais minėta draugi
ja liko pašelpine. Reikia tikėlis, 
kad ji turės gero pasisekimo, 
nes į kiekvieną susirinkimą atei- 

ua naujų draugų .ir draugių ii 
įstoja. Draugijos susirinkimai 

būna kas pirmą ketvergą kiek
vieno mėnesio. — Burnsidietis.

BRIGHTON P ARK
Prakalbos.

Balandžio 9 LSS. 171 kp. su
rengė prakalbas Liuosybės sve
tainėje. Kalbėjo I’. Dundulis ir 
Dr. A. Montvidas. Abudu kal
bėjo apie atsitikimus buvusiojo 
šiaurės meškino šalyj. Žmonių 
buvo daug, jų tarpe ir moterų.

Tai liudija, kad vienlinė kuo
pa tolydžio įgyja didesnės įtel^ 
mes. Pirma būdavo taip, kad 
į socialistų prakalbas ateina vos 
sau jale vyrų. Moterų tai nė ne
lauk. Dabar jau kas kita. Į soci
alistų prakalbas lankosi nelik 
vyrai, o kartu moters ir merge
lės..

Prakalbos žmonėms paliko.
Kuopos Korespondentas.

TOWN OF LAKE.
Nori Seimo Chicagoj.

Draugystė Lietuvos Didvyrių 
No. 1 savo mėnesiniame suvi
rinkime, balandžio 12, priėmė 
sekamą rezoliuciją

“Kad visuotinas Seimas būti
nai reikalingas ir kad jis įvyktų 
Chicagos mieste."

Po rezoliucija pasirašo Tamo
šius Petrukas, pirmininkas, ir 
Joseph J. Grisb, pro t. raštinin
kas.

TARNAITĖ PRARIJO SAVO 
PONIOS ŽIEDĄ

Negrė tarnaitė Sietlą Holley 
tarnavo pas p-nią Henry Melzl, 
6751 Jei’fery avė. Poniai pra
puolė žiedas $1,590 vertės ir ji 
parsivedė du policislu savo tar
naitę apjieškoti. Bet policistams 
neparsiėjo daug jieškoli žiedo; 
jiems paklausus jos, kur ji pa- 
«lčj<> ji imti j nsi jį.

Policislai nusivedė ją į apskri
čio ligoninę ir ten su X spindu
lių pągelba surado, kad žiedas 
ištikro yra |«is ją stemplėj; lo
baus jis pakliuvo pilvai) ir ap- 
draudos kompanija pradėjo rei
kalauti, kad butų tarnaitei pa
daryta operacija ir žiedas išim
tas. Bet operacijos daryli nepri
siėjo; dr. Wm. Maycr surado 
lengvesnį tam (būdą ir žiedas 
lapo sugražintas jos savininkei.

Stelių yra laikoma po areštu 
už tariamą pavogimą graznų 
$1,500 vertės.

PALAIDOJO UŽMUŠTA MOTI
NĄ IR KŪDIKĮ.

Vakar buvo laidotuvės Wis- 
kopficnės ir jos kūdikio, kurie 
pereitą ketvirtadienį rasta ne
gyvais kambariuose pu. 3159 

Wallace gi. Užmušime įtariama 
užmuštosios patėvis Courlney. 
kuris yra dabar laikoma kalėji- 
mw Užmuštosios moters vyras 
taipgi sako, kad Courlney, jo‘ 
pačios patėvis taipgi nužudęs 
savo pačią. Tyrinėtojas llotf- 
nian žada atkasti jos kūną ir 
žiūrėti, ar tas tiesa; bet užrašai 
parodo, kad įtariamojo pati pa
simirusi 1911 m. nuo pneumo
nijos.

RENGIASI PRIE VASAROS 
KARŠČIŲ.

Vakar atsidarė dvylikta kon
vencija lllinojaus ir Wisconsino 
ledininkų susivienijimo Sherma- 
no viešbutyj. šitoje konvencijo
je paaiškėjo, kad rūpinamasi ap 
saugoti Chicagos namus nuo 

ledo trukumo ateinančiais vasa
ros karščiais. Kadangi žiemų 
buvo lengva ir gamtinio ledo 
maža tegalėjo prikrauti, lai par
sieina rūpintis .dirbtiniu ledu. 
Šilam ve tikslui minėtasis susi- 
viiuiijimas supirko mažne už 
tris milijonus dolerių mašinas 
ledui dirbti, šitomis mašnomis 
bus galima padirbti po 1,700 to
nų ledu kasdien ir lodei tikima
si, kad ledo nepritruks Chica- 
gai.

61 METŲ, NEGAUDAMAS 
DARBO, PAPJOVĖ SAU 

GĮSLAS.
Kari Dilo yra persenas ir nie

kam nevertas. Taip jam pasako
jo, kada jis darbo j ieškojo. Jis 
yra 61 metų ir visą savo gyve
nimą praleido besukdamas ga
lus cigarams.

“Tu nevertas mums nei $10 
į savaitę, jam vis atsakydavo, 
kaip jis paklausdavo darbo.

Užvakar vakare jis buvo nu
siminęs. Jis nuėjo nusiminusių 
prieigon smuki Jn pn. 1569
Clyborn avė. Čia jis nusiėmęs 
savo nudėvėtą skrybėlę, padėjo 
ant baro apačia augštyn ir sudė
jo į ją kas paš jį buvo kišeniuo- 
se. Buvo keli smulkus pinigai, 
čeverykams raiščiai, suteršta no 
sinė skustuvas ir šniočiukas kra
ut tomo tabako.

Jis pašaukė išsigert ir užmo
kėjo.

“Turbūt po visam su manim”, 
sakė jis į bartenderį, pastumda
mas stiklą šalin. “Per šešis mė
nesius negaunu darbo. Jie sa
ko man, kad aš tik —’ tik $10 r
vertas. E, gal tas ir taip, bet aš 
atmenu —” ir jis susimastė.

Paėmęs skustuvą čiupinėjo.
“Persenas, galbūt — gyventi, 

bet —" juokėsi karčiai.
Greitai patraukė per gįslas 

kairėsės rankos ties riešu, pas
kui paėmę skustuvą į greitai tir
pstančią ranką ir tą patį padarė 
su dešinės rankos riešu.

