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Amerika laikys ar 
mija Rusijoj

Portugalijos delegatai išreiš-'ctja prijautimo Graikijai, 
kė neužsiganėdiinimų kaslink el- 
gimos su Portugalija.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 7, 19)9 
as reguired by the act of Oct. 6,1917

CHINIJA INGNORUOJAMA 
DIDŽIŲJŲ VALSTYBIŲ.

Neleista jai dalyvauti įteikime
Vok iet i jai taikos siitarties.

pai^iga painfonnuoAi publika, 
Komanduotojas franeuzų ka- kad p. Martens netapo priimtas 

rinių spėkų Koritsoj ir 3 ameri- ar pripažintas kaipo atstovas 
kiečiai dalyvavo laidotuvėse, i Rusijos valdžios,” sako paskel- 

Užmušejas, kurio vardas yra bimas.
Ibrahim, sakoma, buvo prigel-
biamas dar dviejų žmonių ir džila nepripažino bolševikų rėži- 

kaip sako žinios, yra^ agentu Ha- ;
lijos propagandos, šiauriniailie džiausiąs atsargumas turi būti 
Epinis. TikrkMima, kad italai vartojamas linkui daromų bilej 
kurstė turkus prieš graikus kri- keno neva atstovaujančio bot-!

Kadangi Suv. Valstijų val-

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chicago, Dllna 

TelephOBa Csb«1 HM

Lawrence streiko va 
dovai užpulti

„ o muskvoj. kai| O v..... . du streikuoja Brazilijoj

10 žmonių žuvo gaisre

Renka liuosnorius Siberijai

Foch liepia nesirašyti po taika

Chinija protestuoja.* Pienuojama izoliuoti 
Vokietiją

AMERIKA LAIKYS LIUSNOR?
kariuomenę: siberijoj.

proještan sutarties kaip jis pri
imta.

Jis parėdo ai>: ‘ buvusio Vakie 
l»’os kaizerio teisima už “au.\- 
šeiausį mnidė.;imi» prieš inter
nacionale dorumų ir šventumų 

(sutarčių”, trihunalo susidnlan- 
rės departamentas šiandie išk i j čio iš Suv. Valstijų, Anglijos, 

Francijos, Italijos ir Japonijos 
valdininkų. »

Suv. Valstijos verbuos 8,000 
kareivių tarnauti Siberijoj.

VVĄSIBINGTON, beb. 6.—Ka-

do paliepimus verbuoti 8,000 ka 
reivių tarnystai užvadavimui 
dabar esančių Siberijoj Ameri
kos kareivių. Užvaduojamieji 
pulkai bus organizuojami San 
Francisco ir kareiviai bus siun
čiami į Sfljerijų pulkais po 500, 
kaip tik tiek susidarys. Tik jau 
pirmiau tarnavusieji kariuome
nėj bus priimami.

Dabartinės Amerikon spėkas 
Siberijoj siekia apie 8,000 ka
reivių ir departamento micriu 
yni atgabenti juos visus namo 
kaip tik bus galima rasti jų už-

PARYŽIUS, geg. 6. — Vėlai 
ši a n (Ii e nutarta, kad sekamos 
valstybės, kurios turėjo pirmiau 
nedalyvauti, bus įleisto > į Ver- 
saihes, kada taikos, sųlygos bus

Chinija, Šiam, Kuba; Guatc- 
maU< Nikaragua, Haiti, Pana- 
tiisi, Libra ir Hondūras.

Time translation filed with the^ost- 
master at Chicago, 111., May 7, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Taikos Kongrese

sutartis tapo perstatyta mažes- 
niomsioms valstvl ėms‘ slapia

me pilname posėdyj šiandie po 
užsidarė 5.15 vai. 
id taikos sutartis-kaitoma

dabar yra p'-rėjusi galutinų lai
psnį pirm įteikimo

TAIKOS SUTARTIS. — Sąly
gos |>erskaitytos mažesniom- 
sioms valstybėms pilname po* ė- 
dyje, Fochui patariant Franci- 
jai nepasirašyti, Cliįnijai pro
testuojant ir Italija ir Portu
galijai darant susilaikymus.

ITALIJOS KLAUSIMAS. I— 
Orlandui ir Sonnino grįštant 
kompromisas apie Aitria tiku vis 
dar neaiškus, bet tikimąsi, kad 
Rymas padarys koncesijų Dal
ina t i joj kad tik gavus Fiume.

VERSAILLES. — Italijos 
mandatai įteikti priešui; talki
ninkai pienuoja ekonominę blo
kadų prieš Vokietijų, jei priešo 
delegatai atsisakys pasirašyti; 
viskas prirengta Įteikimui su
tarties šiandie po pietų.

LYGA. — Organizacijos ko
mitetas parinko Londonu kaipo 
laikyjię buveinę su Francijos 
užrubežinių reikalų ministeriu 
Pichon, kaipo pirmininku.

Maršalas/Foch kalboje pilna
me posėdyje užreiškė, kad su
teiktas Francijai saugumas ka-

sakė, kad jo asmeniniu įsitikini 
mu yra, jog taikos sutartis ne 
turi būti pasirašyta-

mų Francijai laikyti itliltų tvir
tumas palei Beinu ir sakė, kad 
aprubežiuota 15 metų okupaci
ja nėra ganėtina.

Kiti protestuoja.

Kitų delegacijų padaryti pro
testai neskaitoma esant opiais,

kad jis nori padaryti susilaiky
mų linkui kiekvieno skirsnio 
nepriimtino Italijai.

mpų, formali ir iškilmingų pra
tęstų apie Kiau-Chau nuospren-

True fianslation filed Avit b. the posf- 
fhaster at Chicago, III., May 7, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

MARŠALAS FOCH PATARIA
FRANCIJAI NEPASIRAŠYTI 

PO TAIKOS SUTARTIM.

Italija, Chinija ir Portugalija 
išreiškia neužsiganėdinimą.

Reikalauja persvarstymo.

Chinijos užrubežinių reikalų 
ministeris Lu Cheng-Hsiang pa
prašė persvarstyti nuosprendį 
kaslink šantungo ir Kiau-yChau. 
Chinijos ministeris sakė, kad 
Chinijos delegacijos nuomone 
nuosprendis padarytas be at

sižvelgimo į teisybę ar apsaugo-

PARYŽIUS, geg. 6. — Chini
jos delegacija taikos konferen
cijoje atsišaukė į prez. Wilso- 
nų prašydama užsistoti prieš 
konferencijos viršininkus, taip 
kad ir Chinija hutų įskaityta tar 
pe valstybių, kurioms leista 
dalyvauti įteikime taikos (sutar
ties vokiečiams Versailles ryto. 
Chinijos ^ardo nėra tarpe 13 
turinčių tų privilegijų valstybių.

Oficialia sąrašas šalių, kurios 
bus atstovaujamos yra seka
mos: Suv. Valstijos, Anglija ir 
jos pavaldinės viešpatystės, Fra- 
ncija, Italija, Japonija, Belgija, 
Brazilija, Serbija, Graikija, Loji 
kija, Portugalija, Rumunija ir 
Čecho-Slovakija.

Pienuoja izoliuoti 
priešų.

Visiškas ekonominis fizolia- 
vimas Vokietios yra svarstomas 
užrubežiniVi reikalų ministeriu 
taikos konferencijoj, kaipo prie
monė priėmimui atsitikime, jei 
Vokietija atsisakytų pasirašyti 
po taikos sutartim.

Alelių priemonės įteikė minis- 
teriams vyriausioji ekonominė 
taryba.

Vyriausioji ekonominė tary- 
ryba nutarė apie niekurius pa
lengvinimus finansinių suvaržy
mų pirklyboje su Vokietija kol 
bus pasirašyta po laika, Finan
sinis juodasis lapas bus sus|)en-. 
duotas ir neutralėms šalims pra
nešta, kad jos liuosai gali sutei
kti visokius kreditus Vokietijai farpe Bavarijos nepriklausomų- 
ar Vokietijos piliečiams.

Oficialiai paskelbta pereitų įr miesto gubernatorius Weber. 
naktį, kad laikine taikos sutar
tis bus įteikta talkininkų dele
gatams šiandie po piet, o Vokie-1¥ichų ir rezoliuęija paleidžianti 
tijos plenipotentinus seredoj po Bavarijos armijų bus priimta 
piet. šis paskelbimas sutinka kabineto delei Bavarijos karei- 
su neoficialėmis žibiomis apie 1 
taikos konferencijos mierius.

Svarstys taikų su Austrijų.

Išleisti paliepĮmiaj specialis
tams Austro-Vengriijos reika
luos pasiskubinti su savo rapor
tais, taip kad sutartis su Austriy 
ja galętų būti) apsvarstyta laike 
15 dienų, kada vokiečiai svars
tys taikos sutartį, kuri bus įteik
ta jiems seredoj.

Chinijos delegacija parodo di-

True transtaUon filed w»th the post- 
master at Chicago, III., May 7, 19)9 
as i*equire<} by the net of Oct. G, 1917

DURTUVAIS MALŠINA 
AIRIUS. •

LONDONAS, ,geg. 6. — Atlo- 
ne, Airijoj, anglų kariuomenės 
būrys užpuolė uždraustų airių 
susirinkimų ir durtuvais ėmė 
badyti žmones. Daug žmonių 
sužeista, galinus atvykę gink
luoti vežimai užėmė susirinki
mo vielų Susirinkime turėjo 
kalbėli parlamento \narys Lau- 
rence Gimiell. 

....... —............ ■
True translation filed 
mastei* at. Chicago, III., May 7, 1919 
as i eųnired by the act of Oct. G, 1917

Bavarijoje

ith the pnst-

150 KOMUNISTŲ MUNICHE 
UŽMUŠTA IR SUŠAUDYTA.

Keli'žymus komunistų vadovai 
žuvo.

BERLINAS, geg. 5. — Pasak 
Lokal Anzeiger tįlpusio apra
šymo puolimo Muniieho, 150 
žmonių liko užmušta ar sušau
dyta tame, mieste. Tarpe už
muštųjų yra sovietų valdžios di
rektorius Toller ir Komunistų 
vadovas Sonlheitner. Wuert- 
temburgo kareiviai primušė iki 
mirties Soidl.

Tageblatt sako, kad 5,000 
žmonių areštuota Muniche, jų

jų socialistų vadovas Dr. Levini

Ba va rijos karės ministerija 
bus perkelta iš Bamberg į Mu-

vių blogai atlikto darbo laike 
sumišimų mieste.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 7. 1919 

reųuired by the act of Oct. G, 1917

VENGRIJOJE
as

Nuėjo pas kontr-revoliu- 
cionierius.

DU KUNIGAI PRIGĖRĖ.

ALPENA, Mich., geg. 6. — 
Black upėj bežviejojant apvir
tus valčiai prigėrė trįs žmonės: 
Alfred Deųuoy ir du katalikų 
kunigai Charles II. Deųuoy ir 
Albert Deųuoy. 'Frečių kunigų 
išgelbėjo kitas buvęs ant kranto

/ __
GOVEDA IŠVOGĖ LAWREN- 

CE STREIKO VADOVUS.

Du streiko vadovai išvežti iš 
miesto sumušti ir paleisti 

> t laukuose.

Pietavo su kulka smegenyse.

NEW YORK, geg. (). — Her
mai) Klolz, 73 hi. anksti ryte pa
leido sau kulkų į smegenis. Pa
skui perrišęs galvi^ nuėjo paval
gė pusryčius,.perskaitė laikraš; 
Čius. Vėliaus pradėjus skaudėti 
galvai pašaukta daktaras, kuris 
davė širdies stimuliantų. Vi
durdienyj su paprastu apetitu 
pavalgė pietus ir buvo gerame 
upe. Apie 2 vai. valandėlei nu
alpo ir atėjęs daktaras atrišo 
raištę ant galvos. Tik tada pa- 
tėmyta kulkos žaizda. Senis 
pasimirė 3 vai. po piet.

. 19 TEBĖRA KALĖJIME.

GARY, Ind. — ^9 žmonių iš 
areštuotų pereitą nedėldienį, 
kada policija užpuolė ant darbi
ninkų susirinkimo, vis dar te
bėra kalėjime. Mandriosios bu
vusių sali imi ninku galvos dar 
negali nuspręsti už kų juos bu
tų galima nubausti, todėl ir ne
kalti žmonės kankinami kalėji
me.

»U AVIATORIAI UŽSIMUŠĖ.

HOUSTON, Tex., geg. 6. 
Du lieutenantai užsimušė Dcar 
Parke nukritus jų aeroplanui.x

AUGUSTA Ga., geg. 6. — Vic- 
žmogirs pjirėrė hydropla- 
nukditut; į jurų. Aviato- 
sužeistas.

nas

rius

Užmušė du žmones.
FORTU WQRTH, Tex.

6. — Čia gauta žinių, kad Mc4 
Curtaiin paviete, Oktahoinoj, 
slapti dek tinęs varytojai nušovė 
justicijos departamento agentų 

RaisersMiller-ir Texas Catlle 
Asj/n inspektorių Wm. Mays. 
Du žmonės areštuoti.

Jurininkas pašovė žmogų.

CHICAGO. — Stovėjęs ant 
sargybos jurininkas S. Hage- 
mann 4 šūviais pašovė Jos. God- 
darcl> 55 m. už tai, kad tasis ne
atsistojo orkestrai griežiant tau
tinį hymnų.

ių revolveriais atėjo į

LAWRENCE, Mass., geg. 6.
Kovai su streikieriais kapi

talistai griebėsi tikrai juodašim
tiškų priemonių. Vakar nak
tį goveda iš 12 maskuotų, a|M>i- 

y4in
vietos viešbutį, įsiveržė į kam
barį Anthony J. Capararo, na- 
,rio audėjų streiko komiteto ir 
Nathan Kleinman iš Ncav Yor- 
ko, organizatoriaus Amalgama- 
ted Clothing Workers of Ameri-

sodino juos į automobilių ir iš
vežė iš miesto, kur juos Labai 
sumušė ir paleido, prigrųsinda- 
mi jiems mirčia, jei jie sugrįš į 
La\vrence.

Auštant, Capararo, visas*su
muštas ir suplėšytais drabuŽįhis 
įtėjo į Andover miestelį, (K&iek 
vėliau Kleinm'anJ irgi sumuštas 
:'r su perpjauta ranka atėjo į 
Lowell miestelio policijos stotį.

Matydami, kad kapitali
stų agentų provokacijos ir poli
cijos didžiausLs žvėriškumas ne
įstengia sulaužyti streikferiv 
dvasios ir Vienybės, tai 
šijnčiai! griebėsi naujų priemo 
nių — išvyti stręiko vadovus ( 
manydami, kad tuo sulaužys

<iais savo žvėriškumais jie pas- 
<atins streikierius dar tvirčiau 
a i k^’ties. kad pilnai pergalėjus- 

savo ponus ir užtikrinus, kad 
lanašus užpuldinėjimai ant dar 
bininkų vadovų daugiau nebent 
sikartos.\

--------------------- k,-------------------

85,000 DARBININKŲ STREI
KUOJA BRAZILIJOJ.

RIO JANEIR0, geg. 6. — 70,- 
000 dirbtuvių darbininkų strei
kuoja Sao Paulo ir 15,000 strei
kuoja Santos’e. Jokių sumiši
mų nėra.

JUODAŠIMČIAI RENGIASI 
PRIE NAUJO UŽPUOLIMO.

HAMMOND, Ind., geg. 6. — 
Čia skelbiama, kad ,sekamų ne- 
dėldienį įvyksianti Idemonstrai- 
dfh. <£odel juodq|ios spėkos 
jau Skalno slapta pradėjo orga- 
mzuoties kad užpuolus ant dar
bininkų. Visiems salių savi
ninkams įsakyta neduoti salių 
jokiems susirinkimas. ,Gi įvai
raus plauko atgaleiviai ginkluo
jasi, o kelių apielinkės miestelių 
policija susitarė veikti išvien ir 
eiti vtėna kitai pagelbon užpuo
limuose ant darbininkų.

BOMBOS, BOMBOS!

O čia tik Utės vaikams.

JACKSON, Miss., geg. 6. — 
lubernatorius Bilbo gavo paį- 
u pakietų su “bomba.” Kad pa- 
Mo inspeetoriai atsargiai atida- 
•ė pakietų, tai vietoj pragarinių 
našinų rado tris medines tites 
vaikams. Tokių jau pakietų su 
‘bombomis’* gavo miesto ma- 
vorus Scott ir vietos laikraščio 
•edaktorius Sullens.

GELŽKELIEČIŲ KQN- 
VENCIjA*-

tu sutaikymu Šantungo proble
mos. Nors Chinija galbūt ne
atsisakys pasirašyti po taikos 
sutartini, išrodo galiniu, kad ji 
pasirašys su savo pastabomis.

BUDAPEŠTAS, geg. 5. — Bu
vusia sovietų valdžios maisto 
ministeris Conbon pabėgo iš šio 
miesto su savo šeimina ir prisi
dėjo prie kontr-revoliucionie- 

Jjs užreiškęs, kad jis ap-. i rlų.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., May 7, 1919 
as recjuirefl by the act of Oct. 6,1917

ITALAI PRIEŠ GRAIKUS.

“Belą Kun veikė kaip Cesaris 
ir neklausi) patarimų.”

Čeųhų spėkos esu už 20 mylių 
nuo šio miesto.

5 coliai sniego.
ST. PAflL, Minu., geg. 6. —* 

Mcssaba ir Vermiilion apygar
dose tikra žiema. Šiandie smar
kiai snigo ir ant žemės guli 5 
coliai sniego.

Snigo taipgi Bilsmarck N. D., 
o Dūki te buvo nepaprastai Šal
ta

DIDELIS BANKŲ DARBI
NINKŲ STREIKAS.

COLUMBUS, O.t geg. 6. — 
Selžkelių darbininkų organiza
cija, Brothrhood of Railroad 
Frainmen laikys čia savo kon
vencijų gegužės 14. Ta orga
nizacija turi 910 skyrių Sdvie. 
lytose Valstijose ir Kanadoj, 
kuriems priklauso viso apie 185 
Tiksinčiai narių. Konvencija 
aidą tęsties Ištisų mėnesį.

TJ----- į——---------- --
RADO SUŠAUDYTĄ ŠERIFĄ

IR JO PADĖJĖJĮ.

Streikuoja jų 15,000.

ir taipjau snigo.

SKRENDA Iš ANGLIJOS 
Į MADRIDĄ.

Graikų vajovas Dr. Guini 
užmuštas turko 

Koritsoj.

True translation filed wi*h the post- 
niaster at Chicago, III., May 7. 1919 
as reųuired by the act of Oct. »». 1917

BOLŠEVIKŲ ĮGALIOTINIS 
, NEPRIPAŽINTAS.

