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True translatlon filed wlth Ihe |>ost- mastcr nt Chicago, UI., May 9. 1919 
as rcąuired by the act of Oct. 6,1917

Austrijos delegatai vyks
ta į tarybas

konominių re 
ij’ jų (fraligų.

5.Teisė didžiųjų pergalėtojų 
valstybių kontroliuoti visas 
tas.

Taikos sutarits yra 
kompromisu.

ki-

blausiuose dalykuose viešoji 
nuomonė priversdavo savo ats
tovus smarkiais protestais pa
keisti ar atmainyti 
nuosprendžius, b<
kalbant, jos veikmė į konferen
ciją buvo nepastovi ir neganėti
na delei jos m uko painforma-

niykurius 
abelnai

Svarsto Austrijos klausimą

Taikos sutartis, kaip dabar vimo.
ji stovi, yra kompromisu tarp’ Sprendžiančioji kuopa, susi- 
naujųjų principų ir senųjų.1 dėjusi iš pradžių iš dešimties 
Kiekviena tauta parodė palinki- narių, laike įvairių krizių liko 
mą. kartoti naujus principus,1 sumažinta iki penkių paskui iki

žmonės negali žinoti, ar atsto
vai laikosi tų pažiūrų, apie ku
rias yra pranešama, kad jie lai
kosi.

Prezidento Wilsono nota liš 
balandžio 14 d. Italijos klausi
mu yra geru pavyzdžiu. Prezi
dentas atsisako duoti jai Fiume, 
o diloda Avloną. Gal Amerikos 
žmonės, gerai pagalvoję ras 
daug daugiau priežasčių duoti 
italams Fiume, negu albanų 
Avloną. Tiktai dėl Italijos nc-

True translation filed with the post-master at Chicago, 111., May 9. 1919 
as reąuired by Ihe act of Oct. 6,1917

Vengrijos komunistai kariaus
Rumunai sulaikyti Vengrijoj

Vilniuje buvę žydų skerdsnės

Slaptumas tebedengia taikos 
-. tarybas

AUSTRIJOS DELEGATAI 
ATVYKS PARYŽIUN 

ŠIANDIE.

rusių iš šylių pirmiau priklau
susių tai imperijai.

Sienomis tarp Vokietijos, Au
strijos ir Italijos ir gal Adriati- 
ko pakraštys laipgi užims žy-PARYŽIŲ S, geg. 8. — Pran

cūzų užrubežinių’reikalų minis- niią vietą Austrijos sutartyje, 
terija šiandie vėlai gavo žinių

išvažiavo iš Vienuos pereitą 
ktį ir galbūt ryto pribus į 
Germain.

Gal grįš namon tartis.

Kalbos pasiekusios taikos kon

kur jie tarnauja jos įsčios inte- keturių, ’o galinus iki trijų, su sutarimo su kitomis šalimis šita

VENGRIJOS KOMUNISTAI 
NUTARĖ KARIAUTI.

Austrijos delegacija.
VIENNA, geg. 6. — Tarp 

kiečių Austrijos delegacijos įei
na Dr. Franz Klein, prof. Hein- 
rich Lammasch, prof. von La- 
un, ministerio pagelbininkas, 
Flucke, ir atstovai Stegliger ir 
Rudolph Lodomai!. Flucke at
stovaus Tyrulių ir atstovas 
I^Migman vokiečių čechus.

Ką Austrijos delegacija at
sieks dar nėha aiškų delei eko
nominės suįrutės buvusioj im* 
perijoj. Teėiaus austrai turbut 
pasirašys bile kokią pasiūlytą

True translatlon flled wi h the post- 
misler ai Chicago, III., May 9. 1919 
ih recjuired by the act of Oct. 6,1917

MELAS APIE NUŽUDYMĄ 
60 AMERIKIEČIŲ.nuolat didėjusiu slaptumu. Kai- nota išėjo į aikštę, 

bos, rasės ir tautiniai skirtumai
lošė svarbią rolę ašmeniniuose True translatlon filed vvith 1>e post- 
sa n tiktuose
Tik retkarčiais jų išmintis per- 

Vienam dideliu taikos eidavo už rybų jų pačių šalies in 
Tuoi žvilgsniu 'Ameri

kos delegatai, turėję mažiau pa- 
I vojaus, buvo labiau bešališkais 
ncku kiti jų Europos kolegos, 
bet jie buvo trukdomi jų akade
miško pobūdžio žiniomis apie 
Europos problemas ir jų palin
kimo prie metodų ir pažvalgų 

daryti reikalingas koncesijas vir l)r’e lolygių mums žmonių.
Ką lyga padaro, tai | Laike tarybų daug ekspertų 

komisijų buvo paskirta studi
javimui jviiirių klausimu, bet 
jų raportai apie abejotinus da
lykus tankiai buvo permainomi 
sprendžiančiosios kuopos.

Su priešu nesitarta.
Rengiant sutartį su priešo de

legatais nebuvo tartasi. Būtinas 
reikalas ūmios taikos ir negali
mumas padaryti pastovius išri
šimus painių gyvenimo proble
mų pagimdė konferencijoj, jai 
baįgiantiesi, palinkimą pasku
binti sutikimą nusiloidimais, 
nežiūrint priinitų principų.

Sutartis, kaip ji parašyta, pa
liečia vien Vokietiją ir valstijas 
labiausiai kartu užinteresuotas. 
Klausimai labiau paliečiantįs 
buvusį Austro-Vengriją, Bulga
riją ir Turkiją, nors jie buvo 
plačiai, svarstomi, yra palikti 
paskesniam susitaikymui..

resams, bet ne ten, kur jie tar
nauja interesams kilų. Abel
nai kalbant, galima sakyti, kad 
senieji nacionalistiniai princi

pai viešpatavo ant naujųjų prin
cipų.
konferencijos atsiektu dalyku teresų. 
yra sutvėrimas tautų lygos pa
laikymui taikos.

Iš lygos abelnai buvo tikėtųsi, 
kad ji permainys santykius tarp 
tautų ir pašaulio organiciją. Ji 
to atsiekia, kadangi didžiosiosša 
lįs pasirodė nenorinčiomis pa-

i p . , .. master at Chicago, UI., May 9. 1919
keltų delegacijų. ns |-e<|nired b’, the act <»f Oct. 6,1917

COPENHAGEN, geg. 8. — 
Budapešto žinia sako, kad Ven
grijos komunistų valdžia atme
tė Rumunijos pasiūlytas musių

VOKIETIJA NEATIDUOSIAN- paliaubos sąlygas ir nutarė ka-
TI SAAR IR DANZIGO.

Berlino laikraštis išspausdino 
“oficialę” Rantzau 

nuomonę.

ARCHANGELSK, geg. 4. — 
Nesenai pranešta iš Archangel
sko žinia, kad bolševikai nukir
to galvas 60 amerikiečių belai
svių šenkurske yra visai be pa
mato. Jokių amerikiečių nesu
imta Šenkurske ir iš viso 43 A* 
merikos kareiviai prapuolę mū
šiuose šiaurinėj Rusijoj, dauge
lis tapo surasta kaipo belaisviai 
bolševikų rankose, Niekurie jų 
jau tapo paliuosuoti ir pasiųsti 
į Jstockhohną.

riauti iki galo. Atsakymai! į 
^Vengrijos prašymą paliaubos, 
[Rumunijos valdžia reikalavo 
■nuginklavimo spėkų, kariaujan
čių prieš Rumuniją ir jos talki
ninkes dabartinėse operacijose, 
atidavimo karės medegų ir su
grąžinimo belaisvių ir užstovų 
lie padarymo to paties iš kitos

BERL1NAS, geg. 8. — Natio
nal Zeitung šiandie išspausdi
no ką jis vadina oficialia pozici
ja, kokią valdžia tikisi užimti 
linkui taikos sąlygų.

Valdžia pasak to laikraščio, 
atsisakys pasirašyti po taika, 
kuri reikštų “priespaudą Vokie
tijai.” Pavyzdžiui, talkininkų 
pozicija linkui Danzigo ir Saar 
klonio nebus priimta. Pečiaus 
vokiečių delegatai dės visas pa
stangas užytsti tarybas apie 
tuos ir kitus nepriimtinus reika
lavimus, sako National Zeitung.

na-
ferenciją iš VersailleSį verčia ti
kėti, kad du ar trįs vokiečių tai
kos delegatai gal grįš Vokieti
jon pasitarti su savo valdžia, o 
kiti pasiliksią Versalles.

Vokietija dar nieko nepasakė 
apie taikos sutartį. Visi susinė
simai tarp delegatų Versalles ir 
valdžios namieji yra laikomi 
slaptoje.

Sutarties kopija yra išsiųsta 
Berlinan. Vokiečių žygūnas iš
keliavo vakar vakare 9 vai., ne
šdamas ją draug su grafo von 
Brockdorffo-Ranzau pirmuti
niu pranešimu apie tarybas.

Yra laukiama, kad Suv. Val
stijų bus prašoma apsiimti glo
bomis Armėnija.' AtrodoJ, kad 
prezidentas Wilsonas paves tą

vo-

šenybėje.
įsteigia savitarpines, pastovias 
ir neatmainomas teritoriales 
gvarantijas nariams, bet be bū
dų įvykinti tas gvarantijas. Ji 
beto verčia pasirašiusioms pa
duoti savo nesutikimus tyrinėji
mui, bet ne būtinai arbitracijai. j

True translaMon filc'1 wi»n Ihe post 
mastcr at Chicago, III., May 9. 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6.1917
BAĮ/TGVARDIEČIAI SULAIKĖ 

RUMUS VENGRIJOJE.

True Iranslaiinn filed with Ihe p<*t- 
master at Chicago, Ill./Ylay 9. 1919 
M rc<|iiired by Ihe ael of Oct. 6,1917

Kerenskis Paryžiuje.

(Dr. Klein buvo justicijos mi- 
nisteriu Austrijos kabinete nuo 
1906 iki 1909 m. Prof. Lam
masch buvo Austrijos premje
ru kada pasirašyta imi paliauba. 
Prof. von La u n yra surištas su 
Vienuos universiteto teisių fa
kultetu, kaip buvo Dr. Klein ir 
Dr. Lammasch. Rudolph Lodg- 
man per daugelį metų atstovavo 
vokiečių čechus žemesniąlame

Taryba išjtrijų sutiko kas dėl 
buvusių vokiečių kolonijų liki
mo. Mandatas vokiečių Samo- 
i)s saloms tenkąs Naujajai Ze
landijai, o kitoms buvusioms 
vokiečių valdyboms pietinėj ek- 
vatoraus pusėj, Australijai. Ja
ponija klobosis salomis esančio
mis šiaurinėj ekvatoriaus pusėj.

šia anglo-saksoniskas, priešin
gai lotiniškam, kadangi jos vei
klumas rymo greičiau ant evo
liucijos ir viešosios nuomonės 
galingumo, nrgu ant surišamo
sios spėkos rašytų įstatymiu4>rr-' 
bortiniu laiku jos vyriausia fun
kcija, kaip išrodo, bus išdalini
mas VokjetŲos | (Aonijų įvai
riems talkininkų reikalauto- 
jams. Lyga pasilaiko menku
tę teisę prižiūrėjimo adminis
tracijos, bet jos teisė atimti 
mandatines privilegijas, kartą 
jai suteikus, yra abejotina, ka
dangi tam trūksta pildomosios 
mašinerijos.

