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Italai tvirtai laikosi 
užgriebimą

Turkijoj įsteigta 
vietą valdžia?

so PRIEŠ SVETIMAS 
KALBAS.

True translalion filed wlth the post- 
nuister ai Chicago,III. April 23, 1919 
as

Lenkai veržiasi Lietuvon

Vengrijos sovietų valdžia nuversta?

Rumunų ir cechų kareiviai užpuola vengrus
LENKAI PAĖMĖ 

VILNIŲ.

Taipgi Baranavičius 
ir Novogrodek.

PARYŽIUS, bal. 22. — Varšu
vos žinia sako, kad lenkų karei- c

lių centrus Baranoviči ir No
vogrodek, į pietus nuo Vilniaus

ležinkelio linija iš Vilniaus į

Nori uždrausti mokinimą 
timose kalbose Illinois 

valstijoj.

SPRINGFIELD, III., bal. 
— Illinois valstijos senatas 
ndie priėmė Jewell bilių,

sve-

sia- 
už-

se kalbose viešose, privatinėse i/ 
parapijinėse mokyklose.

Podolsk, apie 70 mylių į pietry
čius nuo Tarnopolio ir kontro
liuoja Dniestro upės įpuolimo 
jūron apygardą.

Uždraudė gegužines de
monstracijas.

TAMPA, Fhi. - Vietos
I žangesni darbininkai rengės

Bolševikai sumušti 
už Volgos.

..LONDONAS, bal. 22. — Ad
mirolo Kolčiako valdžios Sibe- 
rijos armija paeidama 190 my-

pa
lai

kyti gegužinę demonstraciją 
protestui prieš apkaltinimą 
Dėbso, Mooney ir kitų, bet ma 
yoras McKay išleido proklama
ciją, kad tokia demonstracija 
bus sutrukdyta policijos. O

leisti socialistams laikyti unijų

susirinkimą.

Lvovo sektore (Galicijoj) ’
, . . i.- i • • biriečiai dabar yra už 1(M) myliųlenkai prašliaužė per ukrainie- * J
čiu frontą.

4 4

Tru<‘ trnnslation tiled with Ihc post- 
nuisfer a* C.iiii ago.JH. April 23, t 1 9 
us i’ccuired by the art of Oct. 6,1917

Bolševikai neteko Lietuvos 
sostinės.

LONDONAS. bal. 22. - Svar
bus miestas Vilnius lapo atsiim-

Busijoj ir nauji pasisekimai ant 
Kama upės, centre 100 mylių 
fronto, padaro neišlaikoių'omis 
bolševikų pozicijas Į rytus nuo

VENGRIJOJE
VENGRIJOS SOVIETŲ 

VALDŽIA ESANTI 
NUVERSTA.

prisipažinimo Rusijos bevicli- 
nio pranešimo.

Rusų pranešimas sako:
“Priešas atakavo didelėmis

Bolševikų kareiviai besiprie- 
šinantįs talkininkams šiaurinėj

nė j Rusijoj taipgi yra labai 
liesti besiveržimu.

pa

PARYŽIUS, bal. 22. — Pasak 
oficialės bevielinės žinios, Belą 
Kun sovietų valdžia Vengrijoje 
tapo nuversta. Riaušės ir plėši-

Sumušė bolševikus 
Murmanske.

užėmė miestą.”
Amerikos Kapitalas Lietuvai 
Naudoti.

ARCHANGELSK, bal. 21.
Vidutiniškai 20 mylių paėjimu

Užpuolantjs rumunai 
stumia vengrus.

reiškia, kad lenkai

VIENNA, bal. 22. — Budape
što žinia sako, kad pasak pripa
žinimo užrubežinių reikalų mi- 
nisterio Belą Kun, rumunų o-

tuvą, kad po priedanga kariavi
mo su bolševikais užėmus mies
tus, už kuriuos eina ginčai su 
lietuviais ir baltgudžiais, arba 
kad Lietuvos klerikalų “vald-

su kareiviai veikiantįs su Mur-

atstume nuo Onega ežero, kuris

Rumunai paėmė

nuo Budapešto) ir artinasi prie

ryčius nuo Budapešto).
nors “gynimos sutartį” prieš bol 
ševikus ir kad pastaruosius iš
vijus iš Vilniaus, leido lenkams

17 d, užpuolė Voimosalma, 30 Cechai užpuola vengrus.

n liestus).
paėmė kaimą. Tada jie nusivi
jo bolševikus didžiuoju keliu

AMSTEBDAM, bal. 22. — 
mtral News žinia iš Vienuos

PARYŽIUS, bal. 22. — Pir
mas pulkas gen. Ilaller lenkų 
kareivių atvyko iš Francijos į

miesto

line tianslation filed wuh the post- 
nuister ai (.hicagojll. April 23, 19*9 

reųuired by the act of Oct. G, 1917
TURKIJOJ ESANTI 

REVOLIUCIJA.

a s

sa iš Budapešto, žinių, vadovau
jama Beta Kun Vengrijos val
džia rezignavo delei spaudimo 
rumunų kareivių. Didžiausis

True Iranslation filed vvith tl»e post- 
nmster i»t Chicago.lll. April 23, 1919 
as reipiircd by the act of Oct. 6,1917

Rusijoje
Paskelbta sovietų 

valdžia.

Praneštam^, ikadĮ čecHų spė
kos prisidėjo prie rumunų ir 
sumušė Vengrijos sovietų karei
vius.

IŠVARĖ PETLUROS SPĖKAS 
Iš UKRAINOS.

LONDONAS, bal. 22. — čia 
gautas Rusijos hevielinis prane
šimas sako, kad visa Ukraina 
tapo apvalyta nuo valstiečių va
dovo gen. Petlura kareivių. So
vietų spėkos užėmė Kamenec-

PARYŽIUS, bal. 22. — Revo
liucija iškilo Turkijoj ir sovietų 
valdžia paskelbia. Revolucinis 
komitetas tapo įsteigtas Kons- 
tantinopolyj. Tai sakom# ko- 
jusi iš Kijevo telegrama, patin
kantį bolševikų atstovų Odesoj, 
kuris pasakęs, kad ten esantis 
Turkijos konsulas gavo oficiali 
pranešimą apie pemilainą val
džioje.

Bela Kun užginčija. .

LONDONAS, bal. 22. — Ven
grijos užrubežinių reikalų mi
nisteris Belą Kun telefonu į 
Vicnną užginčijo teisingumą ži-

retjiiired by the act of Oct. G, 1917

Lietuvai
Atsteigti

mui komunistų, kurių nuosto
liai buvo dideli.

Bombarduoja Munichą.

LONDONAS, bal. 22. — Ge- 
nevos žinia praneša apie Wurt-

šaukiasi ekonominės Ameri
kos Lietuvių pagalbos

(Telegrama Naujienoms)
NEW YORK, bal. 22. -- A

rytuose, gavo iš Paryžiaus nuo 
p. Karužos šitokią kablegramą:

ministeris ir Lietuvių deelgaci- 
jos taikos konferencijoj galva, 
p. Valdemaras, prašo mane iš
reikšti jo nuoširdžią >lėką už 
sveikinimus, atsiųstus jam Ben
drovės atstovų suvažiavimo. Jis 
sako, kad šiuo kritiškiausiuoju 
momentu Lietuva žiūrinti į A- 
meriką. Jis atsišaukia į visus 
Amerikos lietuvius prarydamas

miškai savo gimtąją šalį atsiei
ki.”

Amerikos kapitalas Lietuvai 
naudoti.

(Telegrama Naujienoms)

NEW YORK, bal. 22. — Lie- 
uvos Atstatyrnjo Bendrovė ku

žos, iš Paryžiaus, kur jis sako, 
kad Lietuvos Atstatyrnjo Ben-

Valstybės Banko bondus šimtą 
tūkstančiu doleriu. Daromos

Lietuvos ir Amerikos, Wall
Stryčio [Ne\v Yorko finansinių

siunčia pirklius dirvai tyrinėti 
ir organizuoti didelius linų fab
rikus Lietuvoj. Jie apsiima pa
rūpinti visą reikiamąjį kapita
lą. Amerikos valdžia pataria 
milines tuojau steigti laivų vaik
ščiojimą Baltijos juroj, žadėda-

Klaipėdoj ir siusti Lietuvon 
įvairių reikiamų produktų. Ben-

nui. Mes taipjau įsteigėme čia 
užsienio maino skyrių. Prašo
me Amerikos lietuvių padėti 
mums surinkti kapitalo lietuvių

roj, o taipjau įvestuoti daugiau

dus. —V. K. Račkauskas.

master ai Oh ( agojll. April 23, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

Bavarijoje
Augsburg komunistai sumušti; 

daug jų užmušta.

BASEL, bal. 22.—Pasak šian
die gautų žinių, valdžios karei
viai atsiėmė Augsburg, 35 miy- 
lios į šiaurvakarius nuo Muni-

te. Jis sako, kad komunistai 
tebėra diktatoriais ir pasek- 
jningai priešinasi užpuolikų cho. Artilerija, tankai ir aero- 
spėkoms ir net laimi žemJSs. planai buvo vartojami sumuši-

artilerijos ugnies iš visų pusių 
miesto.

Hoffmano ministerija paskel
bė, kad karinė situacija Bavari
joj gerėja. Spartakai, kurie 
paėmė Dachau, 10 mylių j šiaur 
vakarius nuo Municho, tapo at- 
lųhišti ir valdžios spėkos dabar

True transHHon filed with ihe post- 
master ai Chicago,11). April 23, 1919 
as required by tne act of Oct. G, 1917
ITALAI BANDO UŽGRIEBTI 

ALBANIJĄ.

Albanai kariauja prieš italų 
užėmimą jų žemės.

SALONIKI, bal. 22. — Su
lig Italijos okupacinės valdžios 
Albanijoj paliepimais, vado
vaujamos Turkhan Paša laiki
nės valdžios sostinė liko perkel-!kė šiandie, kad skaitoma berg-

Tarybos neduoda pasekmių

Italai nori užgriebti Albaniją
ITALIJA LAIKOSI SAVO

< REIKALAVIMŲ.
Wilsonas irgi nenori nusileisti.

Taikos tarybos gali pairti.
PARYŽIUS, bal. 22. — Itali-

mainiusi, pasak autoritetingo 
pranešimo, padaryto po “didžių 
jų keturių” susirinkimo šiandie 
po piet.

nedėlio ryte, kada premierai 
'Lloyd Georgų, Olemcnceau ir 
Orlando ir užrubežinių reika
lų ministerio Sonnino svarstė 
Londono sutartį,

Nepadarė progreso.

PARYŽIUS, Imi). 22

darė oficialiu pranešimo ^)ie

nuo Durazzo, pasak Atbenų ži
nių agentūros iš Albanijos pa

Italai suorganizavo įvairiuo
se Albanijos miestuose susirin-

keli albanai dalyvavo. Tuose su
sirinkimuose priimtosios rezo-

kalboj ir tada išverstos į alba
nų kalbų.

Keli tuksiančiai albanų paši

tinėj Albanijoj ir kariauja su

ją prieš albanus, bet negalėjo 
paimti K re tas, Kiafa ir Bouli 
miestelių.

Tnie tn.nslalion filed with Ihe post- 
master at Chicago.lll. April 23, 1919 
as reųuired by the ari of Oct. G, 1917
Cechai nupirko 25 amerikiečių 

aeroplanus.
BUDAPEŠTAS, bal. 22.

Pragos žinia sako, kad Čecbo- 
Slovakijos valdžia nupirko 25 
Amerikos aeroplanus. Dar dau
giau aeroplanų bus nupirkta už 
$1,600,000.

True translntion filed with tht posl- 
master ai Chicago,III. April 23, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Sutartis turi eiti Vokietijos 
susirinkiman.

LONDONAS, bal. 22. — Kan
cleris Scbeidemann pasikalbėji
me su Chronicle Berlino kores
pondentu pasakęs, kad taikos 
sutartis turi būti paduota nacio- 
nalia susirinkimui, kadangi jo
kia valdžia negali gyvuoti be 
tos įstaigos paramos.

rnąs, sprendžiama, buvo labai 
neužganėdinantis, kadangi Itali
ja spirėsi, jog Londono sutartis 
turi būti nepaliesta jos pritari-

lika punktų ir reikalavo pilniau
siu išpildymo pirmiau jai duo-

lobaus dalyvauti konferencijo
se, jei talkininkai nesutinka iš
pildyti jų reikalavimų.

Halai pasilieka nenusileidžia
nčiais jų nusisprendime, kad 
jiems turi būti suteikta teritori
ja, prižadėta jiems Londono su-

Italai nesirengia apleisti Pa
ryžių, nlatomai tikėdami, kad 
talkininkai padarys jiems nusi
leidimą prieš pasirašymą po tai
ka su Vokietija. Tečiaus Fran
cijos, Anglijos ir Amerikos dele-

me.

Paįrimas beveik pilnas.

mo ir tebepraneša italams apie 
susirinkimus, kaip kad Italijos 
dt legatai ir nebūtų atsimetę.

nimas taip pat smarkus prieš; kiniui vokiečių nebus tęsiamas 
anglus ir franeuzus, kaip ir 
prieš amerikiečius ir premjerui ko Echo de Paris. Vokiečiai lu-

žilis tarybos keturių 
me, trūkimas tarp 
talkininkų pasidaro

Tuo pačiu laiku premierai 
Clemenceau ir Lloyd George ir 
prezidentas Wilsonas svarsto su 
baronu Mukino ir viskontu 
Chinda iš Japonijos delegacijos 
apie Kiao-Chau ateitį.

VVilsonas nenusileis.

vien jų valdžia ir talkininkai ne 
sutiks, kad los sąlygos butų pa
duotos pačiu žmonių nubalsavi- 
mui.

ndentai Paryžiuje ryto laikys 
susirinkimą a|>svarstymui ar

pieną pašalinti presus atstovus

sonas yra nusisprendęs neimsi 
leisti Fiume klausime. Kadai* 
gi Amerika nedalyvavo Londo

ko svarstyti nesutikimus, kįlan 
Čius dėlei Dalmatijos pakraščio

sutarties, pasirašytos Italijos 
Francijos ir Anglijos.

šiandie patirta, kad tai buvę

jinio, jog Wilsonas sušilaikČ 
nuo dalyvavimo susirinkime pa

jiems kokiu nors būdu susieiti

bus atstovaujama tik susirinki
muose, kada bus daromas galu
tinas ir formalis pasirašymįas po 
sutartim.

ORAS.

Apsiniaukę šiandie, lietus ir 
šalčiau naktį ir galbūt ryto.

Saulė teka 5:56 vai., leidžia
si 7:40 valandą.

KALAMAZOO, Mich., bal. 22. 
—A. Sterling, 20 m. ir G. Bird, 
15 m., kurie užmušė W. W. Ma- 
ttison plėšimo tikslais pėtnyčios 
naktį, šiandie jie yra kelyj į ka
lėjimą, Sugauti, jie prisipažino 
prie žmogžudystės ir liko nu-- 
nutclsti visam amžiui kalėji
mam

i.