“Kaip aš sakiau, žmogus nie
kuomet nėra persenas-r- numir
ti," — sumurmėjo, virsdamas 
asloje.

Jis nugabenta į apskričio li
goninę 4)e sąmonės.

Kada jį atgaivino, tai jis pasi
sakė, kad jis gyvenąs pn. 1710 
Clyborn avė. Vakar policija 
bandė surasti jam vielą.

SUĖMĖ 8 PLĖŠIKUS;
1 UŽMUŠTAS.

S lockyarcių stoties polieija 

koletas dienų algai suėmė 8 plė
šikus G. Nevvtono smuklėj, prie 
45 ir S. Halsted gt. Polcijos bū
rys laikė apsupęs smuklę ištisą 
valandą, ‘audydami į ją iš visų 
pusių. Esantiems viduj atida
rius šonines duris pasidavus, į- 
vyko muštynės ir suareštuotuo
sius turėjo daktaras aptaisyti.

Nevvtono smuklėje rado nuo
savybės už $1,500 ar $2,000 ver-, I lės, kuri policija mano, yra vog-’ 
tu. Tarp daiktų rado daug au-' 
tomobilinių; ledudė buvo pilna 
pridėta guminių ratlankių ir ki
lų daiktų.

STATO KAUCIJĄ Už 
HAYW00DĄ.

Augščiausian) Teismui suti
kus paleisti po kaucijomis 37 
Pas. Pram. Darb. narius iš Fort 
Leavcnvvortho kalėjimo iki a- 
pcliuojamasis teismas išduos 
savo nusprendimą, ligšiol lik 

du atsirado norinčiu kaucijas 
užstatyti; vienas už liayvvoodą 
— M. Mclnlosh, iš Peoria, III. ir 
kitas, pavardė nepasakyta, už 
Jos. Gordoną. Ligšiol nei vie
nas nėra dar priimta.

Jei kaucija statoma už liay
vvoodą bus priimta, tai jo kau- 
cininkas turės važiuoti į Fort 
Leavenvvorthą ir ten ant kauci
jos turės pasirašyti pats Ilay- 
vvoodas.

ISTORINĖ DRAUGIJA PRO
TESTUOJA PRIEŠ PRAŠALI- 
NIMĄ VANDENINIO BOKŠTO.

Maj. Thompsonas ir Lincolno 
parko konijisiilinkaji subalojc 
apturėjo po kopiją rezoliucijų 
priimtų bal. 9 d. Chicagos isto
rinės draugijos globėjų susirin
kime, kur protestuojama prieš 
prašatinimą (’Jiicago avė. bok
što, kad pratuštinus vielą nau
jam bulvarui šiaurinėj dlalyj. 

s Rezoliucijoje tarp kitko sako
ma:

“Chicago avė vandeninis bok
štas buvo užbaigtas 1869 m.

O f w 
SaiEXPERTA$

Kreivos Akys 
Atitaisomos 

vienu atsilankymu. Be chlorofor
mus. Virš 800 išgydytų ant rekordo.

Ateikite ir ypatiškai persitikrinki
te baigusj mokslų ir registruotų gy
dytojo Chicago, specialiai studijavu
sio galvos ligas. Specialiai gydome.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGAS.
Pasitarimai dykai.

Silpnos .................................. AKYS
Skaudamos ........................... AKYS
Raudonos ............................... AKYS
Kreivos ..................................  AKYS
Kurčios ............................... AUSYS
Tekančios .............................. AUSYS
Ūžiančios ........................... AUSYS
Užkimštos ........................... AUSYS
Skaudanti ........................... NOSIS
Tekanti ............................... NOSIS
Kreiva ................................ NOSIS
Užsikimšusi ........................ NOSIS
Skaudanti ........................ GERKLĖ
Silpna ...............i............................ GERKLĖ
Calarrhal ........................ GERKLĖ
Užtinusi ........................... GERKLĖ

DR. F. O, CARTER, 
120 So. State Street

Valandos: 9—7. Nedėliomis 10—12.

Reikalaujama Mainieriy 
Ir Krovejy.

Geri namai su geru vandeniu, ir 
elektros šviesomis; pigi randa, di
deli daržai, gera ganykla dykai, ga
lima laikyti karves, kiaules ir viš
tas. Geras kambary>Ąr valgis ne- 
vedusiems žmonėms. Į

Musų mainos dirba kasdieną. Mes 
turime abi “drift” ir “shafl” mai
nas, su 3’/j pėdų iki 4Vi pėdų ang
lių. ;

Mes nemokame - transportam jos. 
Mes turime viską priviliojimui gerų 
vyrų — geros darbo ir gyvenimo 
sąlygos, ir mes nenorime tokios 
klesos žmonių, kurie nori mokėti 
transportaeiją.

Del platesnių informacijų alsiša- 
uklic arba rašykite.

NEW RIVER C0MPANY
MACDONALD, W. VA.

fDr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison »l. 
Suite 600—612

Phone Haymarket 
Valandos: 1O iltį 12 ryto 
1739 So. Halsted SL 
Phone Ganai 4626 

Naujienų Name
Valandos; 0 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik. Madison at. 
ofise.
Rezidencijos telefonas

VVest 6120. .
....................

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuviu Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė. 
Rezidencija 10731 S. Michigan 

Avė., Roseland, III.
J Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: PuUman 841 
Vai.: 9 ryto iki ’ 1 d.

2 po piety iki 4 
6 iki 9 vakaro.

Dr. M.T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurras
1757 W. 47 St. Chicago, III. 

Ofiso Tel. Boulevard 16i 
Rez Tel Seeley 420

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro

3303 S Morgan St, Chicago, 111

J ...... . ...........

Minykų 
Kunigy 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.
“NAUJIENOS”

1739 So. Halsted St. 
Chicago, Ui.

> I
______________

Vai yra vienintelė troba nžsili-J 
kusi nuo* didžiojo gaisro 1871 i 
m. ir per penkiasdešimt melų 
buvo miesto kapčiunii. Taip

I 
kaip jis stovi-, jis yra įžymia ir 
įspūdinga praeities liekana.