1 įsiveržimas sužadino ir ne-biL 
ševikus prie karinio 

veikimo.

True tr»n<)»**nn fileH wi*h the nr»«:t- 
master at Chicago, III., May 9. 191D 
as reguired by the act of Oct. (i. 1917

SVARSTO AUSTRIJOS 
TAIKOS KLAUSIMĄ.

Trac IranslnHon file^ h the jwl. 
mastcr at Chicago, III., May 9. 1919 
as renuired by the act of Oct. 6,1017

TAIKOS SUTARTIS—LAI
MĖJIMAS SENOSIOS 

DIPLOMATIJOSš

| True IninslaMon filed with the post- 
( muster at Chicago, III., May 9. 1919

Tiue translatlon filed v.H!i IJie pn<t- lenuired bv the act of Oct. 6,1917 
master at Chicago, III., May 9. 1919 
as recjuired by the act of Oct. 6. 1917

KAIP TAIKOS SUTRTIS
BUVO RAŠOMA.

TAIKOS SUTARTIS NEBUS 
PASKELBTA.

PARYŽIUS, geg. 8. — Tary
ba iš keturių drauge su Italijos 
premieru Orlando šiandie pra
dėjo taisyti programą įteikimui 
taikos sąlygų Austrijos, Ven

as.grijos ir Bulgarijos delegn 
Yra taipgi laukiama, kad 
ba taipgi paims Italijos klausi
mą ir svarstis jį pasekančiomis 
dienomis.

sutartis pradėjo į- 
Daljs jos jau yra

PARYŽIUS, geg. 7. — Mūšių 
paliauba pasirašyta pamatais A- 
merikos keturiolikos punktų,, 
bet valdžios rengime šiandie vo
kiečiams įteiktos sutarties ma
žai vadovavosi tais punktais. 
Kaslink viešosios nuomonės, 
nors žmonės abelnai parodė ma
žą pažinimą tų punktų, jie yra 
persiėmę žemiau paduotais pri
ncipais Trumpai suglaudus jie 
yra sekanmi:

parašytos.

Austrija

2. Atvira diplomatija.
3. Taika be aneksijų ir 

džiamųjų atlyginimų.
4. Pasaulinė demokratija.
5. Aprubežiavonias ^ftnkla'V- 

mosi.
6. Mažųjų tautų teikės.

Slėnieji principai.

Tiems naujiems internaliona- 
liams principams priešinasi pri
ncipai senosios sistemos. Jais 
yra:

1. Teisė pergalėtojų ant nu
galėtų.

2. Slapta diplomatija.
3. Tefeiotumas

ha ik

 PARYŽIUS, geg. 8. — Ameri-
PARYŽIUS, geg. 8. — Dabar kos žmonės gal mano, kad kaip 

kada garsioji taikos sutartis ta-'tik taikos sutartis padaryta ir 
po įteikta į priešo rankas, gali- įteikta vpkie^iams tai tuojaus 
ma yra peržvelgti metodus, su- ji (r bus paskelbta. Ne. Sutar- 
lig kuriais sutartis buvo rengia* ties Sutrauka buvo paleista is 
ma. Tas metodų klausimas ga- spaudos vakar, bet pati sutartis 
Ii išaiškinti daug sutarties ypa-’ bus saugiai dabojama nuo vi- 
tybių, kurios kitaip gali pasiro
dyti keistomis.

Iš pat pradžių didžiosios pen
kios šalįs apėmė ir naudojosi 
spivmtimo gale, |)ašalindamos 
mažesniuosius talkininkus, a- 
part tik kaipo peticionierių 
(prašytojų) juos paliečiančiuo- 
sČ dalykuose. Tarybos buvo slap 
tos, vedamos žodžiais ir tik ke
li rekordai buvo laikomi.. Klau
simai buvo svarstomi ne regu- 
liare ir ne satnašia tvarka, 
matomai tikslu duoti tankų pa
ilsį nuo varginimo prieštarau
jančių pažvalgi>

Nuosprendžiai tankiai 
mainomi.

PARYŽIUS, geg. S. — Dabar

Vokiečių delegatai studijuoja 
sutartį.

VERSAIU.ES. geg. S. -- Vo- 
kiečių delegatai dirbo veik visą 
naktį išdalindami ir analizuoda
mi tekstą taikos sutarties. Už- 
rubežinių reikalų ministeris 
Brockdorff-Ranzau šiandie ren
gė pilną raportą, kuris bus pa
siųstas į Berliną specialiu kur- 
jeru. 1

VIENNA, geg. 5. — Žinios iš 
Budapešto sako, rumunai tapo 
sulaikyti j pietryčius nuo to 
miesto baltosios gvardijos, kas 
reiškia valstiečių ir piliečių ka
reivi ją.

Baltosios gvardijos kariavi
mas parodytų, kad rumunų be- 
siveržimas nėra priimamas ne- 
bolševikų, kaip tą tvirtino tū
los žinios.

Laikraščiai sako, kad Angti- 
i jos misija išvažiavo iš Vienuos

PARYŽIUS, geg. 8. — šiandie 
patirta, kad buvęs Rusijos pre
mjeras Aleksandras Kerenskis 
yra Paryžiuje. Tečiaus jis ne
sirodė taikos konferencijos ra
teliuose.

True ttanslation filed with the post- 
nasler at Chicago, illM May 9. 1919 
•s re<(oir<i1 b'y thr aD ATOri. 6, T51?

Caras vėl “gyvas.”

LONDONAS, geg. 8. — *‘Bu- 
vusis Rusijos caras ir jo šeimi
nę yra gyvi,” sako Berlino'ži
bia į Daily Chronicle.

3 VALANDŲ DARBO BIL1US 
VVISCONSINE.

AMERIKIEČIAI SKRENDA 
PER ATLANTiKA.

Du hydroplanai jau atskrido 
Hallifax, vienas prapuolė.

| ---------------------------
įTrue translatlon filed with Ihe post-
■ mastcr at Chicago, III., May 9. 1910
1 as reąuircd by the act of Oct. 6.1917

BERLINE KURSTOMA PRIE
POGROMŲ.

MADISON, Wis., geg. 8. — 
Wisconsino atstovų butas priė
mė bilių, įvedantį fabrikuose 8 
vai. darbo dieną, su pusantro 
mokesčio už viršlaikį. Taipjau 
numažino mokestis nuo pelno 
lel bravarų ir amunicijos dirb
tuvių, kurios nebeveikia.

Senatas priėmė btlių sulig ku
ilio, visi vaikai iki 18 metų tu

ri lankyti atiminės mokyklas 
pi 12 vai. į savaitę.

HALIFAK, Kanadoj, geg. 8.— 
Du Aerikos laivyno hydropla
nai NS-1 ir NC-3 8 valandą va
kare atskrido < Halifax, tuo pa
darydami pirmą žingsnį kelio
nėj per Atlantiką.

Viso trįs hydroplanai išskri
do šįryt iš Rockway Point sto
ties, bet tretysis, NC-4 sugedo 
kelionėj ir turbūt kur-nors tu
rėjo nusileisti ar paklydo. Kur 
jis dabar, nėra žinių ir jo j ieš
koma. Likusieji du perskrido 
be sustojimo 540 mylių ir atli
ko tą kelionę į 9 valandas.

Iš Halifax hydroplanai skris 
ant Neufoundlando salos, gi iš 
ten ant Azores salų (1,350 my
lių), pakili į Portugaliją (800 
mylių), o jau iš ten į Angliją. 
Visos kelionės il{|is yra 4,500 
mylių.

Amerikiečiai tikisi būti 
maišiais aviatoriais, kurie 
skris Atlantiko vandenyną.

Pirmas kelionės žingsnis jau 
padarytas. Kada jie nuskris ant 
Neufoundlando salos, jie ras 

ten anglų aviatorius, kurie irgi 
diena iš dienos rengiasi skristi

žydų skerdynės buvę 
Vilniuje.

LONDONAS, geg. 8. — Ex 
change Telegraph Co. praneša 
iš Berlino, kad neapykanta prie? 
žydus nesenai pasirodė Berlino 
sostinėje ir likę išdalinti pleka- 
lai kviečiau lįs piliečius skersti 
žydus, nes buk, kaip sako lape-

Darbininkų kovasuomenės akių iki nežinia ko
lei. Pačios sutraukos nėra vie
nodos. Francuzų versija yra il
gesnė ir pabriežia tam tikrus 
dalykus, kurie paviršutiniai per
bėgta anglų tekste. Anglai ir 
amerikiečiai sutiko ant vieno 
teksto, bet įtikinti Franciją, An
gliją ir Suv. Valstijas, kad jos 
susitaikyti! atrodė negalimu 
daiktu.

Per penliioliką dienų duotų 
priešui apsvarstyti sutartį, tary
bos, nors visos ant rašto, bus 
taipgi laikomas slaptoje; tokiu 
budu tęsis tolinus tylėjimo ir 
slaptybės atmosfera, prie ku
rios pasaulis jau priprato.

Kokia nauda iš visas tas slap
tybės? > Tie, kurie nori jos, šlu
bai aiškina ją, kad ji yra apsau
gojimu nuo kibelio, bet vienas 
svarbus Amerikos delegatas bu
vo nugirstas sakant, kad jo nuo
mone, jo mažiau butų salpty- 
bės, juo mažiau galėtų būti dki-

turės užmokėti 
bilijoną.

Kaip matyt, tai vietoj iš Vo
kietijos reikalavus užmokėjimo 
už visus nuostolius talkininkai 
maho pareikalauti žymios su
mos iš Austrijos, dabartiniu ap
skaitymu šita suma sieks 5JX)O,- 
(MK),000 koronų (1,000,000,000 
dolerių).

šita nuostolių išlyga ir naujos 
valstybės rubežių siaurinihias

bus svarbiausiais dabar daro
mos taikei dalykais. Busianti
padaryta išlyga padalinimui Au- _ ___ _ ...... . . „ z,
stro-Vengrijos prieškarinės sko- nacionalistinių aspiracijų. ' rojo teksto sutarties. Klaidina- Abelio Blogiausia visas slaptu- 
los/tarp naujų valstybių susida- M. Trisiotumas tuojautinių e-* ma ar laikoma nežinystej svar- mo sistemos dalyku yra tas, kad

Kartų padaryti nuosprendžiai 
paprastai buvo peskelbiami pu
siau oficdalio pranešimo presai, 
bęt po tokio paskelbimo jie bu
vo tankiai permainomi. Apart 
tautų lygos santarvės, nė viena-

pergalėtojų me atsitikime nepaskelbta tik- 
acijų. ' rojo teksto sutarties. Klaidina-

pir- 
per-

Ivkose.
v

Iš priežasties tokio kurstymo 
ir pranešimų iš Vilniaus, kad 
žydai ten buvo žudomi, žymes
nieji žydai prašė Amerikos ko
misijos Berline pagelbėti žy
dams Berline ir kituose Vokieti
jos miestuose. /

(Jei tikrai Vilniuje jvyko žy
dų skerdynė, ji greičiausia bu
vo lenkams užėmus tą miestą 
nes lenkai jau daug sykių pasi
žymėjo pogromais).