SALONIKI?geg. 5. — Dr. Gui 
ni, kuris per 30 metų dirbo iš- 
liuosavimui šiaurinio Epinis iš Valstybės departamentas for-
po turkų ir sujungimui jo su malini paskelbė šiandie, kad jis

įima Chinijos teritorialės čiely-j Graikija, tapo užmuštas keletu nepripažino L. A. Martens iš
bės. Jis sakė, kad jei persvar- dienų atgal Koritsoj turko. Lai- NeftV Yorko, kaipo atstovų Ru-
stymas yra negalimas, jis nori dotuvės, kuriose dalyvavo" 10,- sijos socialistinės federatyvės

WASHJNGTON, geg. 6. —

PARYŽIUS, geg. 6. — Skirs- 
nys kaslink atsakomybės už ka
rę, kuris nebuvo priimtas perei
tame pilname posėdyje, spren-’ padaryti susilaikymų už Chiiii- 000 žmonių, pasak Athenų žinių sovietų respublikos, 
džiama, lapo idčtas įgahitiinan ją. agentūros, pavirto į manifesta- *Departanfc4tas skaito savo

KANSAS, CITY, geg. 6. —Ne
toli nuo Leington, Mo., krūmuo
se rado sušaudytus šerifų Jos, 

Visų didžiulių ban-|roIhertų ir jo padėjėjį John Me

( —_

PARYŽIUS, geg. 6. — čia iš 
kjlo didelis bankų darbininkų 
streikas.
ki', kaip Societe Generole, Cre-1 Donaldą. Jų lavbnai išgulėję 
dit Lyonnais. Comptoir Natio Inuo nedėlios. Kiek toliau 
nal d’Esconipte ir kitų darbi l1’“0 JI ri,sl" bcgftlint sunkiai 
Įlinkai metė darbų. Viso strei- pužeiStų dar trečių šerifo padė
ka dalyvauja apie 15 tūkstančių Į i«ii Stabletonų, kurį nugaben- 
klerkų. | ta ligoninėn. Nedėlioj jie ga-

beno iš Le.xingtono suimtus tris 
automobilių plėšikus, taigi tur
būt kelionėj \jie plėšikai juos į- 
veikė ir sušaudė.

6.
su

MARGATE, Anglija, geg.
Aviatorius maj. Darley 

dviem lieutenantais ir 3 mecha
nikais 7 vai. šįryt iš čia Handey 
-Page aeroplanu išskrido į Mad
ridu. Jie tikisi pasiekti Ispani
jos sostinę 5 vai. popiet.

L

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
UGNYJ.

3 MIRĖ NUO GAZO.
CHICAGO. — Mrs. Julia Tho- 

ren 6405 Emerald Av. ilr jos du 
vaikai vakar užtroško nuo ga-

k zo.

COLUM6USį O., geg. 6. —Vi- 
durmiesčio daly sudegė Hideli 
šešių augštų gyvenamieji na
mai. Apie dešimt žmonių žu
vo ugnyj, be to daugelis sunkiai 
susižeidė šokinėjant pro langus 
žemėn, kai-kurie mirtinai.

ORAS.

Nepastovus ryte, vėliau ir ry
to giedra ir šalčiau-

Saulė teka 5:37 vai. leidžiasi 
7:56 vai.



FRANK HARRIS* girsiu, aš pasiųsiu Alekaundrą

Sereda, Gegužės *1 d., 1919

Žydų
Jei jus esate nevir

tus arba nesveikas jus 
turite patjs padaryti 

sekanti išmėginimą: patčmyklte, 
kiek ilgai jus galite dirbti arba 
kiek 'jus galite nepavargę nueiti. 
Tuokart imkite dvi ppnkių gramų 
pirkeles NUXATED IKON tris 
kartus j dienų per dvi sąvaiti lai
ko. ' Tuokart išmėginkite’ jūsų' 
stiprumą iv vėl ir palčmykite 
kiek jus pasitaisėte. Daug įmo
nių padarė šį bandymą ir nusi

stebėjo jų padidėji
mu' stiprumu, pa
kantrumu ir ener

gija. Nuxated 
Iron yra garantuo- 
a suteikti užganė- 

dinimą 
žinami

ASMENS:

H u š i m a, sHenjamino gen
ties moteriškė; Simono 
žmona ir dviejų sūnų, A- 
leksandro ir Rufaus, moti
na.

- jis toks 
Tik neuž-

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3BQ3 S Morgan S t, Chicago, 111

arba grų- 
pinigai.
visus gerus 

aptieko- 
riiis.

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
£.ncdėlyj. Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c
Prie šių kainų priskaito m a ir 

1c Ir 2c kariškos mokestjs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
KALSTEI) ir 3J-ta GATVĖS

žinai, kad man labai rūpės. O 
vaikas tave suras 
buklus vaikiščias.
miršk, nesigailėk pagyrimų. Tu
turi gaut Dicvabučio sargo vie
tą, o pagirsi, tai kai medum pa
tepsi. Juo mažiau kas užsipel
no gyrimų, tuo labiau jis juos 1 
mėgsta.

Simonas (eidamas). Mėgin
siu daryt, Mušimu, ką tik tu sa
kai.

(Prisirengimo dienos vienuo
liktoji valanda).< ,

Hašima. Na, tai kaipgi: ga
vai tą vietą? Kur taip ilgai už
trukai ?\ Ar jau tu Dicvabučio 
sargas? Mes gyvensime turbut 
Viduriniame Rūme, ar ne?

Simonas (palengva ranku 
sau per kaleną braukdamas). 
Nežinau.

Hušima. Nežinai? Kaipgi ne
žinai? Ar Joadas pas tave nebu
vo? Jis Žadėjo dd tavęs pakal
bėt. Ar tu jo nematei?

Simonas. Aš jo nemačiau.
(Pavargęs, sėdasi).

Hušima. Nematei! Argi jis 
ten nebuvo? Martb tetėno bro
lis, ir lasai žadėjo man būti. 
Tai, melagius Na, /tai ką tu 
veikęi?

Simonas. ' Nieko., paliauk, 
Hušima; aš pavargęs.

Mušima. Pavargęs? Kas gi 
atsitiko? Kode! tu nieko .nekal
bi? Kas tau darosi? Nebylys tu, 
ar sergi?

Simonas. Ne, aš nesergu. Aš 
tik pavargęs.

Hušima. ' Pavargęs! Eik tu, 
(h'imba! Kur gi rlogsojai? Ką 
tu veikei? Sakyk, kas tau yra? 
Ar kalbėt nebemoki?!

Simonas. Kad tu žinotum...
Hušima. Ką. kad aš žinočiau? 

Ak, tu mane iš kantrybės vedi! 
Sakyk, ką gi? (Griebia jį už pe
čių ir ima kratyt). Kas atsiti
ko? Ak tu, galvijau! Ar ne lie
žuvį tau kas nupjovė?...

Simonas, žmona, žmotia 
ko gi tu pyksti?

Hušima. Dar klausia! Ar ga
vai tą vietą? Ką sakė tau Didy
sis Kunigas? Tu turi žinot.

Simonas. Aš nežinau.
Hušima. Tu nežinai? Tu iš 

galvos išėjai! Ak, tu vargšė ma
no galvelė, ko aš susilaukiau 
nuėjus už atėjimo, už tokio vė- 
]>los — už galvijo. Visi man 
sakė: N’eik, n’eik; gailėsies sve- 
čioką gavus!... Uui, ui-uiXii...

Simonas. Neverk, Hušima. 
Visa ką tau pasakysiu.

Hušima (akis šluostydamos). 
Sakyk gi, ar davė tau sargo vie
tą? To aš noriu žinot. Sakyk. 
Tu žadėjai būt Dievabulyj kaip 
antra valanda, o dabar ve jau 
vienuoliktoji. Kur buvai visą 
dieną, a?

Simonas.
žmona. Aš

Hušima.
Ką gi tu sau manai geresniu? 
Joadas man žadėjo, kad tu tik
rai gausiąs tą vietą, jei tik mo
kėsi patikt Dtdžiamjain Kuni
gui. Ar gavai? K? ji« t«u sa
kė? Kalbėk gi, žmogau!

Simonas. Gaila man labai, 
kad aš visai užmiršau apie tai. 
Aš nebuvau Dievą bu ty j.

Hušima. Nebuvai Dievabu- 
tyj? Kodėl gi ne? Kur slankio
jai visą tą taiką? Na, tu žmo
gau, tik tu man pasakyk, kad tą 
vietą ne tu, o EH gavo, aš tau 
galvą sudaužysiu!

Simonas. Man labai gaila. 
Aš užmiršau. Nežinau, kas ją 
gavo. Aš ten nebuvau.

Hašima (sėsdamos). Ui-ui- 
ui-ni -— Jis ten nė nebuvęs -- 
Ui, ui-m-ui — Kur gi tu valkio- 
jais tiek valandų? Ką tu veikei? 
Kur buvai ^užvirtęs? Kame tu 
valgei?

Simonas. Aš niekur neval
giau. Aš...

Mušima. Nevalgei! ? Kodėl 
tu nevalgei? Kas atsitiko? Ak,

Gegužio
SUBATOJEa s, Kyrenietis; turi 

žemės už Jcruzolimo 
pakeliui į Betelį.

m o n
gabalėlį 

miesto, *
Vieta — Jcruzolimas.

i

AMOlį

Laikas — Prisirengimo Dienos 
pirmoj t~ya landa.

Hušima. Na, tai dabar žinosi, 
kas daryti, ar ne? Kaip antra 
valanda nueik į Dievabutį ir pa
lauk, kol ateis Joadas. Atėjęs, T
jis tave nusives pas Didįjį Ku
nigų^ Tu pažinsi Joadų: jis bus 

- apsitaisęs kaip kunigas. Pagirk 
jį; sakyk jam, >kad jis puikių- 
puikiausias žmogus, kokį tu ka- 
da-nors matęs. Jis, matyk, ne
didukas, ale manosi labai grak
štus esąs. Pagirk taipjau ir Di
dįjį Kunigų — jo gerumų, jo 
teisingumą; sakyk jam, kad jis 
maloniausias žmogus pasaulyj; 
girk kaip sumanydamas... Ne
sibijok kad perdėsi: žmonės la
bai mėgsta giriami. • >

Simonas (linksėdamas , gal- 
i va). Darysiu kuogeriausiai.

Hušima. Jei lig ketvirtosios
’ valandos nieko apie tave nciš-

Svarbios Prakalbos Kareivio
. ■ ..__________________________ /...................... ......................................... ... ................ . .

Rengia P. P. D.604 lokalas

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE, 2242 W. 23rd PI.

Atsibus Seredoje, Gegužio (May) 7 d. 1919

7:30 vai. vakare. Inžanga 10 centų

Kalbės A. Audrius buvęs “Darbininkų Balso” redak
torius, ką tik dabar pargrįžęs iš Europos nuo karės lau
ko, labai daug patyręs apie Franciros, Rusijos, Lietuvos, 
ir kitų šalių žmonių gyvenimą. Taipgi kalbės K. J. Gele
žėlė.

L

Šiose prakalbose išgirsite daug įdomių ir žingeidžių 
dalykų, kurie yra tikrai patirti ir akimis matyti.

Užprašo KOMITETAS.

Didelės Prakalbos
Hcnida ,

DRAUGYSTĖ LIETUVOS DUKTERŲ
MILDOS SVETAINĖJE ant trečių lubų

3142 Halsted St., Chicago, III.
Ketverge, Gegužio 8 d., 1919, 7:30 yal. vakare.

Kulbės d. P. Dl BiCKAS. Inžanga padengimui lėšų 10 centų.
Aisirt prakalbų dainuos Ateities žiedo, vaikų draugijėlės cho

ras po vadovyste P. S. Staniuliutės; Deklamuos P. V. čeplinskaitė, 
’l'aigi gerbiama publika malonėkite kuoskaitlingiau.sia atsilan

kyti i šias prakalbas, nes daug nauja išgirsite.
, Draugiškai kviečia B. L. I). KOMITETAS.

Naujieniečiai Tėmykite

Man labai gaila, 
užmiršau.
Užmiršau, Gaila.

girdė!?
Nežinau. Aš ne-

Apie ketvirtų v

kodel tu nieko nesakai? Kalbėk, 
sakyk mani

Simonas/ Pasakysiu tau visa 
ką. Tik ak labai pavargęs.

Hušima. \ Pirmiausia, pasa
kyk man, kas tą vietą gavo? Tu 
juk turėjai

Simonas, 
girdėjau.

Hušima.
landą aš pasiunčiau Aleksandrą 
į Dievabutį sužinoti, ar jie ta
ve paskyrė, ar ne. Paskui, visai 
sutemus, pasiunčiau Rufą, kad 
nueitų pas brolienę Hošedą. Man 
taip baisiai rūpėjo. Ale abudu 
sugrįžo, nieko nesužinoję. Tu 
turi žinot, kas sargo vietą gavo.

Simonas. Ne, aš nežinau. Aš 
neklausinėjau. Aš...

Hušima. Ne neklausei/
Simonas. Aš labai ištroškęs.
Hušima. (paėmus duoda jam 

vyno), še, gerk. O dabar pa
sakyk man visa? Tu buvai nu
ėjęs į lauką?,,;

Simonas (linkai galvą, gerda
mas). Taip. Buvau lauke. Dir
bau ten beveik iki antrosios va
landos, o paskui grįžau mies
tan. Kad prisiartinau prie gat
ves, kur eina inm Dicvabučio j 
Golgotą,* aš negalėjau pereiti 
skersai ją: ten buvo'didelės mi
nios žmonių. Viki jie buvo čia 
susirinkę, kad pamačius kali
nius, kurie turėjo būt nukry
žiuoti. i

Mušima. Ar gi tu negalėjai 
prasi spra usti?

Šunenas. Pro pirmąsias ei
les aš pr^ispraudžiau.^bet to
liau kelių laikė užėmę kareiviai. 
Aš turėjau laukti. Niekam ne
leido praeiti... Man papasako
ju, kad Irįs piktadariai busiu 
kryžiuojami,
juos ir šnekėjo.

Hušima. Argi tu jam nepa
sakei, kad tau reikia būt Dicva- 
butyj? ,

Simonas. Sakyt aš jam sa
kiau, bet jis vis tiek ištraukė 
mane ir pagrūmojo, kad jeigu 
aš nedarysiąs, kaip liepiamas, 
tai jis paleisiąs mane į Dievabu
tį eiti be kojų.

. huširr/l. Tai nelaimė! Nie
ki.:;!. turbut, taip blogai nesise
ka, kaip tau. Niekam. Kodėl 
tu nebėgai?

Simonas. Aš nemaniau...
Hušima. Vadinas, turėjai 

nešti kryžių? O paskui?
'Simonas. Nuėjau pakelt kry

žių. Alė man rodos, tartum 
kad aš einu padėt tą žmogų kan
kinti. Priėjęs stovėjau, rtesiži- 
nodpmas ką daryti, ir štai jis 
pažiurėjo j mane. Kad tu žino
tum, Mušimas, kaip jis pasižiu
rėjo! Aš niekados dar nema
čiau tokių akių, tokio žvilgs
nio. Šiaip ar tšiįl; ‘a'š betgi ma
čiau, kad jis nori, kad aš pakei
čiau kryžių. Pakėliau kryžių, 
užsidėjau ant peties ir ėjome to
liau. Man regis, kad aš visai 
nejaučiau jo sunkumo; man vis 
neišėjo iš galvos jo pasižiūrėji
mas... Taip, govėdų apsupti, 
praėjome pro Golgotą ir į Kal
varijos Kalną^-Tcii, ant viršū
nės užlipę, padėjau kryžių ant 
žemės.

Hušima. Kuriuo laiku tai bu
vo? Tur-but ne vėliau kaip apie 
trečią valandą? Kode’ tu tuojau 
n’ejai iš ten į Dievabutį? Matai, 
tu pats kaltas, Aš tuojau ma
čiau, kad čia tavo kaičia buvo! 
Bet tiek to: sakyk, kaip toliau 
buvo.

Svarbios Prakalbos Kareivio
Rengia P P D 604 lokalus.

MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted St.
Pėtnyčioj, Gegužės (May) 9 d., 1919,7:30 vai. vakare

Inžanga lO centų

Kalbės A. Audrius buvęs “Darbininkų Balso” redak
torius, ką tik dabar pagrįžęs iš Europos nuo karės lau
ko, labai daug patyręs apie Francijos, Rusijos,-Lietuvos, 
ir kitų šalių žmonių gyvenimų. Taipgi kalbės K. J. Gele
žėlė. 7 ■' . 4 * &|

šiose prakalbose išgirsite daug įdomių ir žingeidžių
dalykų, kurie yra tikrai patirti ir akimis matyti.

Užprašo KOMITETAS.

Hoffman Mokykla
Mesjpok'iname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į gali

mai trumpų laikų. Mes taipgi prirengsime jus į kolegijų ir Uni
versitetų* Ateikite ir pasikalbėkite su inusų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimą. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 Norlh Robey Street, Arli Mihvaukce Avenue

| Iš priežasties ligos parduodu kaip uždykąj 
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 gali tą reikalą vesti ir turėti 
gerą pelną., Atsišaukite

S. SOKALSKIS, ’ Į
29 S. La Šalie, Room 336, Chicago, III.

Naujienų Piknikas
atsibus

Birželio-June 8-tą dieną, 1919
CHERNAUSKO DARŽE — Lyons, III.

Piknike dalyvaus visi Chicagos pirmeiviški cho
rai ir kalbės gabiausi kalbėtojai. Turėsite proga ge
rai ir gražiai pasilinksminti.

Kviečia visus KOMITETAS.

pRSSrga:_  Važiuokite iš visų daliu miesto iki 22-tros gatvės,
22-ros karais iki 48 Avė. Iš ten Lyons karais 

iki daržui. \
Automobiliais:—kTras kelias Važiuoti 22ra iki Oak Park 

Blvd. Pasisukite j žiemius, važiuokite iki
12-lai; 12-ta iki Forcst Park; sukitės po kairiai j pietus iki Lyons.

! < MADTSON PRIE HALtfTBD BTREAKT
— O<JRI_.E»Q<jrE —

■ O h Giri KmUe* «yk StlS-MCM II M l f 1 Kaioa. 31c. ttl 7Be.
> * Moteris Ir tųėiginos gali lankytis kasdieną.