Į Sergėkite savo akis į

Neužsitikėkit savo regėjimo plr- < 
majam by kokiam neprityrusiam . 
aptiekoriui, auksoriui ar kėliau- ! 
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. >

Ai turiu 15 metą patyrimą Ir i 
![aliu ištirt jūsų akis ir pririnkti < 
unis akinius tikrai. 'Darbą at- j 
ieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi. mea tai jums pasakysima. <

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Are., Chlcaga, ■
Kampas 18-tos gatvės 

1-čios lubos, viri Platt’o aptirtos ,
Tėmykitc I mano paraią 

Valandoa nuo D-tos vai. rytu tkt į 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nu( 9 
vaL ryto iki 12 valandai dieną. !

I Dr. A. 8. Blumenihal |

AfclŲ SPECIALISTAS 
Akta Egzaminnoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra | 
oyksta regėjimą. «

J vartoDam j: 
Pfl8cr,ntų Oph- 
thaliuometer. Y- b* 
patinga doimųat- f 

t " i kreipiama i vai- f 
kus. Va).: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland a v. kamp. 47 at 

Telcpbone Yards 4317 
Boulevard 6487.

-iv.■

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

tl <9 H. Morgan SL, kerti 12 e*.. ' 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyrišky 
laipgi Chroniškų Ltf'j 
OFISO VALANDOS:

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

diliomis nuo 9—2 popiet 
rctephone Yar<h 617

""Y
DR. M. HERZMAN j 

I Š R 65 ĮJOS
Gerai lietuviams žinomas per 16 me- [ 

tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą- 
ir akušeris.

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

Ofisas ir I.abaratorija: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir j 
6—8 vakarais. Telephcne Canal 3110. J 
GYVENIMAS: 8412 S. HaUod Street u

VALANDOS: 3—t tiktai.

1 Telephone Yards 5032 [

Dpi, Stepiilckl'
31ub S. Morgan st. Chicago ,>

VALANDOS: Nik- g iki 11 ryto 
ir nuc 5 iki v vuka.s r

Vftsld. 8. AskUad BivGL Chtca^K

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAM 

MoUri&ką, vyrirt«.
VtJką ir e h Mirtą ll«

OfllM: H. SL. C!*!c^
I)WV4T Htl

V*KANUOS: t*-n ryte: a—M mUte 
1—4 rokero 16-13 Ciaiu

Dr. Leo Awotin įį
Gydytoja®, Chirurgas, Akaiaria 
1920 So. Halsted 8L, Chleage. h 
Kalba lietuviškai, Utviiksl «x L 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va- 
kare. Tel. Canal 4367. į J

1
 Telephone Yards 5884.

D r. P.G. Wiegner I
Priėmimo valandoa nuo 8 iki U j 
iš ryto Ir nuo 7 iki 9 vai. rak 
3325 So. IDisted 8t. Chicago. K

Te). Yarda 3654. AKU6ERKA
IKrs.A.Michniesiczį 

igua Akušerijos Ko 4 
Ura. praktika- J 

rw»i Pennaylvan'ijoa j 
'mpilalėrt ir Phila- į 
lelphijoj. Parrtmia- 
Kai naUmauja pr1«;| 
d rodymo. Duoda rodą 
’laokLae Hgoae mota* >9 
tnia tr snerginoMtk.
1111 So. Halsted Str.il
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Pranešimai 
LSS. 235 kp. pusinėnisinis su

sirinkimas įvyks pčtnyčioj, bul. 
18 d.. Lietuvių svet.. 11916 So. 
1 laistei! St. Draugai ir draugės.

Roseland, III. — LDLD. 79 
kp. susirinkimas įvyks seredoj. 
balandžio 16, 7:30 vai. vakare, 
Aušros mokykloje, 10900 Mi- 
chigan avė. Bus priimama I-į 
mo apskričio konstitucija, 'lo
dei visi nariai būtinai atsilan-

REIKIA DARBININKU
PEIKIA indy plovėjų dienomis.

Blocks Be .(minint, 
135(1 So. Halsted si., Chicago, III.

REIKALINGA šeimininke prie lie
tuviškos šeimynos, augusi mergina 
arba našlė, pastovus darbas, atsi
šaukite tuojaus.

visi malonėkite bu|i, mes bus 
daug svarbių reikalų.

— Valdyba.

LMPS. 29 kp. susirinkimas 
įvyks seredoj, bal. 16 d., 7:30 
vai. vakare. Viešojo Knygyno 
svet., 1822 \Vabansia Avė. Ger
biamos draugės, ateikite visos 
ir paskirtu laiku, nes yra daug 
svarbių reikalų.

Basi. A. čepukienė.

kykite. Be lo bus duodama 
knyga Socializmo Istorija Suv. 
Valstijose. A. Grcbelis, rasi. 

:-----------------------------------------
i ASMKNV (IEŠKOJIMAI

PAJIEAKAU pusbrolio Aleksan
dro, .Juozo ir Julijono ir pussesers 
Uršulės. Visi keturi yra tikri bro- 

{ liai Palubinskių. Kauno gili)., Rasei
nių pav., Kelmės vol^sties ir Lan- 
galių kaimo. Girdėjau kad gyvena 
Chicago, III. Malonėkite atsišaukti, 

j ar kas juos žino pranešti už ką 
biriu dėkingas

ALEKSANDRA KR1GERIS

I .1. Cherbatiskis,
(198 Oliver avė, Aurora, III.

REIKIA moters dirbti i dirbtuve. 
National Plati* Co., 

935- |'I49 No. Halsted si r., Chicago

REIKIA merginų dėl lengvo dirb
tuvės darbo. Pastovus darbas, ge
ra mokestis.

OLSON RUG CO., 
1508 \V. Monroe SI., Chicago.

TIKTAI, šf MANĖSI
Už. $55 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios setą, vartotą liktai 30 
dienų, verias -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kilų 
rėk tyčios setų vėliausios stailės. 
Taipgi pianas ir fonografas. I*RI- 
SIUNčIAME Už DYKA. Priimsime 
Liberty įlomis.

wi:si'i:bs storage co.
2810 \V. Harrison sL* 

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedč- 
i liomis nuo 10 iki 4 vai.

! PARDAVIMUI didelės Viclrola 
rnieros rabine! Pbonograph, graji
na visus rekordus, nebuvo vartota 
mėnesį laiko. Grajina 3 arba 4 re
kordus vienu užsukimu.
8511 So. Green SI., Chicago, III.