MAŠINISTAI /STREIKUOJA

ROCKFIRD, III., geg. 8. — 
šiandie 20 dirbtuvių sustreika
vo 2000 mašinistų, reikalauda
mi pakėlimo algos ir pripažini
mo unijos. Daugelis moterų 
mašinisčių irgi sustreikavo. ,

10,000 STREIKUOJA.

ORAS.
Giedra ir biskutį šilčiau šian

die ir ryto.
Saulė teka 5:36 vai., leidžia

si 7:57 valandą.

Trtic franslntion filed xvith the post 
mastcr at Chicago, III., May 9. 191C 
as mjuircd by the act of Oct. fi, 1917

SOCIALISTAS VIENNOS 
MAYORU.

VIENNA, geg. 5. — Pasekmė
je nedėlios rinkimų, Vienna pir
mą kartą savo istorijoj turės so
cialistą mayoru. Mayoras ne
buvo -renkamas tiesioginiai, bet 
jį išrinko miesto taryba, kuri 
susideda iš 35 socialdemokratų 
ir 15 iš vidurinių klesų.

TOLEDO, O., geg. 8. — Jau 
10,000 darbininkų streikuoja 
Willys-Overland automobilių 
dirbtuvėj. Šiandie ištiko susi
rėmimas tarp streikierių ir poli
cijos. Visa miešto policija bu
vo panaudota užpuolime ant 
streikierių ir daug streikierių su 
mušta. Po to kompanija pa
skelbė, kad uždaro dirbtuvę "n* 
aprubeiiuotam laikui.”

SKAITYKIT B PLATINKIT

VERSAIU.ES


2 , III.'
■r»

PėtnyČia, Gegužės 9 d., 1919

A T V H A Lietuvių Kareivių ir Jaunimo — Dilelis Massmitingas
|UM | j | S |UB Vyrai lietuviai, musų tėvynė Lietuva pergyvena sunkius lai- liūs ir seseris. Užtenka jau mums to svetimo jungo. Sukrus- sate Vergais dvasioje, visi kaip viepus ateikite į susirinkimą

* '*V ■ " kus Nuo musų pačių,* ypatingai mm musų jaunimo, šiandien kime visi. Susieikime apkalbėti dalyką ir apsvarstyti, ką mes PčtnyčiojeA^egužio-May 9 d., 1919, M. Meldažio didžiojoj sve-
II ..... ........ nriauli Lietuvos ateitis. Mes netuAe tiesos dabar sau raini.# "'"j1"”* <l«ryti. kad «R broliai, kurie dabar gina tainėj, 2242 W. 23rd Place, kaip 7:30 vai. vakare.

1919, M. Meldažio didžiojoj sve-

t

priguli Lietuvos ateitis. Mes netu-----  ------  ------
snausti, kada musų amžinas priešas, lenkų imperializmas, ver
žiasi į Lietuvą, kad vėl išnaujo pavergti ten musų, tėvus, bro-

■ . .1 .. . . ... - - - .

Lietuvą savo krūtinėmis, nedrįstų mus vėliaus pavadinti išsi
gimėliais ir kaipo tokiems uždaryti rubežius Lietuvos ant visa
dos. Visi buvusieji kareiviai ir visi jauni vyrai, kurie dar neū-

LAI GYVUOJA LIUOSA LIETUVA! „
Chieagos ir apielinkių Lietuvių Kareivijos VALDYBA.

03

PUIKUS

BALIUS
Su perstatymu

i
— Bengiamas Spėkomis —

Lietuvių Piliečių Darbininkų Paseipinio Kliubo

Subatoje
Gegužio=May 10,1919

M. MELDAŽIO SVET
2242-44 Wc*t 23-rd Place.

Svetainė atsidarys 5:30; Uždanga pasikels lygiai 7:00 valandą vak.

7 Scenoje statoma

“Amerikoniškos Vestuves
Veikalą sulos Lietuvių Piliečių Darbininką Pašelpinio Kliubo 

Dramatiškas Tekinis.

Po programų puikus šokiai, kur galėsite linksmai laikų pralei
sti. litai kviečiame senus ir jaunus ant šio vakarop) mes komi
tetai stengsimės atsilankiusius svečius užganėdinti kuogeriausiai.

Su pagarba, ' . Kviečia visus KOMITETAS

laiMHffllIililM

Svarbios Prakalbos Kareivio
Rengia P P D 604 lokalas.

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

• c
Inžanga 10 centų

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

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

Užprašo KOMITETAS.

Mokrįs ir laerginos gali lankytis kasdiena.
1

MADISON PRIE HALSTED STREET
BURLESQUE —
| r I Kasdien du syk 2:15—8:11

Naujieniečiai Tėmykite
Naujienų Piknikas

atsibus

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

Piknike dalyvaus visi Chicagoą pirmeiviški cho
rai ir kalbės gabiausi kalbėto jai. Turėsite proga ge
rai ir gražiai pasilinksminti.

Kviečia visus KOMITETAS.

Pasarga:
Nd' daržui.
Automobiliais*— gera* kelias važiuoti 22ra iki. Oak PM'k 

Blvd. Pasisukite j žiemius, važiuokite iki 
12-4*4; 12-ta iki Forest Purk; sukitės po kairiai i pietus iki Lyons.

i ..... -i------------------------------------------- f-------- ■--------------"*-1-------

Važiuokite iš visų dalių1 miesto iki 22-tros gatvės; 
22-ros Larais iki 48 Avė. iš ten Lynus karais

Pavasariui išaušus
Br. Vargšas.

Abu kambariai buvo prikvi
pę kampom ir uksusiu Viena
me jų gulėjo mirtinai serganltlis 
Kleofas.

Kada gydytojai užreiSke, jog 
Kleofas dHugiau nebesikels, Bū
tis būdamas geriausiu jo drau
gu, persikėlė gyventi pas Kle- 
ofą, idant visame jį saugoti ir 
padėti jam.

Gretimais Bučiui sėdojoz A 
vienas studentas, o prie lovos 
jaunas gydytojas, kurie taipjau 
buvo draugais Kleofo tik toli
mesniais. Visi trįs mažai kal- 
bejo, o jeigu jiasitkdina žodžiu 
kitu, tai taip tylom, kad vos tik 

j vienas kitą gali girdėti. Kulį ku- 
I ris visados mėgdavo diskusuoti, 
j ta tyla, iliis šnibšdėjimas miirti- 
! nai kankino. Jau kelintą kar
tą jis nerviškai pirkelių galvą ir 
žiuri į lubas, kur dreba švie
sus ritulys tampos atspindžio, 
žvalgosi j visas puses ir retkar-

I
čiais pro gydytojo petį pažiūri 
į gulintį Kleol'ą.

Ligonis gulėjo ant nugaros, 
voktu į langą, kuris buvo užleis
tas tamsiai-salia užlaida ir lan
kiai sunkiai alsavo. Veidas bu- 

|vo sutinęs išrodė rapdonai-mė- 
lynos sjialvos, o akįs — jos nuo
lat blaškėsi į visas puses.

Žiūrint į Klcotą Ručini darė
si lyg baisu. Jis gerai pažino li
goni ir tankiai kalbėjo su juo 
apie gerą ir blogą, apie reiški
mą gyvenime. Abu būdavo už
ganėdinti kada galėjo pasiginčy
ti apie tuos miglotus klausimus 
ir abu tada manė jog tuo sut
veria visai naujas, nebūtas lilo- 
zofiškas pažiūras į šį pilkąjį 
gyvenimą.

Kleofui gyvenimas Ibkivo bega
liniai ilga drobė, ant kurtas jis 
piešdavo tuksiančius įvairiau
sių fantastiškų paveikslų. Išliek 
sų, nuo žmonių jisai lobuos, bet 
pats buvo geras žmogus ir 
džiaugėsi viskuo, kas buvo gra
žiu; gražus paveikslas, žydintis 
medis upė —, visame jis matė 
ką-kita negu kad mato visi. Dai
lus balsai sujudindavo jį ligi aša 
rų it Tada sakydavo jisai, jog 
tas jo mokėjimas manyti svajo
ti, lai ir yra jo gyvenimu.

Atminė Rutis nekurtas Kleo- 
foso, f ražas ir jam dubar norė
tųsi su juo pasikalbėti. Tikėjo 
jisai, jog Kleolt.sui, galinčiam 
ant mirties patalo, alsiderigė 
naujos ir pla^ior. pažiūros, ir 
jog tos mintiįs ir paveikslai, ku
rie seniau jį linksmino, šiandie 
yra biaurųs ir Kuisys. Ir anl

Moksliškos 
Prakalbos

UF< *

Tema: “Ar dievas sutvėrė žmo

gų ar'žmogus išsivystė iš moti- 

kės”. Rengia LLE. 1 kuopa, geg. 

9 d. kaip 7:30 vai. vakare. Lino- » 
sybės svetainėje,

šia Avė. Kalbės7
Margcris.

Kviečia

1822 Waban-

studentas A.

KOMITETAS

Milžiniškas Gegužinis Koncertas
Rengiamas LSS. VIII Rajono

Pusė pelno nuo vakaro skyriama naudai “žarijos’’.
— ĮVYKS —

Nedėlioję, Gegužės 11 dieną, 1919 m. 
PULASKIO SVETAINĖJE, 

1715 South Ashland Avenue,

Svetainė atsidarys 5 valandą programas prasidės 6 vai. vakare.
PROGRAMAS: *

1 Latvių Mišrus Choras ....
2 Kalba d. A. Stoklickis ...
3 Latvių Orkestrą ................
4 Kalba d. J. V. Stilson.......
5> Lietuvių Socialistų Choras

.................. Internacionalas
............................... Rusiškai
Qucen of Autumn Overture 
........................... Lietuviškai 
......... po vad. d. Katiliaus

' I

1!

.........4....................... <1. N. Sti|^onienė ■ 
Selection froin Obera Martha Flotow I 

............. Stogie
V. čeplinskiutė I 
... d. Gugicnės 

ra .................... Jolly Fellows Waltz B. Vollstedt I
ialistų 10 kp. Choras po vad............ d. Volikov.ski

Latvių Orkestrą ....................... Intcrniezzo Bussc, Th. Franke ■
Vokiečių Socitflistų Vyrų Choras ................................................
Šokiai iki vidurnakčio, grieš Latvių puiki Orkestrą

Šitas koncertas bus vienas iš puikiausių, koki Chieagos publi
ka yra girdėjus.

Kiekvieno darbininko ir darbininkės yra priedermė atsilankyti 
j šį, koncertą ir paremti finansiškai, darbininkišką laikraštį ‘šžari- 
ją”, kuris tarnauja darbininkų klesai.

Įžanga 50 ir 75 centai. ypatai 
Kviečia KOMI ! ETAS

6 Solo ...............................
7 Latviu Orkestrą ....... .
8 Solo’...........................
9 Latvių Moterų Choras
10 ............. :
11 LMPS. 9 kųopc
12 Latvių Orkestri
13 Ukrainų Jociai
14 ‘ - -
15
16

Deklamacija ................................
LMPS. 9 kuopos Choras po vad.

u;
mirties patalo jis, plačiai išplė
tos akis, vis dar žiurėjo, vis dar 
piešė savotiškus paveikslus.