Žmonės tik apie 
Du jų buvę 

vagįs, o trečiasis — maištinin
kas, kažin-kur iš toliau, kurs, 
sako, bandęs pats karaliumi pa
tapti. Tik jį pamatyti žmonės 
iš visur ir subėgo. Kiti dagi 
sakė jį Dievo pranašu esant... 
Netrukus pasirodė ir vedamieji 
kaliniai, i Tuodu vagiu ėjo pir-

vyras, kurį kilti vadino pranašu. 
Jis atrodė labai silpnas... (Kiek 
patylėjęs). Nupintas erškėčių 
vainikas buvo užmautas ant jo 
galvos; aštrus akstinai sudras
kė mėsas, ir veidu .sroveno 
kraujas. Kad prisiartino prie 
vietos, kame aš stovėjau, jis 
parpuolė ant žemės ir gulėjo, 
kaip negyvas. < Kryžius .buvo 
sunkus... Šimtininkas liepė ke
liems Romos kareiviams nukel
ti kryžių nuo jo, ir tada jis at
sikėlė. Atrodė labai nuvargin
tas, nusilpęs, vos gyvas: jis tik 
tik galėjo pastovėt... Šimtinin
kas priėjo prie manęs, ištraukė 
mano, parodė į kryžių, liepė už
sidėt ant pečių ir nešti...

Mušima. Kodėl tave?
Simonas. Gal būt dėl to, kad 

aš jam atrodžiau stambus ir 
stiprus.

/
Simonas. Apie Dievabutį aš 

įniršimai užmiršau. Aš apie 
nieką daugiau negalvojau, kaip 
lik apie tą žmogų. Kunigai ir 

.šiaip žmonės juokės iš jo, tyčio
jos, o jis stovėjo sau ramus, ty
lus... Kad kiti .buvo kryžiui) 
prikalti, jie raitėsi, rėkė, klykė 
ir keikė. Baisu buvo žiūrėt ir 
klausyt... t

Kada jie buvo jau pasiruošę 
kalti ir jį prie kryžiaus, aš priė
jau prie jo ir tariau: “Pone!” 
jis atsigrįžo į mane: “Pone”, 
sakau, “atleisk man, kad aš du
ria?. tai, ką man tavo nevydo- 
nai lieipė daryt”. Čia jis vėl 4>a- 
sižiurėjo į mane, pasižiurėjo 
taip, kad mano širdis aptekėjo, 
o iš akių pasipylė ašaros — aš 
patsai nežinau kodėl... Jis už
dėjo rankas manant pečių ir ta
rė: “Prietelįau, prieteliau, aš ne
turiu ko’tau atleisti...” (Įsi
kniaubia į rankas r ir ima rau
dot.).

Hušima. NeMerk, 'Šimoni”, 
nęverk. Jis tikrai, tur-but, bu
vo pranašas!

Simonas, Ak, kadetu butum 
jLmačius. Kad tu xbųtum ma-

Hušima (pradėdama verkt).
Žinau, žinau... Ką daugiau jis 
sakė?

Simonas. Jis padėkojo man. 
Nors aš atėjūnas, visai svetimas 
jam žmogus, šiurkštus ir pras
tas, o betgi jis apkabino mane 
— švelniai rankomis apkabino 
ir pabučiavo... Iš susigraudini
mo aš vos nesusmukau po jo 
kojų... Stebėtinas buvo žmo
gus...

Kada jie kalė jį prie kryžiaus, 
jis dagi nė nesudejavo, nė nesu
vaitojo. O kad jau kryžių pas
tatė, ir jis pakibo ant jo — o 
tai juk tiif’i būt visų-baisiausios 
kančios — jis tik išblyško, pa
sidarė baltas, kai drobė... O 
aplinkui kunigai ir šiaip žmo
nes juokavo, tyčiojos iš jo, 
klausdami, kad jeigu jis galėjęs 
kitus gelbėti, kodėl negalįs sa
vęs išsigelbėti. Bet jis nė žo
džio jiems neatsakė... Žinai, 
bučiau įmanęs, bučiau visus, 
tuos žvėris išmušęs Ale jis 
meldėsi ir prašė Dievo atleisti 
jiems, ir čiajau ramino vieną 
vagių, kurs iš skausmo^raudo- 
jo...

Ak, koks stebuklingas žmo
gus! Dagi skailsmais merdėda
mas jis galėjo mąstyti apie ki
tus. O juk jis buvo visų jų 
silpniausias...

Neužilgo kilo didelė audrą, 
ir diena visai sutemo, Ale uš

vis stovėjau ten, stovėjau va
landų valandas, negalėdamas 
atsitrauk tikino jo, ir laukiau...

tina ir jo sekėjai — ir nuėmė jį 
nuo kryžiaus^' Jie vadino jį sa-

taip, kaip kad aš jį vadinau. Jie 
visi jį mylėjo. Bet nemylėti j j 
negalėtų nė vienas -1— i 
negalėtų jį nemylėti...

Ant kryžiaus, viršum jo gal
vos, jie buvo parašę: “Žydų Ka
ralius”. Aš žinau, kad jus, žy
dai, savo karaliaus neturite; jie 
taip patašė tik, kad iš jo pasity
čiojus. Be|/jis, išlfikrųjų, buvu

nė viuias

ralius!
Hušima. Taigi mat, ir dėl vi

sa to mes netekome vietos! O 
kuo jis vardu?

Simonas. Jėzus, Nažarcnie- 
tlS. r

Hušima. Palauk, kaip jis čia 
tau sakė?... Kad neužmiršus 
visa lai papasakot Hošedni. '

Simonas. Jis sakė man: “Pa
laimintas esi, Simone, nesang 
svetimas būdamas, nei manęs 
visai nepažinodama^ o betgi iki 
buvai vienų vienas pasaulyje 
žmogus, mano sunkių naštą 
man nešti padėjęs”.
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Gegužinės prakalbos

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

COMPANYARMOURGRAND RAP1DS, MICH

Pirmoj^ Gegužės

Duoda $300

PRIRUGIMAS PILVE

3149 So. Morgan St CHICAGO

Box 96

spuogus ant skaros, se

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
vra

Inas, 
mas

. SMAR- 
Optome- 
kuris

Nesenai LSS. 256 kp. (laivo 
surengusi pramogos vakarų —( 
balių. Gryno pelno liko trisde-

ukrainų 
anglų — 
spėkom fe 
susirinki

DR. GLASER BUVO PAŠAUTAS, bet jau 
sugijo ir yra savo ofise.

šie j i 
mi

Reikale gero patarnavimo, prenumera
toriai prašomi laikyti telefono vir 
vę visą laiką nuo susisukimo ir susi- 
garankštavimo.

Ateikite ir pasikalbę 
kitę su jais ypatiškai 

jum* taip ir pasakys.
Arti Ashland Avė.

gaut ant išmokėjimo; taip- 
Drąsiai galima pas 

gausite Ame-

kas suras tuos žmones kas jkpašovė

Nuo bedarbės galima apsiginti 
tik perkant žemes.

Žalia virvė, kuri yra dalimi jūsų įreng
to telefono, turi tris vedėjus, kiekvie
nas padarytas iš daug mažtį varinių 
drotelių,

Draugystes Svetainėje. Susirin
kimas, be kita ko, priėmė seka
mų Rezoliucijų naujajam Rusi
jos Sovietų Respublikos atsto
vui Amerikoj,, d. Liudvikui Mar 
tensui, pasveikinti:

P«ttsburgh, Pa. — Darbininkų 
šventei, Gegužės Pirmajai, ap
vaikščioti buvo surengtas dide
lis Rusijos išeivių tarptautinis

Žmonių buvo atsilankęs ytin 
skaitlingas būrys. Aplamai., pra
kalbos padarė gerų įspūdį.

• , — Ateitis.

12th STREET
Tel. Kedzle 8902.

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

CHICAGO, ILL.

war 
eath 

Madiaon iL,

Rezoliucija Rusijos Sovietų 
Atstovui pasveikinti.

LIBERTY SECURITIES CO., 
Room 716 — 155 N. Clark St.

ei. Majestic 8617. CHICAGO

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentv. Rėmų Ir Stogams Popiero

SPĖČIAU Al: Malava malevojlmui stubų lividaua^po $1.40 ui gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

mi politinių kalinių naudai 
vedimui bylų otc. Beje, kuo- 

nularusi surengti kitų 
teatrų ir ba- 
i, kad ir jis

RUSSIAN-;

Ar Jus turite nesveikas a- 
kis, arba galvos sopėjimą?

Jeigu taip a- 
teikite pas Dr.

A. T -------jKSK gon,
per daug metų 
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. Pėtn. ir Nedėk nuo 
9 ryto iki 12:30 dienų. Subat. nuo 
12:30 dieną iki 9 vai. vak. Res. o- 
fisas prie 3341 W. 16th St. dėl va
karų ir nedėk pagal sutartį. Tek 
Didysis ofisas Canal 222. Res. 

ckwell 6112.

JOSEPH C, WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

2* S. La Salia 8L 
Telephone Central IMS 

Vakarai* L 
»11 W. tlnd Street 

Telephone Central WN

LIBERTY BONDS 
perkame 

. LIBERTY 
Puojaus cash

pa yra 
pramogų vakarų— 
lių. Reikia tikėtils 
duos tokių jau gerų pasekmių, 
nes musų kuopai priklauso ne
maža veikiau draugų ir draugių, 
kurie visuomet sugebi pate nkin
ti susirinkusių publikų.

Darbai anglies kasyklose visai 
sumažėjo. Dirbame tik po dvi- 
tris dienas j savaitę.

— J. Ukranis.

Jeigu telefono virvė susisuka ir susiga- 
rankštuoja, tūlos drotelės gali susi
laužyti. Pasekmė yra braižymo triuk
šmas receiver’yje kuomet telefonas 
yra vartojamas.

rengiamų Pirmos Gegužės iškil
mingų šventę. Kam nors tie 
melai įvarė didelio kinkų dre
bėjimo. Vietos fnlbrikminM, 
matydami! augantį darbininkų 
nepasitenkinimą, suskubo duoti 
jiems 
nimų.
įvelta astuonių vdlamlų darbp 
dienų, o kiti ir algas padidino

pavVkde bonsų.
Aplamai gegužinės iškilmės 

čia praėjo tvarkia.il ir ramiai, jei 
neskailyt vienų menkutį inci
dentų 
pasikėsinimų aht draugų lenkų 
kalbėtojo. — Darbininkas.

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

sija, nevirinhnas pilvelio, nusiabnėjitnas Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abeinas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieŠkojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bittęria, 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 rėkimas 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavo* kas sa
vaitė po butelj Salutaras, Billenat ir po 3 mėn. savo paveiksle pa

Musų miestelis nedidelis 
geroka “kempė”. Vis dėlto, 
yra susispietęs apstu* būrelis 
lietuvių. Turime dvi organizaci- 
ji: SLA. 102-rą kuopų ir LSS. 
256-tą kuopų. Abi gerai pasilai
ko. Pa v., praeitų (balandžio) 
mėnesį kuopon įšiltojo net pen
kiolika naujų narių. Taigi mes, 
yvcaverieČiai, galime pasigirti, 

kad tokioj mažoj lietuvių kolo
nijoj, o turime virš trisdešimt 
draugų soqia'li s t ų, organizuotų 
socialistu.

su Pančiakiniu Apdaru.
*

gas ir gardus iki paskutinio tru
pinėlio. Pirkite visą Star Kumpį, 
nes tai ekonomiškumas. Star La
šiniai yra tos pačios rųšies su di
deliu atsargumu parinkti tiktai 
geriausi kaip ir Star Kumpiai ir 
tokios pačios didelės vertės, pir
kite šiandien.
Paklausk savo mėsinihko apie 
Armour Star Kumpį ir-Lašinius.

Pirmų dfienų gegužės vietos 
LSS. kuopa buvo surengusi pra
kaltas paminėjimui didžiosios 
darbininkų, šventės, Pirmos Ge
gužės. Kalbėjo dg. F. Klcini- 
Ibanskas, iš Springfieldo, III. 
įerai paaiškino kų reiškia dar

bininkams gegužinė šventė ir 
tt. Taipjau prisiminė ir apie tuos 
((raugus, kur ditbar sugrusti į 
tamsias kalėji/mų kameras; su
grusti užtai, kad drįso viešai iš
reikšti Jai kų jie mano irjaučia. 
Paskui dar skaityta dg. Dėbso 
laiškas ir buvo dainų bei dekla
macijų. Tuo prakaltas užsibūk

Kumpis Kuris Yra — Su Pančekiniu Apdaru

KIEKVIENAS kumpis, kuris yra tinkamas dėl Armour Star, turi 
būti augščiausios rųšies. Mes atmetam tuos kumpius, kurie yra 
mažesnes vertės ir tiktai išrenkame tuos, kurie yra geriausi dėl

Armour Star. Po šito viso peržiūrėjimo visiems žinomi kumpiai yra 
išrūkyti ant tam tikros ugnies - 
Pančekinis apdaras kuris yra 
ant kumpių aptrauktas užlaiko 
sultis kurios paskanina kumpius 
ir produktus geriausiais •*-- 
Kumpiai toki koki jie turi būti. 
Užtat Armour Star Kumpis, ge
rai kepasi, verdasi. Jį gali gra
žiai ir lygiai supjaustyti. Apda
ras apsaugoja, ją kol jis atsiran
da ant jūsų stalo, jis yra sultin-

Jei justi pilvas nuolatos jus var
gina: jei jus jaučiatės vidurių išpūti
ma ir pilvo skaudėjimų; jei jus at
siraugiate gazu ir rugščur burnoje, 
jums reikalinga Laxcarin Tablets.

Laxcarin vidurių plytelės suprn- 
tama, duos greitų pagelbų, bet jus 
padarys dar daugiau: jos išvarys 
nuodingus gazu.s, kurie pagimdo rū
gimų maisto ir pilnai išvalys atnau
jins 
galės gerai virškinti maistų be dirb
tinės pagalbos.

Jei jus kankina vidurių užkietėjl- 
žarnų neveikimas, nevirškini- 
galvos skaudėjimas, netekimas 

apetito, priaugimas pilvo, gazų išpū
timas, Laxcarin yra geriausiu jums 
dalyku. Chroniškose, užsisenėju- 
siosu ligose geriausiai užsisakyti už 
liktinai dėl pilno gydymo, tai yra 
šešias dėžutes už penkis dolerius. 
Arba jus galite užsisakyti tik vienų 
dėžutę už vienų doleri, jei jūsų li
ga nėra užsisenėjusi.

Laxcarin iš priežasties jo gerumo 
daugelio pamėgdžiojamas. .Ner 

’eiskite shu kam-nors jus suklaidin
ti. Visokie pamėgdžiojimai gali 
jums užkenkti. Rašykite tiesiai i 
Laxcarin Products Co., Dept. L-2, 
Pittsburgh, Pa., kadangi Laxcarin 
nėra pardavinėjamas aptiekose.

(^Apgarsinimas) i

črand Rapidso susipratu 
dalikliui n kai šiemet iškil 

ngai apvaikščiojo tarptauti 
darbininkų solidarumo šven 
-—Pirmų Gegužės. 
—1 lietuvių, rusų, 

lenkų, žydų, finų ir 
socialistai bendromis i 
surengė grandioziškų 
mą Turner Hallėj, kur kalbėjo 
penki kalbėtojai, jų tarpe ir St. 
Jobu Tuckeris, iš Chicagos. Pa
starojo prakalba (jis 'kalbėjo 

dvejai# atvėjails) buvo įspūdin
ga. Nuolat ir nuolat minia jį 
pertraukdavo ilgais ir trukš*- 
mingafel aplodismentais. Kadan 
gi svetainėj buvo daug spešėlių 
ir nesjM'šų “tvarkos dabotojų,” 
tai kalbėtojas ir jiems gerokai 
užvažiavo.

Neveizint to, kad diena buvo 
labai negraži, tat žmonių prisi
rinko pilna Turner svetainė. 
Jų ūpas buvto stačiai neišreiš
kiamas.

Vietos kapitalistų spauda jau 
senai skleidė įvairių melų apie

yra aptieka, kuri yra įsteigta su-teikimui sergantiems žmonėms 
geresnio, daugiau užtikimo ir pas-kučiausioa dienos medi kalio pa
tarnavimo. , . ’ , ...

Mes turime pilnų skyrių patentuotų vaistų ir naminių gyduolių.
Musų smulkmeniški daiktai, toiletiniai daiktai, kvepylai yra 

geriausi. . v . . , . L . . . .Musų vaisiai ir chemikalai yra tyriausi ir musų receptai sutai
somi vien tik registmdtų aptiekorių.

SERGANTI ŽMONĖS
Jeigu jus sergate kokia chroniška, nervų arba sudėtine liga, 

kuri reikalauja patarnavimo specialisto
PAMATYKITE MUS TUOJ AUS!

Musų gydytojų štabas yra specialistai ir turėjo didelį prity
rimų per daug metų medikalės praktikos. Jie vartoja vėliausias 
ir pačias moksliškiausias metodas gydymui chroniškų ir nervų 
ligų-

Jie daro visų phyziškų ir laboratorijos egzaminavimų visokių 
atsitik jmų. - Si . A i

Jie buvo labaitpasękiuihgi gydyme daugelio sunkių ligų. Atei
kite ir pasimaukite su jais tuojaus. Atidėliojimai yra pavojingi. 
OFISO VALANDOS: 10 rytų iki 12 vai. dienų. 4 iki 8 vai. vak. NE
DALIOMIS nuo 10 iki 2 vai. die,na.
PATARIMAS VISAI DYKAI
Jai jie jums negalės pagelbėti, ji<
1616 W. 47th St-

BONDS
Nealidėliojame—Bile 

kokių sumų
$50, $100 $500 $1,000

Mokame augščiausią kainą.
Ypatos gyvenančias užmiestyje gali 
..atsiųsti bondsus registruotuose., 

laiškuose
Mes išsiusime jums ta pačia diena 
pinigus, kuomet gausime boudsų.

Ateikite — Rašykite — 
Telefonuokite.

Vėliausios Europiejiškos ir kitos 
metodos.

Jei jus turite kokių vidurių ligų, kepenų, 
kraujo arba Žarnų; spuogus ant skuros. se
nas žaizdas, nustojimų STIPRUMO arba a- 
petito, kokį gėlimų arba skaudėjimų arba 
kokių užsisenėjusių ligų, 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-

Laxcarin padaro pilvų gerame sto 
vyje j penkias minulas.

True translation filed wi h the post- 
master at Chicago, III., May 7, 1919 
as reųulred by the act of Oct. 6,1917

Gegužinė šventė 
Pittsburgė.

Liberty Bondsus 
dali Išmokėtų, bondsus ir 
savlngs stamps nuper? 
Ėmei and Co., 740 W. 
kampas st., kampas
Room 232, 2ras augštaa, viri Famouc 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
I vat Nedaliomis nuo II iki 1.

Būdami svetimoj žemėje, bet 
mintim|is tenai, gimtojoj šalyje, 
mes su stropumo ir pilno soli
darumo jausmu tėihįjame į Ru
sijos Didžiausios Revoliucijos 
didvyriškus darbus ir esame įsi- 
tiikinę, kad Jus , Drauge, kurtu 
su Jūsų bendradhlrb'iais, 
nepaisant visokių pinklių ir sun
kenybių), sugebėsite tinkamai 
ginti Tarybų Rusijos ręikalys 
nuo bjauriųjų kapitalistiškos 
geltonosios spaudos užpuolimų.