Šiandien
Mildos svetainėj Liet. Socialistų Apšvietos Kliubas 

rengia svarbų referatą tema *<Komunistų Manifestas.” 
Referuos dg. P. Grigaitis. Po referato — diskusijos. Pra
džia 7:30 vai. vakare.
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Svetainė atsidarys nuo 5:00 valandos vakare 
Lošimas prasidės 6 valandų vakare

Įžanga 35c ir augščiau y pa tai.

Drama trijų Veiksimų, parašyta .1. J. Zolp,

Stato L. S. 5L Ratelis Roseland, III.
11037 Michigan Avenue,

K. OF P. SVETAINĖJE,

Roseland, III

Šitas veikalas yra labai žingeidus ir vertas kiekvienam pamatyti, nes ja
me perstatoma našlaičio gyvenimas, kuris buvo visų neapkenčiamas didžiau
siam skurde gyveno, bet paskui pasirodė, kad tai buvo grafo sunum, kuris bu
vo išaugintas biedno žmogaus gyiiose gyvenančio.

Todėl visi kviečiami atsilankyti, šiame veikale dalyvaus p. M, Dundulienė 
L. S. M. Ratelis deda visas pastangas, kad atvaizdinti gerai.

Režicierius p. M. DUNDULIENE.

Tnic hanslntion filed viih thc pnst- 
master ai Chicago.lll. April 23, 1919 
ns reųiiircd by thc act oi Oct. b, 1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios International Labor 
News Service)

INDIJA.

Apinasrinis įstatymas sustabdo 
visokias diskusijas.

London.—įspūdingame strai
psnyje užvardintame “Is Bri- 
tish Imperialism Gone Mad 
(Ar Britijos imperializmas iš 
krieso išėjo?), kuris buvo at-

tautines Socialistu Konfercnci- l
jos Berne, skatina Angli jos dar
bininkus protestuoti prieš palai
kymų apinasrinio įstatymo, iš
reiškimo įvairiuose projektuo
se, kurie dabar laukia priėmi
mo. Apkalbėdamas šituos pro
jektus MacDonald sako:

“Jie yra tolesniu tęsimu Val
stybės Gynimo aklo ir svarbes
nių pagal jį išleistų įsakų; jie 
padaro karines jiegas norm
alėmis. Jei žmogus turi doku
mentų, kurį valdžia skaito mai-

Leader” už kovo 20 d., J. Ham- 
say MacDonald, kuriam valdžia 
nedavė pasporto važiuoti Rusi
jon kaipo vienam tyrinėjimo

Pagelbėt i pada
ryti stipriais, 
astrais, rau
dono kraujo 

Ameriko
nais.

dymo skaitomas turinčiu jį blo
giems tikslams. Aš esu turėjęs 
tokių dokumentų palyginimo 
tikslams, kritikavimui jų ir at
sakinėjimui j juos, ar atsižino- 
jinnii apie propagandų, kuriai 
aš esu priešingas, bet pagal ši
tuos projektus turėdamas juos, 
aš priklausyčiau visiškai nuo 

j Indi 
■ \ •!uI

DABAR
Yra varto
jamas virš 

trijų milijo
nų žmonių 

kas melas. 
Jis padidys

stiprumų, silpnų, nervuotų, sui
rusių žmonių daugelyje alsiliki- 

ii*4-mia-k'fko. Klauskite 
apie tai savo daktaro arba ap- 
tiekoriaus.

jos valduos malones, 
jei aš gyvenčiau Indijoje.“

Prie progos MacDonald pri
mena savo skaitytojams, *kad

čia nuo iniluenzos dėl maisto 
C

i stokos; penki milijonai žmonių 
; įniro Britijos Indijoje“ ir inili- 
: jonas vietos valstybėse. — (La
bor Lcader, London, kovo 20 

, diena).

ARGENTINA.

I Darbicčiai ir socialistai laiko 
konferencijų.

no balan-Buenos Aires 
džio 26 d. prasidės pan-amėtl- 

’ kinių socialistų konferencijos
T

IPrakaibosI*.

RENGIA L. L. FEDERACIJA 
SEREDOJE, BALANDŽIO 23,1919

G. CHERNAUSKO SVET., 1900 So. Union Avė. x
KETVERGE, Blandžio 24 d- MILDOS Svet., 3142 So. Haisted St.

Kalbės kun. M. X. Mockus apie tikėjimo dalykus.
Visus kviečiame atsilankyti į šias svarbias prakalbas, 

nes jos bus paskutinės šioje vietoje, kadangi Mockus ap
leidžia Chicagą.

Inžanga padengimui lėšų 15c. 
KOMITETAS.

MADISON PRIE KALSTĖ D STREET
— BURLESQUE—

THE BEST SHO\V IN T()WN Kasdien du »yk 2:15—8:15
VVITH FRANK HUNTER Kaino* 25e. Iki 75c.
Moteris ir merginos guli lankytis kasdiena.

THE PEOPLES 
EISPENSARY

yra aptieka, kuri yru Įsteigta .su
teikimui sergantiems žmonėms 
geresnio, daugiau užtikimo ir pas
kučiausios dienos medikalio pa
tarnavimo.

Mes turime pilnų skyrių patentuotų vaistų ir nuininių gyduolių.
Musų smulkmeniški daiktai, toilrtiniai daiktai, kvopylai yra 

geriausi.
Musų vaisiai ir che.inikalai yra tyriausi ir musų receptai sutai

somi vien tik registruotų apliekorių.
SERGANTI ŽMONĖS

Jeigu jus sergate kokia chroniška, nervų arba sudėtine liga, 
kuri reikalauja patarnavimo specialisto

PAMATYKITJS MUS TUOJAUS!
Musų gydytojų štabas >ra specialistai ir turėjo didelį prity

rimų per daug metų medikalės praktikos. Jie vartoja vėliausias 
ir pačias nioksliškiausias metodas gydymui chroniškų ir nervų

.. . . .. ...Jie daro visų phyziškų ir laboratorijos egzaminavimų visokių 
atsilikimų.

Jie buvo labai pasekmingi gydyme daugelio sunkių ligų. Atei
kite ir pasimatykite hu jais tuojaus. Atidėliojimai yra pavojingi. 
OFISO VALANDOS: lt) rytų iki 12 vai. dienų. 4 iki 8 vai. vak. NE
DALIOMIS muo 10 iki 2 vai. diena.
PATARIMAS VISAI DYKAI
Jei jie jums negalės pagelbėk i, jie

PEOPLES THEATRE BLDG.
1616 W. 47th St„ Arti Ashland Avė.

Ateikite ir pasikalbė
kite su jais, y paliokai, 

jums taip ir pasakys.

i. Jos tikslu bus suvic- tas, priimtas abiejų legislaluros 
nijimas visų vakarinio puskapį butų, taps įstatymu. Projekte 

reikalaujama, knd prhusyklos 
butų įtaisytos visose vietose ka
syklose, kur penki ar daugiau 
žmonių dirba; prausyklose tu
ri būti užtenkamai karšto ir šal
to vandens, užraktas drabu
žiams ir kitokie patogumai.

“Bolševizmas atidengtas.”
New York. — Nežiūrint to, 

kad prezidento. VVilsono specia
liai tyrinėtojai Rusijos sąlygų, 
Lincoln Steffens ir Wm. Bul- 
lit, grieštai pasmerkė pasaką a- 
pie “visuomeninimų” moterų 
Rusijoje, kaipo grynų melų, 
New Yorko apdraudos firmos 
plačiai garsina šitų mytų. Benį 
trįs šitų kompanijų — Ameri
can Eagle, Phoeniz ir Colonial 
— išleido panašų keturių pusla
pių lapelį, užvardintų “Bolševiz
mas atidengtas,“ ir platina jį 
tarpe šio miesto moterų. Bro
šiūrėlė prasideda šituo u 
kimu:

m.uolio socialistų ir darbininkų 
organizacijų į vienų kimų. So
cialistai, esą, tvirčiausiai susior
ganizavę Argentinoje, čilyje ir 
Pcruvijoje. Buenos Aires soci
alistų organas “La Vangardia“ 
yra plačiai skaitomas visoj Pie
tų Amerikos sausumoj. Daug 
socialistų literatūros taipgi at
eina iš Barcclonos ir kilų Ispa
nijos centrų.

x])an llogan, Amuitikos Soc. 
Partijos Nacionalio Pildomojo 
Komiteto narys iš Kansas nega
vo pasporlo, kuomet jis paketi
no važiuoti į konferencijų Bue
nos Aires’e. — red.).

SUV. VALSTIJOS
Puošnių bažnyčia prisipildė 

alkanais kareiviais.

New York. - Kad parodžius 
pa teikaujan tiems turtuoliams, 
kurie sueina į madingų Trejy
bės bažnyčių ties Wall gatvio 
galu, jog lie, kurie buvo nuvy- 

j kę užsienin daryli pasaulį užti
krintu demokratybei, nesidžiau
gia lygia proga namie, Bowcry 
Misijos galva, Urban J. Ledoux, 
alinaršavo bažnyčion sn 150 ka
reivių, surinktų iš dvidešimts 
penkių valstijų ir priparodė, 
kad tikrai yra tokių kareivių, 
kurie neturi ką pavalgyti. Kaip 
laikraščiai sako, Trejybės rek
torius kun. Dr 
ning

Wm. T. Man- 
laip buvęs nustebintas jų 

švaria išvaizda ir rtiaiidagum 
pa*>k‘lgimu, kad jis paprašė jų 
palaukti, kitiems parapijonams 
išsiskirsčius ir pasakė jiems 
trumpa pasveikinimo ir padrą
sinimo kalbų. Matoma, Trejy
bės parapijos aulomobiliuočiai 
pasiskubino išbėgioti, užplūdus 
šitiems “sliskiaimt,” kuriu tik 
keturi teturėjo krakmolinius a- 
pvkiikles, nes kareiviai buvo 
vaisinami ne parapijom! 
namuose, bet Bovvery missijoje, 
kur jie gavo tiršto karšto viralo 
ir vietoje paprastų dviejų, tris 
šmotelius duonos už jų gražų 
pasielgimų.

Pittsburgho kareiviai 
organizuojasi.

Ptttsburgh, Pa. — Kareivių, 
Jūreivių ir Jurininkų unija, ku 
ri nesenai čia susitvėrė, pasakiu
si, kad ji suorganizuota ne lab
darybės, bet teisingumo tikslui, 
užreiškia, jog ji atsirado ačiū 
tam, kad paleistieji vyrai reika
lauja darbo ir negali jo gauti.

Unija stalo sau šitokius prin
cipus:

privalo gauti pagerbiamų darbų 
su priderama užmokestimi.

“Kad mes priešingi panaudo
jimui musų darbo tuoju tiksiu, 
kad tfiunažinus algas ir gyveni
mo normų.

“Mes reikalaujame progos 
gauti darbų taip, kad mes ga
lėtume aprūpinti maistu, drabu
žiais ir prieglauda patįs save ir 
tuos, kurie nuo musų priklauso. 
Jei privatiniai vedama pramonė 
neįstengia to padaryti, tai mes 
reikalaujame, kad valdžia mu
mis apsjrupintų.”

Unijos sėdyba yra Labor 
Temple svetainėje ir esanti pri-

dotacijos.
v.

švarios rankos kalnakasiams.
Oolumbus, O. “švarios ra n-

Į. , X S‘

kos” blis Ohio kalnakasių ohal-i 
siu, kuomet prausyklos projck-

į*':

T——r— -

A i i TK» HcUae į of Greater Value,
XJ

.i

J J
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■th st. Wl ^hland Avė. and 47th St

Ketverge Balandžio 24 d. Didelė Dolerio Diena.
VYRŲ KELNĖS 

Dar kitas siuntinys 
vyrų $2.00 kelnių, 

mieros 32, 34 ir 36 
miera per liemenį 
i>° $1.00

VAIKU KELINIUKĖS, 
klaiki spmva, karinė 
stailė, padaryta su rau
donu papuošalu, mie
ros nuo 2 iki 6 melų, 
puikus $1.50 žaidimui

$1.00

50c TURKIŠKI maudy
nės rankšluoščiai, mie- 
ra 20 X 42, padaryti iš 
dubultų siūlų Terry au
deklo, pilnai ballyti, 
Spccialė kaina, 3 už

$1.00

“Yra perdaug lokių žmonių, 
kurie bando įtikinti save, kad 
bolševikai yra išlikro gerais 
žmonžmis, kurie stengiasi pa
gelbėti žmonijai, ir sako, kad 
smurtas ir kraujo praliejimas 
Rusijoje yra tik nelaimingas at
sitikimas prakilnaus reikalo pa
žangoj, kuris reikia priskaityti 
gimtai prispaustų ir tamsių žino 
nių reakcijai po šimtmetines 
priespaudos.”

Tolinus paduodama neva žo
dis žodin Vladimiro ir Saratovo 
sovietų įstatų vertimui, kurie 
reikalauja visuomeninimo mo
terų nuo 19 iki 50 melų am
žiaus. šitie įstatai, esu, įduo
ti Overmanp komitetui Wash- 
inglone. Straipsnis užbaigia-

Vaiky spal
vuotos sukne 
lės po

$1.00
Naujos puošnios 
plauimr.'os suk
nelės puikiausio 
gingham, 
kiaij 

rankų 
jimu, 
seniai .. ____ ,
amžiui nuo 2 iki 
(> metų, specia
lia L Ketverge po

$1.00

pui- 
papuošta 
išsiuvinū- 
nauji ki- 
ir diržai; 
nuo 2 iki

Didelis pasirin
kimas Voile
Waists po

$1.00
Puošnios Voile \Va- 
ists visų populiarių 
naujų modelių, rai
tyto, jūreivio arba 
be kalnieriaus iš- 
veizda, puošniai pa
puošta kvarbatkais, 
išsiuvinėjimu arba 
stigavojiniu — mie
ros nuo 3G iki 10, 
Specialiai Kctver-

-•1

VYRŲ OVERALLS
Sunkios vogos mėlynus over- 
alls; taipgi mėlynos ir baltos 
luckory overalls, union darbo; 
leguliarįai $1.50 C 4 
rųšis ph' ........ 4*1 -UO

MM

po..
uliO.

riausia kokybė 
viinui 5 yardai
114 ..............................