Ligonis nesijudino, tik ret
karčiais iš jo krutinės ištrukda
vo ne tai vaitojimas, netai krio
kimas ir kiekvieną kartą, kada 
jis suvaitodavo, prieina prie jo 
gydytojas, pažiūri į veidą, at
sargiai pataiso pūslę su ledais 
'ant jo galvos ir rankas padeda 
išilgai kimo.

\
Ligotus pradėjo mėtytis. Ru

tis nestodamas nuo kėdės ir ne
nuleisdamas akių nuo Kleofo 
balsliai pašaukė gydytoją. Priė
jo gydytojas,, taip kaip ir pir
ma pažiurėjo mirštančiam į 
veklą, pa'taise pūslę su ledais ir 
visa. Rutis malė tai, matė ir vie
nu kartu jo suvargusiose sme
genyse kilo mintis: gydytojas 
upseiua su ligoniu ne kaip šit- 
Ktaofu, kuris tveria augštų 
minčių, ir naujų pažinrų, į gy
venimą, bet kaip su paprastu li
goniu, kuris serga apriebėjimu 
širdk'S. Kiltis lečiaus jau'lčsi 
silpnai, kad suteikus gydytojui 
informacijų kaip jis turi apsi
eiti Kleofu, bet matė ir tai, 
jog akyse gydytojaus gerai paži- 
nusio Kh'ofą, jis nustojo toliau 
gyvavęs.
• Į antrą naktį kada ligonis vėl 
pradėjo blaškyties, priėjo prie 
jo Rutis ir žingeidžiai pažiurėjo 
į veidą.

Akyse Kleofo žybėjo ašaros 
ir tarsi norėdamas ką pasakyti 
judino vieną petį. Bučiui rodė
si, kad jis ko tai prašo ir ilgai, 
žiūrėdamas į akis manė atspėti 
jo norą. Kleofas pasuko galvą

kis ir taip baisiai ir juokingai 
susuko veidą, kad Bulis atšoko 
nuo lovos, širdis jo plakė, norė
jo jis palikęs išeiti, bet vieloj

jo atgal prie lovos ir vėl pusi-

žingejdauja ir su baime pažiu-

Ašaros, kaip ir pirma, žibėjo 
akpse ir taip pas jis judino petį. 
Atsisukęs į gydytoją Kulis dre
bančiu balsu tarė:

—Jis, {rodos, kolai prašo... 
Meldžiu pažiūrėti...

Gydytojas atsistojo, priėjo 
studentas ir Bulis. Visi užsi
lenkę žiurėjo į ligonį. Baisu! 
Baisu buvo, kad žmogus su a ly
dą žiuri Į veidą dar gyvam žmo
gui ir jau nebegali jo suprasti, 
negali patarnauti...

Kulis pradėjo verkti atsiduso 
ir išėjo į antrą ką m barį.

Ten buvo tamsa. Per langą 
švietė mėnuo.

Ątsisėdo Bulis ir uždengęs 
rankomis veidą užsimąstė. J

Kada Kleofas gyveno pas jį 
buvo mintis, kurias laikė ati
džiom ir originališkom... Da
bar ve jis mirtinai susirgo ir iš

(Seka ant 5-to psl.)

Teatras, Dainos ir Balius
iniiiiuniiiiiiiiiiiiiiBniiiniiiiiiiiiHiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiii^

K. of P. Svetainėje
11037 Michigan Avė. Roseland, III.

Pradžia 7 vai. vakare. į- i .......
' Bcžisoriaus p. M. DUNDl LJENfi. 

Bolcs išpildys gabiausi artistai iš Chįcagos.
Dainuos LDK. Keistučio P. Kliubo dainininkai. 

PnigraniNi pasibaigus linksmus šokiai.
Kviečia visus KCftIITETAS.

Rengia SLA. 55 kp. W. Pullman, III. 
Slato scenoje trijų veiksmų (Iranu)

“Pavogtas Kūdikis”
Ned., Gegužio 11 d., 1919

Linksmas Balius
< " R /> i <

. , ’< , .< . o i • •’ ■*artinai td ■■■(kiiiiiiaiiiaiiiaiiia «t v-ar • aa * « a « •> * J l  ....... ...a....

‘+

! ‘Užbaigdami veikimo sezonų, E. Chicago, Ind. lietu
vių jaunuomene sumanė parengti linksmą balių ku
ri? jvyks Subatoj, Gegužio 10 d., 1919, J. Krunu sve
tainėje, 5001 Baring Avė. ir kampas 15 9-tos gatvės. 
Pradžia 6:30 vai. vakare. Inžanga 50q; merginom8 ir mot. dykai.

Gerbiamoji jaunuomenė vietinė ir apielinkių, maloniai kvie
čiama kuoskait lingiuusiii atsilankyti į ši paskutinį šiame sezone 
parengtų musų linksmą balių, kuris atsibus didžiausioj svetainėj 
(J. Krupo) ir taipgi galės le linksmai liuesą laikų, prie geros niu 
zikčs praleisti, kuri grieš lietuviškus ir angliškus šokius.

Kviečia visus E. Chicago, Ind. Jaunuomenė

SIIIIIIIIIIIIIIBIIIIĮ1

didelis ^kilmingas pavasarinis

PIKNIKAS
Lietuviškos Teatrališkos Draugystės RŪTOS No. 1.

CDĖLIOJE GEGUŽIO (MAY) 11 d., 1919 m.
CHERNAUSKO DARŽE

Lyons, Illinois
Pradžia 9 vai. iš ryto. Inžanga 25 centai.

Šitas Piknikas bus gražus ir linksmas. Turėsime 
X visokių gėrimų, cigar ų ir užkandžių. Kviečiam visus 
[lietuvius ir lietuvaites atsilankyti j musų parengtą 

pikniką, nes grieš pdiki muzika ir bus linksma laikas 
praleisti tyrame pavasario ore. ,

Kviečia KOMITETAS.
...........  n ■ .......... .............. ........................................ i................. .............................. i  

Pranešimas
NAUJIENŲ 5 metų sukak

tuvių paveikslai parduodama 
i Naujienų ofise — 1739 So. 

Halsted St., arba pas fotog
rafų STANKŪNĄ.

3315 So. Halsted St.
Didumas 12 X 20 

Kaina $1 .00
j

't T

kišeninis;
ŽODYNĖLIS

| TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

Lietuviškai-Angliškas
CU-.... 1 l-r R-l i .1

Angliškai-Lietuviškas

Naudinga knygelė ypatingai norintiems xku 
sipažinli su įvairiomis legaliskomis teigė 
mis. 141 pusi.

>
Sutaisė L. De Marasse 

Vertė V. A. Juristas.

KAINA 50 CENTŲt / 
Su prtsiuntimu 

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Talpina savyje reika
lingiausius, kasdie var
tojamus, ,, žodžius. Lai
bai paranki knygute n#- 
Sintis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 75c
Galima gauti “NAU

JIENŲ” Administraci- 
1739 sV Halsted Street 

Chičago, III. *P 1



Pėtnyčia, Gegužės 9 d., 1919

Lietuvos Atstatymo
Bendrovės Kampelis

Lietuvoje Atmainos.
Lietuvos Minislerių Kabinetas, išrinkus prezidentui, 

vėla išsikeitė, šis naujasis yra ^pilnai koalicinis, nes jame 
visos srovės yra atstovai! janu^ lygiai. Premieru yra 
advokatas Mykolas Šleževičius, pirma buvęs Lietuvos, dik
tatorium. .Jis yra baigęs Odesos universitetą ir gyveno Vil
niuje, kur turėjo išsidirbęs gana didelę praktiką ir pagar- 

* sėjęs advokatas netik Vilniuje, bet kitur tarp baltgudžių 
ir lenkų. Jis yra karštas lietuvis ir visą,savo gyvenimą ko
vojo už Lietuvos Ihiosvbę. Tikras demokratas, gerbiantis 
kilų žmonių politinius ir religinius įsitikinimus.

Kiti ministeria* yra rimti žmonės ir labai plačiai žino
mi. šiai ministerijai galima pilnai patikėti, nes ji yra suda
ryta iš geriausių mus tautos vyrų.

Lietuvos Laisvės Klausimas.
Laikraštis N. Y- Evening Post, balandžio 26 dieną pa

minėjo, kad už kokių penkių dienu bus paskelbta Lietuvos 
neprigulmybė. Nors tie žodžiai neišsipildė. bet mums nė
ra ko liūsti
Lietuvos valdžia kaipir pripažinta šių šalių:
Anglijos, Danijos, Švedijos, Esantieji atstovai tose valstybė
se lyg pripažinomi oficialiais atstovais: su jais tariasi, kai
po su Lietuvos valstybės pasiuntiniais. Lietuvos valdžios 
pasportai jau pripažinomi minėtose valstybėse ir Francijoj. 
Lietuvos pačto ženkleliai taipgi tosę valstybėse priimami.

Pašalpa Lietuvai duodama Suv. Valstijų ir Anglijos.
Anglija suteikė Lietuvai ganą didelę paskolą — net 

4tpie $24,000,000. Hoover’is Suv. Valstijų maisMo admini
stratorius jau pažadėjo duoti pagalbą maistu ir tuo reika
lu rūpinsis Raudonasis Kryžius. CenlranH .Komitetas pa
veda tam reikalui pinigus, o Raudonasis Kryžius dar 
savęs žadėjo paskirti keletą milijonų dolerių Lietuvos 
kalama.

lankams uždrausta jei'i j Lietuva.
Lenkams uždrausta peržengti Lietuvos nibežius, 

jie taip padarė neva vydami bolševikus.
atsitrauks, nes jie neturi vietos gyventojų pritarimo. Žydai 
ir baltgudžiai eina išvien su lietuviais, tai lenkai nei ple
biscitu (žmonių balsavimu) niekur Ba'ltgudi joje nei Lie
tuvoje nelaimėtų. Bet plebiscito Vilniaus ir Gardino gu
bernijose nebus, nes ten aišku, kad lenkų mažuma, o lie
tuvių su b’dtgudžiais ir žydais dauguma.

Del paėmimo Vilniaus lenkai turėjo teisinties Taikos 
Konferencijoje, ir jie užtikrino, kad g| ‘si t rauksią iš Lietu
vos; jie norį tik suteikt pagalbą savo kaimynei Lietuvai, 
kol ii nėra dar visiškai susitvarkius. Lenkijos parlamen
tas išreiškė norą matyti Lietuvą savistove valstija.

Lietuvos Delegacija ileidžiama j Taikos 
Konferencija.

Romanas Karuža praneša, kad Lietuvos Delegacija su
sidaro iš rimltų vyrų ir Taikos Konferencijon prileidžiama. 
Su ją tariamasi-visuose reikaluose, kaipo su 
tijos delegacija j Taikos Konferenciją.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė visus
džiugina.