Mes, Rusijos išeiviaįĮ, siela ir 
kurni (^ame su Tarybų Rusija 
ir tikimės, kad yra netolimas 
tas laikas, kada atsidarys rube- 
žiai ir mes gausime progos ak
tyviai prisidėti prie musų tėvy
nės surėdymo musų brolių už
tiestais pamatais.

PSrmilninkas V. Tamulaitis 
Sekretorius R. Yuodis.

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europines metodos.

C H. HAIR M. D.
Mentor Bldg.

Paimk elevatorį. Kambarys 122
Prieš North American Cafe

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

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų

Rezoliucija:
Mes, Rusijos išeiviai: ru^ai, 

lietuviai), ukrainiečiai ir kiti,— 
susirinkę su viršum 1000 žmo
nių į Lietuvių Mokslo Draugy
stės Svetainę, 142 Orr St., Pitt
sburgh, Pa., apvaikščiojimui 
tarptautinės darbininkų šventės, 
Gegužės Pirmosios, siunčiame 
Jums, Rusijos Socialistinės Fe- 
daratyvės Respublikos atstovui, 
musų pasveikinimus ir geriau
sius linkėjimus.

36 Wset Randolph St.

mis 10 ryto iki 1 vai. dienų

KUR NIEKAD NEBŪNA BEDARBES
Pas mus atvažiuoti reikia pirkti tikietas į Bart. Trauki- 

nisišeina nuo Harrison st. ir 5th avė., Chicago, pusiau 12 
valandą vakare, o norint pigiau, tai galima važiuoti per 
vandenį. Laivai išeina nuo Michigan avė. ir Water si. 
utarninke, 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. Far- 
mų yra visokių, kurias galim 
gi kelios ant miesto namų mainymui 
mus važiuot arba rašykite įdėdami markę, 
rikos Ūkininką ir farmų surašą dykai. • 

AMERIKOS ŪKININKAS.

[erai dirbt.

o krutinę. Vidurių rėžimai 
mėnesių išgerdavo* kaa •» 

^veiksle pa
.nHėinii.fok] skirt upių kaip tarp dienos ir nakties. Dabar laūėiuot 
nnagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistu ge- 
raitejistei ir imsau visiem savo draugam ir pažįstamiem sk tokiais 
itailiKimais patariu utioširdiai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INST1TUTION J. Baltrenas. Prot.

1707 So. Halsted SU Telephone Canat 6417 ChJcagO, Ui.

ThePeOPLES t

d ') K !
1 '•UiS [J

J

tvarkia.il


n
m | 11 g p|k| ;r || • Kryžius yra bešališka organiza- kontrolei. Kovotojai I 

rija link priešų ir draugų, link --------|

IMK LITHUANIAN DAILY NKWt

1739 SO. HALSTED SI 
CHICAGO, ILLINOIS.

Tel.phon« Canal UN
Naujienos eina kasdiena, ilskiriant 
aedSldienlus. Leidtia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St.. Chicago. 
ūk —* Telefonas: Canal 1506.

Uisbakomoji Kaina:

Metras *.5,«••*••■•••••••••• 66.6® 
Pusei meto •••••• 
Trims minėsi mus 
Dviem minėsiant 
Vienam nfneriui

.45

Suvi»nytott Valstijoaa, M ChlcagoJ, 
pačtu: M

Metini • »................. ••• 55.00
Puiri mato  ............................ 8.00

Vienam minėtini..........•••«•• 05
Pinigus reikia slyst Pačto Money 
Orderio, kartu su užsakymo,

True translatlon ftled wlth the post- 
master at Chicago, III., May 7, ll>19 
as rcųuired by the act of OcL 0,1017

Lietuvių Raudo
nasis Kryžius. ,<

tautų, šalių, tikėjimų ir klesų, Į Susivienijimą!^— tai kų aš 
nėra rdkato organizuoti skir- noriu pasakyti. Eikime į Susi- 
tingų Raudonųjų Kryžių. Ameri vienijimų ir padarykime taip,kadi 
koj yra tik vienas Raudonasis Į iš jo bėgtų anie keli tautiški sa- 
Kryžiu# ir nėra abejonės nebus liuninkai bei Chicagos-New 
leista organizuotis'jokiems sek- Yorko tautininkų “kempių” de- 
tantiškieins Kryžiams. Jeigu lie-1 magogai. Jeigu visi) sųjungie- 
tuviai nori teikt pagelbų Lietu
vai, jie gali veikti po Amerikos 
Raudonojo Kryžiaus globa ir 
kontrole Pasiskelbimas būrio 

žmonių savęs Lietuvių Raudo
nuoju Kryžium bei jo skyrium 
ir rinkimas aukų ir kitko jam— 
reiškia peržengimų ir šalies įs
tatymų ir Raudonojo Kryžiaus! 
principų, tuo' labiau, kad pas 
mus jis tveriamas religinių ir po 
liti Akų sektų. Lietuvių Raudono
jo Kryžiaus da nėra visame pa
saulyj, jo nėra, nebus ir būt ne
gali nei Amerikoj. Tie, kas ragi
na jį tverti arba skelbiasi esą Į 
skyriais bei viršininkais jo, sih| 
žiniai meluoja.

| čiai butų priklausę tokiam Susi- 
Į vienijimui*, tai šiandie jo vairų 
turėtų ne tokie Račkauskai, Ba-

I tačiau Bradčiuliai ar Lopetom, 
I o musų draugai — kati ir patįs 
“kairieji”. Taip, jeigu mes šito 
dar nepadarėme, tai privalome 
padaryti — jeigu norime skai
tyti save esant socialistais, dar
gi “kairiausiais”. Musų priešai 
(taigi ir Susivienijime esantįs) 
netaip bijo musų išlaukinės iš
vaizdos; neto/ktak mes esame 

Į “kairus**, ir kiek “dešinus”, o to, 
kaip mes sugebame kovoti prieš 
juos. Ne “kairaus” vardo, o 
tižslių darbų -r ve ko jie bijpsi.

Tatai — bukime tikslus savo 
darbais.

Bėgt iš Susivienijimo, 
ar ne?

NAUJIENAS, CEIeagDj III.
■■■■■■^^*S!5S"*SBSt5SBSSESSBSH!

True translatlon filed with the post- 
raaster at (’hieago, III., May 7, 1911' 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Sovietų Rusija trokšta 
taikos.

Keletas savaičių atgal lietu
viški tautininkų ir klerikalų 

diplomatai iš Šveicarijos prane
šė, buk internacionalis Raudo
nasis Kryžius pasižadėjęs pripa
žinti Lietuvos Raudonąjį Kry
žių, jeigu Lietuvai bus duota ne- 
prigulmybė. Supraskite, jeigu 
bus duota neprigulmybė. Bet tie 
patįs diplomatai ir jiems prita
rianti elementai Amerikoj tuoj 
ėmė rėkauti, kad tuoj .pradėjus 
tverti Lietuvių Raudonojo Kry
žiaus skyrius ir rinUti pinigus, 
drapanas ir kitkų. Duota vėjo 
Am. Lietuvių Daktarų Dr-jai už 
snaudimų, nes ji pirma turėju
si pradėt darbų.

Kada girdi tautininkus besi
giriant, jog lietuviai vos vienų 
amerikonų bandę apginti Lietu
voj ir šituo faktu ątkartotinai 

didžiuojasi, kada matai juos 
dirbant diplomatijos darbų vien 
tik pasįgirimais, po priemenes 
vaikščiojimu ir puotų rengimu 
net repo Eteriams, kad tik šitie

(Kelios pastabos)

kadh matai juos organizuojant 
lietuviškų “vaiskų” bolševikams 
ir lenkams mušti, kada Lietuvoj 
jie tveria ir ardo “ministeri

ja#” veik kas savaitė ir renka 
“prezideptus#, tuomet tik nesun
ku darosi suprast, kad ir Lictu- 
Cį Kryžiaus Skyrių tvėrimas 

bartinės kondicijas turint 
kaip tik ir yra tautininkų ir kle
rikalų darbu* Jei tik kas sugal
voja ka nors vaikiškų, neracio- 
nališkų — jis būtinai sutiks prie 
jautų pas musų nacionalistus ir 
klerikalus.

šitų priekaištą mea darome 
jiems ne todėl, kad butume prie 
šingi Raudonojo Kryžiaus dar
bui, kad pripižintume jį nerei- 
kalingiju Bet reikia skaitytis su 
faktais. Juk Lietuva da nėra 
pripažinta nuprigu^mjnga val
stybe ir kažin ar bus. Todėl Lie
tuvoj ir dabafhėra jojtta Lietu
vos bei lietuvių Raudonojo Kry
žiaus ir gal nębus. šito Kryžiaus 
užduotis mes galime atlikti tik 
per Amerikos Raudonąjį Kryžių 
bei w Intcrnacionalį Raudonąjį 
Kryžių, kurio dalim yra Ameri
kos Raudonasis Kryžius.

Kiekviena valstybė turi siyvo 
Raudonąjį Kryžių. Lietuva nė
ra da ir kažin ar bus pripažin
ta valstybe, nežiūrint to, kad jos 
tautininkai Ir klerikalai skelbia 
jų tokia, todėl ji negali turėti pa 
šaulio pripažinto jos Raudono
jo Kryžiaus. Juk tai ir nesvarbu 
kuomet jų globoja Raudonasis 
Kryžius tų valstybių; kurių glo
boj ji randasi. Sakyti, kad savus 
Raudonasis Kryžius geriau rū
pintųsi lietuvėlis, reikštų mes
ti dėmę ant visų šalių Kryžiaus, 
nurodant, jog tai nėra bešališ
ka organizacija.

Tik todėl, kad Raudonasis

Tikiuosi, tūlas "“kairysis” dra
ugas, perskaitęs šį straipsnelį, jo 
autorių būtinai “apkrikštys” ko
kiu nors socialpatriotu ar panau 
šiai. AŠ mat žadu kalbėti... apie 
buržuazinį Susivienijimų Lietu
vių Amerikoj, tų patį susivieniJ 

j imą, kurio sariams-socialis- 
tams nesenai užkonumduota:

“eįkime laukan!“
Kraštutinysai musų Sąjungos 

elepientas turbūt mano, kad išė
jimu iš Susivienijimo bus atsie
kta visko: apsivalyta nuo “bur-i 
žuazinės įtakos6 ir atsiekta “ga
lutinos pergalės’*, kitais žodžiais 
—“naujos soeializmo tvarkos“, 
Kad taip yra, tai liudija kraštu- 
tiniujų spauda. Pav., pastara
jame Jų tiesos numeryj tūlas 
širšinas išdidžiai klausia: “Tai
gi, jums, draugai iš vilkių.su
sivienijimų, sakau: Ar jums bus 
garbe išduoti raportas iš savo 
veikimų jau laimėjusiam savo 
teisei proletariatui ant rytojaus 
po Socialės Revoliucijos?“

Aš, suprantama, to rašytojo 
sapnus apie jau laimėjusį savo 
teises proletariatų, paliksiu ne
atspėtus: šiame atsitikime jam 
puikiai patarnaus p. Olšcvskio 
“Sapninykas”... A^ statysiu kitų 
klausimų, būtent: apleisti Susi
vienijimų, ar ne?

Spcclalė Frazier Hunt koresp.
(Copyright 1919, by the Tribūne Co.)

MASKVA, BaJ. 20.
Visur Rusijoj dabar didžiau

sios vilties dcdaųia į Ameriką. 
Ta viltis yra daug gilesne negu 
kad troškimas gauti Rūdijos 
valdžia* pripažinimų, arba ūmių 
industrinę paramą. Rusija jau
čiasi, tartum tūkstančiai drau
giškumo, idealų ir demokraly
bes ryšių rištų ją su Amerika. 
Taip regis jaučia kiekvienas ru
sas. Man dar esant Šiaurės Ru
sijoj ne vienas kaimietis vežėjas 
pasakojos, kaip^įic svajoja apie 
Ameriką ir kaip jie tikisi\kad 
ta didelė naujojo pasaulio žmo
nių valdoma šalis suteiksianti 
jiems pagelbos.

, Čia, centralinėj Rusijoj, aš gir 
džiu tų patį balsų. Rusai pasitiki 
Amerika ir jie myli amerikie
čius.

Tasai didis pasitikėjimas A- 
jnerika, ir nepajudinamas pasi
ryžimas ndbei>alcisti iš r a n- 
kų visą to, 'ką gera

šiandie dar yra tokios,

“Kairieji” širšinai, žinoma, 
gali svajoti apie “iškovojusį sa
vo teises proletariatų”, apie val
stybės išdils šelpimui sužeistų 
ar sergančių darbininkų — jie 
gali svajoti apie viską. Bet ap- 
linky
kad darbininkams būtinai yra 
reikalingos susišelpiamo organi
zacijos, kartu ir Susivienijimas. 
Jokios “kairiųjų” širšinų dekla
macijos jų nuo to neatgrasius, 
bent didelės jų daugumos. Žino
mi Susivienijimų gali apleist 
visi “kairieji” ir tūli jų pasekė
jai. Bet Susivienijimas dėlei to 
nesugrius. Kaip tik priešingai:, 
tasai pasitraukimas — kaip jau 
sakiau—sustiprins jame kraštu
tinį atžagareiviškųjį elementų, 
tų elementų, kur New Yorko sei
me kartu su klerikalais bambė
jo... poterius! ,

minusin apsireiškimu, kuriuo
du visoj toj pervartos painiavoj 
vyrauja. Rusijos revoliucija tai 
nę toks paprastas daiktas, kiurį

Sakykime, vieną gražią dieną 
“kairieji” atsiekia savo: išeina 
iš Susivienijimo ir jis ima ir su
griūva. Kas tuomet? Ar sug
riuvus Susivienijimui ant jo pa
matų, y t Feniksas iš pelenų, pa
kils nauja geresnė organizacija 
arba kadir valstybėse iždas? Rim 
ti, nusimanantįs apie dalykus 
žmones šitai pasakai niekuomet 
'netikės. Graikų legendos he
rojaus žygiai tegali pasikartoti 
tik “kairiųjų“ širšinų vaidentu
vėj... Mes tikime tik į tveriamą
jį darbą. O šiame atvėjy jisai 
yra: eit į Susivienijimą! Eit ir 
dirbti ten, žinoma, neužmirštant 
to, ka'd dirbant jame visko at
siekti negalima. Tai yra tik 
menka dalelė to didžiojo darbo, 
kurį mes turime paveikti už ga- 
lutinžg savo pasiliuosaviimj—so- 

cializnią. Pagalios, socializmas 
juk nereiškia rezignacijos, pa
bėgimo nuo viso, kas tuo ar ki
tu žvilgsniu yra bloga. Kaip tik 
priešingai: užtai mes ir kovoja
me, kad yra blogas. — Nuo šu
kavimų “eikime laukan!” Susi
vienijimas dar nesugrius. Jeri- 
kono mūrų istorijai nelemta 
pasikartoti... Taipjau mes nepa- 

I kelsime ir visos dabartinės tvar- 
sui savo pozicijas, atiduoti jaslj<os demonstruodami tik savo...

ir išaiškinti, arba jos klausimus 
išrišti. Rusija pati nesuranda 
jai išrišimo. Rusija pati nesiži- 
no, k:A» daryti. Ji mato tik, kad 
ji turi kovoti ir per vargą ir ba
dą pati sau išeinamojo kelio su
sirasti.

/

Visi kenčia. į

Revoliucija palietė kiekvieną 
ir kiekvienos klesos žmogų, ku
ris tik buvo Rusijoj ir joj veikė. 
Vienas kadaise buvęs stambus 
politikoj lyderis, kurio nuosavy
bė tapo atimta iiJ rūmai nacio- 
ifhlizuoti, ir kurią dabar visai 
suvargęs ir nuskuręs gyvena 
nękurintuose, šaltuose kamba
riuose, skundėsi man
talkininkus dėl jų, kaip jis sake, 
“kvailumo ir visišlio neišmany
mo”, kad jie neatsiuntę didelės 
armijos Rusijon bolševikams 
sutriuškinti. Betgi kiek ilgiau 
išsišnekus jis pasakė kad, šiaip 
ar taip, jis turįs pripažinti, jogei 
niekas kita kaip tik revoliucija

kiekvienų bevielio telegrafo ži
nutę, skelbiančių apie einamų
jų kovą dėl Rusijos ateities.

Aš tik dabar, Čia būdamas, at
siknojau apie tai, kaip sovietų 
lyderiai priėmė žinių apie pa
kvietimų Rusijos atstovų į Prin-f 
cų salas. Tie žmones, apie ku
riuos pasauliui skelbiama kai
po apie žiaurius, kraujo trokš
tančius desperatus ir žinogžu- 
das, kada jie atsižinojo apie tą 
pakvietimų, jie verkė iš džiaug
smo ir puldami kits kitam į glė
bį bučiavos; jie džiaugėsi, kad 
štai dabar jie turėsiu progos 
laisvai ir viešai pasikalbėti su 
pasauliu ir su žmonėmis, kurie 
prieš juos kovoja. Dalykasbet- 
gi virto kitaip: anti-bolševisti- 
nės grupės atsisakė dalyvauti — 
atsisakė, kaip sovietų lyderiai 

mano, ačiū tafti tikrų talkinin
kų grupių įtekmėms — ir vi
sas tas Princų salų dalykas nu
ėjo niekais. Bet užtat jis dar 
labiau sustiprino sovietų val
džių.

Amerika palankesnė Rusijai.• > r
Bolševikams priešingos gru

pės paleido gražiausių retorikos 
fajerverkų, kuriais jos griežtai 
atsisakė priimti talkininkų pa
kvietimų dalyvauti konferenci
joj Princų salose, tuo tarpu 
kad bolševikai, iš kurių tikėta
si, kad jie atsisakys, ne tik neat
sisakė, bet su didžiausiu noru 
sutiko tarties. Pienas suiro, bet 
ta aplinkybė Nukėlė amerikie
čiuose daugiau užuojautos Ru
sijai. Dabar sovietų .valdinin
kai pasiliki, kad Amerika norės 
clgties su jais'teisingai ir nuo
širdžiai. • • • - Jie laukia dar piikvietimo ki 
on įonfercncijon. Sovietų val-

jriimtų ir ji prisiruošus daryt 
didelių nusileidimų. Nuo kai- 
kurių prindipųjji jokiu budu 

 

icatsisakys, betljų taikymą na- 
nie apsiimtų stipriai sušvclnin- 
i

Šiandie s

ir keikė

......... 1 !—T!» 

pridkaištų krinvendijaf, kad ji 
“gyvena ant mėnulio.” Tą patį 
jiš pasakė ir atsikiriems žmo
nėms, ir partijai — Leninas, a- 
pie kurį pasaulis mano, kad jis 
tegalįs tik svajoti ir ardyti.