1ŠSIUVINĖJIMAI
27 colių pločio, vaikų sukne
lėms flouncing puikios petre- 
nos, ant geros kokybės šveiua- 

rsko, 50c vejtė, (P <
3 yardai už .... 4* B .DU

RANKŠLUOSČIAI, 25c bovel- 
nos iš rilinio rankšluosčiai 2 
iki 5 yardų ilgio, hallylas au
deklas, Rymiški įstatyti kraš
tai, linais, atausta stiklinėms 
abrusai.. 7 yardai $1.00 
$1.39 Viši VILNONO Sergu, 
visų spalvų; $1.5(Fvisi vilnono 
batisto, pavasarinės spalvos; 
jusy pnM'i'.kiHK.’
39c BALTY’i’O MAIŠYTO 
nei. yardas pločio, exlra sun
kumo (kibulta rauk. $1.00 
69c VOILES, 49 pločio, visos 
naujo pavasarinio škico, pui
kios kokybės, 2 yardai dėl šio

$1.00
>,\l TVTO musli-;

uč.o, pati gč-" 
šiam išpurti t-

$1.001

MOTERŲ APATINIAI 
MUSLINAI

Nepaprastas supirkimas nuo di
delių išdirbėjų pagelbsti mums 
pasiūlyti kaikurias geras vertes 
naktinių drapanų, apatinių sc- 

' jonų ir kelnių, visos 1.00 
mieros pasirinkimui

mat .Ui

“Kuomet žmonės kalba apie, 
socialę revoliucijų ir nuvertima 
dabartinės, ‘kapitalistinės visuo
menes’, lai jie tnomi supranta 
ne vien sugrįžymų į barbarybę; 
jie nori sugrįžti į žemiausių 
nuožmybės formų.”

Šitas pasakojimas tiesiog 
priešingas Steffenso-Bullito pra 
nešimui, kur sakoma, “Ištikimų
jų gi sųlygos Rusijoje virsta 
puritoniškomis.”

Radikalai, kuriems buvo pa
rodytas šitas lapelis, sako, kad 
Anglijoje laikraštis “The Ne\v 
Europe,” kuris išpirmo buvo 
pagarsinęs šitų pramanymų, pa-

yra netiesa; bet Amerikos laik
raščiai garsina jį toliau. Ka
dangi apdraudos kompanijos 
platina šita molų, lai klausimas 
kįla, kuo išlikro jos susirūpinę 
daugiau: moterų visuomeifini- 
niii, ar dalybų suvisuomenini- 
mu?

TAISAU NAMUS
Minimi, cementuoju, pleislcriiio- 

ju ir viską taisau. Darbų atlieku 
spcciališkai ir pigiai. Kam toks 
žmogus reikalingas, kreipkitės.

R. P. RAJUNIEC.
3044 S. UNION AVĖ., ..CHICAGO. 

'I'clejjlione Drbver 4129
nu

Pranešimas

Farmos
5=X ’ Už $50.00 arba LAISVĖS

I BONDSA

MMMMMI

Phonografą, 
je, šita

'•9

Nuo bedarbės galima apsiginti 
tik perkant žemes.

KUR NIEKAD NEBŪNA BEDARBĖS
Pas mus atvažiuoti reikia pirkti tikietas į Hari. Trauki- 

nisišeina nuo Harrison st. ir 5th avė., Chicago, pusiau 12 
valandų vakare, o norint pigiau, tai galima važiuoti per 
vandenį. Laivai išeina nuo Michigan avė. ir Water si. 
utarninke, ketverge ir sukatoj pusiau 8-lų valandų vaka
re. Suvažinėt į abi pusi $5. Pas mus neklaidų atvažiuot, 
nes musų Lietuvių Namas palei pat geležinkelio stotį. Far- 
mų yra visokių, kurias galima gaut ant išmokėjimo; taip
gi kelios ant miesto namų mainomu. Drąsiai galima pas 
mus važiuot arba rašykite įdėdami markę, o gausite Ame
rikos Ūkininkų ir farmų surašų dykai.

AMERIKOS ŪKININKAS.
Hari, MichiganBox 96,

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europinės metodos.

C H. HAIR M. D.
Mentor Bldg.

Paimk elevatorį. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

MVM

12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Lotus Avė. 

CHICAGO, 1LL.

NAUJIENŲ 5 melų sukak
tuvių paveikslai parduodama 
Naujienų ofise — 1739 So. 

Ilalsted SI., arba pas fotog
rafų STANKŪNĄ.

3315 So. Ilalsted St.
Didumas 12 X ?P 

Kaina $1.(19

I Stalta ir Turkiškos Vanos

nupirksi labai gražų $200.00 vertis 
*'* %, pasilikusį sankrovo-

mašina beveik nauja, prie 
jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė alata vėlini. 
Mes taipgi turime ke- 
Jetz augštos .klesos 

phonografų, kuriuos 
mes parduosime už 
Bile pasiūlytų kalnų 
už tai kad mes turime 

pratuštinti 
Mes taipgi 
$650 player 
garantuotų 
ir vartotų tik 8 savai- 1 

parduosime už $325.
iSTYJ, MES 
LEIDŽIAME

vieta.
turime 
piano, 

10 metų

tęs, kurį mes 
JEI GYVENA 
PRISIUSIME C. O. D. 
APŽIŪRĖTI. ši yru stebėtina pro
ga. Ateiki te arba rašykite tuojaus. 
PRIS1UNČIAME UŽ DYKA.

\VESTERN STORAGE IIOUSE 
2810 IV. Harrison St. Chicago, JI!. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Ncdė- 

lioinis nuo 10 iki 4

Atitaisomos
Be chlorofor-

S 
vienu atsilankymu, 
mos. Virš 800 išgydytų ant rekordo.

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

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

Silpnos ... 
Skaudamos 
Raudonos . 
Kreivos ... 
Kurčios .., 
Tekančios . 
Ūžiančios . 
Užkimštos 
Skaudanti 
Tekanti .. 
Kreiva ... 
Užsikimšusi 
Skaudanti . 
Silpnu .... 
Calarrhal 
Užtinusi ...

AKYS
AKYS

. .AIJbA'S 
. AUSYS 
. AUSYS 
,. NOSIS 
. NOSIS 

. NOSIS 

. NOSIS 
GERKI 
GERKI 
GERKI 
GERKI

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

Valandos: 9—7. Nedėlioinis 10—12.

I 
i 
f

Skaitykite ir Platinkite 
“M A IT T T M NT A Q o
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BENTON, J LT

Iš Bentono lietuviu gyvenimo.

Pirmiausia jos dukrelė Kath- 
leen, 12 metų padeklamavo ei
les. Paskui drgė O’IIare kalbė
jo apie tai, kaip šios šalies “de

mokratija” nepaiso įstatų 
kaip juos sulaužo ir tt. Nuro-

Kiekvienas Lašas Yra Jūsų

Benlonas — lai mirusi lietu
vių kolonija. Veikimo čia ne
matyt jokio, nors lietuviu čia ’ dinėjoikaip žiauriai elgiasi ka

pitalistai su darbininkais, kada 
pastarieji pakliuvo į teisėjų ran
kas! Ant galo jUŽreiškė: “Aš 
linksmai kentėsiu savo bausmę, 
tamsiame, kalėjime, jeigu tik 
aš sugrįžus rasiu sutraukytus

Rinka yra atdara dėl kiekvieno svaro sviesto rie
bumų, kiek tik jus galite pagaminti, kuris tiek daug 
prekiuoja, kad butų prasikaltimas Izereikalo numesti 
nors vieną lašą. Taigi jeigu taip, lai privalote persi
tikrinti ar jus gaunate visa tą smeloną, kiek jūsų kar
vės gali duoti. Dabar kada “Primrose of Lily” Sme
tonos atskirtojas tikrai apsimoka, kadangi jis atiduo
da jums iki lašui sviesto riebalą ir kiekvieną peną ju
st] pilno, kuris jums priklauso.

Kiekvienas ūkininkas, kuris šiandie perka Sme
tonos atskirtojo. turi gauti už savo pinigus tikrai ge
rą. kad gi rai nugraibytų, ilgai nešiotųsi, lengvai pasi
taisomas ir gerai tarnautų. Primrose and Lily atskir- 
tijas duoda lokį patarnavimą. Nėra išrasto geresnio 
švarume, užgnnėdinime ir visame kame, Smetonos 
atskirojo pienininkams taip p- Iningo kaip šitie; jie 
turi savyje tokius gerus skyrė i us, kad joki kili tokių 
neturi. Del persitikrinimo paklauskite jus savo vie
tinio pardavėjo, kad jis jums parodytų tas dvi Sme
tonai išbėgti Irubeles ir tą lengvą būdą kontroliavimo 
tirštumų Smetonos, arba parašyk reikalaudamas ka
talogo, kur išaiškins šita ir daug kitų įtaisymų, kurie 
reiškia gera graibymu ištisus milus.

International Harvester Company of America 
CHICAGO (Incorporated) USA

yru ylių skaitlingas bun’is. 
Draugijos yra keturios LSS. 
190-ta kuopa, SLA. 156-ta ko., 
Vytauto Pašalpinis Kliubas ir 
šv. Mykolo Draugystė. Visos 
jos gyvuoja daugiausia tik ant 
popieros. Pav., LSS. 190-ta 
kuopa savo susirinkimus įsten
gia laikyti tik sykį j tris mėne
sius, o kartais dar rečiau. Tai 
blogas liudijimas apie benton.ie- 
čius... Kuopoje priklauso apie 
penkiolika narių.

SLA. 156-ta kuopa šiaip taip, 
verčiasi. Nesenai ji buvo sm 
rengusi balių ir su geromis pa
sekmėmis. M'at, ti buvo pir

mas balius bėgiu pastarųjų dvie 
jų melų. Pelno, kiek girdėjau, 
liko apie $hu'iasdešimts dole
rių.

Vytauto Kliubas lietuvių did
žiausia vietos draugija: jis 
turi, rodos apie devyniasde
šimta narių. Bet su veikimu — 
kaip dievulis davęs... Jo nariai 
“daugiau myli pamiegoti, o ne 
po svietą tanepvoti.” Tai nege-

dei darbo žmonių.” Publika 
matomai, labai dlgę O’IIare ap
gailestavo: daugelis mačiau ver
kė.

30 dieną kovo vietos tingiai 
socialistai buvo surengę didelį 
masinį susirinkimą, kad įnešti

litiškų kalinių, o kartu pavary
ti didesnę agitaciją rinkimj rei
kalu, kuri atsibuvo 1 balandžio. 
Mht, pereito rudens rinkimais 
liko išrinkti visi socialistai. To
dėl ir dabar dėta visos pastan
gos, kad neužsileidus kapitalis
tų partijoms. Bet kapitalistai 
suvieniję savo jiegas į vieną par
tiją, “nonpartisnonus, didžiuma 
balsų išrinko pakilalistus. So
cialistai tuo budu likosi sumuš-

Apie šventojo Mykolo drau-

niausią iš visų.
ši^ip betgi lietuviai ylių ge

rai sugyvena. Gal tai dėlto, 
kad mes, ben ton iečiai, neturime 
savo lietuviško tėvelio, kuris 
mus piudytų... Vis dėlto, tie 

apsieiti, susi
liet kad anas 
brangininkas, 
nepatenkinti, 
buvo nuėję.

I Bet iš ten nieko gera negal su- 
: laukti.

Vienas parapijonas andais tu
rėjo pasimatyti su savo tėveliu 

teismo kambaryje. * 'l ik ir 
ten nieko nelaimėjo: užsimokė
jęs teismo lėšas grįžo namo ir

Kovo 30 dieną LSS. 119 ku. 
laikė mėsesinį susirinkimą. Nu
tarta rengtis prie pirmos gegu
žės ir surengti balių VIII Rajo-

perdaug didelis 
tai žmonės labai

vasarą. Pramogų rengimas 
tapo pavesta komitetui. Prie 
kuopos prisirašė du nauji drau
gai.

12 dieną balandžio minėta 
kuopa buvo surengusi prakal
bas, kalbėjo J. Jukelis, iš New- 
Yorko. Kiek patyriau “publika

UŽDIRBK ĮPLAUKAS NAMUOSE 
IR LAIKYKIS SAVO VIETOS 

MIESTE TAIPGI
PIRKITE AKRO FARMĄ PRIE 

F O R E S T R I D G E

Tiktai 45 minutės iki vi<lur'»iesčio Rock 
Island R. II.

AKRŲ FARMOS TAIP PIGIOS KAIP
$395.

I.ia žeme yra juoda ir trąši ir bite kas augs, ypa
tingai skirta auginimui vištų, ančių, žąsų, kiaulių 
n visokios rųšies Jaržovių. Chicago siūlo nuolati
nę prekyvietę visą metą dėl visokių paukščių ir 
daržovių korius galite pagaminti.

šios akrų fanuos yra liktai 3 blokai nuo stoties 
ii taip parankioje vietoje, kad jus čia lengvai ga
idį gyventi laukuose ir dirbti Chicagoje. čia jums 
proga Įsigyti nuosavą namą ir būti neprigulmingii. 
Jums nieko nekainuos Įsigyti visus faktus. Tiktai 
pasirašykite savo vardą pavarde ir atsiųskite že- 
niiąu padėtą kuponą jr invs išsiusime jums pilnas inlormacijas.

ARTIIUR McINTOSH & CO.,....
106 No. La Šalie Street, 

Chicago, III.

KUPONAS
ARTIR’R T. McINTOSH X CO.

10Ų N. La Šalie Street
Chicago, JII.

GERBIAMIEJI:—
Be jokio privalumo iš mano puses, malonėki

te atsiųsti pilnas informacijas kas link jusu I’orcst 
Rnlge Aere Formų.
Vardas-pavarde ................
_ Adresas............;...........

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, I^nty. Reiny Ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stuby išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS VYRECKING CO.

BtOl-JOM & Halated 8U. Cbleage. III.
■ Į

LDLD. 56 kuopa rengia ba
lių 26 dieną balandžio, 1-st 
Avenue ir Burnham St. Butų

rėt reikalo.” Buvę taip.

kės lietuviai atsilankytų. Tali 
vienintelė dariniu i n kišk a drau
gija, kuri rūpinasi apšvieta — 
leidimu darbininkiškų knygų.

Nedėlioj, 20 balandžio, bus
parapijonas kartą nunešęs ku-.’LDLD. susirinkimas. Visi drau-

jęs juos išpentinimui bažny- jyR atsilankykite j Universitey 
čios. Bet kada tėvelis vilkinė- Settlement 861 1-st Avė.

— T. Miliauskas.
žiu Ii “afierą”. Dabar pons tei
sėjas nusprendė, kad “a Heros” 
atgauti iubegalima.

WATERBURY, CONN.
Bet ir I

“Valo” kuopą.
“gerą parapijom.” Jis vei
kiausia turės likti ana “paklydu 
šia avele,” kuri vargiai besu-

Gaila, kad ir musų žmonės 
negal atsikratyti tų dolerio gau-

Balandžio 13 d. buvo LSS. 34 
kp. susirinkimas. Susirinkusie
ji, stipriai išniekinę tuos, kurie 
nepritaria bolševikų nuomonei, 
nutarė laiškais pakviesti juos į

Su darbais Bentone nekas. 
Kitokių darbų čia nėra, tik an
glies kasyklos. Bet ten bedir
bama tik po vieną-dvi * ar tris

Irjs bučernės ir grosernės ir du
Saturnai. Visi gerai pasilaiko.

— Smetonos Pagelbininkas.

MILWAUKEE, WISC.

Atsisveikinimo prakalba.