Labai nudžiugo Lietuvos atstovai Paryžiuje, pamatę 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės atplovus Romaną Karu
žą ir adv. J. S. Lopatto, ir kuomet išgirdo nuo juodvieių 
apie pradėtą darbą. Jie užgyrė Amerikos lietuvių darbą. 
Kuomet Romanas Karuža nuvyko i Daniją, tai tenai Jielu- 
viai taipgi buvo labai nudžiir inti. Ir luoiau Romanas Ka
ruža gavo pakvietimą nuo Lietuvos valdžios vykti į Lie 
tuvą. šiomis dienomis jis jau bus Lietuvoje, t

Dėkitės orie Didelio Darbo!
Visi Amerikos lietuviai, kaip vienas, dėkitės prie di

delio darbo, kurį atlieka Lietuvos Atslatvmo Bendrovė. 
Jos jau yra padaryta:

1) užpirkti laivai, kurie plaukios tarp Klaipėdos, Šve
dijos ir Anglijos, o Nemunu iki Kaimo;

2) indėta Lietuvos Valstybės Bankan vienas milijonas

Lietuvai ųeprigulmvbė yra užtikrinta. Jau 
Šveicarijos,

nuo 
re«-

bet
Vienok lenkai

Lietuvos vals-

Lietuvius

3) pradėta rupinties sėklų ir maisto dastalVnni i Lic-

4) prirengta dirva Anglijoje exportui (daiktų gabeni
mui) iš Lietuvos:

5) skolinama pinigų atstatymui tikės Lietuvoje ir smei
giamas Skyrius Kaune.

Tiems reikalams reikia didelių pinigų, bet mes tiki
mės, kad Amerikos lietuviai tuojau juos sudės.

Notariatas prie L. A. Bendrovės.
Jau įsteigtas notariatas prie Lietuvos Atstatymo Ben

drovės ir čia bus galima padaryti visus rejentalius doku
mentus keleiviams ir šiaip žmonėms, bei gauti patvirtini
mus nuo konsolių.

“Foreign Exchange”.
Pinigų siuntimui jau viskas yra surengta, ir kaip tik 

bus gautas pranešimas iš Lietuvos, ir atsidarys keliai, tai 
Lietuvos Atsjatymo Bendrovė pradės siuntinėti žmonėms

Stokite į Lietuvos Atstatymo Bendrovę, 
papirkdami serus.

Šeras lik $10. bet parsiduoda nemažiau penkių serų 
kiekvienam žmogui* Už indėtus į L. A. Bendrovę pamigus 
mokama' nemažinu 4 nuo&im&u ir dar Šerai auga vertėjo. 
Tai geriausis investmenlas ir didelis tautai pasitarnavimūs.

Tikėdamiesi, kad visi lietuviai greitai prisidės prie 
Lietuvos Atstatymo Bendrovės, prašome visais reikalais 
kreipties šiuo adresu:

LITHUANIAN DEVELOPMENT CORPORATION 
(Lietuvos Atstatymo Bendrovė). ,

320 FIFTH AVENUE, NEW YORK, N. Y.
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Ketuiroliktasai Rajonas nuta-

LSS. XIV RAJONO 
REIKALAIS.

J. K. Dantai. Prakalbos rengia
ma sekai uos e vietose ir dienose:

Cedar Rapids, la. gegulės 10 
ir 11 dd.

Dės M oi nes, la. — gegužės 13

Chicago, III.

Cood

^ESTflBLISHED 1859

Gegužinės iškilmės.

O"U<,0

Schoenhofen Company 
CHICAGO

neskaitykite
• tai iš-

Ir 11.

EAST CHICAGO, IND
T, 1 .• • ’

KORESPONDENCIJOS
KEWANE., ILL

Gegužinė šventė ponams įvarė 
didelės baimės.

LSS. 204-toji kuopa nutarė 
apvaikščioti tarptautinę darbi
ninkų šventę, Pirma Gegužės, 
kartu su draugais anglais. Bet 
kadangi kuopos ižde pinigų kaip 
ir nesirado, tai draugai nutarė 
parinkti aukų padengimui su
rengimo lėšų. Gerbs valios drair 
gai suaukojo virš trisdešilms 
tris (talerius. Aukojo sekami 
draugai: K.Alanelionis, U. V. 
Petraitis, A. Gedgaudas ir Slor- 
ninkas — jx) 5 dol.; J. Joc>s, P. 
Adtanavičiųs — po 2 dol.; 
Rumbavich, J. Arlauckas, A. 
Rakauskis, J. Paskauskas ir X 
— po 1 dol.; P. Mažuolis, P. 
Grabčnas, J. Bražas, E. Milvid, 
L. M. Rimkus, J. PinaiUs, P. 
Valančunas, J- Krapavickis ir 
A. Bab — po 50 centų. Viso 
$33.50. Aukotojams tariu šir-

Musų miestelio buržuazija tu
rėjo nes v idiliškos baimės, kada 

I išgirdo, jogei Pirmą Gegužės 
ki\voniečiai rengiasi apvftikš- 

1 čioti su didėlėmis iškilmėmis - 
demonstracija ir protesto pra
kalbomis. Nabagai buržuajė- 
liai — kone pakvaišo belaksi y- 

Idarni iš vienos vielos į kitą tik
slu padaryti taip, kad demons
tracija butų uždrausltla. Netik 
demonstracija, 'bet ir prakal
bos... Bet majorui esant socia
listų pritarėju (praeitais rinki
mais jis perėjo kaipo Darbo 
Partijos kandidatas) tie poneliai 
galų gale nieko nepešė: majo
ras t itsisakė išpildyti jų reika
lavimus. Tada jie . kreipėsi į 
benus. Ir — laimėjo. Ponams’ 
mat pasisekė papirkta netik Ke- 
\vances, bet taipjau Galvo, III., 

j beną. Neturėdami beno sociali
stai, žinoma, demonstracijos ne
berengė, tik susiirį/fko į nuro

dytą vietą ir laikė prakalbas. 
Kalbėjo d. C. V- Johnson, iš Chi- 
cagos. Beto, lietuvių » 

' vo (Marškai tytas d. E. j 
laiškas į darbininkus. Beje su
si rinkusiems buvo dalinama 
atvirutės su d. Ddbso paveikslu.

Dalinta veltui. Kartu dalin- 
I i tam tikri agitacijos lapeliai^ 
parašyki d. Louis F raino. Pra
kalbos pavyko kuogeriausia. 
l}uvo pribūta protesto rezoliu
cija, reikalaujanti paliuosuoti 

visus politiškus prasižengėlius.

Vis dėlto, reikia pažymėti, 
kad Kewanees darbininkai dar 
toli atsilikę nuo savo draugų ki
tuose miestuose. Daugelis vie* 
'toj apvaikščiot didžiąją visų ša
lių darbininkų solidarumo šven
tę, guženo pažiopsoti į krutomų 
paveikslų teatrėlius. Liūdna!

Likę pinigai, kurie turėjo būt 
sunaudoti samdymui beno, da
bar bus apversti nupirkimui 
darbininkiškos literatųros.

— V. V. PŽtraitis.

t>a bu- 
Debso

CEDAR RAPIDS, Jo.

Aukos.

Pirmą dieną gegužės čitr bu
vo surengta didelės iškilmės — 
apvatikščiojimas
darbininkų šventės,, Pirmos Ge
gužės. Neveizint to, kad diena 
buvo negraži, nes lijo, šimtai 
darbininkų maršavo'miesto gat
vėmis ir dainavo savo kovos 
himnus — marselietę ir kitus. 

• Miesto valdžia nė nebandė truk
dyti, užtai ir sumišimų nebuvo.

Po demonstracijos LSS. 201 
kuopa surengė prakalbas. Kal
bėjo d. P. Dubickas, iš Chica- 
gos. Aiškino apie darbininkų

bininkų praeitį. Kalba buvo ge
ra, pamokinanti. Publikos bu
vo pilna svetainė ir visi gražini 
užsilaikė, išskiriant vieną kuo
pos narį, dargi1 patį tvarkos ve
dėją, d. Kažlauską. Jis po pra
kalbos nė iš šie,) nė iš toypašoko 
ant estrados ir pradėjo šaukti: 
“Sek draugai,
Naujienų ir Keleivio - 
davikiški laikraščiai!

So. Omaha, Nebr. — gegužės

uzsima- 
lieluvių

ir 18 diertą.
Tatai visų LSS kuopų valdy

bos suminėtose, vietose tegul pa
sirūpina gerai išgarsinti rengia
mąsias d. Daniai pdikalbas. Vi
sais maršruto reikalais kreipki
tės į Keturiolikto Rajono sekre
torių sekamu adresu:

J, A. Markūnas,
Tas draugas tur-but 

nė ateiti į pagalbi}.., 
kunigams. Mat, anie jau senai 
varo nešvariausią agitaciją prieš 
tuodu laikraščiu, lik neturi pa
sisekimo. Veikiausia, kad jo 
neturės ir naujasai jų pagelbi- 
ninkas “iš kairiosios pusės”...

Ir nieko stebėtina, kad tas 
“kairysis” draugas dabar siun

čia prakeikimus Naujienoms ir 
Keleiviui. Keletas mėnesių at
gal jisai buvo veiklus klerikalų 

J ir tautininkų talkininkas —

ndui' aukojo sekami asmens: T. 
Bačiulis, K; Minialga, F. Martin

po 1 dol.; K. Blažaitis, A. Gur- 
tavic, J. šiabis, A. Gūdžius, A. 
Lapinskas, J. Vaičiulis, K. Am- 
brazas, J. Savickas, F. Jakštas,

Pasitikimas namie.”

50 c.; M. Armon — 45 c.; A.
Stupbraitė, R. Gudžiuvienė, F.
Džiidigis, V. Neverauskas, M.Pa-
šak'a rnienė, J. Meleckis — po 25 
r.. Viso labo $10.45.

Visiems aukojusiems tariu stengdavosi prisidėti prie didi- 
širdingą ačiių. • nimo jų fondų neva Lietuvos

laisvei nupirkti.... Savickas.

'iruiouncin

r CEREflL. 
BEVERflGE

Švelnus iš Javų Darytas Gervinąs
Skanus jr turis ypatybės troškimą patenkinti, nuo se
nai dalininkas vardo “EDELV7EISS”.
Malonus šeimynos gėrymas, grynas ir sveikas. Gvaran- 
tuotas pagarsėjusios per 60 metų firmos, įgijusios ge
ro vardo savo gausumu.

Pamėginkite buteli šiandie.

PARDUODAMAS VISUR.

NO JS 
ITS SAU

Susi pratiltieji lietuviai darbi
ninkai tečiaus nepaisys visų 
jau padarytų ar dar rengamų a-j 
takų prieš darbininkišką spau
dą. .Jie kaip rėmė taip rems 
savo laikraščius neveizint ar

tarptautinės juos nuo to graudens patįs ku
nigai ar tūli jų talkininkai šis 
kartosios pusės.”