Kam tarnauja SLA 
organas.

Rezopuc^ca /prieš Tėvynės 
krypsnj.

Wearver, III. SLA. 102 kner
pus susirinkime, balandžio 6, 
išnešta rezoliucijų, atkreiptų 
prięš Tėvynės redaktorių. Rezo-

Kiekvienas žmogus, 
bent vaikščiodamas dar nesap
nuoja, žino, kad išėjus* iš Susi
vienijimo šituo nieko nebus at
siektu. Atgaleivusis gaivalas, 

kurį dabar norima “apveikti” 
pasitraukimu iš Susivienijimo, 
faktiškai liks dar labiau sustip
rintas. Tuomet jisai elgsis kaip 
tinkamas džiaugdamasi tokio 
širšino ir kitų “išrasta” iliuzija 
apie “laimėjusį savo teise# pro
letariatų”... Dar daugiau, jis sta
čiai bus dėkingas “kairiem- 
siems” širšinams už jų atžaga- 
reiviškų žygį. — Atiduoti prie-

kuris

iiųjų Rusija kito 
cesnė, ir ji nori -tarties dėl tar
tos. .Tai yra Rusija, kuri pada
rius revoliuciją, dabar nori jau 
dirbti. Tai yra Rusija, kuri no
ri gaut iš Amerikos žmonių, ka
ntata ir mašinų. Ji žino, kad 
lorint visa to gauti, ji turi kai 
tą pati padaryti, duoti kurių- 
nekurių garantijų. Ir ji prisi
rengus jų duoti. Ji prisirengus 
derėties su Amerika ir su tal
kininkais, kad Išsiderėjus sau 
M’ogos gyventi.

Amerika vien tik pasakų apie 
Raudonąjį terorą tegirdėjo ir tik 

( uoliąją revoliucijos pusę tema- 
ė. Ji kol-kas dar nesupranta tos 

didžios milijonui žmonių sukili
mo idėjos nesupranta tų žimo-

bet jos redakcija atsisakė iš
spausdinti, esame priversti krei
pties į pašalinį laikraštį. Tiki
mės, ktfd Naujienos neatsisaką 
duot vietos musų kuopos seka
mai rezoliucijai:' —

Mes, SLA. 102 kuopa, reika
laujame, kad Tėvynės redakto
rius vestų musų Susivienijimo 
organą nors kiek labiau darbi
ninkiškoj dvasioj. Juk Susi
vienijimai) priklauso darbinin
kų klesos žmonės, bę skirtumo 
įtikėjimo ir pažvalgų, todėl 'ir 
musų organas turėtų daugiau 
darbininkų reikalams tarnauti. 
Dabar Tėvynės redaktorius mu
sų organą turi užėmęs daugiau
siai tautininkų ir klerikalų rei
kalais; rūpinąs daugiau tauti-* 
ninku ir klerikalų politika negu 
darbininkų ‘reikalais; nežiūri, 
kad klerikalai stengias prieš 
mus ir griauja musų SLA., skel
bdami, kad tai esanti ♦“bedie
viška” organizacija: Tėvynės 
redaktorius turi daugiau sim
patijos tiems musų priešams ne
gu. darbininkams, iš kurių visa 
SLA. organizacija susideda. Tė
vynės redaktorius teisinas1, kad, 
girdi, daugiau SLA. narių užgi
rių dabartinę Tėvynės pakrai
pą negu atsirandą priešininkų. 
Kodelgi mes nematome paduotų 
rezoliucijų prieš dabartinį mu
sų sifnianymą, bet visi daugiau 
pritaria nadjicihs 'sumany
mams. Taigi musų SLA. 102 kp. 
pritaria rezoliucijai 14-tos kuo
pos iš Clevcland, O., kuri tilpo 
Tėvynės 13 numeryje.

Mes norėtume, kad ir kilos 
SLA. kuopos paremtų musų rei
kalavimą ir gintų musų organą 
nuo buržuazijos užgulimo.

Vardu SLA. 102 kp., 
Jojn<s Ukanis.

dargi su visais kareiviais ir gin
klais — šitokį darbų galėtų at
likti tik galutinai išėjęs iš krie
no generolas, ar sužinus parsi
davėlis.

Tokio generolo rolę pori su- 
lošt musų “kairieji**^ kiršinai. 
Dešimts tūkstantinę lietuvių da
rbininkų minių jie taikosi pa
vest į rankas kelių tautiškų sa- 
liuninkų bei profettionalių de
magogų, susispietusių Chicagos 
ir New Yorko tautininkų “kem
pėse”. Ir kartu palikti jiems virš 
šimtų tūkstančių tuiįtb/kųrį’ųię 
galėtų sunaudoti kadir priešais 
kovojantį (širšinai sakytų: iško* 
vojusį) už savo teises prpletari- 
atų! Ir jie dar kalba apie minių 
Teikimą... kalba, o patįs bėga 
nuo jų, paveda jas savo priešų

širšinišku “kairumu**.

Tatai— į Susivienijimų! Kuo 
daugiau socialistų Susivienijir 
me, tuo mažiau vilties tautiškų 
“kempių“ demJįogams pasilik
ti jame. To jie labiausia bijo. 
Padarykime todėl taip, kad ta 
jų baimė išsipildytų ir — kuo- 
verkiausia. — Genių Dėdė.

*------------------ >
Redakcijos Atsakymai j
P. S. Rindokui, Ind. Harbor, 

Ind. — Klaidos atitaisyti nebe
galėjome, kadangi tamstos pas
taba atėjo po tuo, kada laikraš
tis buvo atspausdintas.

Sereda, Gegužės 7 <1., 1919 
i 

sų tautiečiai ir draugai Ameri
koj. Butų laibai linksma, kad 
kaip nor| galėtų mus pasiekti 
čia Naujienos, arbA kad ir koks 
kitas lietuvių laikraštis, kurs 
suteiktų mums pageidaujamų 
žinių. Taip mes tų lietuviškų 
žinių ištroškę..,

$iaip mes Amerikos lietuviai 
kareivio# .esame viuii sveiki ir 
drūti. Nė vienas turi pasirin
kęs jau ir po “barišnę” ir tik 
laukia, kad gavėniai pasibaigus 
galėtų vesti. Na, po Velykų bu
sim drutesni ir pašokti vestu
vėse. Tamstoms gal juokai, c
kad Dėdės Šerno lietuviai karei
viai renkasi čia salt nuotakas. 
Dalykas toks, kad eina žinios, 
jog turėsime čia pasilikti iki 
1923 metų. Tat esame prisi
rengę zemliankoj apb'igyvcili. 
Tie, kur palikome savo merge
les Amerikoj ir tikimės pas jas 
sugrįžti siunčiame joms* daug 
mulės žodžių.

—Pvt. Joseph S. Klimson, 
Co. M. 339 Inf. A. F. F. 

Arcbangel, Russia.

E

Revu Rėvai

tri-

Mokėjimas nedirbant uždirbti
■ • . f I '1

Vienas Omahos biznierius— 
jo vardas Geo A. Roberts 
mis mėnesiais uždirbo jaVais
gryno pelno $2,200|00(H žod

žiais: du milijonu ir du šimtu 
tūkstančių dolerių.

Trimis menesiais.
Ir kad tuos du milijonu ir du 

šimtu tūkstančių dolerių gry
nais “uždirbus”, jam nereikėjo 
'ne sėti nė pjauti, o tik liepi tai
meriams savo javus jo svirnai) 
sukrauti.

Plėšikas?
O ne. Labai pagerbiamas pi

lietis, patriotas ir nepermaldau- 
jamams socializmo priešas.—xy

Vienas dėdės Gom perso fellų- 
rėišių organas šitaip sveikina 
'Kanadtte darbininkų'! kongresb •• 
užmegstąją Vienų Didžiųjų Uni
jų:- /•

“Tie ‘vienos didžiosios unijos’ 
organizuotojai tai arba naujo
kai darbininkų judėjime, arba 
niekšai, arba raudonieji revoliu
cionieriai”.

O kų, gražiai? A la surpaipių 
didvyrių žodžiais, tik iš antrojo 
galo. —- xy.

True translatijrfh filed ^vith the post- 
niaster at ihlcago, III., May 7, 1919 

 

as reųiilrcd by the act of Oct. 6,1917

Kareivio laiškas iš 
Archangelsko.

Archangelskas, Rusija, kovo 
191 (J. — Brangios mimo Nau- 
Kai šfianciie švente tai

pamatiniai tos revoliucijos daly
kai esu toki, kokių Rusijai ir 
reikėję.

Tų pačių nuomonę aš nuola
tos girdžiu visur, visose sovietų 
valdomose srityse. Žmopės, ku- 
ric eilini. i n tojo
nuo bolševikų viešpatavimo, (la

bai’ pripažįsta, kad revoliucija 
turėjus tiesos, kad ji buvus rei
kalinga ir kad Rusija išeisianti 
iš jos gražesnė, skaistesnėj ir 
daug geresnė, negu ji kada nors 
buvus. Socialistinės demokrati
jos idėja savo šakinis įleido į pa
čių šalies širdį, ir iš ten jau nie
kas jos nebeišraus.

Tūkstančiai žmonių, kurie 
per ištisus melus kovojo prieš 
sovietų valdžių, dabar jau tai
kosi su valdžia, nes jaučia, kad 
dabartinėse aplinkybėse Rusija 
guli būt^ atgaivinta, atsteigta 
veikiant lik išvien su bolševi
kais.

Nori Amerikos pagelbos.
Togidel tie žmonės, tie sunai

kintieji sluogsniai nori, kad A- 
merika suteiktų pagalbos; kad 
ji leistų gabenti iš Amerikos vi
sų reikiamų daiktų, idant butų 
galima greičiau atsteigli šalį.

šiandie Soviėtų Rusija lauk
te likikia iš Paryžiaus pakvieti
mo dėl taikos tarties. Jie tikisi, 
kad ne kas kitas kaip tik Ame
rika užsis
Rusiją ir pristatysianti jos bylos1 žemės.
pusę — ir jie godžiai gaudo Lijos susirinkime Leninas darė si Lietuvoj, nei kų beveikia mu-

9.
j ienos:

turiu valandėlę laiko parašyti 
jums keletu eilučių iš tolijnio to
limo krašto. Žinoma, apie save. 
Dar tik vakar parvažiavom į 
Archangelo miestų. Visų-pirnia, 
suprantamas dalykas, apžiurėjo

dnlykų pasaulyj. Bet tą dviejų 

šalių simpatijos ryšiai bus ar
čiau užmegsli, ir kada bus pa
žinta tikroji tiesa, tada įvyks 
gražiausias tarp jų susiprati
mas.

Kad bolševikai pasiekė savo
augščiausilos galios, jie buvorsų-( įmisų sveikatą ir ar daug “au- 
sirupinę vien tik varginčiau- "pintinių’* užsiauginom. Jų atsi- 
siais darbininkais ir kaimie
čiais. Jie svajojo apie pakėli
mą visų lygion augštumon. Bet 
vadovai pastebėjo, kad viena 
gentkarte jie negalės visų žmo
nių masjių 0ugštyn /pakeltu o 
tik' viiršesniąįias nutraukti že
myn. Tatai jie traukė jas že
myn, ardė, naikino. Vienok da
lykai virto blogiau, negu buvo 

jilira, nes pašalinant sugeban
čius žmones jie neteko brangių 
rankų, kurtas galėtų reikalingą 
šalies gyvenhniri darbą dirbti. 
Tat dabar jie stengiasi atauginti 
naujas rankas suardytai valsty
bei atsteigli!, ir kad to atsiekus, f '
jie palengva traukia vėl darban 
žmones, kuriuos jie pirmiau bu
vo atstūmę, parbloškę. , 

Bolševikų vadai, galų gale, su-

rado, ir todėl turėjome eiti pir
tim kad kiek nuo tų augintinių

kareivių 
tlį ir yi- 
po mie-

Buvau

gyve-

Per užgavėnes turėjau gero 
laiko. Gavau iš rusti 
balnų, o iš ūkininko ari 
sų kone dienų jodinėjau 
stą, kad jį apžiurėjus, 
ir sodžiuje.

Žmonės labai vargiai 
na. . 1

Buvome jau atlankyt ir mies
te gyvenančių savo tautiečių. 
Labai graudu buvo sužinojus, 
kad musų draugas, Antanas 
Galvomis, apleido mus amžinai. 
Tai buvo linksmas vyras ir ge
ras dainininkas, kilęs iš Kauno 
gubernijos.

Labai liūdna, kad negauname

Taip bloga, taip dar blogiau.

Ekstra kairieji tik šaukia ir 
šaukia:

—Šalin inteligentai!
Orait. Bet be inteligentų da 

blogiau. Pavyzdys: kada broo- 
klyniškę Kairiųjų redagavo in- 
tcligentas, ji buvo sočialistiškas 
laikraštis, o kaip tik pasičnič jų 

redaguoti neinteligentas, joje 
beliko tik krūvos koliojimos žo-

t Ultimatumas.

Naujienų Reflakcija paskelbė 
slapyvardžių naikinimą. Turiu 
pasisakyt, kact mano slapyvar
dis man labai brangu?: jis nelei- 
džia man nuo koto nuslysti, nė 
nuo principo, nė nuo tikslo.

Taigi broli redaktoriau, pasi
rink dabar vieną dviejų: arba 
atšauk savo nuospręndį, arija 
neteksi vieno gabalis rašytojo.

Laisvės Mylėtojas.

Draugučiai, budėkite!
Ar girdėjote, ką Scott Nea- 

ring sako apie Darbo Partiją? 
Klausykit:

“Darbo Partija bus “a boon” 
didžiumai darbininkų, plėtoda
ma jų apyngę. ir rodydaina, 
jiems jų santykius su kitais 
šalies darbininkais.”

Ar ne herezija?
Ne dyvai. Jis — inteligentas 

ir dagi profesorius.
įsiusianti už Sovietų I gebėjo pasiekti kojomis tvirtus j ne jokios žinulDės nuo saviškių. Ei,draugaikairieji,arnedan- 
pristatysianti jos bylos* žemės. Andais komunistų pa r- Nieko nežinom^ nei kas deda*-ginus jį į sociaKišdavikų eiles?

—Laisvėt Mylėtojas.
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Chicago ir Apielinke
nų, beto grlešta skilimu ir ska-’ 
mbiiita pianu. Apart to daina-j 
vo^r grieže kornetu (solo) p-lės

Lietuviu Rateliuose.
BRIDGEPORT

CEICUgO, III.
■BBSRW

Patįs pagelbėjo sumušti 
—save.

Praeitą nedeldiėnį, gegužės 4, 
buvo SLA. 36-tos kuopos susi
rinkimas. Tarp kita buvo pa
kelta klausimas kas dėl Dr. J. 
Šliupo laiško, išspausdinto SLA. 
organe, Tėvynėj už gegužės 2 d. 
Daugelis narių mat labai pasi
piktino tuo, kad bepartyvio-pa- 
šclpinio Susivienijimo organas 
Tėvynė priima į savo skiltis ra
štus tokių galutinųjų kraštuti
nių atžagareivių, kokiuo dabar 
liko buvęs lietuvių laisvamanių 
tėvas” — Siu pas. Tas žmogus, 
kad įmanytų, visus socialistus 
šaukšte vandens paskandytų. 
Tatai jis kuoaiškiausia parodo 
tame savo laiške kalbėdamas a- 
pto Amerikos lietuvius ir grau
dendamas juos nesiartinti prie 
socialistų (jis, beje, sako: bol- 
ševikųu.), kurie esą civilizacijos 
antipodus! Dar daugiau, buvęs

L1UOSYBES 
negali gauti už dyką, o kada 
gauname ją, lai reikia brnngin- » * 
ti taip lygią|;kaip mes brangi
name sveikėką. Visiems žino
ma, kad žmogus be sveikatos 
niekam netikęs, nes sveikata tai 
gyvenimo pamatas.

Dėlto jeigu jums skauda gal
vą, neturite apetito, liežuvn^pa- 
sidaro baltas, burnoje rukstu ir 
tt., tai tą pačių dieną prieš ei
nant gulti, paimkite tris saldai- 
nes Partola.

Gal jus paklausite kodėl gi taip? 
Ogi lodei, kad vistas anos nesveika
tos atsiranda kada viduriai esti ne; 
švarus ir nešvarus kraujas. Taigi 
norint prašalinti tas ncsvcikątas, 
kuogreįčiauslH reikia išvalyti vidu
rius ir kraują. O tai padaro sal
dainis Partola, jos greitai ir tikrai 
per naktį išvalo vidurius ir kraują.

Priėmę tris saldaines Partola 
prieš miegą, jus atsikelsite išryto 
kaip notas žmogus. Per naktj gar
sios saldainis Partola sutvarkys vir
škinimą, apvalys organizmą nuo 
kenksmingų elementų, atsiradusių 
viduriuose. Partola sa'ldainč*/ Žfl- 
noinos visame sviete dėl savo gerų

. ypatybių. Jos gavo aukso medalius 
ir pagyrimo laiškus per šešias Visa- 
pasaulines Parodas. A

Visi mėgsta ir giria saldaines Par
tola. Jos labai gardžios ir visiems 
geros: vyrams, moterims ir vaikams.

Kickvienno.se namuose turi berti 
saldainiu Partola, kad galima butų 
gauti luojaus kaip tik reikia, nes 
atidėlioti gydymą vidurių yra nege
rai ir net pavojinga dėl sveikatos.

Dėlto užorderiuokite tuojaus, iš- 
anksto.