Balandžio 4 diena čia buvo 
si .atsfsA'eiphio- Įpra
kalba drgej Kate Richards 
O’IIare kuri yra nuteista 5 
metams kalėjimam Taigi Mil- 
waukiečiai turėjo paskutinę 
progą išgirsti pasišventusią 
darbininkų veikėją. Ji dalbiar 
važinėja su prakalbomis, kad 
parinkus aukų užlaikymui kė

leisti taip ilgam laikui, o gal ir 
ant visados.

ti. Veikiausia visus juos brauks 
laukan iš kuopos. Paskirti iš
braukti: J. A. Žukauskas, P. 
Motiečius, A. Nainys, šelrnys, J. 
S. Pruselaitis, turbūt ir S. Kre- 
tavičius. Pruselaitis jau antrą 
kart skiriamas išbraukt. Mat, 
pirmą kart nepavyko jį išmes
ti iš kuopos, dėlto kad Pruselai- į 
tis yra gerai žinomas visiems 
kaipo nenuoalsus veikėjas ir 
doras žmogus. Bet dabar po
ra murzinų vyrukų šmeižia tą 
sau nepatinkamą žmogų, kad 
tik įtikinus doresnius kuopie- 
čius, kad jis esąs “niekšas’’, ir 
kad tuo budu galėtų išbraukti 
jį iš kuopos. i

Taip dalykams dedanties, ne
nuostabu, kad kuopą pradeda

—Spartakas.

PRANE ŠIMAS
Malcvoju, popieruolju, greinuoju 

ir taisau rakandus, pajišiuoju pia
nus ir kitus daiktus. Darbas^tsakan 
tis. Kam reikalinga atsišMikite j

3302 So. Halsted St
J. LUKOŠEVIČ,

Chicago.

■■■I

A

100% Tyras 

Turkiškas — 
švelniausias ir. 
GERIAUSIAS Tabakas . 
dėl Cigarety.

Apmanstykit Tai!
Dargi menka priemaiša tyro Turkiško 

padaro paprastą cigaretę rukomu.
Tuokart kasgi su Helmar, kuris yra 

VISAS tyro Turkiško tabako?-—kodėl, jis 
yra vienu iš gyvenimo lepumo!

Ar geriausias dėl Jūsų per geras?— 
žinoma, kad ne!

Išdirbėjai augščiausios ryšies turkiš
kų ir egiptišky cigarety aviete.

<uality - Supert
.-.'•u T’.TI'.K. v a.«v< >»!■• !>■ -..-v . ■' 'M".-. .• ■« •> __________Ag
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35 tuksiančiai darbininkųkurios įvyksta viena po kilai, mu
nepadarė niekas iš lauko, o pa-1 iškovojo sau 44 valandas darbo 
lis iivventoiai ias ivvkino. įtek-1savaitei ir didesnę mokesti už

ir

Telephone Canal 1505

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

Metms........................... ..
Pusei meto ........................
Trims mėnesiams ..........
Dviem mėnesiam ............
Vienam mėnesiui ..........

Chicagoje — per ue&iotojus
Viena kopija ...............  02
Savaitei ................................  12
Mėnesiui ..................................... 50

Suvienytose Valstijose, te Chicagoj, 
pačtu:

Metms........................................$5.00
Pusei meto .............................. 3.00
Trims mėnesiams .................. 1*65
Dviem mėnesiam .................. 1*25
Vienam mėnesiui ........................ 65

Pinigus reikia siąst Paėto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

56.00
3.50
1.85
1.45

. 75

I mė iš svetur gali turėti svarbos, | darbą. Kova buvo atkakli 
tam tikras spaudimas iš svetur tęsėsi v/ienuoliką savaičių, 
gali prirengti gyventojus prie 
greitesnio veikimo, bet nė iš 
ssVtur atvykę žmonės, nė gink
lai duodamf iš svetur nepadaro 
svarbių permainų vidujiniuose 
šalies dalykuose.

Taip bus ir su Rusija: jeigu 
jos gyventojų didžiuma norės 
bolševizmo, niekas iš svetur ne
užkirs jam kelio; jeigu jie 110-

•jo tei
kęs 6 1 
keturis 

i

lėįiman. Žmogus suli 
melų amžiaus; buvęs 
kaitos socialistų kandidatu

keturiasdešimt melų sli opiai 
veikęs Amerikos darbininkų ju
dėjime. Tarp 150 politinių ka

saugos. Rusijos naminė tvar
ka yra jos gyventojų reikalas 
ir niekas iš svetur neturėtų

Kovos lauko avžvalga.

kalėjimuose, Debsas

Truc translation filed vvith the post- 
maslcr at Chicago.III. April 23. 1919 
as retpiircd by the act of Oct. 6,1917

Kova prieš 
bolševizmą.

Jeigu tikėt žinioms, talkinin-

sai nepripažinti Rusijos bolše-

Audėjų streikas — Amalgama- 
ted Textile Workers Libija — 
Illinois Darbo Partija — New- 
Yorko siuvėju laimėjimas — 
Debsas — Pasportų nedarymas.

Aštri Lawrence’o Mass., au
dėjų kova tebesitęsia. Iš pavir
šiaus, tai yra streikas dėl suma
žinimo darbo valandų skaičiaus 
nuo 51 ant I8xval* savaitėje* Iš- 

tai 
šio

Ti no trah.slation filed with the post- 
master ai Chicago,!II. April 23, 1919 
as rcąuircd hy the act of Oct. 6, 1917

Kareivio laiškas iš 
Franci jos.

tarnaująs Suv. Vaisi, kariuome
nėj Francijoj, pasiųstame ko-

Matijonai ir švogeriui Vaclo
vui Malinauskams, Chicagoje,

slreikas

lojaliams” rusams, kad jie pa-j
s Rengimąsi suorganizuoti
centro darbininkus, kurie

“Susfipratusictns darbinin
kams žinoma, kad socialistu 
žmogus yra tik tol, kol jis 
pildo socialistų pareigas; kaip 
greit jis paliauja tas pareigas 
pilNyt, la,ip greit jis paliauja 
bul socialistu”. 
Aneslugad,, tiesa.

Ijk, kaip bolševikų

šitos ligos ir patarimams duoti 
ir rūpintis gauti valstijos pa gei
bų, kur liga įsisenėjos.

Stebėtina

nuodėmes
prisipažinti.

VIENAME cliicaginių didla- 
pių eina svarbios diskusijos vie-

Dirbtine n< tinka
Reikia tokia 
vųjų kalbų. Tinkamiausia, sa-

Aš nežinau. Bet, man regis, 
lietuvių patriotai nesutiks* Lie
tuvių kalba gyva ir seniausia — 
patsai Adomas su J ieva roju je 
lik lietuviškai tesikalbėjo. Jeigu 
jau pasaulyj turi bul viena kal
ba, tai jau ne kitokia, kaip lik 
lietuviškoji.

—-Pabraiža.

Bibliografija

FAKTAI APIE PIENĄ PAS 
DIDĮJĮ POSĖDININKŲ 

TEISMĄ.

Fredriek Dickinson, Suv. Val
stijų apskričio prokuroro padė-

pieno kainų, vakar suteikė dif 
vadus dųlžiąjam posėdininkų 
teismui. Jis buvo prisirengęs 
pristatyti menamuosius kontra
ktus, verčiančius pienininkus 
pirkti tik iš “Milk Produccrs’

narių.”
Peržiūrėjimas davadų, sako, 

imsiąs kelias savaites, c

PLENAS SRUTYNEI 
KASTI.

Vakar miesto bute darybos 
kambaryj buvo paduota suma
nymas South Chicagai srutyne 
kasti. Proponuojamoji sruty
ne nutrauks vandenį nuo viso

Lietuvos Atstatymo Bendroves
= KAMPELIS ==

LIETUVA BUS1AISVA!
Lietuvos Atstatymo Bendroves pasiuntiniai pranešė, kad 

Lietuvos laisvė kaip ir užtikrinta. lietuves atstovystė Pa-

tavos labui.
I^ietuvos Atstatymo Bendrove organizuoja Lietuvos 
Valstybės Bankų, 100,000 dolerių Banko pamatams 
perkeliama Lietuvon.

Karuža tariasi organizuoti Lietuvos Valstybės Banką ir 
jau Lietuvos Atstatymo Bendrovė yra pasirengus išsiųsti 
$100,000, kaip lik bus galima*

Susižinojimai su Kaunu sunkus.
Kol-kas Lietuvos soslapilė yra KAUNAS* Susižinojimai 

itarp Kauno ir Paryžiaus labai apsunkinti. Laikraščiai iš 
Lietuvos į Paryžių neateina; žinios pasiekia lik per žmones* 

Karuža išvažiavo j Lietuvą.

Švedijoj ir Danijoje, kur taipgi padarys komercijinių sular

Kol-kas jokių {gabenimų į Lietuvą esu negalima daryti, 
bet Karuža turįs viltį, kad Lietuvos Atstajymo Bendrovė

Lietuvos Atstatymo Bendrovės delegacija suteikus 
tikrų vilčių Lietuvos atstovams.

“Prieita nedėlia buvau p«)ry- 
žiuje, franeuzų sostinėj. Mačiau
si su nekurtais. Lieknos alsto-j 
vais, kurie Lietuvą atstovauja 
laikos Konferenci ioj.?. Apie 
musu tėvynę Lietuva liek galiu 
pasakyti; Lietuva nebus pri
skirta prie Lenkijos, bet bus ne- 
prigulminga valstybė. Jau da-

Di- 
delė didžiuma La^rence’o dartbi- 
ninku lai įvairių laiitiKaleiviai.

kainos progos savo kariuomenę lki ji<‘ ^vo piudomi vieni 
iš Rus*.jos ištrauksią. Oin»kojPr*c^ kitus tuo tikslu, 
valdžia busianti pripažinta de 
facto valdžia visų Rusijos ele
mentų, kurie kovoja prieš bol
ševikus.

Kaip didžiuma žinių iš Euro
pos, taip ir šis pranešimas gali, didinti, brangiau darbininkams ■ įUVOSi įr dabar sykiu visi lietu-1 
būti melagingas. Tečiaus, jei- j mokėt. Betgi tuo pačiu laiku , vjaį gina Lietuvą nuo įvairių

jie nedarysią ir prie pirmos tin
kamos progos savo kariuomenę

kad dvi 
jų nevienybės ir nesutarimo 
samdytojai galėtų juos labiau 
išnaudoti, mokėdami jiems kuo 
pigiausiai. Fabrikų savininkai 
tvirtina, kad jie negalį algų pa-

žia ir lietuvių kariuomenė susi
dedanti iš apie 20,090 vyrų. Ma
žoji arba Prusu Lietuva irgi

kai ir Suv. Valstijos sulos ne-

Redakcijai alsiųsla paminėti 
sekami nauji laidiniai:

Užtekanti Saulė. Patriotišku
mo, meilės ir mokslo pavcikslė-

ma apie pusantros mylios. Rci-

Psl. 9G. Kaina 35 centai*
Tautos Vainikas. Puikiausia 

l'jdių-DaJinų ir Deklamacijų 
knygelė. Psl. 172 Kaina 50 
centu.

jam i namai žmonėms dirban
tiems pramonėse arti Calumet 
upes, bet namų statymas ten su
klojęs dėl nuotakumo stokos, li
čiu kam namų rusįs ten visuo
met užtvįsta. Didėji srutyne

pinigų,” užtikrino jie. ‘‘Lietuva bus pilnai laisva, jeigu A- 
merikos lietuviai galėtų pridėlri savo kapitalą ir finansuoti 
valdžią, o taipgi atstatyti Lietuvos ekonominį gyvenimą. 
Jeigu mums reikės viską skolinti nuo svetimtaučių, lai eko
nominiam gyvenime mes mažiau turėsime laisvės. Todėl 
visi spieskilės prie Lietuvos Atstatymo Bendrovės ir vieny
kite kapitalus, o ne skirstykite, kaip kad turite paprotį, 
Lietuvos valdžia pati skirstys pinigus, nes ji viską konlro-

žiūrint kokie lie lietuviai butų.”
Ko mus mokina.

šė) Mary Monk. Vertė A* — 
< prisijungė prie Didžiosios Lie-j Psl* 152. Kaina $1.00.

Visos augščiau pažymėtos

vio darbo. Jie lokį darbą dirba Lietuvoje visi bendrai: ar

Lieluvai darbų ir užtai yra remiamas* 'l ik taip dirbant ga-

n kompanija | prįešų Lenkai vis dar slcn- 
akcionieriams gįasj Lietuvą savinies, bet A-

vcland, Ohio.
1,000,000 dolerių.

_________ i—v

ir dabar “lojaliai” rusai gauna j nuo akcijos Trįs kunigai £nc 
paramos — ir moralės ię gink- ’ katalikų I, kurie dėl savo radi-

lėjus bolševikus. Karinė inter- slreikieriams kovoti. S Reikliu n-

pranešimų, nesiseka Rusijoj, 
nes ji tik labiau suartina besi
kivirčijančias frakcijas kovoti 
išvien prieš svetimų šalių kiši-*

sit ina su darbininkais brulališ- 
I kiaušiai.

Visos šalies audimo pramo-

reikalus. Be to, pasiųstieji ka-į 
reiviai kariauti su bolševikais, 
ar dėl karės įkirėjimo ar de 
reikalo nematymo kariauti 
pradeda atsisakyt ilgiau pasi

li kiti apsireiškimai verčia talki-

nuo militares intervencijos. Jie, 
taip sakyt, sprendžia apie siun
timą visų tų Rusijos elementų 
ant bolševikų, kurie bolševizmo 
neapkenčia. Tie elementai yra 
žymiai skirtingų kategorijų: 
vieni jų monarchistai, kiti libe-

I organizacijai, pavardytai A- 
• inatgaina ted Textile VVorkcrs 
of America. Ši organizacija bus 
grynai industrinė unija, atski
rai nuo Amerikos Darbo Fede
racijos* Ji rūpinsis suorganizuol 
visus audimo pramonėj dirban
čius darbininkus, visoj Ameri-

i’rue translation filed \vi h the post- 
inas'er at Chicago,lll. April 23, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Delegaįtai, .atstovaujanlįs 11-
šiai jų skirtingi, | linois valstijos darbininku ju-

gi ir kilos valstybės nenori ku
šli lenkams perdaug savin ties,

ir į Lietuvą nuvažiuoti, tebe
sant Amerikos kariumenėje. Su
prantama, aš į Ameriką pargrį- 
šiu. Bet mat, valdžia duoda ka
reiviams po 1 1 dienų vakacijų, 
kad pamatyti savo gimtines ne
tolimose šalyse esančius. Kaip

pringulmlinga valstybe, tai luo-

ir į Lietuva pasimatyti su gimi
nėmis. Suprantama jeigu Lie-

apsigins nuo priešų.
‘‘Daugiau pas mane viskas ei-

ridikas. To ir dėl jūsų veli ju. 
Tuo tarpu dirbu už Properly 
Acoimlant. Quarlermastcr Ofi
se. V. M. Stulpinas

Pačio dėžutė.
PAĖMĖ NUODŲ IR MIRŠTA; 

NESISAKO KAS JI.