(’hester, Pa.

Įdomus debatai. — Pėtnyčios 
vakare \Vest Side Auditoriume 
įvyks ylių įdomus debatai tema 
“Ar Darbo Partijos platforma 
atsako darbininkų klesos reika
lavimams?” Tvirtinamųjų pu-

PAJIEŠKAU savo draugo Juozapo 
Buivido, Vilniaus gub., .švenčionų 
pav., sodžiaus Borovajų, apie 23 me
lų amžiaus. Pats alsišaukie arba 
kas jį žino malonėkite pranešti šiuo 
adresu:

M. Poškoms arba Kaz. Padolskis 
•1131 So. Ilermitage avė., Chicago, 
III.

REIKALINGA jauna mergina kal
banti lietuviškai ir lenkiškai į dak
taro ofisą. Atsišaukite j 

Peoples Dlsp.
, 1016 \V. 47 SI., (’hieago, III,

j REIKIA jauno vyro kalbančio lie
tuviškai ir lenkiškai i aplieką.

The Peoples Dispensarv 
1616 \V. 47 St. Chicago. III.

PARDUODU rakandus. Galite
1 rasti namie 7 vai. rvlo iki 7 vai. va- 
. kere.
912 \Vesl 19 si. Chicago, III.

STOCK^I—ŠEROS.
MES PčRKAMė Liberty bondsus, 

mokame aiigščiausią mokestį. Ga
lima pigiai gauti gražnų.

MAIDEN LANE .IE\VELRY CO., 
1146 Milwaukee avė., Chirago

NAMALžEMe
EAKMA! , l'AKMA!

1)1 DŽIAUKIS BARGENAS
PARSIDUODA 8() akrų farma už. 

$2.500. Namas su trim dideliais rū
mais, klėtis, kūlė, dii/ cementiniai 
skiepai ir sodnas su 21 obelimis, 
2 višnios, 4 slivos 4 vynogradai ir 
visokių vuogų medžiai. 50 akrų iš
dirbta žemė ir 30 akrų aptverta dėl 
ganyklos. 2 mylios nuo miesto ir 
yra \Viscoiisin River netoli nuo imi 
sų miesto. Žemė geru. Lietuvių ap

gyventa. Priežastis pardavimo: 
nėra kam dirbti. Vaikai nenori dirb 
t i ant fanuos, tėvai seni ir negali 
dirbti. Kas norite bargeno pašau
kite per telefoną arba ypališkai at
važiuokite šiuo adresu:

WM. THOMAS 
11361 S. Michigan Avė (’.hicago, III. 

Tel. Pullman 759.

FARMOS!

sę gins Darbo Partijos organo 
New Majorily redaktorius, Bo-' 
bi ri M. Buck, užginčijamųjų

Seymour Siedinau, socialistų 
partijos veikėjas. Kas turi liuo- 
so laiko. Ilgui pasistengia nuei
ti..

PAJIESKAU K. S. Seniau gyveno 
('hieagoje. Malonėkite atrašyti lai
škų arba pats atvažiuokite. Mano 
adresas

Miss M. čekai tč, 
3(>3t) So. Union avė., Chicago, III.

J1EŠKO KAMBARIŲ

LSJL. 3 kp. susirinkimas j- 
vyks suimtoj, bal. 19 d., 8 vai. 
vakare, Settleinent svetainėje, 

4630 Gross Avė. Draugai, visi 
privalote atsilankyti ir atsives
ti naujų narių. Sekr.P. Urbutis

Roseland. — LMPS.1 25 kp. 
lavinimus susirinkimas įvyks 
ketverge, bal. 17, Aušros kam
bariuose, 10900 Michigan avė. 
Visos narės kviečiamos susirin
kti kaip 8 vai. vakare.

— Komitetas.

PAJfė.šKAU kambario apielinkėj'* 
North Side. pas blaivius ir šv.iiius 

, žmones. Norėčiau, kad šeimininkė 
pagamintu valgyt. Malonėkite at
sišaukti šiuo adresu:

I. Nundziunas,
17.?|l So. Halsted st., (’hieago

I DU VAIKINAI jieško kambario 
Bridgeporto apielinkėj. Geistina, 
kad šeimininkė pagamintų namuose 
valgj. Kas turite praneškite grei
tai. S. V..
3238 So. Halsted si., Chicago

REIKALINGAS kriaučius dėl mo
teriškų kaulų ir skirtų. Mokam 
ni.o H1 iki 60r. į valandą. Kas noi i 
gali diibti nuo sinkų.

Ubas. Asvgailis,
3130 Harrison st., (’hicajo

REIKALINGAS barberis vakarais 
suimtomis ir nrdčliomis. Gera 
ke- lis
335G So. Halsted si., Ch i igo

REIKALINGA gabių vyru pasi-l.i- 
rbuoH vakarais ir nedaliomis. Gal 
uždiibti $50 ir daugiau ant sav.d- 
t.’.s. Rašyk laišką tuojaus 1739 So. 
Halsted si., pažymėdamas No. 8.

PA.IIEŠKAU lietuviškų barberių, 
geram vyrui gera mokestis.

Kaz. Blalz, •
2118 — 137 SI. Indiana Harbor, Ind.

SAUGI VIETA PINIGAMS

Mes turime dalį šėrų ant parda- 
'. imo, kurie moka 20 nuoš. aut me
tų kns 3 mėnesius ir Šėrų verčia 
nuolat kita aug.štyn. Mes (ikrui pei- 
rudom, kad tamsta pirkliams gn»- 
lai d dį tų šėrų sudvigubinsi r.ąvo 
pinigus įlietų laike. Del plalcmių 
žinių rašykite lietuviškai.

\. .1. I’ram k:e\viiz, 
E. II. Clark ai.d Co.