Partola yra parduodama dėdulė
se po gt.OO. Del patogumo publikos 
mes siunčiame 6 dėžutes tiktai už
$5.60. ' 1 kuria globoja LMPS. 67 kuopa

Užsakymus (orderius) su pinigais ullvn si.,fnnvi Jvioiii veiksmu I siųskite, arba ypatiškai kreipkitės.1 l5llvo Stdtoni«t (iVKjų VtlKsmų
APTEKA PARTOSA komedija “į Mokslą,” o po vai- * 

160 Second Avenue, .. • . » , , , ... , .
New York, N Y Dent. L 1 <»»hinii buvo <|ekleinacijų, dai-

J Grušiutės ir Grušiukas. Kaip 4 
:__ _ u— n-jik V

^laisvamanių tėvas” (su šian
dieniniais liet, laisvamaniais 
susiorganizavusiais į Liet. Laiv-žiedo” narių. 
Federaciją jisai nieko bendra 
neturi) atvirai džiaugiasi “balt- 
gvardiečių” skerdynėmis Lietu
voje (Krakinavoje, Bemygaloje, 
ir kitur) ir norėtų, kad jų — 
taigi tų skerdynių — butų kuo- 
daugiausia. Nieko todėl stebė
tina, kad kai kurie šliupo sekė- 
jai-tautininkai nieku budu ne
norėjo daleist, kad minėtasai 
laiškas butų skaitomas. Maty
dami/ kad žmonių ūpas yra 
prieš juos, jie tečiaus bandė su- 
lošt labai negudrų šposą. Mat 
įnešėjas tarp kita suminėjo žo
dį “juodašimtiškas.” Morgan 
stryčio tautininkų šulai būtinai 
spyrėsi, kad įneŠinw turįs skam
bėti ir tiuininėtasaf žodis. Soci
alistai išpradžių stengėsi ^įro
dinėt, kad papeikimą Tėvynės 
redakcijai galima išnešt ir be 
suminėtojo žodžio: nesvarbu 
juk kokiais žodžiais mes titu
luosime laišką; bet svarbu tuo, 
kad jo turinys yra toks, kuris 
užgauna daugelį {organizacijos 
narių ir kartu žemina pačią or
ganizaciją akyse pažangiosios 
Amerikos lietuvių visuomenės. 
Bet kad Mr. Balutis ir kiti būti
nai spyrėsi, tai įnešėjas sutiko, 
kad ir tas žodis (juodašimtiš
kas) butų įdėtas į tariamąjį pa-

vaidinimas, taip )ir |ki(u dalis 
programų išpildyta'ven vaikų ir 
išėmus Grušaitės, vien “Ateities

Reikia pasakyti, Ikad nežiū
rint visiškai trumpo draugijėlės' 
gyvavimo ir daugelio kitų kliu-j 
čių, kaip vaidinimas, taip ir de-, 
klamacijos, dainos ir tt. .išpildy- i 
ta ytin gerai ir niekurie vaikai 
parodė didelius gabumus. | 

• Pabaigoj p-ios F. Bruškaitės- 
Varekojienės vedamas “Ateities 
Žiedo” vaikų choras, susidedam' 
tis iš veik 50 narių, gražiai pa
dainavo tris daineles.

Paskui vaikai pažeidė kelias 
žaismes, o po jų prasidėjo su-1 
augusiųjų šokiai.

Publika, kurios buvo gana 
daug, vakaru buvo lakai paten
kinta ir visi džiaugėsi, kad vai-, 
kai taip gražiai lavinami. Šis 
buvo pirmas vajkų vakaras Ro- 
selandc ir visi susirinkusieji, ži
nodami, kad tik viąai nesenai 
vaikai pradėjo lavintipš, nesiti
kėjo, kad taip puikiai viskas pa
vyks ir kad vaikai tiek daug bus 
piasilavinę. Vienok vaikai pa
sirodė taip, kad vargiai geriau i 
ir reikalauti iš jų begalima.

“AteiHes Žiedas” > susitvėrė 
trįs mėnesiai atgal. Vaikai su- 
batomis po piet (A. Dohviatto 
svet.) lavinami dainų ir žais
mių, o nedėliomis (Aušros mo
kykloj) — lietuvių kalbos. Pas
tarąją klcsą lanko apie 30 vai
kų. Paskui draugijėlės progra
mas galbūt bus praplėstas. Dr- 
-gijėlę palaiko LMPS. 67 kuo
pa, kurios narės nesigaili nė 
triūso, nė kaštų, kad tik tinka
mai pastačius dr-jėlę, nes dr- 
jėlės nariai veik jokių mokes
čių nemoka.

Lietuvių kalbos klesa greit 
užsidarys diklaikiui iki rudens.

. Balsuojama. Didžiuma už į- 
nešūną., šposininkai nusimena. 
Pašoka Mr. Baltutis ir įSora ki
tų pareikalauja, kad jų vardai 
bu'Jų ištraukei ‘|iš šio nutari
mo’’.,. Tai^i įgajutinai paaiš
kėjo kokiuo tikslu jie spyrėsi 
už žodį “jĮpodu&imttekas^” to
dėl, kad manė, jogei nariai jo 
nusigąs ir atmes patį įnešimą.
Bet' pasirodė, kad narių jau ne-1 Bet vpsara bus rengiami vaikų • ”*•! • • M * te •begalima nubovyti "tos rųšiCs išvažiavimai, o gal ir eksknrsi- 
šposais. Vadinas, patįs šposinin jos į įdomesnes Chicagos vie
kai tik pagelbėjo sumušti — sa-‘ tas ir parkus. Tikimasi, kad 
ve. Į kada ateinantį7 rudenį atsidarys

Beje, kuopa nutarė paskirt 15 mokykla, Aušra, kuri suteikia 
dol. naudai vaikų! draugijėlės, vietą mokyklai, tikrai turės jieš- 
“Ateities Žiedo,” ir 20 dolerių koti erdvesnės vietos kad sutal- 
streikuojantiems Etnvrenso au- pinus vaikų mokyklą —x. 
dėjams. —Senas NąrysJ - ------- -

ROSELAND
“Ateities žiedo” vakaras.

UŽMOVĖ MAIŠĄ ANT 
GALVOS IR APKRAUSTĖ.

SURADIMUI UŽTEKTINAI VIETOS VASARINĖMS PREKĖMS MUSŲ
X ' į

Dvejose Bendrovės Sankrovose
RENGIAME ŠIA VISA SAVAITE IKL NEDĖLIOS GEGUŽIO 10-tos Dienos.

Didelį Gegužinį Išpardavimą

SUKNĖS 
vestuvėms, I 
nuo 1

šilkinės, TaTfeta, ri

Nuleidžiant20/CENTų ANT DOLERIO

Sergėkite savo akis

koriui, auksoriui ar keutu- 
am pardavėjui, nes jie ra
jui akimi tik daugiau blogo. 
4ųriu 1S metu patyrimų Ir

Neuisitikėkit savo regė, 
malam by kokiam neprl 
aptiekonui, auksoriui ai

unis

Šiame išpardavime bus sekanti moterims 
dalykai: Plosčiai, Dolmanai ir Palerinos 

dvi moterų, merginų ir vaikų, visokio dydžio, ir mate-1 
riju, i vilnonių serge ir poplinų. gabardine ir bro«d- 

ckyfh, taipgi ihbai puikaus silvertone, be pamušalo ir 
šiltesni labai grąžtų pamušalų. Didelis pasirinkimas 
spalvų ir atspindžių: Granatinių (Ngvy), Mėlynų 
(France Bliic-, žalių (Nile), Tamsiai mėlyna rausva 
(Tuupe), taipgi dabartinė madniausia spalva: ‘šAmeri- 
can Beauty”. ,

KOSTIUMAI (Siutai) vilnonės serges, poplino ir ga
bardine, spalvų, Ngvy, juodų ir tmnsiai mėlynų raus
vų, labai geras siuvėjų darbas, pritaikyta priė figūros 
ir naujausios mados liuesais plačiais fasonais, kaikurle 
šilkinėmis vestčmis (Vestces), papuošta guzikais ir 

šilkinėmis* pynėmis.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

1 Ko. Ashland Av^ CMeage, 
Kampas 18-tos gatves

los lubos, ♦iri Platt’o aptiektu

M m rj
MvtM*—-

Crepe de Chine.taipgi vilnonės sergės ir tricotinc šviesios-išciglnCs ir 
aipgi tamsesnių ir atsakančių dabartinio m laikui arba apsiūta karoliukais, visokio

16 iki 44, didelis pasirinkimas atspindžių ir spalvų.
dydžio

Prie Kiekvieno Pirkimo Dvigubi Ženkleliai

Prekybos Korporacija Palatioe
' P . *■ <

1701-1703 West 47-ta gatvė. 
------------- 500,000 Kapitalas.

Prekybos kursai Visoje Amerikoje.

. .1112-1114 Milwaukee Avė —ir
6000 narių. -----------------------

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civiliškuose teisynuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3223 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas: 
12? gertom St. 

Srity Bldg.
Tel. Central 4411

Montvid
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

25 E. tVashington St., Marshall Field Arine*, 18 fiioraa, Saite 1827
Phojąe Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

SPECIALISTAI 
aaadauoja Dy

(alėtas, kada pra 
ayksta regėjimą.

Mes vartotam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga domi at-

M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams Žinomas per 16 me
tų k»it>e patyręs gydytojas, chirurgu* 
ir akušeris.

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

Ofisas Ir. Uabaratorija: 162 B W. 18db 
8t. netoil Pisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. Ir
S~8 vakarais. Telephone Canal Bll<k i 
GYVENIMAS: B412 S. Halsted Street 1 

VALANDOS: 8- € ryto. tiktaL

j

1739 So. Halsted St. /' z Phone Canal 4626 
Valandos: 0 iki 8 vakare

* Rezidencijos telefonas-West 6126
ŠIANDIEN LYDĖS UŽMUŠTĄ 

UNIJOS VIRŠININKĄ.
Šiandien mažne visa South 

Chicago žada dalyvauti šerme
nyse Asm ūso Jessino, unijos ve
dėjo, nušauto šeštadienio vaka
re importuoto mušeikos valgyk
lų patarnautojų ir virėjų strei
ke. Jcssin buvo unijos viršinin
ku per 25 metus. Lydinčių ža
da susidaryti 10,000 žmonių. Vi

sos sankrovos žada |buti už
darytos. Vakar 300 smuklinin
kų taipgi turėjo susirinkimų pa
sitarimui apie uždarymą smuk
lių laidpjimo laiku. Aštuonios 
valgyklos kur streikas yra, sto- 
vi uždarytos. - \

Kažkas paskelbė, kad 200 ar 
300 streikuojančių Chicagos ke
pėjų ėiaią South Ghicagon de
monstraciją daryti su raudonais 
vėlokais. Šita žinia buvo pra
nešta amatų ir darbo tarybos 
susirinkime, j 'ką prezidentas 

Theodore Vinn pasakė; kad jis 
raudonų vėlokų nenori ir jų ne
bus.

^rn.’, ,3*1.11ii nirnnjL^. 6
Tclephons Ycrdt 5032

Rūgšti Smetona
Mes dabar gatavi esame 

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

Rūgščios Smetonos 
Produktai

Su arba be sviesto riebumų, už 
Ihbai pigias kainas* Padaryta 

kasdien švieži. Ateikite arba te- 
lefonuokite.

Lawndale 255.
GUD FUD DAIRY PRODUCT 

CO.,
2721 W. 12th St., Chicago.

Ofiso Tel. Yards 2544
Residen. Tel. Boulevard 5602

John W. SarpaliuSjM.D,
GYDYTOJAS IR .CHIRURGAS

Dr. M. Stnpnicki
• 3109 S. Morgan st. Chicago

VAI>AND()S: Nuc 8 iki JI ryto 
ir nuo 5 iki v vakare

Ofiso y a i a n d o s 
10:30 ryta iki 12 dieną;

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

Nedėliomis neprimama

Lietuvis Gydytojas Ir 
Chirurgas

Ofisas 10900 So. Michigan Aya.
Rezidencija 10731 S. Michigan

Avė., Roseland, I1L
Telefonas tos pats rezidencijai

Ir ofisui: Pullman >41 
Vai.: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4
• iki U vakare.

W. H. Lewis, smuklininkas ir 
poli tik i’crius pu. 4905 Washing- 

Pereitą ne<»l<lienį K. oi P.; 1((„ B|vd fj() j. s.|vo biznio vic. 
svetainėj buvo pirmas vakaras' nąmon Jum bccinant gat. 
nesenai susitvėrusios vaikų' V(. 4 vyrai privužiavo autoniobi- 
<lraugijėlės “Ateities Žiedus,” (|ju prie jaiygatvio', sustojo, ut- 

’ t kišo revolverius ir paliepė jam 
rankas iškelti. Kada jis įškėlė 
rankas, vienas užėj’s iš užpa
kalio, užmovė jam maišą ant 
galvos ir paliepta jam eiti. Pa
skui jie įsisodino jį automobi
liui! ir pavažiavę ėmė jį kratyti. 
Rado pas jį $1,400, $800 vertės 
žiedą ir $600 vertės įsagą. Ap- 
kraustę, išmetė iš automobi- 
liaus ir kol jis nuplėšė, maišą 
nuo galvos, vagiliai nuvažiavo 
nepamatyti.

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilnų “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais. Ketvertais ir 
SubafomLs 9—9. -

J. G. SACKHEIM & CO 
1J35 M1I.WAUKEE' AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sis.

Svarbi Pastaba
DAKTARAS W. M. LAWH0N

ĮŽYMUS specialistas
Dabar yra apsigyvenęs savo naujame ofise p

35 S. Dearborn St. (Kampas Monroe). Kambarys 307
Aš esmi speciali- 

tas visų ligų
Akių, Ausy, Nosies, Gerklės ir Plaufly 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų iš- 
mT •' M gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug mc- 

tų gydžiau pasekmingai šias ligtfs. ,
Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri- 

/ rodymas mano gabumo.m. atitaisaųjcrcivas akis be skausmo vienu
/ gydymui * \

Tritak.au akinius Jeisinguh \
v#;; Pasitarimas nemokamas.

35 So. Dfcarborn St. 
(Kampa* Maurote) .

VALANDOS linki 8 ChlCflfifO 
Nedėliomis 10 iki 1. vuiva$

3252 So. Halsted St., Chicago, IH.

MISS rf. A. CRUMPTON.
Valdžios Bondsai Svetimšalių pinigai 

Perku ir parduodu
Liberty Bonds

Royal Insurance Bldg, RoonU 419.
2 Įėjimai: 160 W. Jackson Blvd. ir
161 W Quiney St., Chicago, III

1757 W. 47 St Chicago, HL 
Ofiso Tel. Boulevard 1M 

Rez Tel Seeley 420

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvis 

Gydytojas Ir ChirjirgM

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė. i i 

Vai. 9—41 a. m. 5—6 p. m. 
Nedėliomis 10-r-12 a. m.

Phone Drover 7042 
Cicero office 

y 4847 W. 14th SL

ŽMONA 60 METŲ AMŽIAUS 
NUŠOVĖ VYRĄ JO OFISE.
Paul’ą Frederick’ą Voland’ą, 

pirmininką dailės leidėjų kam
panijos P. F. Volland Cp., 713 
Garland Bldg., 58 E. Washing- 
ton gt. vakar po pietų nušovė jo 
ofise Vera Trepagnier, našle tu
rinti didelę cukraus plantaciją 
apie Ne\W Orlcansą. Trįs metai 
tam atgal ji pasiuntė jam Jur
gio Washingtono paveikslo mi- 
niaturą tąja sąlyga, kad jis nu
kopijuos tą paveikslą ir už par
duotas jo kopijas mokės jai tam 
tikrą nuošimtį. Paveikslas bu
vęs vertas $5,000 
nei paveikslo nes
nuošimčių jokių nemokėjo, nei 
atsakymą dąvė į jos Riškus. Tą
syk ji atyaŽiavo pas jį pati su 
juo pasišnekėti, be^ jis ėmė iš

. Bet jis jai 
grąžino, nei

D Vai. 1—4 p. ra. Ncd. pagal sut 
*'■’* s Phone Cicero 39' rnone eteero m 

Rešidenctja 3336 W. 66th St
Phone Prespect 8585

11 t 1 ■; ■riįggaa^paaBraiaBaMBBsaBhH

timą ji išsitraukė revolverį ir 
nušovė jį. Žmona jau turinti 
60 metų amžiaus.

AKI U
KEKPERTAS
KO Kreivos Akys 

Atitaisomos
atsilankymu. . Be chlorofor-

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

naujo ofiso prie
—4722 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.
Tel. Wehtworth 1242.

\ Rez. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Hayniarkct 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJASir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyti<ką, 
Vaikų ir vtyų chroniškų'ligų 

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedčlioras 10-M2 dienų

vienu atsilankymu. . Be chlorofor- 
mos. Virš 800 išgydytų ant rekordo.

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

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGAS.
Pasitarimai dykai

.... AKYS 

.... AKYS 
___  AKYS 
____AKYS 
... AUSYS 
. ..AUSYS 
... AUSYS 
... AUSYS 
.... NOSIS 
.... NOSIS 
... NOSIS 
...\ NOSIS 
. GERKLE 
. GERKLĖ 
. GERKLE 
r GERKI.n

' ■ i •

D R. 0. M. fiLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

I14S g. Morgą* SU kertė M A 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų ir VyrMkų. 

Taipgi Chroniikų Ligų 
OFISO VAI^NDOS:

Nuo 9—40 ryto, nuo 12—-2 po 
pietų Ir nuo 6—8 vakare, Ne

daliomis nuo 9—2 popiet 
relephons Yards U7

Telephone Yards M94.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos ano S Iki 1B U jyto ir ano T iki B vaL vak. 
3325 80. Halated Sto Chicago.

Dr. Lto Awotin į
Gydytojas, Chlrargu, Akaiegta

Silpnos ... 
Skaudamos 
Saudonos .

reivps ...
Kurčios ... 
Tekančios . 
Ūžiančios . 
Užkimštos . 
Skaudanti 
Tekanti .. 
Kreiva .... 
Užsikimšusi 
Sknudantį .
Silpna ....

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

Valandos; U—7. Nedėliomis 19—12.

Skaitykite ir Platinkite- —»

Vyrišky Drapaną Sargeliai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, verti nuo 
$30 iki $50 dabar parsiduoda $15 $r - - - - 
$$15 i _

Nauji, dalyti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir Overkotiii, nuo $7.50 iki 
18 dolęrių,

tų OverUotų.
Visai mažai “‘-*1 l k*-* * - -----

kotui, vertės nu<

ki $4,50. Vaiki nuros siutai nuo *$3,00 •1! M v ■_ a ' j
Atdara kasdien, nedėliomis ir va-'

S. GORDON -----

- MM 
siutai ir overkotai, nuo 
^dolerius

_. \ ____ 1 ■___
$35 siutai ir Overkotiii, nuo $7.50 iki 
18 dolęrlų,

't <PUn«s<>*siVin|dmas kuiliu pamuš
tų Overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 Iki $85 dabar 
$5 ir augščihu. Kelnės nuo $1.50 i-’ j. -- ---------- ..... ...
iki 7 dolerių

i
karais r
1415 So Hahted St0

Kalba Uatuviikd, Irtrllkal |g 
njuiikal

Valandos: 10-12 ryta; 6-1 va- kare. Tel Šiai 4N7.

Tel. Yards 3654. AKUšĖRKA

- - - - - - - Mrs.A.Mictinl8Wlcz
BaiyriMi Akušerijom 1c®-- 
lefflis; ilgai prrktika- 
vusl Pehiisylvanijos 
hoapitalčse if PaBekv 
mi ilgai p a ta r niįhi

prie ghndynio., Duodu- 
rodą visokiose ligdse 
moterims ir mergK 
h o m s.
W8s Halstėd 8tr* 

Ą .'•‘(Ant antrų lubų)
Chicago

Chkar> 1U l:Nuo 6 iii 9 ryte ir 7 iki v«lo vU

Kickvienno.se
Tritak.au
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PRANEŠIMAS 
Dr. M L BOZINZH. 