K. Dranginiai, \V. Frankfort.
— 1. Kol siena į Lietuvą nėati

kelionė
2. Rusų pinigų čia da

bar visai nemaino. 3. Nauja-

ma

apie grįžimą 'Amerikon nieko

V. Laucevič, Chgo* — Laik
raščiu tų žmonių nepamokinsi
te, nes tokie žmonės laikraščių 
neskaito. Vely parašykite šiaip 
Žinučių apie pažangiųjų lietu
viu veikimą. c C

A* Garbukui. Ačiū, prie 
pirmos progos sunaudosime.

Moteris apie 35 metų prama
nyta pavarde Louise Brovvn, sep

fic vicšbntyj apsistojusi paėmė 
gyvsidabrio nuodų. Kada ją 
suėmė skausmai, ji pasisakė 
viešbučio žmonėms ir ją nuga
beno apskričio ligoninėn. Ten

vardas yra pramanyti, bet ko
kia jos tikra pravardė ji nepa
sakė, nors gana norėta sužinoti

Paklausus jos, ar ji nenorės, 
kad jos kūną atsiimtą jos gi
minės, ji atsake:

“Ne, man gėda. Aš nenoriu 
užtraukti gėdos ant jų. Antra 
vertus, nedaug kas paiso nig- 
inm: Bus geriau, jei aš numir
siu šitaip. Taigi bukite gerj ne
klausinėkite manęs daugiaus.”

socialistai.yTfl<j ‘ 
ir tuo tarini, jrigu jie ir sular- 
lyj kovotų prieš bolševikus, bet yjavibie Springficlde dėl 
juos apgalėjus įvyktų peštynės mitno los valstijos Darbo Par-

dėjimą, laikytame ka-tik suva- 
priė-

Kazimieras Gugis

i e dideles suirutės, o čia ne- kad Suvienytos Valstijos pripa- 
, oreikia pamiršti, kad ir apgalė- /Jutų Rusijos sovietų valdžią 

lieji bolševikai irgi nesnaustų, j taipjau" priėmė rezoliuciją, ku-
Į riomis reikalaujama naujo 
Mooiiey ir Billingso bylos tar
dymo, ir pašalinimo nuo vietos 
pačio viršininko Burlesono.

Talkininkai ir Suv. Valstijos su- Į rį 
pjudytų Rusijos žmones, jeigu 
jiems nusisektų, kad nuvertus 
bolševikų valdžią ir iškolekta- 
vus paskolas, sustabdžius bol
ševizmo plėtojimąsi, gavus pri
vilegijų Rusijoj, bet ar jie at
siektu liksią, yra klausimas. Te- 
čiaus Rusijos gyventojams bu
tų lik skriauda iš lokių ginkluo
tų pienų. Vistiek niekas kitas,

Trtie IraD.shition filed vvith the post- 
inasler at Chicago,Ill. April 23, 191') 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917

Valstybės Departamentas at
sisakė dudli pasportų Dan Ko
ganui, Suv* Vaisi, socialistų par- I

turėtų padaryti tokią, kokios 
didžiuma gyventojų norės ir

sos-Amerjikos Darbininkų Kon
ferenciją Buenos Aires, Argen
tinoj* Valstybes Departamentui 
užėmė šešias savaites laiko, kol 
jis prie lokio sprendimo priėjo.

\ Pabraižos j I CHICAGOSŽINIOS

tvarka nesidarp iš lauko, t. y. 
nciinporluojamu iš kitų šalių, o 
patįs gyventojai padaro jas.

BOSTONO Post rašo, kad vie
name lietuvių masini linge kal
bėjęs Reverendas Ragočius.

Dominusvobiskus, Ragočius 
bus vyskups.

ATSIVERSKITE by kurį 
kraštuolių organą ir pamatysite, 
kad kuone kiekvienas jų “slraip*- 
snis” prasideda žodžiais:

‘‘Musų sodialpalrijolai iš Nau
jienų ir Keleivio”*.. o baigiasi:

sų sočialpatrijotai iš Naujienų 
ir Keleivio?”

Trokšta, musų so-

lų, bet nieko nesulaukia.
Akgi ne. Keleivis vis tik tei-

kiltims kamarolanis.

PRIEMIESČIAI SUSIVIENIJA 
KOVAI SU TUBEKKULOZU.

vėjų, susiorganizavusių į Jn-
tornational Ladics Garment
Workers uniją, streikas pasi. VIENAS bolševikų
baigė, pilnu darbininkų luinieji- braižo:

r. I

Vakar Oak Parko ir River 
Forest miesteliai turėjo susirin
kimą klausime kovos su tuber- 
kulozu. Dr. Robert H. Rob- 
cock, Chicagos Tuberkulozo in
stituto prezidentas papasakojo 
jiems, kad nuo 90 iki 95 nuoš. 
žmonių šitoj šalyj turi luberku- 
lozo pradžias savo organizmuo
se.

Dr. W. Dicker, 714 N. Elm- 
wood Avė*, Oak Park, kuris yra 
perdėliniu nemokamos vaistinės 
Oak Parko, gydymui Ąilos li
gos, pasakė, kad vakariniuose 
priemiesčiuose yra 850 sergan-

PatieŠijo.j čių luberkulozu.
Nuo sausio pirmos jis išėgza- 

organas minavo 4,000 asmenų, kurių 10 
nuošimtis turėjo tuberkulozą.

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuosc 
tuip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsled St.

Ant trečių lubų
Tol. Drover 1310

Miesto Ofisus t 
i??’ N. Dearborn SI.

5111-13 Unlty Bldg.
’fe... Central 4411

Liberty Bondsus 
dali išmokėtą, bondsut ir war 
savings stanips nuperka už cush 
Ėmei and Co., 740 W. Madison .it., 
kampas st., kampas Ilalsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clotliiug Store, atdara vakarais ik) 
8 vai. Nedėliomi* nuo 10 iki t

kis, arba galvos sopėjimų?

z*

teikite pas Dr.
A. M. SMA1L 

GON, Optonic- 
t ristą, kuris 
per daug metą 
buvo L. Klein

Depl. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1401 So. Ilalsted 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 pietą. Pčln. ir Nedek nuo 
9 ryto iki 12:30 dieną. Subat. nuo 
12:30 dieną iki 9 vai. vak. Bes. o- 
fisas prie 3341 W. 16th St. dėl va
karą ir nedėk pagal sutartį. Tek 
Didvsis ofisas Canal 222. Bes. 

c.kvell 6112.

— katalikai, tautininkai, socialistai. Tat klausykime pata
rimo tų, kurie stalo Lietuvos valstybe, nes jie žino geriau
siai ką mums patarti. Todėl visi į darbą Lietuvos vaduoti. 
Spieskimės krūvon visi lietuviai, nes lik tuomet pajiegų pa
rodysime*

Reikia pinigų Lietuvos atstatymu i
Lietuvos alsia,tymo darbui reikia milijonų dolarių. Lie

tuvos Atstatymo Bendrove balandžio 15 d. turėjo $201,(MM). 
Tuoj reikės išsiųsti $100,000 Lietuvos Valstybės Bankui į

Vals lybės Bankui ir-gi reikės daugiau pinigų, 'ruoni laiku 
duodam tiek kiek ištenkame, nes Lietuvos Atstovai prašo 
tuojau surasti galimybes importui į Lietuvą. Patįs Lielu-

nigų. Karuža mano apie porlo prirengimą Klaijicdoje. Tą 
darbą ir daugelį kilų remsianti ir Lietuvos valdžia.

Broliai ir sesers' darban! .
Mes su(eilkiame Jums dabar tikriausią gnranl.iją už įdo-

Įėjote nepatikėti, lai dabar jau turite aiškius prirodymus, 
kad pinigai bus saugiai sudėti. * \

Dėkitės visi prie Lietuvos Atstatymo Bendroves! Šerai

Visi broliai ir sesers prie darbo 1 Jehtvos atstatyti.
Kaip tą darbą atlikti — pasakys Lietuvos Atstatymo 

Bendrovė. Rašykite jai šiuo adresu:

LITHUAN’N DEVELOPMENT CORPORATION
(Lietuvos Atstatymo Bendrovė)

320 Fifth Avenue, New York, N. Y.

Reikalaujama Mainieriy 
ir Krovėjy.

Geri namai su geru vandeniu, ir 
elektros šviesomis; pigi randa, di
deli daržui, gera ganykla dykai, ga
lima laikyti karves, kiaules ir viš
tas. Geras kambarys ir valgis nc- 
vedtįsiems žmonėms.

Musų mainos dirba kasdieną. Mes 
turime abi “drift” ir “shaft” mai
nas, su 3’Zg pėdų iki 4% pėdą ang- 
hą*Mes nemokame transportaciįos. 
Mes turime viską priviliojimui gerų 
vyrų — geros darbo ir gyvenimo 
sąlygos, ir mes nenorime tokios 
klesos žmonių, kurie nori mokėti 
transportaciją.

Del platesnių informacijų atsiša
uki ie arba rašykite.

NEW RIVER C0MPANYMACDONAU), W. VA.

I

Or.A.Montvid I
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison u. 
Saite 600—-612

Phonc Haymarket 250.1 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Phone Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldicniali tik Madison at. ! 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

Wcst 6125.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
tif.ncdčlyj, Ketverge ir Sabalo j 

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

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVtS

£

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. U Šalie St
Telephone Central 6396

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Centrai 699(1
i
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Lietuvių Rateliuose.
Girdėjo skambinant...

“Lietuvos” reporteris rcpor- 
tuoja, kad praeitų ncdėldienį, 
velykose, LSS. 4-toji kuopa sa
vo paprastame susirinkime nu
tarus išmesti iš kuopos ir iš Są
jungos narius: Lalį ir Jurgelio- 
ni, o (ingį dar palikusi ant po- 
pravkos: jei per tiek ir tiek lai
ko nepasitaisysiąs, tai busiąs ir 
(ingis 'raus. . *Fedot to Fedot, da me tol, o i 
lietuviškai sakant: Lietuvos re
porteris, p. K., girdėjo skambi
nant, tik negalėjo -sugaudyt, 
kur ir kas ir ką. 4-toji kuopa 
tą dieną (velykose) neturėjo nė ' 
paprasto, nė nepaprasto, nė jo
kio kitokio susirinkimo, taigi 
nė tokiu nutarimų negalėjo da
ryti. —4-takuopis‘

Iš RUBSIUVIŲ JUDĖJIMO.

Jau antra savaitė kaip tęsia-’ 
si streikas Kuppenhciinerio dar- j 
bininkv-rubsiuviųj dirbančių 
šapoj prie 2^ ir Western gatvių. 
Dabar streikuojantiems pagel
iam atėjo kitį tos pačios kom
panijos darbininkai, dirbanlįs

Pavasario Kraustymosi Laikas 
Greitai Dus Čia

Pavasaris atneša daug permainų abie
jose vielose verlvlgystės ir gyveninio 
apii'hnkėse. Telefono vartotojai' turi 
nuims pranešti, jei jie kraustosi tarp

Balandžio 15-tos ir Gegužio 15-tos
* mažiausiai bent ‘ x

Trisdešimts Dienų
Pašaukit Commercial Department 

Official 100
(D y k a i)

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

L H B E IK T Y B O N D S'
Mes perkame Liberty Ifonds 
už pilną “(’ash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
l'tarninkai.s, Ketvcrgais ir 
Subatoinis 9-—9.

C AS1HI
J. G. SACKHEIM & CO. 
1335 M1LVVAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sis.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų 

Akių, Ausų, Nosie*, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gulf bul prašalinta ir daugelyje atsitikimu 14- 
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 

_ 1 ių gydžiau pasekmingai šias ligas.
Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri

rodymas mano gabumo.
Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 

gydymu.
Pritaikau akinius teisingai, <
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearbom St (Prieš pačią). ChicaRo, IU.

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

S. SOKALSKIS,
29 S. La Šalie, Koom 336, Chicago, III.

būtį, o vaišių šeimininką į be
langę.

—Reporteris.

šapoj prie 22 ir Kedzie gatvių. 
Kubsiuvių ūpas kuogeriausias.

Streikas eina tvarkiai. Kas 
rytą streikininkai ramiai vaik
što palei diiibtuv’, kad neitų dir
bti streiklaužos. Yra vilties, 
kad streikas bus laimėtas. 1

—Streikininkas.

Velykas beminint.

Pas vieną gerą “susiėdę” A. 
V. ant “23 pleiso” panedėlyj^su- 
sirinko būrelis svečių “atsipa
girioti po velykų”. Besipagi- 
riojanf dar labiau prisipagirio- 
jo, o tokiuose atsitikimuose vi
suomet prieinama prie rokun- 
dų. Kitiems išėjus ir pasilikus 
tik trims svečiams pradėta delei 
ko tai “rokuoties” s ir vaišių 
šeimininku. Išėjus visiems į 
lauką, jie ir užpuolė ant šeimi
ninko ir jį apkūlė. Tasis į bė
gęs į vidų, pasigriebė špatą ir 
pradėjo juos vyties, bet jų gat
vėje jau neberado. Ant kampo 
Leavitt ir 23rd PI. jis pamatė be 
stovint jauną apie 19 metų vil
kiną, Miką Malkų, kurį paskai
tė vienu savo svečių ir nieko ne
laukęs kirto jam, špatu į galvą. 
Vaikinui trijose vietose perskel
ta galva ir jis nuvežta į ligon-!

NUMIRĖ NUO KROSYTO 
KIAUŠINIO.

Walter Wienecki, 4 melų am
žiaus, 1643 W. 34 gt., kuris už
vakar pasimirė, spėjama kad 
nusinuodijo krosytu Velykų' 
kiaušiniu. Tą pasakė Dr. A. L. 
YuŠka, kuris buvo pašauktas 
prie sergančio vaiko.

 • > i , h
MERIGINA LIGONINĖJ NU

MIRĖ UŽMIGDYTA.

Miss Carlson, 20 metų, 2501 
N. Francisco Avė. vakar pasimi
rė švedų ligoninėj Deaconess, 
užmigdyta migdytais. Ligoni
nės administracija atsisakiusi 
duoti paaiškinimą laikraščio 
reporteriui apie jos mirtį.

Padėjo bombą — esą unijos 
kerštas.

Du vyru privažiavo automo
biliu prie Central Purk avė. ir 
Douglas blvd.; vienas jų nune
šęs kokį tai laikraščiu uždengtą 
daiktą padėjęs ant pievelės pry- 
šakyj trobos pn. 3551-55 Dou
glas blvd. ir nuėjęs sau* Abe 
Itonvich, 12 metų vaikas, priė
jęs, paėmė pažiūrėti- Moteriai 
surikus “bomba,” jis metęs ją 
gatvėn ir daiktas sprogęs. Vai
kas buvo parmuštas, bet nei jis, 
nei kas kitas nesužeista.

Henry Goldberg pn. 35\37 
Douglas blvd. turėjęs kibelio su 

j namsargių unija. Vieną sykį į 
jo nanisargį Dominiek Lopius, 
kažkas šovęs- Kitą kartą rei
kalavę, kad jis užmokėtų uni- 
jon $350 nedamokėtos algos- 
Spėjama, kad bombos padėlo- 
jas ne ten ją padėjo.