105 So. LaSalle st., Chicago, t lt.

No. 21. 80 akrų farma su budinkais 
Kaina $2,000, $5()0 įmokė!, o liku
sius ant išmokėjimo per 10 melų. 
No. 4. 40 akrų farma su budinkais 
5 akrai dirbamos. Kaina $1,000; $400 
įmokėti, o likusius ant 5 metų išmo
kėjimui.
No. 5. 101 / akro farma su budin
kais. 5 akrai dirbamos. Kaina $2,0(10 
$400 įmokėti, o likusius po šimtą į 
metus.
No. 17. 40 akrų farma su buliukais, 
4 akrai dirbamos. Kaina $1,200; įmo
kėti $40(), o likusius po šimtą j me
lus. 'I'urime ir daugiau visokių 
farmų. Ateikile arba rašykite pas: 
No. 6. 40 akrų farma su budinkais. 
2 akrai dirbamos, v i c n a karvė, 
2 kiaulės ir 12 vištų. Kaina $800, 300 
dol. įmokėti, o likusius ant 5 melų 
išmokėjimui.

C. GODLESKI,
122 So. Michigan Avė., Room 908

NAMAI-ŽEMĖ

JLATK. rengia prakalbti? Ir
ma Lawrcnco streikas ketverge, 
bal. 17 d., Mildos svet., 31 12 So. 
Ilaistei! St. Pradžia 7:30 vai. va-, 
kare. Kviečia Komitetas.

I
LMPS. 9 kp. svarbi choro re-j 

peticija, vadovaujant P. Gugie- 
nei bus bal. 16. Mark Whito 
Sipiare svet., Halsted ir 29 gt. 
Visos dainininkės būtinai atvy
kite lygiai 8 vai. vakare. —F.SK.

PAJIESKAU kambario <E*1 vieno 
v: iklno; turi boti šviesus ir švarus; 
netoliau kaip pusė valandos nuo 
miesto. Atsišaukite laišku Į Nau
jienas, pažymėdami No. 9.

REIKIA DARBININKU

PADIDINK 4LGĄ.
BEI KALINGA keletas vyrų, ku

rie yra apsipažinę su žmonėmis ir 
turi daug pažįstamų, visi galės pa
dvigubint savo algų nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
I 1BERTY LAND & INVEST. CO. 
331)1 So. Halsted St.. Chicago, III.

REIKALINGOS merginos nuo lt 
iki 16 turtų amžiaus lipyti leibelius 
prie parfumų bonkučių. švarus da
rbas, trumpos valandos, gera mo
kestis

Sunerior Perfume Co..
160 N. Wells st. (’.hicago

PARDAVIMUI 2 augštų naujas 
paskučiausios mados mūrinis na
mas ir vieno augšto naujas medinis 
namas. Abiejuose sankrovos prie
kyje. Parduosiu alui arba pavieniui 
pigiai. Naujoje lietuvių apgyven
toje apielinkėje. Pasimalykite su 
savininku ant vietos.

LOUIS EBEL,
2659 Wesl 43rd st., Chicago

Aš esu priverstas parduoti gražų 
narna ir totą 29x125 pėdos. 3uros, 
vanduo ir gasas 4 įvesta, arti lictu- 
M'ki.s mokyklos ir parko. Priim
siu $300 cash. .šaukite savininką

Vlncence 790/—

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 5 sėdynių automo

bilius. Viskas gerame padėjime. 
Matyli galima nuo 6 virt, vakare.
3415 \Vallace st., Chicago

BARGENAS, puikus 2 fialų ant 
gero loto, 5 ir 6 kambariai, randasi 
3513 So. Union avė., kaina tiktai 
$2609.

Taipgi 2 fialų, 6 ir 6 kambariai, 
3422 So. Union avė., kaina tiktai 
$2750.

Taipgi 2853 So. Union avė., 2 
fialai, I ir 4 kamJiariai, kaina tik
tai 2150.

I’RNLS E. EEENEY, 
603 W. 31st SL, (’hieago.

PARDAVIMUI šešių ir septynių 
kau burių mūrinis ir medi »s namas 
M.iudy i’e. gesas ir garage, dvi mei
lus pastogės, alley lotas, 25x125 pė
dų.

.i'vs. J. AValsh, Savininkas 
3f 16 t'aiuell avi*., 2r»s flalf.s.

MOKYKLOS
PARDAVIMUI

REIKALINGA šeimyninkė prie 
mažos šeimynos. Mergina arba na
šlė be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokesjis Atsišaukite greitai j 

OREMUS CHEMICAL
LABORATORY

1718 So. Halsted St., Chicago, III.

PARDUODU bučernę ir grosernę 
labai geroj vietoj. Biznis eina labai 
gerai. Į dieną targavojama mažiau
sia už $100.00. Sutintomis $200.00 ir 
daugiau. Biznis cash — knygučių 
nėra. Priežastis pardavimo liga. 

Meldžiu atsišaukti greitai, bus par
duota už pirmą teisingą pasiulijimą. 
256 \Vest 51st SI.. Chicago.

Tel Boulevard 4114.

T. ik M. LIETUVOS BROLIU 
IR SESERŲ 

KenHinglon, III.
Susirinkimai alsibunn kiekvieno 

mėnesio pirmą penktadienį, Krank i 
Sliedvillo svetainėje, 341 E. Kensing 
ton Avė, Kensinglon, III.

Valdyba:
D. Slialkus," prez.

213 E. Kensinglon Avė. 
Jonas \Vilkas, vice-prez.

206 E. 1181 h SI.
, \V. Markauskas, iždininkas,
1 355 E. Kensinglon Avi*.
I’. Grigula. prol. rast.

10149 So. Wcnlworth Avė.
W. Dargia, turtų rašt.

, 10520 So. Stale St.
| Norintieji prisirašyti atsilankyti 

į susirikimą, {stojimas pagal amžių 
ir konstituciją.

S. L. A. 55 K p. W. PULLMAN, 1LL. 
Valdyba 1919 m. ir jų adresai

Kazys Mačiulskis, pirm.
11927 Union Avc. 

Kazys Kaličitis, pirm, pagelbininkas, 
835 W. 122nd SI. 

Ona Mnčiulskicnė, nut. rašt.
11927 Union Avė. 

Andrius Statkus, turtų rašt.
120 Union Avė. 

Jonas Gruzdis, iždininkas,
722 W. 1201h St. 

Stasys Boreika, duoklerjinkis
11826 Lowe Avė. 

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

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

Petras I.aukis, durininkas.
12143 Green St.