Lietuvis
Perkėlė savo biurą iš 845 Mihvau. 
kee Avė., kur buvo luike 24 melų, 
Dabar bus prie 700 N Ashland Ąye., 
kampas Huron gatvės ant aptiekus

POLONI A PHARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas Haymurket 

5282.

STREIKAI REIKIA DARBININKŲ NAMAI-žEMĖ MOKYKLOS

Pranešimai
Pastaba atoiunčiantjema draugijų 

pranešimus: — 
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranęšimd pasirašyt 
savo vurdų-pavarde ir adresų 
Redakcijos Žiniai. Kitaip pra. 
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus anie 
mitingus ete. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtu daug 
vietos, ir atsiusti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti

— Redakcija

Melrose Park. — LSS. 43 kp. me
tinis- susirinkimas /įvyks Ketverge, 

X. geg. 8 d., kaip 7:30 vai. vakare, 
b'rank ir James sveL kampas 23 
Avė ir Lake St. Draugai malonėkite 
susirinkti laiku.

— Org. A. Stoškus.

Chicagos Lietuviu Vyri) choro 
susirinkimas Įvyks ketverge, geg 8 
d.. X vai. vakare. P. Radavičhms 
svetainėje, 936 XV. 33 SI; Visi dai
nininkai susirinkite laiku, nes yra 
svarbiu reikalu- — Valdyba

LSS. 22 kuopos mėnesinis susirin- 
kimas Įvyks ketverge, gegužės 8 d e- 
nq kaip 8 valanda vakare. M. Meldu* 
žio svetainėje, 2242 XV. 23rd Place. 
Draugai kviečiami visi atsilankyti.

— Organizatorius.

West Pullman LDLD. 38 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks kH- 
verge, 8 gegužės. Lietuviu svetainė
je. 11946. Pradžia 7:30 vai. vakare 
Visi nariai ateikit paskirtu laiku.

RaŠt J. Gendvilas..

West Pullman LSS. 235 kuopos 
lavinimosi susirinkimas Įvyks sere- 
doje. 7 diena gegužės. Lietuviu svet. 
11946 So. Halsted St. Pradžia kaip 
7:30 valanda vakare. Visi draugai 
bei norintieji diskusijose dalyvauti 
atsilankyki! paskirtu laiku

— Komitetas

Draugystės Lietuvių V. A. No 1 
Town of Lake, mėnesinis susirinki
mas nedėlioję, gegužės, 11 kaio 1:30 
valandų po piety Du vis Squore 
Park svetainėj prie 45 ir Paulina 
galviu. Draugai ir draugės maloniai 
kviečiami atsilankvti laiku.

P Rašt I). Mon‘z

LSS 37 kuonos mėnesinis runirin- 
kimas įvyks ketverge, 8 gegužės, 
7:30 vai. vakare M.dinauskio svet. 
1813 So. Halsted St. Visi nariai kvie
čiami būtinai atsilankyti

. -—Valdyba.

Philadelphia, Pa. —■ Draugija Ko
voje už Laisvė Nuktvntėjusiems šel
pti rengia koncertų ir balių pėlny- 
Čioj, geg. 9, Metropolitan Hali svet. 
717 Fairmount avė. Pradžia 7 vai, 
vakpre. Vakaro |>elno dalis eis 
I avvrenee’o streikieriams sušelpti. 
Kiekvienų susipratusiįjį darbininkų 
ir darbininkę kviečiame atvykti ir 
tuo pagelbėti kovotojams už darbi
ninkų reikalus. ,

, A. Antipin, sekr. |

Cedar Rapids, la. — LSS. 239 k p. 
rengia svarbias prakalbas nedčHoj, 
geg. 11, Y. M C A. Halėj, kampas Ist 
ir 1 Avė. Pradžia lygiai 1:30 vai. po 
pietų. Kalbės d. J. K. Danla. Visus 
prašome atsilankyti. — Komitetas,

Draugystė Lietuvos Dukterų ren
gia dideles prakalbas ketverge, ge
gužės 8. Mildos svetainėj. Pradžia 
7:30 vai. vakare. Kalbės d. P. Du 
bickas. Visi kviečiami atsilankyti 
kuoskaitlingiausia. — Komitetas.

LSS. 81 kp. mėnesinis susirinki
mas Įvyks ketverge, geg. 8, Liuosy- 
bės svet., 1822 Wabansia Avė. Pra
džia 7:30 vai. vakane. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti.

—Rašt. J. D. Bendokaitis.

I.MI’S. 9-tos kuopos Choro repe
ticija vadovaujant P. Gugienei, bus 
Fredoj, geg. 7 d.. Mark XVhite S. Sve 
tainė(j, prie Halsted ir 29-tos gat. 
Visos choristės būtinai atvykite ly
giai 8 vai. vakare. —F S K.

Ja ūdų Lietuvių Amerikoj Tautiš
ko Kliubo mišraus choro repetici
ja biufTeredoj, geg. 7. Mildos svet. 
Dainininkai malonėkite atsilankyti 
paskirtu laiku,, nes yra svarbių rei
kalų. , — Valdyba.

Lietuvių Kriaučių KHubo Sav. 
Paš. mėnesinis susirinkimas įvyks 
seredoj. geg. 7, kaip 7:30 vai. vak. 
Liuosybčs svet. 1822 Wabansia Avė. 
Draugai malonėkite susirinkt laiku 
ir atsiveskite naujų narių: įstojimas 
yra numažintas iki liepos inčn. tik 
už vienų dol. —Valdyba.

Cicero. — LSS. 138 kp. susirinki
mas Įvyks seredoj, geg. 7, Grigalai- 
čio svet., 4837 XV. 14th St., 7:30 vaL 

vakare. Draugai malonėkite atsi
lankyti laiku. Turime labai svarbių 
ir neatidėtinų ^eikųlų. Org. P. D.

Brighton Park. — LSS. 17 i kp. mė
nesinis susirinkmas bus seredoj 

geg. 7 kaip 7:30 vai. vakare. T Mažę-1 
nio svet. 3834 So. Kedzie Avė. Yra 
daug svarbių reikalų, draugės ir 
draugai bukit vis} laiku

— Org. J, Baltuškis.

PPD. Unija rengia prakalbas M. 
Meldažio svėt. 2242 XV. 23rd PI. gegu
žio 7 d, kaip 7:30 vai. vakare. Kal
bės A. Audrius ir K Geležėlė Pla
čiau žiūrėkite apgarsinime.

Rengimo Komitetas.

VEŽIMŲ ir AUTOMOBILIŲ <Hr- 
bėjai streikuoja Maremont Mfg. Co., 
916 So. XVabash Avė. United Auto, 
Alrcraft and Vehicle NVorkers U- 
nion Local 174 of (’hieago.

AUTOMOBILI V* dirbėjai streikuo- 
ia Detroit, Michigan. Pasisergėki!. 
United Aulo Aircraft and Vehicle 
\Vorkers of America.

BEI K ALINGA moteris ar mergi
na nuo 35 lig 45 midų amžiaus* prie 
namų darbo už šeimininkę švariau
siuose namuose. Viela ir mokytis 
užtikrinki ant visados dėl blaivios 
ir išmintingos moters. Atsišaukite 
laišku, Box/145 urbti ypaįlškai 132 
XVesi St., XVeslville, III.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU savo dėdės Jono Ža_ 

guno. Paeina iš Kauno gub., Vilk
mergės pav., Pirmiau gyveno Kann- 
<Jnj; jis pats ar kas žinote malonėki
te pranešti.

. AMBRAZAS
830 E. 89lh PI. Burnside, III.

PAJIEŠKAU savo dukters Barbo
ros Norvilaitės apie 14 metų algai 
išvažiavo iš (’.hicagos. Paeina iš Kau 
no gub., Raseinių pavf, Kvedainių 
miestelio, A.š esu senas ir neturiu 

kam savo pinigus palikti. Todėl 
meldžiu atsišaukti.

J. NORVILAS.
549 XV. 14th St., (’hieago, III.

PAJIEŠKAU savo brolio Stanislo
vo Kazlausko, Kauno gub., Rascinų 
pav., Pašilės parai)., Karliene) mie
stelio, Kražių valsČ, Jis pals tegul 
atsišaukia arba kas žinote praneški- 
ke man jo adresų.

John Kazlauskas, 
P.O. Winchesler, Wis

PA.HFSKAU Juozo Petrausko; 19- 
17 metuos gyveno Detroit, Mich. Tu
rit! svarbų reikalų; jei kas žinote ar 
ba jis pats meldžiu atsišaukti.

819 Albert St., Kenosha, Wis.

Pajieškau Juozapo XX’aviraičio pe
reit*) melų gyvend po adresu 1080 
Michigan Avenue. Detroit, Mieli. Mel 
dž’u jo paties atsišaukti arba kas jį 
žino pranešti:

Miltu nas Tai vi kas
269 3-rd St St Francisco, California

PAJIFAKAU draugų Antano Kaz
lausko ir Vinco Tamašausko. Piiv 
miaus gyveno (’hieago; taip ir kitu 
nažistamu ir 'įrangų. Aš paeinu iš 
Kauno gub., Šiaulių pavieto, Gruz
džių valsčiaus, Ligudu kaimo.

AUGUSI' PAREDNIS
1608 So. Halsted St., Chičago

PAJIEŠKAU brolio dukters Liud

REIKIA moteries kuri galėtų pri
žiūrėti 2 pusės, trijų pusės ir ketu
rių pusės metų vaikučius valandų, 
mis.

P Shimkus
So Turner Avenue, (’hieago 

Tel. Prospect 7241

REIKALINGA moteris dėl išskirs
tomo naujų vilnonių atkarpų. Gera 
mokestis, pastovus darbas 

HELSON BROS.
1909 XXT. Division St., Chicago

REIKALINGAS laikrodininkas 
prie taisymo ir pardavimo laikrod
žių. Turi kalbėti lietuviškai, lenkiš
kai ir angliškai. Kas mokate r.t a- 
matų atsišaukite greitai.

Mrs. I A YXVAN()XV, 
2103 — 1371h St.. Indiana Harbor 

Indiana.

REIKIA vyrų ir moterų gerų nu- 
I rodytojų Chicagojė, tarpe lietuvių, 
slavų ir rusų agentų. Prityrimas ne
reikia. Daug gerų sumanymų. Del. 
platesnių žinių ateikite tarp 4 įr 7 
vai. vakare. *• 
SCHOOL MECHANICAL Dentislry, 
802 XV. Madison St., Room 202.

REIKIA patyrusio gero vyro dir
bi i prie pakulų i rag shop; darbas 
pastovus. gera mokestis.
1416 Blue Island Avė., Chicago,

BEI KALINGAS atsakantis bučeris 
turi mokėti gerai angliškai, geram 
darbininkui gera mokestis. Darbas 
ant visados. Atsi.šaukit greitai:

651 XV 35-th Str

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai .veži

mas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakin
kių extra vienienni ir tt. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Halsted 
St. (’hieago, III. 1

PARSIDUODA kriaučių šapa su 
bais įtaisymais. Biznis/išdirbtas 

per šešis metus priežastis pardavimo 
išvažiuoju į kitų miestų. AtsiŠaukit 
greitai. •

Tom Statkus, 
1126 Washington St • Gary, Ind

vikos Bendokaitis, 17 metu amžiaus, PARDAVIMUI razinkų uogos dėl da- 
Yra prasišalinusi nuo tėvo kelios rymo vyno. Galima gauti kiek nori
savaitės atgal — 180 Eijck SI.. Bro:>- 
kjvn N. Y, ir brolio Antano Busau- 
sk->, seniau gyveno Ne\v Jersey, da
bar nežinau kur„Jic palįs ar kas ži
note, malonėkite pranešti:

MARJOSA BARTKUS
1500 So. I8lh Ct., Cicero. III

mu. Sudėta po 25 svarus į dėžutes 
Cevne Bros.,

119 XV. South XVater St., Chicago,III

JlEšftO KAMBARIŲ

JJKŠKAI' švaraus kambario Brjd- 
geporlrt apielinkėj. Jeigu kas turite 
meldžiu pranešti laišku i

C. JOKUBAUSKA 
3238 So. Halsted St.. (’hieago.

SIŪLYMAI KAMBARIU
IšSIRENDAVOJA švarus kamba

riai dėl mažos šeimynos. Kam yra 
reikalinga atsišaukite sekančiu ant
rašu: 1109 Madison St, Gary, Ind.

ku-

REIKIĄ DARBININKŲ

PADIDINK ALGĄ
REIK Al.INGA keletas vyrų, 

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 
LIBERTY LAN!) & INVEST. CO. 
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

’ REIKALINGAS bučeris. Turi kal
bėti lietuviškai, lenkiškai ir angliš
kai. Pastovus darbas, gera mokestis. 
Atsišaukite luojaus

ALBINAS MARTINAVICIT 
2040 — 1717 St. Indiana Harbor, Ind,

REIKALINGAS senas žmogus pri
daboti namų ir farmų. Bus aprū
pintas maistu ir drapanomis. Atsi
šaukite adresu,

358 Kensington Avenue.

REIKIA merginų prie skvlių siuvi-, 
mo ir prie kolitų finišerkų, taipgi 
opereitorių ant visokio darbo.

S. BARTKUS 
1945 XVabansia Avė, (’hieago

SIUVĖJAI
REIKALINGI siuvėjai ir offprese- 

rini važiuoti Į užmiesti. Pastovus da
rbas ir gera mokestis: Už kelionę 
užmokama. Atsišaukite i Paul Pilkis, 
729 XX', 18th St, Tarp 6 ir 9 vai. vak,/

PARSIDUODA Pulruimis labai pi 
giai 3 stalai, aisbaksis. šokeisis ir 
visas slakas kas tik reikia. Atsišau
kite
600 Springfield Avė. Detroit, Mieli

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

$200 dubultų springsų Phonogra- 
fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ii dei
mantine adata. Taipgi vėliausios 
mados . rakandus 5 kambariams, 

arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas, mie 
ganiojo gambario setas, dąvenport, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir tt. parduosiu už bile tei
singų pasiūlymų. Nepraleiskite šių 
bargenų.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

TIKTAI ŠI MENESI
Už $55 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios setų, vartotų tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti, daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNčlAME Už DYKA. Priimsime 
Libertv Bonds.

XVESTERS STORAGE CO. 
2810 XV. Harrison st. 

Atdara nuo 9 rytd iki 9 vak. Nedė- 
liomis nuo 10 iki 4 vai.

ROCKFORDIEČI? DOMAI
PARSIDUODA visai naujas grama 

fonas, su 40 rekordų. Brunsvvick iš. 
dirbystės, 49 colių augščio ir 23 co
lių pločio. Rengiuos apleisti Šį mies
tu. Todėl kss norėtų įsigyti savo na
muos gražu, ir naujos mados grama- 
fonų, tnojaus atsišaukite vakarais 
nuo 7 iki 9 vai. ant trevių lubų šiuo 
antrašu: 206 So. 4th St., Rockford, 
UI,

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 2 akrų 

trąšios vaisingos žemės ant Jtoulh 
Sidę daržu. Remia labai pigi. Klaus
kite Mr. Smith. Room 206, 219NSo. 
Dėarborn st., (’hieago.

NAMALžEMe

PARSIDUODA GEROS KARMOS 
Illinois valstijoje žemė labai maiia 
8<> likerių su budinkais, už' akrų $15.

10 akrų su budinkais už akrų $50. 
'80 akrų su gerais budinkais sodnas 

apie 30 akrų už akrų...... ............x(>5.
60 akrų su gera i s •budinkais už ak-' 
rų ...................................................... $75
140 akrų su budinkais, gyvuliais ir 
mašinomis, už akrų ;................ $95
160 akrų dveji budinkai, mašinos ir

gyvuliai, už akrų ................. $70.
15 akrai geri budinkai, gyvuliai ir 
Farmų Įrankiai už akrų .... ..$75. 
70 akrų, puikus namai, mašinos ir

gyvulini, už akrų .................  $85. j
200 akrų geri budinkai už akrų $75.1

Virš minėtos farmos parsiihioda 
Lietuviu kolonijoj; žemė labai gera. I 
dėl auginimo visokių jirvų, daržovių 
jr gyvulių, arll prie miesto, treinas 
eina kas 20 jdinučių į Chicagų. 
Taipgi turim farmų visose vaisi i j >se 
kaip mažų, taip,ir dideliu, Illino- 
jaus, Indiana, Michigan. XVis. valsli- 
jose; mainom ant namų. Parduo
dam namus ir Ibtus visose dalyse ’ 

.(’.hicagos. Turim gerų namų ir lo
tų už speciališkas kainas. Del pla
tesnių žinių kreipkitės į:
First National Realty & Const (’o. 
810 XV, 33-rd Si. (’hieago, III

Phone Boulevard 2437
•• t r- “ —ų ■ |—i

PARSIDUODA
PARSIDUODA ant Union Avenue 

mūrinis namas, 5 pagyvenimai po 5 į

COLLEGES
6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma« 

dison, 1850 N. Wells st.
137 Mokyklos oiiv. Valstijose. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, (tel biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
(a išmokinti Jus^pasiuti suknes už 
$10. \ Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmlhinkl

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STtS 
Valdyba 1919 —metų 

Priminnlnkiis Juozapas Ruki, 
3131 So. Emerald Avė, 

Vice-pirmininkas Antanas Strolie, 
2018 So. Peoria St, 

Nu(. rašt Kazimieras Demereckls 
3327 So XVallace St 

Fin. rašt, Vincentas Buiskas, 
1520 — 491 h Avė., Cicero 

.. Knygų globėjai: ' 
Ardritiuskas 

3421 So. Union Avė 
Burba, 2947—XV. 391h St 
Shimkus

4023 So. Montgomery St 
Kasicrius Antanus Antanaitis

819 XVest 351h St.

Feliksas

Antanas
Antanas

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi 
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain pulpas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu blokines kibai 
— vienu Žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius bleklnius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Cbl- 
cagos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantijg. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Sheet Melai Worka
2106 XV, 24th M Tel Canal 4802

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba.

Laikinasai Komitetas •

RUBSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA: 

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 XV. 151 h SI Cicero. 

V Prusis, pirm, pageli), 
1649 Girard 

Ig. Žilinskas, Nul Rast, 
A 2351 Custer

P. (yilskis, Fin. Raštininkas,
1356 Hoyhe Avenue.

J. Katilius, Kasierius, 
1685 Milwaukee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmų pėtnyčių 7:30 valandų vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie pat Milvvpukee avenue

DRAUGIJOS

m.
St

St,

P. GRIGAITIS, Prezidentas, 
1840 S Halsted St., Chicago, IB.

K. JURGELIONIS, Vic^-Prez., 
3133 Emerald Avė., Gldcngo, Ųl.

A. LAUŠ, Sekretorius.
1840 S. Halsted St., Chicago, III

K. GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chicago, 111 

K-to Nariai:
J. ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chicago, IL
JUL1A ŽEMAITE.