— R. J. S. Ten Buvęs, j

iai pagarse-

Laikraščiuose daug rašoma 
apie iškilmes, kurioms suren
gti mięstai skiria pini,

gų, kad prideramai pasveikinus 
grįžtančius iš “Anapus” vyrus. 
'Tomis iškilmėmis norima jiejns 
parodyti, kad piliečiai moka ap- 
verthiti jų pasišventimą ir nuvei 
ktus darbus,

papasakoti savo namiškiams ir tai. Jų yra įvairiausios rųšies, 
draugams.
graudžių ir baisių istorijų, bet, jusieji vardu llelmar, nes jie tu 
kartais ir labai linksmų ir juo- ri puikų kvapą, švelnus ir ne- 
kingų. Ir kad jie pabaigia paša- pliko burnos. A. E. F. kanti- 
koti, jei užklausi'le jų, ko jie la-! nuošė tie cigarctai daugiausia 
blausia geidė turėti savo tarny-. buvo perkami, kaip kad 
stčj, kiekvienas jų atsakys, kaękvisados jų buvo stoka.
“rūkyti.” J

Dabar, kada rengiątes
Kas tarnavo kariumeneje, ži- likti sugrįžtančius savo

kuone

pasi-
. vyrus,

no. kaip Uii*an«ns Icnreivini tįsi- Į TlOllŽni i r.Šk i (o ‘ IT) 11 JUOS dėŽU-

lykas yra tabakas. Jis suteikia.te Helmar cigarctų. Juos jie 

jam nusiraminimo ir jKiguodos. j mylėjo rūkyti ten, UŽ jūrių, 
lj’ kiek susikrimtimo kiek nes-^ jiems bus maloniausia dovanė- 
magumo jis turi, jeigu pristin-jlė ir čia sugrįžus. Pabandyki- 
ga rukalo, niekur arti jo negali te patįs Helmar cigaretų ir ra
gauti. Paprastai, geriausia mė- site, kad tai geriausios rųšies ir 

Sugi’įžusieji gi turi daug ko giami turkiško tabako cigare- geriausi rūkyti..
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PvblUhed Daily «cept Sunday by 
U>« Lithuanian Newa Pub. Cik, Ine.

1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1501

Naujienos eina kasdiena, Išskiriant 
ne dėl dienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UL — Telefonas: Ganai 1506.

Užsisakomoji Kainai
Chlcagoje — pačtu:

Metms........................................66.00
Pusei meto ................ 3.50 
Trims menesiams ........ 1.85
Dviem' mėnesiam .................. 1.45
Vienam mėnesiui .................  75

Chfcagoje — per n ežio tojus:
Viena koDiia .............................

bedievių ir socialistų ir tt.; tau
tininkai norės ginti Lietuvą ir 
nuo lenkų ir nuo revoliucijos iš 
vidutis ir iš lauko; socialistai 
priešingi karei su Rusija ir ki
tom revoliucinėm šalim ii* žino, 
kad klerikališkai-tautininkiška 
valdžia pavartos kariuomenę

SuvienytpM ValsUjose, ne Chicagoj, 
pačtu: \ .

Metma.............................          M.00
Pusei meto........ ....................  5.00
Trims mėnesiams.................. l.j>>
Dviem mMesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui........................ 65

Pinigus reikia siųst Pąčto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
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Tautininkai nėbe- 
iškenčia be seimo.

J

Skaitant Chicagos tautininkų 
atsišaukimą į Amerikos lietu
vius, kad jie į>adarytų seimų be 
skirtingumo partijų ir pažval- 
gų, metasi į akis, jog lik tauti
ninkų politiškoj globoj esančios 
organizacijos duoda jiems įga
liojimų tai daryt. Šukavimai 
apie šimtus organizacijų, kurios 
buk pritariančios seimo šauki
mui, yra tik gerai nudažyta 'de
klamacija. Bet kad Am. Liet. 
Tautine Taryba, Prūsų Lietuvių 
Taryba ir šiuomi laiku tauti-

Apie Raudonąjį Kryžių jau 
vakarykščiame numeryje kalbė
jome, todėl seninas suloštų ne
gudrią, loię pradėjęs jį organį- 
ZUOtĮ^ * '
^Šeinio reikalavimas, kad 

“lenkai ir kiti svetimtaučiai a- 
^imtų savo purvinus nagus“ nuo 
Vilniaus, Suvalkijos ir Gardino, 
neaiškus tuomi, kad ten gyve
nama ir lenkų ir kilų tautų ir 
nežinia ar apie juos kalbama, 
ar lenkus ir kitas tautas, kurios 
iš lauko stengiasi užgriebti mi
nėtas ^idlas. Jei lai kalbama 
lipie išlaukines jiegas, juk reika
lavimas menkai reiškia, o ka
riauti lietuviai nenorės ir nepa- 
jiegs su didelėm tautom. Rei
kėtų verčiau jieškoti rimtų ir 
racionalių išėjimų, pav., susi- 

<jungimui fciicratyviais ryšiais 
su didele šalimi, kaip Rusija, 
kuri ir neleistų Lenkijai smaug
ti Lietuvos. Bet juk tai Lietu
vos gyventojų reikalas, o 
vienlik lietuviu.

(Pabaiga bus ryto)

ne

pritaria, apie tai nėra abejonės, 
nes vienos tų organizacijų yni 
tautininkų politiškomis organi
zacijomis, o kitos (SLA) ran
dasi tautininkų kontrolėj ir jo? 
naudojamos jų politiškiems tik
slams.

1‘riic translatibn filed with the post- 
naster at Chicago, III., May 9. 1919 
is reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Cičerinas apie Rusi- 
Pf jos reikalus.

Bet juk tai ne taip jau sčar- 
"bu, kas užmanė ir kas pritaria 
Turine užmanymų ir privalo- 

:inc jį svarstyti.
Klerikalai, kaip išrodo, tame 

seime nedalyvaus dėl savotiškų 
išrokavlmų, kurie apkalbami

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

MASKVA. Bal. 2^ 
Sovietų lyderių nė kiek iiein- 

eresuoja tasai talkininkų suma 
lymas išvirkščiu šaukštu Ru-

kad butų nuimta blokada ir kad 
jiems butų leista pirkties niais- 
o dalykų atvirose pasaulio rin

kose.

generolu Denikinu. Pernai, ka 
da mes pasiuntėme į Daniją gar
laivį su siuntiniais musų kares 
belaisviams, idant iš teų tuos 
siuntinius pristatytų į belaisvių 
stovyklas Vokietijoj, danai visai 
neleido tų siuntinių Iškrauti iš 
laivo, bet privertė laivų grįžti 
atgal Rusijon su visais siunti
niais.

“Šveicarijos valilžia gi taip to
li nuėjo, kad uždraudė Rusijos 
studentams Šveicarijoj gauti 
pašalpos iš Rusijos Raudonojo 
Kryžiaus, tuo budu priversdama 
juos kentėti didžiausį vargų ir 
skurdą! Ir kuriais tikslais eis 
Rusijon tie aitriausiųjų musų 
priešų atstovai neva Rusijos 
žmonėms nuo bado gelbėti, 
kuomet tikroji to dabavimo 
priežastis —- blokada — nenui
mama ?

“Jokių oficialių žinių apie tų 
skymų mes negavome, dėlto 
musų valdžia tuo klausimu ne
užėmė dar nė jokios pozicijos; 
bet iš tų neaiškių ir nepilnų in
formacijų, pasiekusių mus bc- 

. vieliniu telegrafu, mes numano
me pilnai, koks yra viso tosky- 
mo tikslas. Ko mes ištikrųjų 
geidžiaine, tai vtisų-pirma pali
kus ir galimybes veikti konstru
ktyvų darbų. O tasai jų sugal
votas skymas nė kiek mus prie 
to tikslo nepriartina.“

Cičerinas su panieka atsiliepė 
apie gen. Kolčako ir lenkų žy
gius.

“šia valandų visokios kalbos 
apie draugiškesnį atsinešjmų 
link Rusijos yra tuščios. Tie 
tečiaus, kur savo viltis uėjo į 
Kolčako ir Lenkijos užpuola
muosius žygius, apsivils labai 
greitai. Kolčako j begos greitai 
išsisems. Lenkija gi taip sukiu- 
žus nesutikimais ir kovomis na
mie, kad ji didelių žygių, karės 
negali atlikti, tuo tarpu kada 
mes vos tik dar pradedame savo 
jiegas ir savo resursus organi
zuot. Musų ausįs neužkimštos, 
ir jeigu tik kieno-nors balsas 
pašauks mus naujais pasiūly
mais, mes mielai jį išklausysi
me. Mes tik žiūrėsime, kad tas 
pakvietimas butų rimtas, o ne 
bluffas: žiūrėsime, kad po tai
kos priedanga nesislėptų nauja

nešimas išdalies yra tokia:
“Bendras komitetas, apsvar

stęs Tanių Lygos sutarties tik- 
slų, atėjo prie tos nuomonės, 
kad ji turi trukumus tam tik
ruose svarbiuose dalykuose ir 
ji reikia taikyti, nęririt jų sude
rint su tarptaultiinės darbininkų 
klescs judėjimo pasfiutinimais. 
laidų Lyga, norėdama įsteigti 
ir palaikyti pasaulyje taikų, tu
ri remtis tiesioginiu atstovavi
mu parlamentų, o ne tik vald
žių, nes tik tokiu budti j> galės 
turėti ir pnlnikyti demokratinį 
charaktęrį ir urbus vartojama 
ramsčiu pildomajam autorite
tui.

“Ji turi apimli, visas pasaulio 
tautas, norinčius prisidėti prie 
jos tvėrimp ir priimančias jos 
išlygas. Joję turėtų būti išly
gos ajisiginjklavimui kontro
liuoti, aiškiai pasisakant už mi

žiningų agentų išnaudojimo ir 
stengiamasi padėti jiems 
ti pilnų plakimo vertę.

gau-

SUV. VALSTIJOS.

AlHs-Chalmer’s pelnai vis dar 
tokie kaip karės laiku.

Milvaukeę, Wis— Alhs Clial 
mers kompanijos! pelnai dar vis 
tokie, kokie buvo karės laiku. 
Dąjybos taipgi išmokama pa
prastųjų kaina.

Kompanija paduoda pelnų 
$669,191 nuo gruodžio .31 <lie- 
Uos, 1918 m. iki vasario 28 die
nai, 1919 m., arba po daugiau 
kaip $4,009,000 į metus, taip 
kaip ir pernai metais. Išrodo, 
kad kompanijos pelnai bus dar 
net didesni, nes jos išdirbiniai 
bus daugiau reikalaujami po

!

didžiausia tragedija ištiko Pran
ei joj. Paryžiaus — “pasaulio 
aristokratijos sostinės“ — gat
vėse pasipylė darbininkų krau
jas. Darbininkų minia tapo už 
pultą sukurstytųjų, apjakusių 
buržuazijos bernų — policijos, 
daugelis ramių demonstruoto
ją buvo bjauriai suinušti, o kiti 
neteko gyvasties.

Tie žmonės, kur fprendžia 
taikos konferencijoj; kurie gal
voja kaip nustačius pamatus 
busimai pasaulio demokratijai: 
!lie žmones, kur ‘^rūpinasi’’ pa- 
sa<ulii) tautų likimų ir kiek pa
diegdami smerkia Rusijos bol
ševikus, Vokietijos spartakus, 
ir Vengrijos komunistus dėlei 
jų “netikusios taktikos“ — jie 
lęido įvykti tokioms žiaurioms 
bęginkli 
nęmp!
pasitikėti tokiais demokratijos 
advokatais ?