Prasimanymai ir šmeižimas.
• Lietuvos m-. 61 buvo išspaus

dinta tūlo Mikšio žinute, kurios 
autorius prirašė daug prasima
nymų ir net stačiai apšmeižė 
T Jo t u vos Mylėtojų Draugystę. 
Pirmiausia jis sako, buk Chiea- 
goj esą puikių ir veiklių drau
gysčių, bet esą ir išėmimų. Gir
di, kitos draugystės “yra pasiro
dę kas link Lietuvos labo”, o 
Lietuvos Mylėtojų Draugystė — 
ne. Ir p. Mikšui pasidaro labai

Lietuvos Mylėtojų) nešiojanti 
lokį puikų vardą. Tik ji visai 
nemylinti savo tėvynės Lietuvos.

'Puriu paklausti jo: iškur 
sveikas žinai ką Lietuvos Mylė
tojų Draugystė myli, o ką nemy
li? Lietuvos naudai musų drau
gystė yra pasidarbavus nemaži 
au negu by viena Chicagos lie
tuvių draugystė. Tik tuo skirtu
mu, kad Lietuvos Mylėtojų Dė
stė surinktus Lietuvos reika
lams pinigus tuo tarpu pasilie
ka savo ižde, taigi nesiunčia jų 
į esamus fondus. Draugystė 
mano pasiųsti tuos pinigus pa
ti, kada atsidarys susinėsimo su 
Lietuva keliai. P-as Mikšis tur
būt mano, kad “didžiausias Lie
tuvos labui veikimas” yra pa
siuntimas aukų į by vieną da
bar gyvuojančių fondų. Jis kly
sta. ,

Toliau. Mikšui nepatinka, kad 
Lietuvos Mylėtojų Draugyste 

iicprisidcdanti prie katalikiškų 
ir tautiškų draugysčių, sumaniu
sių pasistatyt namą. Turiu pasa
kyti, kad musų draugystė buvo 
nusiuntus delegatus į posė
dį, įvykusį į). Woodniano sve
tainėj vasario 24 d. Tcčiaus, ka
da delegatai išdavė raportą, tai 
draugystei paaiškėjo, kad ten 
dalykai nueina taip, kaip reikė
tų. 'lodei ir buvo nutarta nepri
sidėti. /•* ’

P-ui Mikšui ir kitiems, kurie 
taip “rūpinasi” Lietuvos Mylė
tojų Draugyste, turiu priminti, 
kad ji (taigi draugystė) visuo
met, sulig išgale, aukoja įvai
riems labdaringiems reikalams.

R.D DONOHOE. Specialistas
Vėliausios Europiejiškos ir kitos 

metodos.
Jei jąs turite kokių vidurių ligų, kepenų, 

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

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

36 Wsct Randolph St., kampas Dearbom. 
Valandos: 9 ryto iki 8 vai. vakare. Nedelio- 

mis 10 ryto iki 1 vai. dienų.

Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėli ANGLIŠKAI į gali
mai trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir uni
versitetą- Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos 
Musų mokytojai

1537 North

jums apie musų devynių melų iiasisektmą.

KoJm'v Street, Arli Milwaukee Avenue

$25.00 pramoniečių bylos vedi-'jie patįs save išsirinko. Bet kie
mui, Tautiškų Kapinių palaiky- kvienani juk aišku, kad, jeigu 
miii 30 dol.'ir vaikų drtmgijelės, žmones jiems* nebulų pritarę, 
“Ateities Žiedo”, naudai 10 dol. (ai jie niekados nebūtų galėjo 
Sulig tokio Mikšio lai, turbut, pati kli j lą valdybą. Savo nede- 
yra labai negeras darbas... j rainais prasimanymais toks Mi- 

Pagalios. Mikšui visa butų gę- kšis lik šmeižia visą draugystę, 
rai, jeigu ne tie socialistai, kurie Bet jo darbas yra bergždžias: 
esą papuolę į Lietuvos Mylėto- draugystė gerai žino ką daranti 
jų Draugystės valdybą. Keistas ir p. Mikšio patarimai jai tikrai

Taip, nelabai senai ji paaukojo žmogus! Jam turbut rodosi, kad nereikalingi. —Genelis.

NAUJIENOS, CKIcagd, III.
—  ..I   -■ "    ———————— LĮiinįBJimiJLI . n —..
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Sergėkite savo akis

Ncužsitikfkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes Jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Ai turiu 15 metu patyrimą ir 
!'aliu ištirt Jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at- 
ieku belaukiant, užtikrintai. •

Jei jums akiniai nebus reika
lingi. mos tai Jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIU 8PĖC1ALI8TA8 

18*1 8o, Ashland Avė., Chicag*,
Kampas 18-tos gatvės 

B-čios lubos, viri Platt’o aptiekos 
Tėmykitc j mano parašą 

Valandos nuo *-tos vai ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nno • 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

ours
OIL

Del Žalėsių ir Virimo

Čia Yra Aliejus Kuris Tarnauja 
DalykamsDviem

Kaip virimui riebalai, jie priduoda 
švelnų ir noringą skonį maistui ypatin
gai tam kurį juose verda. Jie yra pa
rankus, ekonomiški riebalai skystoje 
formoje, vartojama daugiau negu vi
rimo riebalai.

AK? M O U

Kaipo žalėsiams aliejus, jis yra neper
viršijamas. Jis yra ypatingai tinka
mas daržovėms, ir salotoms, ir lošia 
svarbią dalį prie daug įvairių valgių 
savo puikiu skoniu, šviežios arba ke- 
nuotos daržovės turi visuomet būti su
taisomos su Verįbest žalėsių Aliejų.

Veribest Žalesų Aliejus yra pagarsėjęs 
Apvaląs Ženklelis kokybės, pavyzdin
gas Armour augštos> rųšies produktas.

’ , t. f \ \ f! < ■ •

Užsisakykite blėkinę nuo savo krau- 
tuvninko šiandie ir persitikrinsitejų 
gerumu.

COMPANY
CHICAGO

AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai .sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervą ir 
abelnas spėkų nustosimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensią. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaisių, Bitteria, Kraujo valytu 
jo, Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, lai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadl pa krutinę. Vidurių rėžimu/ 
išnyko po užmušimui visą ligą. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa 
raitė po butelį Salularas, 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 mylistą ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem Si lokiai* 
atsitiKimais patariu uuoširdiai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUT1ON J. Baltrenas, Pttif

1707 So. Halsted 8tn Telephone Ganai 6417 Ukicngo, III.

'•4N

1

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvin Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: Pullman 342.
Vai.: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
(i iki 9 vakare.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Mdrgan St, Chicago, III

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvis

Gydytoja* ir Chirurgui
1757 W. 47 St. Chicago, IIL 

Ofiso Tel. Boulevard 16$
Rez Tol Secley 420

Vyriškų Drapana Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $16 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 doleriu.

Pilnas pasirinklmM kailio pa 
muštą overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
verkotai, vertes nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir nug^čiau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4,40. Vaikinams siutai 
nuo $3.00 iki 7.60

Atdara kasdieną, nedaliomis Ir 
karais.

S. GORDON
1411 S Hatat44 Bti Ckkarh,

VJ.

m

j Dr. A. R, Blumenthal | 
OO, 

AKIŲ SPECIALISTAS
Akta Egsarolnuoja Dykai

. Gyvenimas yra 
Vaf,Č.b», kada pra t 
nyksta regėjimą, ‘

Mes vartojam b 
pagerintą Oph- $ 
tbn’mometer. Y- 
patinga doraa at- I 
kreipiama i vai- a 
9 ryto iki 9 vak. į 

nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. I 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 «t 1 

Tclephone Yards 4317 
Boulevard 6487. V

8RB e

kus. Vai.: 1

Dk M. HERZMAN S

Gera- lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipc patyręs gydytoja:), chirurgą- 
ir akušeris.

Gydo nžtrias ir chroniškas ligas, vy
lų, moterį] ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X Kay ir kitokius elektros pr.o- 
takus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W 18 th 
St. netoli Fi.ik St.

VALANDOS- Nuo 10-12 pietų. 
6—8 vikarais. Telephcre Canal 3110-.
GYVENIMAS. M12 S. JtUistcd Stn-et 

VALANDOS. G-fc k-.vo, liktoj

Yards 5032

Dr. & Stepriičkl
31Ū& S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto I 
ii nuo 5 iki 6 vakare

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisaa 
8. Morgan St., kert J 1* 

Chicago, 111.
SPECIALISTAS

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi (.tironiškų Ligą
OFISO VALANDOS:

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

daliomis nuo 9—2 popiet
Tclephone Yards M7

4«f4 **3 8. Ashland Blvd Cfeira,<ją Raywnrfr«<

DR. A. A. ROTH ; 
RUS AS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

ftnecialislaa Moterišką, vyr!4kn.
ir via« threadiką ligą 

m* g. Halatad Rt, Ckleagt 
Dr*v«r MSI

VALA-VDOSi 11 ryta; #--•
•h 8 <alr*»« NedtĮi.o :aL- U - l>

Telephone Yards 8834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 13

»r-a SKViaM**- r VMM V* »

Or. Leo Awotin!
Gydytojas, Chirurgas, Aksšsris 
1920 So. Halsted 8L, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai tx 

rusiškai
Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va- 

> Tel Canal 4367.

T«I. Y«rda 3654. AKUfiERKAv 

r^nąMrs.A.MichniGwlc2 
įtaigus Akušerijos ■ 
’vgi.tąi ilgai praktika- 

Pann^ylvuni jo» 
pioapltalėM ir Phita-| 
telphijoj. Pasekmla- 
rai patarnauja) prie 
rimdymo Duoda rodą 
lankiose ligose mota* | 
Ims Ir merąianms 
3113 Ro. Ralsted 8lr.

drieago.
Nnu 6 iki 11 ryt©, ir 7 iki vila valų

■ M-m ĮingfT



NAUJIENOS, Cfi!c«ro TVG

Pranešimai
PRANEŠU savo draugams ir kos_ 

tumęriams, jog aš perkėliau savo 
šiaučių supą i naujų vietų. Todėl 
su visais reikalui* kreipkitės j 

Ant. Kunickis,
5610 So. Robey st., Chicago

Roseland. — J.MPS. 25 kp* 
choro nepeUcija įvyks seredoj, 
bal. 23, kaip 8 vai. vakare. Pal- 
mer Purk svet. Visos daininin- 
kės alsilankykilv, nes turime pri
sirengti prie apvaikščiojimo Gt'- 
tfflžinės. — Komitetas.

L.L. Federacija ketverge, bal. 
24 d., Mildos svet., rengia pra
kalbas. Kalbės M. X. Mockus. 
Pradžia 7:30 v.v. Kviečiam at
silankyti skaitlingai, nes bus 
paskutinė parkalba šioj apielin- 
kėj, kadangi Mockus apleidžia 
Chicagę. —Komitetas.

West Pullman. — LSS. 235
kuopos lavinimos susirinkimas 
įvyks seredoje, ha). 23 d.. Lietu
vių svet., 11946 So. Halsted st. 
Draugai malonėkite susirinkti 
paskirtu laiku, kaip 7:30 v.v.

—Komitetas.
......... -............................. - .......... ........

_ _ , A . ii i m I PAJIEŠKAU savo vato Stasio A_
Jaunų Lietuvių Amerikoj la-j f:ll.(> UVV(.no nrje 535 YV. 31st ir ta

utiško Kliubo mišraus choro re-. e Sts. Jis išleido mane pas mano
<>•» I motina j l.add 1'1. Sugn žus radau 

peticija įvyks šiandie, bal. 23,1 išparduotus rakandus ir išvažiavusi.
kaip 7:30 v. vakare, paprastoj 
vieloj. Choristai ir choristes 
kviečiami atsilankyti.—Valdyba I

LSS. 37 kp. pusmėnesinis su
sirinkimas įvyks ketverge, ba
landžio 24, 7:30 vai. vakare, 
Malinauskio svet., 1813 So. Hal
sted st. Nariai malonėkite bū
tinai atsilankyti, nes yra svar
bių dalykų. —Valdyba.

i I
LMPS. 9 kp. choro repeticijos 

po vadovyste P. Gugicnės bus 
šiandie, bal. 23 d.. Mark White 
S. svet., Halsted ir 29 gat. Visos 
choristės būtinai atvykite lygiai 
8 vąj. ytijęare.

Brighton Park. — LDLD. 104 
kuopa rengia prakalbas seredoj,! 
bal* 23, A. Maženio svet. 3834; 
So. Kedzie Avė. Pradžia 7:301 
vai. vakare. Inžanga visiems dy
kai. Kalbos gabus kalT ėtojai le-i 
ma: “Lietuvos Laisvė.“ Darbi-!
ninkai ir darbininkės atsilanky
kite* — Komitetas

LDLD. 45-ta kuopa retuna 
pnikalhas seredoj, hal* 23, M. 
Meldažio svetainėj. 2212 XV. 23 
PI. Pradžia 8 vai. vakare* KaL 
Ik*s T. Dundulis ir kiti.

— Komitetas.

LLF. 1 kp. rengia svarbių 
prelc kciją balandžio 21 d.. Lino 
sybes svet- 1822 YVabansia Avė. 
Prelegentas bus Al. Marge ris, 
Skaiilys tema: “Ar žmogus tu
ri dusių“. Pradžia 7:30 vai* vak.

— Komitetas

LLF* semloje, bal. 23 d., G. 
Chernattsko svet. 1900 So. Uni
on Avė. rengia prakalbas. Kal
bės M. X* Mockus apie velyki
nės išpažinties reikšmę ir kitus 
tliikėjimo dalykus- Pradžia 7:30 
vai. vakare. ** — Komitetas-

Svarbų referatą rengia Liet. 
Socialistų Apšvietos Kliubas se
redoj, bal. 23, Mildos svetainėj. 
Referuos dg. P. Grigaitis tema: 
“Komunistų Manifestas”. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kiekvie
nas, kuris nori arčiau susipažin
ti su tuo, ko mokiną pirmieji 
mokslinio socializmo įsteigėjai, 
Karolis Marksas ir Fr. Angel- 
sas, privalo atsilankyti.

—Komitetas.

Dramatiško Ratelio reguliaris 
susirinkimas jvyks ketverge, ba
landžio 24 d., Meldažio svetai
nėj. Nariai ir norintįs įstoti, pra 
šomi atsilankyti?^ —Valdyba.

Indiana Harbor. Ind. —- LSS 
217 kp. Rengia prakalbos balan
džio 24 d. F. Misevičiaus svet
2101 -137th SI. Kalbės T. Dun
dulis iš ('hicagos. Pradž'ia kaip 
7 vai. vakare. Visus kviečiame 
koskailJingiausia atsilankyti*

— Rengėjai.