2919 XV. Division St.. Chicago, 11ir 4 kambarius kaina $6,000. Rendos .
atneša $708.

Mūrinis namas ant Emerald Avė.,
tarp 30 ir 61-mos gatvių, 2 pag>veni- Rytmetinės žvaigždės Pašalpos ir
mų po 6 kambarius maudynės ir 
karšias vanduo, Kaina $1800.

Puikus mūrinis namas dėl biznio, 
prie pat šv. Jurgio bažnyčios šis na 
mus turi būt parduotas 
kų; Rendos neša $924.

Mūrinis namas ant I
ant 3 lubų, 6 pagyvenimų po 4 kam-' 
barius, 7-nių pėdų beismentas, Rcn- ( 
dos atneša $864; Kaina $7200. Į

Puikus mūrinis namas ant XX’alD ‘ 
ace gatvės ant 2 lubų 4 pagyvenimų 
po 4 kambarius, viskas gražiausia-1 
me padėjime. Kaina tiktai $5300. I .... .r

Medinis namas ant Emerald Avė. ycTg^ kiekvieno mėnesio 
2 lubų 2 pagyvenimų po 4 kamba
rius. Rendos neša $324. Kaina 
$2500. * i

Puikus mūrinis namas ant 34-tos 
ir Emerald Avenue, 6 pagyvenimų, 
2 po 4 kambarius ir 4 <po 3 kamba
rius. Rendos atneša ' $525; Kaina 
$4400.

Naujas mūrinis namas ant Auburn 
Avenue ant 3 lubų 3 pagyvenimų po 
5 kambarius, maudynės gazas ir ki
ti intaisymai. Kaina $5800.

Medinis namas ant Liine St. 18 
kambarių, telefonas ir visi geri pa
taisymai. Rendos atneša $600; Kai
na $3600. •_ z
First National lienlty & Const. Co. 
840 XXr. 33-rd SI-., Chicago, Hl i 

fTel. Boulevartl ^437

pasilinksminimo Kliubo valdyba:

ivčios šis na- i J. Chepaitis, pirmininkas,
i trumpų lai- IMI N« Blvd-Kaina* $7500 ' T. Sabiecki, pirm, pagelbininkas,

1 . v 2042 Homer str.
J.'Zakarauskas, nutar. raštininkas,

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

% 1845 N. Hoyne Avenue
J. Kitchas, finansų raštininkas,

3646 Hamillon Avenue.
Į Susirinkimai atsibuna pirmų ket- 

vvig.j kivkvic-iio iiičncsio, Liuosy- 
hės .ųletainėje 1822 XVabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

CICERO LIET. VYRŲ IR MOTERŲ 
APŠVIETOS DR-JOS NAUJOJI

-----r VALDYBA

ARDAVIMUI namas ir lotas, tu- 
1 fintus. Neša $40 į mėnesį. Vis- 

REjKIA tvirtu vaikų virš 16 metu; ' kas gerame stovyje. Atsišaukite ir 
Proga ant ateities. Gera mokestis pamatykite šį bargenų. Kaina $3500.

-----c----------------- :... i—* ant išmokėjimo jeigu jus norite, 1 
| 1932 So. Union Avė. 2_ras fl front.ant pradžios; Sunerinlendent.

THE LOEWENTHAL CO.
įh>. Sangamon St, Chicago1511

REIKALINGA širmenų, acetelin 
burnelių ir leiberių dirbti Į serap 
iron vardo. Tel. Lavvndale 5566 

RELIANCE IRON & STEEL CO. 
214! SA Savvyer Avenue, , (’hieago

HLIKALINGA langu Plovėjų.
CHL AGO VVINDOyv CLEANING Co. 
62 Y'’ XVashmgton Si Ronm 2 Chgo

Pajieškau šiaučiaus lietuvio, ne
vedusiu, amžiaus nedaro skirtumo. 
Del taisymo čeverykų gera mokes
tis darbas nuolatinis. Atsišaukite 
adresu:

John VVolf 
(Wilkauskas)

Thorp, XVis.

Kaz. Navickas, Ižd.
1737 XVinchester 

V. Briedis, Turtu rašt.
1049 N. Marshfleld 

Ang. Chepukienė, Kontr. rašt.
1648 XV. Diyision 

Ign. (ihernauskas, Iždo Glob., < 
X. Shaikųs, Iždo Glob., 
Juoz. Dauginis.
A. Montvidas, Daktaras KvoL

Draugijos susirinkimai atsibuna 
kas antras nedėldienis kiekvieno 
mėn. Zvviązek Polek svet., 1315 N. 
Ashland Avė. .

avė.

avė.

str.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Savitar
pinės Pašelpos, valdyba 1919 metų.

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

Fel. Brazis, vice-pirmininkas.
2420 N. Marshfleld Avė. 

J. Kalpokas, nutarimu raštininkas 
Avė.1839 XVabansia 

V. Briedis, turtų raštininkas, 
, 1049 N. Marshfield

Just. Antanavičia, iždininkas, 
1719 Eilėn St. 

H. Rauskiniutė, kont. rašt.
1652 XVabansia Avė. 

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

1554 XV. Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmų se- 

redą kiekvieno mėnesio, Liuosybčs 
svet. 1822 XVabansia Avė.

Avė.

VALDYBA 1919 METAMS:

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

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

K. Kunca, Vice-pirni., 
3126 So. I-owe avė.

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

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

J. žilvitis, ižci.
841 W. 33 st.

T. D. M. LIETUVOS BROLIŲ 
IR SESERŲ 

Kensington, III.

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, du me 
Ujome po 4 
nėmls, nuo fronto sankrova 
nei ir grosernei. Neša 12 proc. ! 
vininkas gyvena tame pačiame na 
me nuo užpakalio žemai. 

A. KASINSKAS,
930 XVest 35th Pi. Chicago. III.

PARDAVIMUI-gera forma 70 ak
rų arba galima mainyti į namų. Yra 
kas rdikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai'graži vieta priein
anti prie kelio, tarti prie miesto — 
2 mylios. Galite atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki 10 vai. 
\ P. BIS KUS, 
2837 So. Emerald Avė., 1-nios lubos 

iš priekio

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

Juozapas Takazauskas, Vice-prez., 
1404 So. 48 Ct.. Cicero, 

S. A. Vasiliauskas, Prot. rašt., 
1302 So. 50th avė., Cicero, 

V. Shileika. Fin. sekr., 
' - 1409 So. 49 avė., Cicerh,
M. Bartkienė, Ižd., 

/. t500 So. 48 Ct., Cicero,
Iždo globėjai: V. Stanislovaitė, 

1334 So. 48 avė.. Cicero, HL; A. Do-: 
čkimič. 1225 So. 5*) avė.. Cicero. III.; I 
J. Marazas, 1530 So. 49 avė., Cice-’ 
ro, III. . 
'I'. Bartkus, maršalka,

1500 So. 48 Ct., Cicero, III.
fhrR. Ųžžiur., j 
So. 50 avė.. Cicero, UI. I 

I

III.

III.

ui.

nt

(

Ed.

V.

J.

Daneliavičia, pirmininkas, 
1617 N. XVinchester Avė. 

Prusis, vice-pirmininkas, 
1649 Girard St. 

Kalpokas, nut. raštininkas 
1839 XVabansia Avė.

K. Navickas, iždininkas,
1737 N. XVinchester Avė. 

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

Ang. Chepukienė, kont. raštininkė, 
1648 XV. Division St. 

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

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

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmų penktadienį, Frank 
Shedvillo svetainėje, 341 E. Kensing 
ton Avė, Kensington, Iii.

Valdyba:
D. Shatkus, prez.

213 E. Kensington Avė. 
Jonas XVilkas, vice-pret.

206 E. 118th St. 
W. Markauskas, Iždininkas,

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

10449 So. Wentworlh Avė. 
XV. Dftrgis, turtų rašt.

10520 So. State St.
Norintieji prisirašyti atsilankyti 

į susirikimų. įstojimas pagal amžių 
ir konstitucijų. •

Monlvidas, daktaras kvotėjas.
1739 S. Haistėd St.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES1’ 
pašalpos ir pasilinksminime 

KLIUBO VALDYBA:

S. L. A. 55 K p. W. PULLMAN, ILL.
Valdybų 1919 m. 11 jų adrfcal

---------- h
Kažys MaČiukkis, pirm.

11927 Union Avė.
Kažys Kaličius, pirm, pagelbininkas, 

835 XV. 122nd St. 
Ona Mačiulskienė. nut. rašt.

11927 Union Avė.
Andrius Statkus, turtų rašt.

120 Union Avę.
Jonas Gruzdis, iždininkas,

722 W. 120th St.
Stasys Boreika, duokleYįinkis

11826 L0we Avė,
Jonas Riępšas, kvotėjas,

3310 So. Halsted St., (įhįęago 
Vincas Kaličius, organizatorius,

- 835 W. 122t)d St.
Petras Laukis, durininkas,

. 12143 Greėn St.
Kuopa laiko susirinkimus leštaf 

dienvje po pirmos kiekvieno rriėne- 
sio, 7 vai. vakare, J. Gruzdžia ir P. 
Raišučio svetainėje. ’

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.
J" ■' 1

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

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

K. Baltremas, protokolų raštininkas, 
311 /Kensington avė.

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

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pėtnyčių kiekvieno mėne
sio F. Shedvillo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

J. Petrauskus, pirmininkas, 
1747 Nortb Ave‘ 

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

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

M. Žukas iždininkas,
< 1608 Nortb avė

Z. Lankas, finansų raštininkas, 
1621 Girard Street.143.) So 50th Avė, Cieci o : Sdsirinkimas atsibuna pirmų/ ketver

tų kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wabansia avė.. 7:30 ▼. 
vakare.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS 
LIETUVOS T '

Valdyba 1919 metams

Čepulis, pirm.
1028 So Artesian

APŽIŪRĖKITE SEKANČIUS 
NAMUS 

PARSIDUODA 2 augi
amas po num. RJ606 So.' La Šalie i x
t. už labai nužeminta kainų $1600.; Žilinskas, nut. rašt 
Parsiduoda i jr pusę augšto ,.. 2351 iiamburg st,
edinis namas po num., 236 WesU r,{,nk Micklin, turtų rašt.

1906 So. Union Avė 
Chs. Maskin, kasierius

|>68 XV. 18th St, 
Ant. Selemonavičius, ligonių apiek, 

1823 So. Peoria St 
Susirinkimai atsibuna įkas antrų 

nėdėldienj kiekvieno mėnesio, Imu 
vai po pietų, Jul Malinausko švelni 
nėję, 1843 So. Halsted St

augšt; medinis M. Laudanskis, pirm, pageli)

medinis namas po num., __  ___
112th Place. Kaina tiktai/$2400. I

PABSIDUODA 1 ir plisė augšto 
medinis namas po numj 327 XVest 
1111h Place. Kaina $3200.

šitie namai parsiduoda ant leng
vų išmokėjimų. Atsišaukite luojaus 
musų ofisan dienomis arba vaka
rais seredomis ir subatomis.

S. P. TANIS, 
11133 Michigan Avė., Chicago, III.

SKAITYKIS.
Iš priežasties savininko mirties 

parsiduoda farina 160 akrų žemės 
už labai nužemintų ^ainų. l’arma 
randasi Athelstane 
rinette (’ounty. Atsišaukite musų q- 
fisan tuojaus, dienomis arba vaka. 
rais seredomis ir. subatomis.

S. P. TANIS. 
11133 Michigan Avė., <

akrų žemės

Zisconsin Ma-

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS

Pidomasis Komitetas 
A. Petrulis, pirmininkas

3343 So. I.owe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas 

1617 N. Winchester Avė. 
Chicago, III J J. Degutis, sekretorius

MOKYKLOS
AMEK1KO8 LIETUVI V MOKYKLa

Mokinama: angliškos ir lietuviško.* 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės 
stenografijos, typewriting, pirklybo* 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel 
nos istorijos, geografijos, politiško; 
ekonotnHos, pilietystes. dailiarašv* 
lės. <

Mnkin»mo valandos: nuo 8 ryt* 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3* 
Xlud No Halsted St Chicago IB

Mokykla Kirpimo ir Designing
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
padarys jus žinovu i trurnp*tun ą linu ima nu. mas

?tu“^|U) statytas, 4 fami- Į laikų.
4 karnmiriuą, su niaudy- j Mes turime didžiausius ir geriau 

_____ . . 1 bučer- Sjus kirpimo-designing ir sluvinu 
Sa-1 skyrius ,kur me| suteiksime prgktii 
na- kų patyrimų kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašipos muso 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti b 
pamatyti musų mokyklų bile laiku-___ — -- . -- . - , į pamatyti musų mokyklų bile laiku- 

___________ _ „ dienų ir vakarais Ir gauti speciali! 
PARSIDUODA naujas 6 kambarių kai pigių kainų, 
imas su puse akro geros žemės. \Pelrenos daromos pZetrenos daromos pagal Jūsų mie 

rų — bile st.ailės arba dydžio, iš bi 
le madų knygos.

2228 Coblenz 
Komiteto nariai:

P. Jakavičia, 927 XV. 33rd PI.
J. Gustaitis. 285f» W. 38th PI.
J. Vilis. 2538 Frankfort St.
J. Briedis, /

St.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APŠVIETA i

Valdvba 1919 metų. >
Pirmininkė M. Dundulienė. !

1015 So. Halsted St į 
Pirm, pagelbininkė K. K»itkcvičienėr| 

22)2 XV. 22nd St.
Nutarimų raštininkė .T. Pabarškiene, 

2928 W. 401h PI. 
Finansų raštininkė J. Jaząvitienė, 

3125 XV. 38th St.
Iždininkė P. Balicklenė 

3543 So. Union Avė. 
Kasos globėjos: » 

J. Ranmauskiniiė. 3810 L 
A. Yuškienė, 3228 XV. 38th 
Maršalka K. Urbenė,

5 3313 U
Knygė S. Stašiukylč. 

3239 Emerald

,owe 
St.

nion

Avė.

Avd

Avė.

VALDYBA T. D. M. L. BROLIŲ IR 
SESERŲ, Kensington, Iii.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno) 
mėnesio pirmų penktadienį F. She- 
(hvillo svetainėje. 341 ,EJ Kensing-

namas su
Galiimiyiaikyti karvę, vištas ir au
ginti daržoves. Visi patogumai, van- lė madų knygos, 
duo, gražioje vietoje, arti gatvekarių, t MASTER DESIGNING SCHOOL 
Kaina $2,800. 1 J. F. K*snick«. Perdftinis

J. TAMOŠAUSKIS 190 N. STATl^TREET, CHICAC
Chicago, 111 Kampas Laide St. imt 4 lubų10512 So. May Street

LIETUVOS SUNŲ DnAUGUOS 
SHEBOYGAN. W1S. VALDYBA

Juozas Bukauskas, pirmininkas, 
1424 So. 10th St

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė

Motiejus Baltrušaitis,litis, prot. rašt., 
1602 Indiana Avė 

Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadway avė 

Pulką, iždininkas,
1128 N. 8th St 

Andrius Jakučionis iždo globėjas,
1424 So. lOth St 

Dielininkųitis, iždo globėjai
1124 High avė. 

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadvvay avė. 

Susirinkimai atsibuna kas. pirmų 
pėtnyčių kiekvieno mėnesio Eagi< 
Hali svetainėje.

Justinas

Antanas

Antanas

NAUJA VALDYBA DRAUGYSTES 
LIETUVOS BALSAS. 

KenoNha, Wis. 
1919 metams

Pirm., Kaz. Rrazevičius, 
402 Lincoln Street 

Ig. Jasęliunas, / 
960 Jenne Street. 

Jonas Sereikis,
960 Jenne Street 

Kaz. Orlauskas,
818 Jenne Street

Iždin., Ig. Orliekis.
313 N. Sheridan Road 

Iždo globėjai: 
Juozas Poška, 

809 Albert

Vice-pirm.,

Prot. sekr.,

Fin. sekr

M. Songaila, 
653 

Maršalkos: 
Jonas Kasiulis, 

653
M. NekruŠas, 

420

Mark et

Garden

Orange 
Teisėjas Antanas Bubele, 

313 Quincc 
Veliavanešiai: 

Juozas Jurevičius, ’ 
152 Main 

Petras Milauskas.
R. 1 Bok 56 

Durininkai:
N. Janavičia, 

614 Market Street 
Ben. Končius,

274 N. Chicago Street

Street

Street

Street

Street

Street

Street

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETU
VOS BROLIU ir SESERŲ VALDYBA

Juozapas Šimkus, pirmininkas, 
10707 XVabash avo

Stanislovas Shimkus, vlce-pirminin., 
10707 Wahash Avė. 

F. Grigula. prot. raštininkas,
10443 Wentworth are. 

Vladislovas Markatiskis, kasierius,
355 Kensington avė. 

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

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas pirmų pėtnyčių 
kiekvieno mėnesio, 7;30 vak vakare. 
F. Shedwillo svetainėje, 341 Kensin- 
Rton avė., Kensington, III. — Norin
tiems įstoti | Dr-slę už numažintų 
mokesti paliko lik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstitucijų. —Juozapas Urbatia

dwillo svetainėje. 341 E. 
ton Avė., Kensington, 111. 

Valdyba 1919 metu 
Prez. D. Shatkus.

213 E. Kensington Avė. 
Vice-prcz. Jonas Wilkas 

206 E.
Iždininkas XV. M^rkauska

355’E. Kensington Avo.
Prot. Rašt. F. Grigula.

10411 So. XXrent\vorth Avo. 
Turtų Rašt. XV. Dalgis 

10520 So.

Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų 
Pašelpinio Kliubo valdyba 191t Me
tams:

116th St. 
iŠ,

State St.
Norintis prisirašyti atsilankykite 

pagal am-Į susirinkimų. Instojimas 
žiu ir konstitucijų. .

N. XViltmaitis, pirmininkas
• 3154 Douglas Blvd.

Juozapas Užuballs, pirm, pagelb.
2911 W. Adams St.

Fabijonas StriŠko. nut rašt^
4255 Richmond Si. 

Vincentas Mųnikas, Fin. rašt.
t 2839 W 40tb St.

Mykolas Kariūnas, įždfn.
3959 W. 16th St. 

. Susirinkimai hupa kas antrų n ėdi t- 
1<>49 Girard str. dienį kiekvieno mėnesio, 1 vai. imi 

J.* Kalpokas, Nut. rašt. piėtų, John Engei Svet., 3720 W
1839 Wabansia avė. Harrison St. C

Chiragos Lietuvių Draugijos Sav. 
Pašelp. viršininkų antrašai ant 1919. 

, i
S. Danilevičia. Pirm. 

1617 N. Winchester Avė. 
Xr. Prusis, Vice-pirm. ♦