I

Despotizmas ir carizmas 'lebe- 
.gyvuoją* Tiesa, jo nebėra Ru
sijoj, bet jis rengia pasibaisėti
nų pogromų laisvės kovotojams 
kitose šalyse* Bet pogromų 
rengėjai turėtų žinot, kad darbi
ninkų klesa nepasiduos tol, kol 
:i nepadarys galo tam žiauriam 
kapitalizmo ir imperializmo de- 
(potiziiiui. — A. Dvylis.

kaip krašluoliai meta d. P. Gri-

mesti. Ar toks jis sunkus, ar 
krašluoliai tokie bejięgiai Per 
trejus metus jie prirašė vežimus

dar tebešukauja: “Išanęj>t! Iš
mest !“ —Zigmas.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip hriminaliikuose 
iuip ir eivitiikuose teismuose. Daro 

visokius dukufiientus irpopieras.
Namų Ofisas:

>323 S. Halsted St.
Ant tračių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas: 
lt? N. Dcarborn St. 

1111-11 Unity BM<.
T ei. Central 4411

«!!

darbininkų skerily- 
at ar žmonija bedali

klerikalų seimas, o ne- lietuvių 
kaipo visuomenes seimas. Iškal-. 
no pamatome, kad socialistai ne 
tik nedalyvaus, o boikotuos toki 
šeinių. Ir ne Itodel, kad visi lie
tusiai socialistai butų subolševi- 
kėję ne todėl kad jiems nerū
pėtų Lietuvos žmonių laisvė ir 
gerovė. Priešingai, tik todėl 
kad jiems rupi jų broliu laisvė 
ir gerovė, jie negali dalyvauti 
tokiame seime. Ne tik socialis
tui, o ir visos pirmeiviškos orga
nizacijos, visi laisvę mylintįs lie-

jimą su užsienio dalykų komisa
ru, CičerinuJ Tam pasikalbėji- 
ne jis labai karčiai atsiliepė a- 
)ie sumaymų, kad neutralės ša- 
įs tarpininkautų tarp talkinin
kų maisto^sandelių viename ga
le, ir badu mirštančiaja Rusija 
— antrame. Ypatingai jis pik
tinos militarėmis kliauzemis Dr^ 
Nanseno propozicijose ir tuja ro

me, kurį šaukia Chicagos tauti
ninkai.

Nereikės šį sykį kalbėti apie 
praeities istorijų, kuomet soci
alistai ir pirmeiviai da tikėjo j 
visuotinus seimus ir vis liko 
apgauti. Užtenka žvilgterėti į

rėtų lošt mažosios neutralčs 
valstybės, štai kų Cičerinas a- 
pie tai sako:

“Dro Nanseno sumanymas, 
tpie kurį praneša bevieliai 
Francijos ir Amerikos telegra
fai, ir kurį tie “keturi didžkiai“ 
užgyrė, sukelia tik sovietų val- 
Ižios neužsiti'kėjimų, dėlto kad 
visame tame piene nė žodžiu 
neužsimenama apie ištraukimų 
iš Rušijos talkininkų kariuome
nės. Vadinas, visa kas pasilie
ka tik musų priešų naudai. Be 
to, nė žodžio neužsimenama, nė 
apie darymų sutarties tarp Ru
sų respublikos ir talkininkų, o 
todėl atrodo, kad ir išėjimo iš 
dabartinio padėjimo nėra.

“Lygiu budu neužsimenama 
nė žodžių apie nuėmimų bloka
dos. O juk tai tikroji priežastis, 
dėl kurios likęs negalime galit 
maisto. Nenuimti blokados, o 
siųsti mums maisto, tai toks 
keistas skymas, kad jis nęgali 
nesukelti didžiausio musų neuž- 
sitikėjimo. Tos neutralčs val
džios, kurioms pavesta tasai 
darbas atlikti, yra didžiausi mu
sų priešai. Jie- pertraukė viso
kius ryšius su mųipis. / '

“Danai vedė smarkiausių p\o-^ 
pagansų tarp rusų belaisvių, ku
rie iš Vokietijos atvyko Daui-

“Mes manome, kad materia
liai musų turtai yra reikalingi 
pasauliui. Produkcija reikalau
ja iš Rusijos žalios medžiagos. 
Mes visados galime atidaryti 
milžiniškų laukų* pramoninin
kams ir visiems tiems, kurie tu
ri gabumo savo jiegas lame lau- 
pavartoti. Tie, kur bus pirmes
ni, daugiau laimės negu tie, kurz • 1 l
atris' vėliau. Tie, kur tikėjos’ 
spėkos pagalba mus sutriuškin
ti; dabar jau pamalė, kad jiems 
tatai nepavyko. Ir mums ro
dos, kad toliau mimalanlieji po
litikos lyderiai {urėtų galų ga
le pavartoti draugiškesnių me
todų, o mes savo palankumų 
tom jau parodėme.”

bų ir už vykdįnimų tarptautinio 
darbininkų charakterio. Ji tu
rėtų uždėti atsakomybę ant pa
sirašiusių šalių, kad jos laikytų 
jų gkibianiasias kolonijas ir val
dybas tam,\ kųd1 jas švietus ir 
mokinus poliliuių dalykų, kurie 
galų-galę suteiks joms išgalę 
pačioms vuldybis;, ir sulig pa- 
siulinimaisii)aj*bo karės tiksluo
se šita išlyga turi ąlsinešti prie 
visų tokių koloniją? (o ne tik 
prie tų, kurios nesenai buvo 
vokiečių kontrolėje.“

Nepriklausomos Darbo Parti
jos konferencija.

Londonąs. — Yra sutaisytas 
p’latus įirogramas dvidešimts 
septintai metinei nepriklauso
mos Darbo Partijos Konferenci
jai, kuri bus šių savaitę Hud- 
įlersfielde. Vienu reikalingiau
sių dienos klausimų bus paduo
tas rezoliucijos formoje apie 
anglis, čia bus pareikalauta iš 
valdžios, kad ji tuojaus pasirū
pintų numažinti kainų ,anglaius 
iki tokio laipsnio, kuris atsako 
pagaminimo (lėšoms, ir lodei bus 
tiesioginiu užkliudymu bergž* 

džių reikalavimų, tokie kaip 
mokesčiai valstybei, kurie nėra 
mokami už atliekama patarna
vimų. Kitais dalykais, apie ku
riuos bus kalbama, yra, šalies fi 
nansai, žemės suvisuomenini- 
mas, pclnagaudystė, priversti
nis kareiviavimas ir kariuome
nės paliuosaVinuis, butai ir sam 
do suvaržymas, pasaulinis švie
timas, užsienio politika, inisigin 
klavimas, talkininkų įsiverži
mas Rusijoje ir Vokietijoje, 
pramoninė ir politinė vienybe, 
-(Kirbo valandoss Airija, refor- 

jma kalėjimams, militaris lavini
mas mokyklose, proporcinis at
stovavimas ir pataisymai 
nuosavybės teisės.

Per metus pasibaigusius grtio 
džio 31 dienų, kompanijos gry
nas pęlnas išnešė $4,625,866. 
1918 m. dalybos nuo pakelto
jo įdėlio sieke $1,619,422, 7 
nųoš. paprastųjų ir 3 nuoš. už
silikusių, s
Prievarta gimdo solidarumų

Ručine, Wis. — Nauju obąl- 
siu neužilgo bus ‘“Prievarta gim 
do solidarumų,“ jei darbdaviai 
band*s tolinus kenkti organiza-

tina draikas 200 Bcllc City Mal 
leablc koinpalijjos darbininkų 

dėlto, kad 40 darbininkų dir 
basiujų prie domno (pečiaus) 
tapo atkista. Streikininkai ma
no, kad kompanija atleido juos 
norėdama juos nubausti už or
ganizavimų amatinės unijos, 
kuri susiorganizavo tuojaus po 
nesenai buvusiam gurno ir ne- 
pe.rlijamų švarkų darbininkų

True tianslation filed wid) tlw post 
master at Chicago, 111., May 9. 19 K, 
as reauiręd b.v tljg art'of Oet. 6,1917

GEGUŽINEI DARBININKŲ 
ŠVENTEI PRAfiJUS.

prie

Truc ‘ranslation filed tf.itn the pnst- 
master at Chicago, III., May 9. 1919 
as rcųuired by the act of Oet. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

Ofiso Tel. Yards 2544
Rcsidcn. Tel. Botilevard 5602

John W. Sarpalius,M.D.
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

Ofiso v a I ū n <1 o s • 
10:30 ryla iki 12 dienų;

2 i>o pietų iki 4 vai.;
7 iki 9 vai. vakare.

Nedaliomis nepriniaina

3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Revu Rėvai
Sunki profesija.

Vieniam Amerikos Ūkininko 
skaitytąjui paklausus, kokias 
bulvės njpkioj žemėj geriau so
dini irkaif) jas nuo vabalų, 
saugot]to la’kraščio redaktorius 
spausipna tokį atsakymų:

DATRIJ0T1ZMAS 
* Paččdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis—

$120,000.6,0.
S. E. Cm*. Fourth ana 

Jaėkson Sts. 
SIOUX CITY, 1A.

“ATSAKYMAS, tokioj že
mėj bulvės sodikit vadinamas 
(Russct) o no vabalu lai ju 
negalima nurinkt, tik reikė 
turėt šikauką (Spreycr) ir 
sumaišius sauja (Paris geen) 
ir (Lead of Arsenale) sauja 
išplakus į 5 gorčius vandenio, 
reike šmirkšt ant vabalukal 
ir kasdien kolei pad vės. O 
tokioj žiemei verčia sėt ir so- 
dįt Runkelus vadinamus, 
Stock Beeis... Arba morkų 
vadinamu, Large Whitc Bcl- 
gian“... >
Pastaboj “Nuo Redakcijos“ 

redaktorius atsiprašo savo skai-) 
tyloj ų: ,

“GERBIAMI, -t- A. ŪKININ
KO skaitytojai šio n umaro 
suvėlinimo priežastis: Taisy 
mas naujos spaustuvės, ir j 
rengimas Ijinolype Muilinos 
su Aksenlais.

Supagarba A. Ūkininkas” ‘ 
Man rodos, kad gerbiamajam! 

supagarba A. Ūkininkui geriau 
sekasi su šikaukomis, ne kaip 
su Aksenlais. Ar ne geriau bu
tų prie šikaukų ir pasilikus? * 

—xy
" I

Nieko. Darir “gralis.”