Kuopa laiko susirinkimus šešta
dienyje po pirmos kiekvieno mėne
sio. 7 vai. vakare, .1. Gruzdžio ir P. 
Raišučio svetainėje.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIURO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Rugis, pirmininkas.
1714 Wabansla Avė

J. Dauginis, vice-pirmTnlnkas,
1601 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen avė 
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 Marshfield ove 
J. Antanavičia, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 182? 
\Vabansia avė.

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

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

Darbus užimu visose dalyse Chi- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ii 
duodu gvarantiją. Kam lokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOF1NG CO, 

and Shed .Metai Worka
2106 AV, 24th M Tel Cunal 4802

DRAUGIJOS
Lietuvių Darbininkų Dr-jos 

AMERIKOJE.

Nauji Valdyba:
J. Zaulras, pirm.,

1919 S. Union Avė 
Jo. Butkus, viii* pirm.

526 N. Bobey SI. 
A. Maželis, nut. rašt.

731 AV. 18 SL 
F. Girdwainis, Fin. rast.

2000 S. Halsted St. 
D. Shemailis, Kas.

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

batos vakarą kiekvieną mėnesį 8:00 
vai. vak. I). Sheniaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.

LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS 
DRAUGIJOS VALDYBA:

XI. Dundulienė, pirmininkė, 
1915 So. Halsted st.

K. Katkevičienė, vice-pirmininkė.
2252 AV. 22 n d St.

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
3429 AVallace str.

E. L'lkutė, finansų raštininkė,
2137 AV. 21 PI.

P. Paleckienė, iždininkė, 
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields avė.

J. Savickaitė, iždo globėja,
3514 So. AVentvvorlh avė.

Siunčiant | centrą mokestis, mo- 
uey order ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siųst susinešimt, 
raštininkei.

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

Cicero. — LSS. 138 kp. susi
rinkimas įvyks seredoj, bal. 16 
d., J. (irigalaičio svet., 4837 \V. 
1 1th St. Draugai ir draugės y- 
ra prašomi susirinkti lygiai kaip 
8 vai. vakare. Org. P. Daubaras

LFF. 12 kp. rengia prakalbas 
seredoj, bal. 16 d., Mildos svet. 
Kalbės M. X. Mockus apie tikė
jimo reikalus. Kviečia visus at
silankyti Komitetas.

LLF. 12 kp. rengia prelekci 
jų pėtnyčioj bal. 18 d., Mildos 
svet. Prelegentas bus A. Marge- 
ris. Teina: “Ar Dievas žmogų 
sutvėrė, ar žmogus išsivystė iš 
žemesnių gyvūnų?” Kvječia 
visus atsilankyti. Komitetas.

REIKTA Darbininkų prie cukri
nių burokų. Vedusių arba pavienių 
yi atu. Augščiausia mokestis moka
ma Michigan. Dvkai namas rendai. 
<h kai kelionė. Pasimalykite su. mu
sų agentais ( hieagoje šiose vietose. 
*; s Al. AVeber’s name, 1642 Orchardd 
Si, bite dieną nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Pas .L M Lopez 1721' W Harrison 
S!., bile dieną nuo š ryto iki 9 vak. 
C’ias. Kassay's ofise, 9328 Cottage 
(nove Avė., bile dieną nuo 8 ryto 
iki 8 vakare. Andrew Mikek, 1114 W 
18th St., bile dieną nuo 8 ryto iki 

I 8 vakare. Pi kete ir Sons ofise, 1957 
AV. Grand Avė, Nedaliomis nuo 9 
iki 11 ryto,

Sutartis priimama vir.šminėtose 
.vietose iki pėtnyčios, balandžio 18- 

l tos.
Visi susitarusieji turi ateiti be 

I apvylimo į 1724 AV. Harrison st. bi- 
| Ir kurį laiką tarp 9 ryto ir 9 vai. va- 
; k; re. Pčtnyėioje, suimtoje arba ne
dėlioję, balandžio 19, arba 20, atša
ki mai, susitikimui kompanijos age
ntų ir gavimui dėl kraustymo nu
rodymų.

MICHIGAN SUGAB Co.
Saginay, Midi

PARDAVIMUI pirmos klesos bu- 
černė ir grosernė su arba be namo, 
vioiųt aiigšlu naujoje lietuvių apgy
ventoje vietoje. Baltos spalvos j- 
laisymai. Parduosime pigiai.

ANTON PRAZSKY, 
2856 Emerald avė.. (’hieago

PARSIDUODA labai pigiai .veži
mas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakin
kių exlra vienienai ir II. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Halsted 
SI. Chicago, III.

PARDAVIMUI saldainiu sankro
va, cigarelų, cigaru ir smulkmenų. 
Pigi remia — $15.00. PailduPsiu pi
cini. • ieluviu apie inkė.
559 \Vest 18th St. (’hieago.

PARDAVIMUI pigiai barbernS, 
Pool Pi om.
2252 \Vist 22nd st., (’.hicago, EI.

PARDAVIMUI grosernė su namu. 
Gera vieta lietuviui.

I-'. Prochaska,
960 Wc: t 201b st.,. i h'eągo

West Pullman. — LSS! 235 
kp. lavinimus susirinkimas įvyks 
seredoj, bal. 16 d., Lietuvių sve
tainėje, 11961 So. Halsted St. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Tema: 
“Kuri partija yni naudingesnė 
darbininkams”. Visi atsilanky
kite. — Komitetas.

Rockford, III. — LSS. 75 kp. 
extra susirinkimas įvyks sere
doj, bal. 16 d., 7:30 vai. vakare.

Svetainėje 1019 — 3rd avė. 
Draugės ir darugai, malonėki
te atsilankyti visi, nes yra svar
bių reikalų aptart ir bus renka
mi atstovai į VIII Rajono kon
ferencijų. — Valdyba.

REIKIA merginos dėl prosinimo 
prie valymų ir dažymu drabužių.

S’iratisb Dyc AVrok
2(49 Shiffield Avė., (’hieago.

REIKALAUJA agentu visą laiką 
u»ba vakarais ir nedėldieniais pa- 
'i'lridarbuoti sau didesniam uždar- 
b ui, iš kur atrasi progą sau pasi
daryti gražaus extra pinigo — pel
ną nešanti propozicija agentams ir 
publikai. Adresuokite

National Lanil I n vestinei) t Co.
Room 1328—220 So. State Street

BEI KALINGAS vaikas 16 metu 
amžiaus, dirbti į Ice Cream Parlor. 