ASMENŲ JIEžKOJIMAl"

PAJIEŠKAU Antano Slėnio, puri
na Iš Kauno gu., Vilkmergės pav., 

'Anykščių pa rup., Kiškeliu sodžiaus, 
. Gyveno New Yorke. Atsišaukite

Jonas Karvelis,
J 318 YV. 53rd st., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo draugo Juozapo 
j Ruiviflo, Vilniaus gub., Švenčionų 
pav., sodžiaus dlorov.ijų, apie 23 ine- 

1 tu amžiaus. Kals atsišaukie arba 
I kas jj žino malonėkite pranešti šiuo 
adresu:

I M. Pa.škonis arba Kaz. Padolskis 
4134 So. Ilermitage avė., Chicago, 
III.

PAJIEŠKAU Ant. Slakėno. du me- 
' tai atgal gyveno Chicagoj. .lis pats 
it kas jj žinote malonėkite praneš
ti.

KASTANTAS PARULSKIS
i 5306 — 32n<l St. Omaha, Neb.

PAJIEŠKAU draugų: J. Adamavi- 
! čiaus ir P. Krušinsko abudu paeina 
i iš Kauno gub., Vilkmergės pav., Už
palių parai).. Pasalių sodžiaus. Mel- 

j 'žiu atsišaukti arba kas žinot pra
nešti sekančiu antrašu:

PRANAS KAI NIS
! 1418 E. 2X SI. Tacoma YVush.

Malonėk pats atsišaukti ar kas žino
te praneškite io adresų

Mrs. STANLEY ATARS.
1749 So. Halsted St., Chicago.

JTEŠKO KAMBARIU
PAJIEŠKAU švaraus kambario 

vienam vaikinui YVest Side anielin- 
kėje arba apie 13 gatve. Gerai butų 
kini šeimininkė gamintų namie val
gyli arba be valgio. Kas turite tokį 
Hm ha r j praneškite greitai j Nau
jienų ofisų, 1739 So. Halsted. SI., 
A. YY’m.

Maža šcimvna najieško kambariu 
ir o t arba 6 Ilatu nepigesniu kaip 

do'eriu nebrangesniu kaip 25 do- 
ie-i” |)<>skirhimo kokioje apielinkė- 
je b5le Chicagoj. Kas turite 'okį f'a'a 

i'arm*'Ji pirmiaus Balandžio 
1730 So. Union Avė., M. Povilai

tis.

REIKIA DARBININKU

PADIDINK /ILGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

ri* yra apsinažinę su Žmonėmis ir 
ti ri daug pažįstamų, visi galės pa
dvigubint savo alga nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
I ’HERT’Y I AND INVEST. CO 
3301 So. Halsted St., Chicago, III

REIK\LINGA šeimvninkė prie 
m ižus šeimynos. Mergina orini na
ši? be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis Atsišaukite rtroitai j

OREMUS CHEMICAL 
LABORATORY

1718 So. Halsted St.. Chicago. 111
REIKALINGAŠTatsakantis buče- 

riTuri kalbėti lenkiškai ir liehi- 
k *i. Pastovus darbas. Gera mo

kestis.
1191 So. Richmond St., Chicago, III.

RIŠIKAI INGA vyru ant burdo su 
valgiu i Lietuvišką Hotcli, gera vie
la dėl pakeleivių pernakvot.

Lie'uvi.škas Holelis,
16-96 So Halsled st., Chicago

RI'IKAI AUJU pirmos k'esos har- 
z*i:.skučio; gira mokestis, darbas 
vi iados.

S. Kowalski.
Į 670 W. 18 st., Chicago, PI.

PAJIEŠKAU darbininko. Darbas 
lenvvas »r pastovus, ir kad pažin
ti’ šiek-liek raštą.
1707 So. Halsted st., Chicago, III.

REIKALINGA kriaučių prie mo
teriško kostumeriško darbo. Mokes
tis nuo $25 iki $30 Į savaitę. Atsi
šaukite greit.
3145 So. Wells st., I blokas į vaka
res nuo Wentworth Avė., Tel. Yards 
2263.

REIKALINGAS kriaučius dėl mo
terišku kaulu ir skirtų. Mokant 
nuo 40 iki 60c. j valandą. Kas nori 
gali diibti nuo štokų.

Clias. AwgaiUs,
3I.30 Harrison st., Chicago

REIKIA 2 gerų bartenderių ir 
vieno ptorterio. Užmokestis gera. 
Gera vieta geriem žmonėms. Atsi
šaukite

John Hrynciewicz,
4217 So. Ashland avė., Chicago, III.

Tel. Blvd. 7710

REIKALINGA Prityrusiu moterų 
prie tvarkymo naujų vilnonių atkar
pų. Taiogi galima ir mokyties. Gera 
mokestis. Pastovus darbas.

S. POLAKOFF, 
911 West 12th St., Chicago.

REIKALINGA — audėjų nric ran
kinių staklių. Mokame aukščiausią 
mokesti mieste. Pastovus darbas, vi
są metą.

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

REIKIA DAKHININKI,
REIKIA patyrusio langų plovėjų. 

CHICAGO YVINDOYV CLEANNLNG 
CO., 62 \V. \Vashington SI., Romu 2,
Chicago,

REIKIA MOTERŲ dirbt sami pa
peri ng ant mažų rakandų.

GI.ASS NOVELTY CO., 
1500 Blue Island Avė. , Chicago.
...  — M ------- ———    —- ! .I.———.

REIKIA moteries rinkli skudurus.
ATLAS RAG CO., 

90 So. Canal SI., Chicago.

PARDAVIMU]_____
PARDUODU bučcrnę ir groserny 

labai geroj virtoj. Biznis eina labai 
gerai. I dienų largavojama mažiau
sia už $100.00. Subatoinis $200.110 ir 
daugiau. Biznis cash — knygučių 
nėra. Priežastis pardavimo liga. 

Meldžiu atsišaukti greitai, bus par
duota už pirmų teisingų pasiulijimų. 
256 YVest 51st SI., Chicago.

Tel. Boulevard 4111.

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

PARSIDUODA šiaučiaus biznis su 
visom mašinom vėliausios mados. 
Biznis gera ir geroj apielinkėj ir 
per ilgų Plikų išdirbta. Jeigu kas 
norėtų pirkti ir namą kartu, namas 
yra su valiomis, šiltas vanduo ir 
ant dviejų pagyvenimų. Su mažu 
kapitalu galima nupirkti.

Alsišaukile
730 YV. 62 Street. Tel. Normai 3501

PARSIDUODA bučernė ir groscr 
nė labai pigiai. Biznis išdirbtas per 
daug melų, (’ash, nėra nė knygučių. 
Galima su mažai pinigų varyti biz
ni. Bučernė gražioj vietoj; žmonių 
tirštai apgyventa visokių tautų. Ar
ti nėra bučerni”. Nenraleiskit? ši
tos progos. Ateikite ir pamatykite 
už nainatymą niekas nekušluos. 
Krei* kilos po numeriu 2091 \V. 20'h 
St.. J. M.

PARDAVIMUI nirmos k'esos bu
černė ir grosernė su arba be namo, 
vienu augštu naujoje lietuviu aog'- 
ventoje vietoje. Raitos snalvos j- 
lais\mai. P:u*dtio*'me ’'i'/iai.

ANTON PRAZSKY, 
2X56 Eir.erald avė., Chicago

pYRSIDUODA Grosernė geroj 
vĮctc j. Biznis išdirb'as per 5 me lus. 
Priežastis vaedavimo savininkas ei- 
r:» • kita b'zrj.
521 \V. 33rd St.,» Chica,ro, III.

ATTTOMnBTl T VI____
’'\RDAVIMUl 7 sėdynių aiil ”H '- 

bi’ius; viską* germne nadėjlnv', 
*o|f slar'er. White (’o. išdyli'•••t”*s. 
Kas tokiu karo esa'<* reikalim.i, 

l’rank ?ieku\
Vr<*iv k i tės mm 6 ”‘d. )**,V*h*(‘ pri'* 
2101 \V. Coulter SI.,- Chicago, III.

PARSIDUODA estra motorcycle, 
(hm* cvlinder, crvslal šviesa, kaina 
$115.

Reikauskas,
6100 Mnvland avė. Chicago

T.*l. Blackstone 5712

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

$200 dubultv springsu Phonogra- 
fas, grajina visokius rekordus, par- Į 
duosiu už $55 su rekordais ir deb 
mantine adata. vėliausios
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas, mie 
pamojo pamitario setas, davenuort. 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslui ir tl. parduosiu už bite tei
singą pasiūlymą. Nepraleiskite šių 

baruenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

TIKTAI ŠI MftNESI
Už $55 nupirksi puikų tikros sku- 

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, verias -175. Mes esame pri- 1 
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Taingi pianas ir fonografas. PRI
SIUNČIAMU UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds,

WESTERS STORAGE CO.
2X10 W. Harrison st.

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

PARSIDUODA forničiai 4-riems 
kambariams labai pigiai, mažai ne
šioti. Jeigu kas norite, galite atsi
šaukti po numeriu
31X W. 53rd st. Raktas ant 2 lubų

STOCK’AI—ŠĖROS.
MES PėRKAMė Liberty bondsus, 

mokame augščjausią mokestį. Ga
lima pigiai gauti gružlių.

MAIDEN LANE JEVVELRY CO., 
1116 Milvvaukee ave„ Chirago

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 2 akrų 

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

ANT RENDOS garadžius dėl tri-, 
jų automobilių; cemento padlagai e- 
lektros šviesa ir vanduo, ant an
trų lubų didelis pasidėjimas; kam, 
tokia reikalinga kreipkitės adresu:

V. B.,
3427 Lowc Avė. Pirmos lubos

j NAMAI-žEMfi
PARDAVIMUI gera fauna 7() ak

rų arba galima mainyti į namą. Via 
kas reikalinga prie gyvęnimo. Vi
sokios luošinus ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži viela priein
anti prie kelio, arti prie miesto 
2 mylios. Galite atvažiuoti vaka
rais upo 6 iki 10 vai.

P. RIŠ KUS,
2X37 So. Emerald Avė., 1-mos lubos 

į iš priekio

! PARSIDUODA:
I 4207 So. Cambell, 6-6. visi ptige 
rininuii. geros išlygos $1100.

I 1922 YV. .351h si., 6-6, 50 pėdų lo
tas $7200.

3632 Donore si., I ruimai, $1700.
1 3916 S. YVrstern avė., 6 ruimai, 
visi pagerinimai $1700.

3.395 Archer Avė., 1-1, mūrinis, 
$3700.

1135 S<». (junpbell avi*., naujus, 4- 
[4, elektra, vanos ir lt. $5300.
Į 3338 So. Seelcv Avė., 6-6, mūri
nis $2200.

1521 So. Sa\vyer Avė., mūrinis, 5- 
5, 30 pėdų lotas, išlygos $6200.

1938 \V. 351h St., 5-6, mūrinis, va- 
1 nos, gesas, ir II., išmokėta $1200.

McDonnelI,
• 26.30 W. 38ih Street., Chicago, III.

Buk pats sau bosu.
sigyk vieną musų 40, XII arba 160 

ak ų dobilams, bulvėms ir pieninin- 
kydei fauną pagarsėjusioje Luke 
apylinkėje Vilas paviete, \Viscon- 
sink lengvais išmokėjimais. Kaina 
$15.00 iki $30.00 už akrų. $200 jmo- 
kėl cash ant 10 akrų, $300 pnokėl 
(*ash aid X0 akrų; likusius pagal jū
sų išgalę.
ši YRA JŪSŲ PROGA.

Kam alidėlioli įsigyti farmą \Vis- 
consine, trąšią prie kietų medžių 
Žemę už abelnų kainą, pagal jūsų 
pačių išmokėjimo išgalę, kur dobi
lai auga kaip žolė, ir kur bulvės 
dirvoje y ra vertos daugiau, negu o- 
randžiai anl medžių (’aliforni'joje.
SUTARKITE ŠIANDIEN.

Ypatiškas palydėjimas išvažiuo
jantiems kas ularninko ir pčtnyčtbs 
naklj. Ateikite pas G. I*'. SANBORN, 
musų atstovą Chicagojc, 90X l’eop- 
les Gas Ruilding, ir štisitarkite pa
lydėti mus sekančiame musų išva
žiavime, arba telefonuokile \Vabash 
1507 dėl apsergėjimo. Rąšvkite lie
tuviškai. CIIAS. GODLESKI, Kolo
nijos Direktorius.

SANBORN COMPANY, 
Eagle Rivcr, YVisconsin, Bos 2

PARDAVIMUI šešių ,r septynių 
k;.n bariu mūrinis ir medi 's mimas 
M.uidy rė, gesas ir garaže, dvi naš
ios į astogės, alley lotas, 2’>x!35 pe
čių.

Jos. J. \Valsh, Savininkas 
3C 16 l?»nell avė., 2r is llalf.s.

Mos garsiname tik barĮgcnus.
Puikus 3_jLiig.štu akmens priekiu 

: i’ammr-su plytų .šalimis nuskirta j 
! 3 sep1' nių kambarių f'ątus, elek- 

>s šviesos, marmuro laiptai ir j- 
ėjlmas, maudynės.! resųs, baltos 
pųlevcs maudynės, jšlikruju oer vi_ 
i»n namą jtaisymas moderniškas. A- 
žuolu nudirbta, lentynos, ugniai 
vieta ir tam panašiai. Namas ran
dasi ,*int iž- maus kampo i 3l-mą 
gatvę arti \Vallace si. Dideli užpa
kalyj porciai: auvštas aial’mmis—, 
ka'na liktai $11,500.09. Padarysime 
nebrangias sąlygas.

Ipna'ius ("han. amt C ». 
'Ost and \Val!ace Sis., \’i<*n i'l “ai 
: g< nlai.

I OTAI $225.00 U P.
30 pėdų lotai prie ais Margjielle 

Parką. P' :e na* lietuviško klioto- 
aus ir 71 st. Viena gražiausių vie

tų anl South Side.
l uriu daug namų ir bungalo\vs ant 

pardavimo pigiai. Matykite mus 
pirm negu pirksite.

Mastdis and O Rrillv
N. \V. Corner 63rd st., ir Kedzie

PARDAVIMUI 3253 Normai avė. 2 
aiu’štu mūrinis namas, sankrova ir 
2_ I lutai su maža groserio sankrova. 
$500 cash. Likusius lengvais išmo
kėjimais. Kaina $3200.00. Vertas 
$5000. Turi būt parduota. Savinin
kas sankrovoje.

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

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

Anton Paulick,
H07 Lincoln Avė., Rockford, Iii.

ŠIS YRA TIKRAS BARGENAS! Dvie 
jų aukštų ir beismenlas mūrinis na
mas, du Šešių kambarių fialai. Kai
na $3X00.00. ParncII Avė., arti 32ros 
"atvės. Mes turime ir kilus gerus 
barfenus.

TGNATIUS EHAP and CO.
31st ir YVąltaee Sts.. Chicago

Vieninteliai agentai.

PAPDAVTM’’! ir<>»•<>s nnnipę ir vnp 
'•'•''va* iv'Tcndjo,n k:>*”''‘>s. Romios 
$05 u’Anesvte. Ka'na $6000.00.
2107 So. Halsted St., ' Chicago.