X įsišaukite.
3510 So. Halsted St., (’hieago.

REIKIA audėjų ant ‘fluff’ divonu. 
Mokame aukščiausia kaina, mieste. 
Pastovus darbas visą metą.

OLSON RUG CO.,
1508 W. Monroe St., '-Chicago.

PARSIDUODA ŠIAUČIAUS BIZNIS

su visomis mašinomis. Mašinos vė
liausios mados. Biznis geroje anie- 
(inkėjiy, biznis eina gerai. Jeigu 
kas nori pinigų padaryti, nusipir
kęs nesigailės. Gali pirkti vien lik 
biznį arba ir namą.
.Atsišaukite šiuo adresu

730 \V. 62nd si. Tel. Normai .3501.

LLF. 12 kp. rengia prelekci- 
ją seredoj, bal. 16 d., Mildos 
svet. Prelegentas bus A. Marge- 
ris. .Tema: “Ar Dievas žmogų 
sutvėrė, ar žmogus išsivystė iš 
žemesnių gyvūnų?” Kviečia 
visus atsilankyti. —Komitetas

REIKIA šeimynos, kurios šeimi
ninkė apsiimtu prižiūrėti mano šei
myną, tris vaikus — 8 metų, 10 jn. 
ir 11 metų. Gali turėt savo porą 
vaikų. Atsišaukite pas »

Leon Jarusz,
2290 Milwaukee avė., (’.hicago (

________RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

$200 dubultų springsu Phonogra- 
fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dei
mantine adata. Tn’P6l vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskirai, puikus seklyčios se- j 
tas. valgomojo kambario setas, mie 
ganiojo gambario setas, davenport, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir tt. parduosiu už bile tei
singą pasiūlymą. Nepraleiskite .šių 

bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė. I

REIKIA šiaučio šeimynos, kuri ga
lėtu ateiti pas mane gyventi. Atsi
šaukite adresu:
2290 Milwaukee avė., Chicago

PARSIDUODA keturių ruimu ra
kandai už pigią kainą. Kas reika
lingi atsišaukite .šiuo adresu:
1422 S. Sangamon st., (’hieago, UI.

Galima matyti nuo 6 iki 9 vai. va
karo ir nedaliomis visą dieną.

PARDAVIMUI gera farma 7() ak
rų arba galima mainyti į namą. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos U* nauja kuliama 
mašina. Labai graži viela priein
anti prie kelio, arti prie miesto — 
2 mylios. Galite atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki 10 vai.

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

iš priekio
— . — ■ .,.1^  ......... ■■■ ■

15 AKRU
TURIU PARDUOTI pigiai 15 ak

rų puikiausios trąšios iuodžemės, 
visą išdirbta prie Rock Islaml R. R. 
tiktai 22'mylios nuo (’hieagos ir 50 
miliutų nuo viibirmiesčio. PUIKI 
viela vištų ir daržovių farnųii. Par
duosiu šią puikią žemę* tiktai už- 
$190 akrą lengvais mėnesiniais iš
mokėjimais. Pavasaris čia pat ir 

jums apsimokės pasiskubinti grei
tai. Del platesnių žinių ateikite ar
ba rašykite j

J. BENDICK, 
106 N. La Šalie SL. Room 40. Tel. 
Main 2043. Residence 'I'cl. (kinai 
1730.

SPi’CIAI LS BARGENAS: našlė 
”m'duos arba mainys narna, kuris 
neša reras įnlaukas. Randasi prie 
1110 So. Wooi| st. Del platesniu ži- 
ni’» įsišaukite arba rašykite (an
gliškai): į

Majka,
2705 S. Kolin avi*., (’hieago

PARDUODU pigiai arba mainau 
2 namu, vienas ant 6 familijų, mū
rinis. antras ant dviejų medinis. 
Kas kokį norėsite Bridgeporto apie- 
l’nkėj-*. Mainysiu į bučernę* arba 
grosernę, arba ant kelių lotų, arba 
milornobitiaus. Prašau atsilankyti. 
Visas nriežastis patirsite ant vietos. 
Tas nieko nekainuos.

Savininkas A. Jankauskas, 
Iltį So. Riclunoml st.. (’liicaeo 
Netoli Ci ane Co. Tel. MeKinley 2727

MAINAU du kampiniu lotus, arba 
vieną ant automobiliaus. Kaip no
rėsite, laio galėsime sulikti. Lotas 
randasi prie 53-čios ir Kedzie avė. 
Kreipkitės į savininką P. P., 
534 West 33rd st., (’hieago
———Į,,,,,,,—

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš n įmir

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

Anton Paulick,
807 Lincoln Avė., Rockford* Iii

VALENTINE DRESMAKING 
COTJ^GES

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

137 Mokyklos >uv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už

< $10. Phone Seeley 1643
SARA PATEK, Pirmininkė

AMERIKOS LFEI UVIU MOKYKLA
‘ Mokinama: angliškos ir lietuviško- 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės 
stenografijos, typevvriting, pirklybo> 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel 
uos istorijos, geografijos, politiško: 
ekonomHos, pilietvstės, dailiarašvs 
t«s.

Mokinamo valandos: nuo 8 ryt* 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3' 
3106 So. Halste(’ St.. Chicago, (II

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdaių 
Musų sistema ir ypatiškas iiiokin> 

inas padarys jus žinovu | truinp
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-designing ir sluvim* 

į skyrius ,kur mes suteiksime praktiš 
' ka patyrimą kuomet jus mokysiteką patyrimą kuomet jus užakysite* 

Elektra varomos mašinos mušt 
siuvimo skyriuose

Jus esate užkviečiann aplankyti i’ 
pamatyti musų mokyklą bile laikn- 
dieną ir vakarais ir gauti specialia 
kai pigią kainą.

Pelrenos daromos pagal Jūsų mit 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi 
te madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinia
118 N La Šalie gat., prieš City Hal 

Msišauklt ant 4-to augšto

ĮVAIRVS SKELBIMAI
MUSŲ SftKLOS DYGSTA

Mes turime visokios rųšies sėklų 
dėl ŪKIU b’ DARŲ. Pirmos klesos 
sėklos už. nebrangią kainą. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainų sura
šo.

High Polnt Seed Farm
5 Woodland Park, Rochester, N. Y

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

Jnun. Liet. Am. Tautiško Kliubo 
valdyba 1919 metams:

* I

PARDAVIMUI: 2 augštų, akmens 
priekiu mūrinis namas, šešių ka
mbarių fintai, maudynė, gesas ir lt. 
Keturių kambarių muro namelis ant 
pastovų užpakalyje, Union avė., ar
ti 31-mos gatvės, šis yra bargenas. 
Kaina $5500.00.

Ignalius C|iap. and Co., J. žilvitis, ižd.
553 \V. 31 st. Vienintėliai agentai. t

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

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

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

.L Gustaitis, fin. rašt.
2856 W. 38 PI.

841 W. 33 st.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETl’VO> 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KFNSINCTON. 1LL.
D. Shatkus, pirmininkas,

314 E. 116 Str 
K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas,

324 E. 116 St 
K. Baltrenias, protokolų raštininkas.

311 Kensinglon avė 
A. Norbulas, finansų raštininkas.

27 E. 102 Place 
F. Shedvillas, kasierius,

341 Kensinglon Avė 
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėlmčią kiekvieno mėne
sio J-’. Shedviljo svetainėj, 341 Ken
singlon avė.

Juozapas Zltra, pirmininkas,
1919 S. Union Avė. 

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

And. Maželis, nutarimų raštininkas,
731 AV. 18th SL

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

Dom. Shemaitis, iždininkas,

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

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES T TETŲ 
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA
Juozapas šiniKiis, pirmininkas, 

10707 Wabash ava
Stanislovas Shimkus, vice-pirmlnin.

10707 Wabash Avė
E. Grigula, prot. raštininkas,

10143 Wentworth avė.
Vladislovas Markauskis, kasierius, 

355 Kensinglon avė.
Ant. Bertašius, pinig. raštininkas,

349 E. 115 St. Kensinglon, III 
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas pirmą pėtnyčią 
l kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare.

F. Sheihvillo svetainėje, 341 Kensin- 
gton avė., Kensinglon, 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

II. Labanauskas, Pirm.,
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė.

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct.

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avė.

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė.

Juozas Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Bacine, AVis.

Juozas Vaičiulis, Iždo glob.,
447 N. Pleasant Street 

Vladas Bielskis, Organiz.,
267 Mihvaukee avi*.

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

Metiniai komitetai \rl. Bielskis ii 
Juozas Araičiulis.

LIET. MYL. DR-STfS VALDYBA 
1919 METAMS.

DR-TfiS MEILES LIET. AMERIKOJ 
-. VALDYBA (CICERO, ILL.):

Frank Sadauskis. pirmininkas, 
1522 — 49th Avė., Cicero, III 

Kazimieras Bladikas, vice-prez., 
Antanas Mornevich. prot. rašlinink. 

1923 S. Union Avė., Cicero, III 
Izidorius \Vedeckis. fin. rašt.,

555 W. 141h St. City 
’uozapas švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas. 
Izidorius Yusčius, kasos apiekunas. 
Antanas Žičkus, pirmas maršalka, 
Geo. M. (’hernauckas, antras marš. 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Savitar
pinės Pašelpos, valdyba 1919 metų.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 AV. 34 st.

Antanas Strolc, Pirm. pag.<
2018 So. Peoria st.

Kaz. Demereckis. Nut. rašt., 
3338 So. Auburn avė.

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

Fel. Ardžiauskas. Kontr. rašt..
3424 So. Union avc.

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

Ant. Burba, H kas. alob.,
2947 AV. 391h St.

Kaz. Vaitkus, Maršalka.
X33 AV. 33rd Place 

Ant. Antanaitis, Iždin.
819 AV. 35tb i Street

Susirinkimai atsibuna kasę antrą 
subalos vakarą kiekvieno mėnesio, 
8 ’val., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., (’hieago, III.

P. švclnis, pirmininkas,
1732 N. Lincoln St.

I’el. Brazis, vice-pirmininkas.
2420 N. Marshfield Avė.

L Kalpokas, nutarimu raštininkas 
1839 Wabansia Avė.'

V. Briedis, turiu raštininkas.
1049 N. Marshfield Avė.

Just. Antanavičia, iždininkas.
1719 Eilėn St.

IL* Rauskiniutė, kont. rašt.
1652 Wabansia Avė.

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

1554 W. Chicago Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą se

redą kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 AVabansia Avė.

A. C. AV, of A. LIETUVIŲ SKV- 
RIAUS 269 VALDYBA

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 AV. 15-tb SL. Cicero, 111.

P. Shvelnis, pirm, natfelbininkas, 
1732 N. Lincoln str

J. Kalaine, nutarimų raštininkas,
1965 Evergreen avė.

P. Galskis, finansų raštininkas, 
1356 N. Hoyne avė.

J. Katilius, iždininkas,
1685 Milwaukee avė.

Susirinkimai atsibuno pirmą pėl- 
nvčią kiekvieno mėnesio, Unijos sa
lėje, 1579 AVilwaukee avė. 7:30 v. v.

LIET. SUNŲ DR-JOS. SHEBOV- 
GAN.AVIS., VALDYBA.

Lietuvių Janltorių Vyrų ir Moterų 
Pašelpinio Kliubo valdyba 191® me
tams:

N. AVilimaitis, pirmininkas
3154 Douglas Blvd. 

Juozapas Užubalis, pirm, pagelb.
2911 AV. Adams St. 

Fabijonas Striško, nut rašt.,
4255 Richmond St. 

Vincentas Manikas, Fin. rašt.
2839 AV 40th St. 

Mykolas Kaziunas, iždin.
3959 AV. 161h St. 

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

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

Fr. Makarevičia, Pirm, nad.,
1618 Huoron avc.

Mot. Baltrušaitis, Prot. rašt.,
1602 Indiana avė.

Kaz. Tūlis, Turto rašt.,
719 Alabama Avc.

Mot. Benionis, Iždin..
1424 So. 111h St.

Fr. Jcsinskas, Iždo glob.,
1626 New lersey avė. 

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

Jurgis Montvila, Maršalka,
1336 Erie avė.

Susirinkimai ątsibuna kas pirmą 
pėlnyČią kiekvieno mėnesio, Eagle 
Hali svet.