NAMAIžEMe__
PARDAVIMUI 2 augštų naujas 

paskučiausios mados mūrinis na
mas ir vieno augšlo naujas medinis 
namas. Abiejuose sankrovos prie
kyje. Parduosiu abu arba pavieniui 
pigiai. Naujoje lietuvių apgyven
toje apielinkeje. Pasiinalykilv su 
savininku ant vielos.

LOUIS EBEL, x 
2659 YY’esI I3rd st., Chicago

PARDAVIMUI:
Du lotai, 1112 So. YVestern 

kaina $550, ir 1113 Arleslan 
kaina $250, PIRK DABAR!

M Donnell, 
2630 YV. 3X11) Slreel., Chicago, III.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų pui
kus namas; piiežasUs pardavimo 
savininko mirtis. Alsišaukile 
3316 S. Halsted si.. Chicago

avė., 
avė.,

MOK Y I t
REIKALINGA: VYRU IR MOTERŲ 
MOKYTIS LABORATORIJOS DEN- 
TISTERLIOS ARBY ASSISTENTU 

D E N 'TĮSTO.
Denlisteri ja y ra hugščitmsia pro

fesija ir geiiausiąs biznio amalas. 
Didelis reikalavimas visame mies
te. Kodt I nesimokyti lengviausiu, 
greičiausiu ir pigiausiu bildu? Ne
reikalinga mokslo, labai mažai rei
kalinga anglų kalbos. INDIVIDUA
LUS inslrukeijos prakliškame dar
be. išmokinamos pilnai mm keturių 
iki dvylikos mėnesių, tu* mokinimus 
iŠ knygų; dienomis arba vakarais; 
lengvos sąlygos; geriausi paliudiji
mai. Diplomai pripažĮstama visa
me pasaulyje. Nuo 17 iki 511 metų 
amžiaus. ATSIMINKITE, kad jums 
nereikia specialio išsilavinimo. Ne
atima laiko nuo jusi) kasdieninio 
užsiėmimo, nereikia daug pinigų, 
jus mokate besimokindami. Ncali- 
dėliokite. Pasisekimas reikalauju 
veikimo. Uždirbk nuo $35 iki $75 į 
savaitę. Bet jus negalite to žinoti, 
kol jus neateisite ir nepersitikriiv 
ilc patįs.

Musų kursas pagelbės moterims, 
sekamo’-e klesosc: 1-ma—Moterims ; 
dirbančioms kaipo dcnlislų pagel 
bininkiins; 2-ra -Moterims'dirban
čioms kaipo dentistii nursėmis; 3- 
čia—Moterims dirbančioms dentis- 
tų ofisuose h.iipo hygienislės; I- 
la: Moterims norinčioms dirbti vie
name iš šių užsiėmimu. Didelis 
reikalavimas ypač kalbančiu sveti
momis kalbomis. Ypatingai geras 
pusiiilymas tiems, kurie greitai at- 
sišmiks.

Rašykite d<‘l katalogo arba atei
kite yą ališkai j ofisą. Mes išaiškin
sime jūsų pačių kalboje ir parody
sime visą darbą. .

Ofiso valandos nuo 1(1 ryto iki X 
vai. vakare.

SCIIOOL OI*' MEf’IIANO 
DENTISTRY

<S02 YY’esI Madison SI., 2-ras augšta* 
CHICAGO, ILLINOIS

V A t. E N TIN E I) R ESM A KIN (» 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2t07 YV. Ma- 1 
dison. 1850 M. IV e Ils si.

137 Mokyklos >uv. Valstijose 
Siuvimas, Petreliu Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. < 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- < 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už I 
$10. I’hone Seeley 1613 j

SARA PATEK, Pirmininke

\MEKIhOS I.IEtl v IU MonkKl.e !
i

Mokinama; angliškos ir lietuvišku.- j 
kalbų, aritmetikos, knygvc«lys’ės | 
stenografijos, ty pcvvriting, pirklvho* 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel 
uos istorijos, geogralijos, politiško* 
ekomm’i’os. piliety stos, dailiarašv* 
• es

Moko, nuo valandos: nuo X i vt< 
iki 5 pu pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:«3» 

s<> Halsted Si Chicago III

Mokykla Kirpimo ir I)esignin<?
Vyriškų ir Moterišku Aprėdalu.

Musų sistema ir apatiškas mokinu 
mas piutars * iu« žim»vu i trump 
laiką.

Mes turime didžiausius n geriau 
sius kirpimo-designing ir siuv>rn< 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš 
ką patyrimą kuomet jus mokysite

Elektra varomos mašinos muši 
siuvimo skyriuose

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

Pėtrenos daromos pagal Jūsų ini< 
rą — bile stailės arba dydžio, iš b> 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kaanicka, Perdėtinin
118 N. La Šalie gat., prieš City Hal

Atsišauki! ant 4-n> mitfštn

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MUSŲ SĖKLOS DYGSTA

Mes turime visokios rų.šies sėklų 
dėl ŪKIŲ ir DARį^Ų. Pirmos klesos 
sėklos už nebrangią kainą. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainų sura
šo.

High Point Sced Farm
5 YVoodland Park, Rochestcr, N. Y

DRAUGIJOS IR ORGA-
„ NIZACUOS

Amerikos Lietuvių
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetai’

P. GRIGAITIS, Prezidentas
1840 S Halsted St„ Chicago, 111.

K. JURGELIONIS, Vice-Pryz.,
3133 Emerald Avė., Chicago, 111.

DRAUGIJOS
A I.A 1.1 S, Sekretorius.

1X10 S. Halsted St.. Vhicago, III 
h (il'liLS, Iždininkas,

127 N. Dearborn St., Chicago, III 
K-to Nartui:

J. ŠMOTELIS,
10604 lulbrook Avė., Chicago, II 

JULIA ŽEMAITP.
2919 YV. Division St.. Cbicagn, H

| Rytmetinės Žv*‘dgždės Pašalpos ir 
pasilinksminimo Kliubo valdyba:

J. Chepnilis, pirmininkas,
I 1661 N. Oakley Blvd.
T. Sabiocki, pirm, pagelbininkas, 

2042 lloiuer si r.
J. Zakarauskas, nutar. raštininkas,

1302 N. Iloyne Avenue.
J. Rasimas, iždininkas,

1X15 N. Iloyne Avenue 
J. Kildins, finansų raštininkas,

3646 llamilton Avenue.
I Susirinkimai alsilmna pirmą ket- 

vergą kiekvieno mėnesio, l.iuosy- 
hės svetainėje 1X22 YVnbansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

CICERi) I I LT. VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIETOS DR-IOS NAUJOJI 

VAI DYBA

Agota Kaminskienė, pirm., ,
1436 So. 4Xlh U’L, Cicero, III. 

Juozapas Takazauskas, Y'ice-prez., 
i toi So. ix et.. Cicero, m.

S. A. Vasillnuskifs, Prot. rašl.,
1302 So. 50lh avė., Cicero, III. 

V. Shileika. Fin. sekr.,
1 109 So. 19 avė., Cicero, III. 

M. Bartkienė, Ižd.,
1'00 So. IX Ct.. Cicero. III.

Iždo globi jai: \'. Stnnislovaitė, 
1331 So. 4X aw., Cicero, IR.; A. Do- 
čkienė, 1225 So. 50 avė., Cicero, III.; 
.1. YLiražas, 1530 So. 19 avi*., Cice
ro, III.
T. Bartkus, maršalka.

1500 So. IX Ct., Cicero, III. 
C. Tuskienis, Org. Užžiur.,

122.5 So. 50 avė.. Cicero, III.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Valdyba 1919 metams

Eik Čepulis, pirm.
4028 So Artesian Avė 

M. Laudanskis, pirm, pageli).
1 139 So ŪO|h Avė, Cicero 

!g. Žilinskas, imt. rast
2351 Ilamburg SI. 

Trauk Micklin, turtu rast.
1906 So. Union Avė 

Chs. Maskin, kasierius
668 YV. 1X1 h St, 

Ant. Selemonavičois. ligoniu aptek. 
1X23 So. Peoria St 

Susirinkimai alsibuna kas antrą 
ncdėldieni kiekvieno mėnesio, Imą 

. \;-l po pi- tii. Jut Malinausko svelai 
j nėję, 1X13 So. Halsted St , -----|-----------------------------------

CHK'AGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS

Pidoma«is komitetas
A. Pelratis, pirmininkas 

3313 So. Lowe Avė.
S. Dnnilevičiiis, iždininkas

1617 N. YVinehesler Avė.
J. Degutis, sekretorius

2228 Coldt’nz St.
Komiteto neriai:

P. Jakavičia, 927 YV. 33rd PI.
J. Gustaitis. 2X56 YV. 3Xlh PI.
J. Y'ilis. 253S Erankfort SI.
J. Briedis,

VALDYBA 1919 METAMS:

S. Daneliavičia, pirmininkas,
1.617 N. YVinehesler Avė. 

V. Prusis, vice-pirinininkas.
IdHkGirard St.

I. Kalpokas, nul. raštininkas
1X39 YVabansia Avė. 

K. Navickai iždininkas,
1737 N. YVinehesler A ve. 

V. Briedis, Imtu raštininkas.
1(119 N. Marshfield A ve. 

Ang. Chepukienė, konL raštininkė, 
1618 YV. Division St. 

Yg. Chernauskas, ir X. Shnikus, 
iždo globėjai. 

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

1739 S. Halsted St.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDES 
I’VŠAL'MIS ir PASILINKSMINIME 

KLIUBO VALDYBA:

J Petrauskas, pirmininkas,
1747 North Avė

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

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

M. Žukas iždininkas,
1608 North avė.

Z. Lankas, finansų raštininkas,
1621 Glrard Street 

Susirinkimas atsibuna pirmą ketver
tą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1X24 YVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

LIETUVOS SUNŲ imAUGIJOS 
SHEBOYGAM. WIS. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth SI 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė.

Motiejus Baltrušaitis, prot. raŠt., 
1602 Indiana Avė

Justinas Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadway avė 

Antanas Pulką, iždininkas,
1128 N. 8tb St

Andrius Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. lOth St 

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas 
1124 High avė.

Motiejus žemaitis, maršalka, 
1309 Broadvvay avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagh 
Hali svetainėje.

NAUJA VALDYBA DRAUGYSTES 
LIEI’UVOS BALSAS.

Kenosha. YVis. 
1919 metams

Pirm., Kaz. Blaževičius, 
102 I incoln Street

Vicc-pirm., Ig. Jascliunas, 
960 Jenne Street.

Prot. sekr., Jonas Screikis, 
. 960 Jenne Street
l'in. sekr., Kaz. Orlauskas,

XIX Jenne Street 
Iždin,, Ig. Orlickis,

313 N. Sheridun Road

Sereda, Balandžio 23, 1919

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu ruin paipas, dirbu ble- 
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius tdai bus.

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

LITIIUANIAN RED
ROOFING CO, 

and Shect Metai Worka
2106 YV, 241 h M Tel Tarnai 4X02

Iždo globėjai:
Juozas l'oška,

809 Albcrl Slreel
M. Songaila,

u53 Markei Slreel 
Maršalkos.

Jonas Kasiulis,
653 Gurden Slreef

M. Nekrusas,
420 Orangc Slreel

'Teisėjas Antanas Ihib'le,
313 Ouince Street 

Vėliava nėšiai: 
Juozas Jurevičius,

152 Malt) Street 
Petras Milauskas,

R. 1 l>ox 56 
Durininkai:

N. Janavičia,
61 I Markct Street 

Ben. Kančias,
271 N. Chicago Street

Cl l -agos Lietuvių Draugijos Sav. 
Pa.šelp. viršininkų antrašai ant 1919.

S. Danilevičia, Pirm.
1617 N. YVinehesler Avė. 

V. Prusis, Vicc-pirm.
Pi 19 Girard str.

J. Kalpokas, Nul. rašl.
J.839 YVabansia avė. 

Kaz. Navickas, Ižd.
1737 YVinehesler avi*. 

V. Briedis, 'Turtu rašt,
1019 N. Marshfield avė. 

Ang. C.hepukienė. Kontr. rašt.
1618 YV. Division si r. 

Ign. Chernauskas, Iždo GFnK, 
N. Shaikus, Iždo Glob., 
Juoz. Dauginis,
A. Monlvidas, Dakt;^»ffs KvoL, 

Draugijos susirinkimai atsibuna 
kas antras ntMleldienis kiekvieno 
niėn. Zvviązek Polek svet., 1315 N. 
Ashland Avė.

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

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

K. Kunca, YTice-pirm.,
3126 So. Lowe avė.

K. .1. I’elroks, Nul. Rašt.
3122 So. Lowe avė.

L Gustailis, fin. rašt.
2X56 YV. 38 PI.

J. Žilvitis, ižo 
t 841 YV. 33 st.

T. 1). M. LIETUVOS BROLIŲ 
IR SESERŲ 

Kensington, III.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmą penkiadienį. Frank 
Shedvillo svetainėje, 341 E. Kensing 
ton Avė, Kensington, III,

Valdyba:
D. Shaikus, prez.

213 E. Kensington Avė. 
Jonas YVilkas, vice-prez.

206 E. 118th St.
YY'. Markauskas, iždininkas,

355 E. Kensington Avė, 
F. Grigida. prot. rašt.

10119 So. YVenlworlh Avė. 
YV. Dargis, turiu rašt.

10520 So. Stale SI.
Norintieji prisirašyti atsilankyti 

j susirikimą. įstojimas pagal amžių
■ ir konstituciją.

S. L. A. 55 K p. YV. PULLMAN, ILL. 
Valdyba 1919 m. ir jų adresai

Kazys Maeiulskis, pirm.
11927 Union Avė.

Kazys Kaličiudfpirm. pagelbininkas.
835 YV. 122nd St.

Ona Mačiulskicnė. nut. rašt.
11927 Union Avė.

Andrius Statkus, turtu rašl.
120 Union Avė, 

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

Stasys Boreika, duoklerįinkis
11826 Losvc Avė. 

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

Vincas Kaličius, organizatorius,
835 YV. 122nd St.

Petras Laukis, durininkas,
12143 Green St.

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

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Rugis, pirmininkas.
1714 YVabansia Avė.

J. Dauginis, viėe-pirmlninkas, 
1601 North Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen avė.
V. Briedis, turtų raštininkas,

1019 Marshfield avė.
J. Antanavičia, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
YY'abansia avė.

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
1 KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

D. Shaikus, pirmininkas, 
344 E. 116 Str.

K. PaŠakarnis, pirm, pagelbininkas, 
324 E. 116 St.

K. Baltremas, prntokolų raštininkas, 
311 Kensington avė. 

A. Norbutas, finansų raštininkas,
«-27 E. 102 Place.

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė. 

Draugystės susirinkimai atsibuna
paskutinę pėtnyčią kiekvieno mėne
sio F. ShedviRo svetainėj, 341 Ken
sington avė.