Už $50.00 arba LAISVĖS
, BONOSA

nupirksi labai gražų $260.00 vertis 
Phonografų, pasilikusį sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei
mantinė alata veltui. 
Mes taipgi turime ke- 
letz augšlos klesos 

phonografų, kuriuos 
mes paiduosime už 
bile pastalytą kainą 
už tai kau mes turime 

pratuštinti vietą.
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotu 10 metų 
ir vartotą tik 8 savai- 

parihiosime už $325.
jei gyvinate užmiesty.!, mes 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNČIAME Už* DYKA.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 1Q iki 4

tes, kuri mes

Praeitoji gegužinė darbinin
kų švente rajidonomis raidėmis 
bus užrašytų darbininkų kovos 
už pųsUiuosavinių islorijoj. Su
sipratęs Europos prote taria tas 
tų ilienų, nepaisydamas buržua
zijos grųsinimų, nekrciįMiamas 
domos į išMellų imperialistų 
kumšliį, kone visuose Europos 
didmiesčiuose surengė milžini 
fekų demonstracijų, ir tuo pa
rodė savo spėkų. Tų dienų viso 
pasaulio organizuotieji dadbfi- 

,pinkai apleido surukusias ilirb- 
luves įr surengė visų eilę susirin 
kimų, kur musų draugai aiški
no susirinkusioms minioms 
bendrus darbininkų reikalus ir 
ragino juos protestuoti prieš 
dabartinės tvarkos neteisybes.

Naudotojų klesa, inatyilania 
urnai augančių darbininkų kle- 
sos spėkų, nusimanė, jogei šie
met gegužine darbininkų šven- 

’tc turės skirtingų pobūdį, negu 
yiąos iki šiol buvę gegužinės 
šventęs. Todėl tai besiartinan
ti darbininkų šventė išrodė jai 
esant baisia šmėkla, kurios ji 
lauke su didžiausia baime.

Bet būdama padėjimo vieš
pačiu ji kartu prirengė tai šmėk 
Jai tinkamų puotų — kraujo 
puotų...

Savo solidarumo šventę dar
bininkų klesa šiemeili norėjo ap
vaikščioti griežčiau, norėjo lai
svai išreikšti tai, kų jinai jau
čia ir mislija. Ji i^žosi parei
kalauti paliuosavimo savo kan
kinamiems draugams, pAreika- 
lauli laisvės ir lygybės visiems 
pavergtiemsiems ir kartu išrei
kšti savo užuojautos Rusijos, 

Vengrijos ir Vokietijos |)role«Į 
tariniui — pasveikinti jų laimė
jimus. Bei tų pačią valandų 
prieš darbininkų minias išėjo 
brutalė spėka ir kardais bei kul- 
kasvaiillšiais pastojo jiems ke-i 
lią... Kaip praneša laikraščiai,

f?- .............. ,
DR. VIRG. NARBUTT

Physlciąn & Surgeon 
Office: valandos 2—4 ir 7—9 

po pietų.
3001 VVest 22nd Street 

Tel. Lawndale 660 
Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.

Tel. Rockvvcll 1681. 
—y—

* ***" ""M " ■ 4 ........ .. "'■■■' * 11 ' !■■ ■ ■ ■! — .. ■ J Ir| - J Į ■■ _----- ----------- ------------
Tclephone Boulevard 2160
DK. A. J. KARALIUS7
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 rytZ
2—9 vakaro

33Q3 S Morgan St, Chicago, III

KANADA.
Kareiviai gaus žemės.

Ottawa, Canada. — Yra rūpi
namasi, kųd kareiviai gautų že
mės, įvedant įstatymų, sulig 
kuriuo įteikiama galę kareivių 
apgyvendinimo tarybai; jai 
taipgi pavedama rcikaliųgi pi
nigai pirkimumi žemes, gyvu
lių, įrankių ir statomos medžia
gos, kurie bus pardavinėjami 
kareiviams be pelno.

Kareivis gali pasiskirti žemę 
kokia jam patinka iš tų, ku
rios yra. . Jis turi įmokėti 10 
nuošijmtį perkamosios kainos 
pinigais ir gali pasilikti skolin
gu tarybai pirkimo laiku ne
daugiau kaip $4,500.

Skola turi buti mokama per 
25 melus, po $200 kas metas, su 
5 ir puse nuošimčių palukių.

Kareiviai, kurie yra apsipaži- 
nę su ūkės vedimu o neturi kuo 
užsimokėti pradinės mokeslies 
10 nuoš.. tai taryba paliuosuoja

France sako, pildlomojb komi te- juos nuojos.
lo susirinkime įdavė jam pra-j Dedama, visos pastangos ap-

tikslu seimas šaukiamas, kad 
nepritarus jam. Jeigu Seimas 
butų šaukiamas suradimui ko
kio nors bendro darbo ir apta
rimui* kaip jį vykinti, tuomet 
kalbėt butų galima vienaip ar 
kitaip, bet dabar seimo rengė
jai jau iškiša visą eilę klausimų, 
kurie yra grynai politiški ir į 
kuriuos kiekviena partija |iuri 
kitaip žiūrėti, jeigu ji turi bent 
kokį pamatų gyvuot. Juk or
ganizavimas kariuomenės “tė
vynės gynimui“ statys klausi
mų, nuo ko tų “tėvynę apgin
ti?“ Jau nekalbant apie ironifc* 
kų užmanymų, kad lietuviai ga
lėtų gaut tiek kariuomenės, 
kad veitus karę su arti jos esan- 
čioniis didelėmis šalimis. Pats 
klausimas “Nuo ko ginti tėvy
nę?“ padalys lietuvius į kelias _ , ....
dalis. Klerikalai norės apginti jon, gundydami juos dėties su nešimų parnešti jį čia. Tas pra- saugojimui kareivių nuo nesų-

- • i ’ • • . ’ . , u ’

(Žinios International Labor 
Newa Service)

r ANGLIJA.

Darbininkai priešinusi lygos 
sutarčiai.

Baltimore, Md. — Royal W. 
France, brolis Josepho I. Fran
ce, Su v. Valstijų senalloriaus 
jiuo Marylando valstijos, kuris 
tik kų sugrįžo iš Anglijos, sa
ko, kad Anglijos Darbo Partija 
yra priešinga Tautų Lygos su
tarčiai, proponuojantaj Taikos 
konferencijos Paryžiuje.

Krašlutiniųjų organai ir “vei
kėjai“ daugiau kalba apie Nau
jienas^ negu apie taikos konfe
rencijų ir Europos darbininkų 
judėjimą.

Ar galiu palclaust, kiek jiems 
Naujienos moka už dienraščio 
rėklia ma vinių?

—Laisvės Mylėtojas.

Labai sunkup žVhbgus.
Jau daugiau ne treji melai,

— JJs 
JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. La Šalie St.
Te teplione Central 6661 

Vakarais
2711 W. 22nd StraM 

Telepbone Central 6990 ,---- ... .. --------- ------ ; U

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsuz ir war 
savings stamps nuperka ui cash 
Ėmei and Co„ 740 W. Madison at., 
kampas st., kampas Halsted at. 
Room 232, 2ras augštas, virė Famous 
Clothing Store, atdaro vakarais iki 6 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1

D r. A* Montvid
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS'
25 E. Washlngton St., Marshall Field Annex\ 18 flioras. Suite 1827
Phone Centrai 8362. Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St. Phone Canal 4626
Valandos: 6 iki 8 vakare 

Rezidencijos telefonus Wcst 6126
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Chicą.go, H!
(Seka nuo 2-rovpuslp.)

jo aukštų minčių jiįeko neliko. 
Jo kūnas kurį jis skaitė papras
čiausia meefega, ąeb^taruauja 
jo protui. Kur-gi dingo jo pažiū
ros taip puikios ir ąugštos? Kąs 
interesuojasi dabar tuom, kad 
Kleofas mylėjo gyvenimą, džinu 
gės žvaigždėmis ir dangumi ir 
kad visame atrasdavo nesupran
tamą ir nežinomą kitiems gra
žumą? Šimtai pažino Kleofą ir 
nieks neminėjo, nieks nesirūpi
no tuo Kleofu, kurį pažinau aš, 
bet jie kalbėjo tik apie Kleofą— 
žmogų, kuris dabar serga ir jau 
miršta paralyžiumi. Kleofas 
mylėjo paukščius — ir tas mi
rė; Kleofas mylėjo paveikslus— 
ir tai mirė; Kleofas mylėjo gie
drą ir audrą—ir tos mirė; Kleo
fas turėjosavo augštą teoriją gy 
veninio ir tai mirė. Nieko ne
liko. Žūva platus svieto pažiū
rų, plačių ir didžių, ir niekam

tai nerupi...,Žmogus — tas ma
žas pasąulis, pasaulyje... ki
liems jis pašalinis daįktas; gal 
bulių, gal nebūti. Aš visados 
gėrėjausi savo mokėjimu ma
nyti bet nūn visa tai nereikalin
ga. Niekai.......

Rutis pasijuto save £sa n t ne
laimingų našlaičiu, mažute, ne
reikšminga dulkė, be ženklo į-' 
mesta tarp kitų miLionų tokių 
jau dulkių,.

Įėjo studentas, akimis sujie
škojo Kutį ir atsisėdo šalia jo. 
Studento veidus buvo baltas ir 
jis patrynęs rankovę tarė:

—Užvakar rytą, Kleofas man 
rodė seuo\’ės graviūrą ir labai
supyko, kada aš nieko joje ne-Taip, ir visa tai jau mirė, nieko 
supratau. Graviūra' brangi ir 
jis norėjo užsakyti dėl jos seno
binio styliaus rėmus . .p Gi 
šiandien jis Agonijoje .. Gal 
turi briežiuką ?

Studentas užrukę papirosą.
Rutis ilgai tylėjo, vėliau atė-

męs rankas nuo veido, prašneko
—Jis visa tai suprato.. Rel 

buvo keistas.. Aš pamenu vie
ną paveikslą, kuris iškabėjo pas 
jį ant sienos apie du mėnesiu 
viršum kojomis. Atpiešta bu
vo banguojanti jura ir jis sake 
man, jog esant paveikslui tokia
me padėjime, kuomet jure virš
ui, o dangus apačioje, yra kas 
tai nepaprastai poetiško.. ir aš 
jo tada nesupratau..

Fantazija jo, buvo neišpasa
kyta. . Tankiai jis manė ir svar
stė apie tokius dalykus, kurią, 
rodos, nieko nuo sutvėrimo svie

apie juos kaip apie esančius...

Buvo rytas, kada Rtitį kaž
kas pajudino už peties. Plačiai 
pravėręs akis žiurėjo į gydyto
ją, kuris preš jį stovėjo ironišr 
kai šypsodamos.

j — Taitata miegojai?.. A
— Ne... ne! — susimaišęs 

atsakė Rutis. z
Rutis mieguistas žiurėjo į gy

dytoją lyg klausdamas: ką ta j 
reiškia? Vienu kartu jis su bai
me atkreipė akis, įnirai — 
sušuko Rutis ir lyg išbaugintas 
liūtas pradėjo bėgioti po kam- 
bačĮ.

Kleofas gulėjo išsitempęs, o 
jo veidas, dar nesenai ištinęs ir 
mėlsvai-raudonas, buvo susilei- 
dęs ir geltonas, lyg užsimąstęs 
ir ramus.

Sycamore Coffee Store
3147 So. Morgan Street

Atsidarys Subatoje Gegužio 10-ą Dieną
W ....      .I.............. , ,, ... Į , .. ........ .. ...... .. .......

E^ctra Specialiai
Priėmimo Kava 41cSvar. lr dyk"

Kodėl Stoka Geležies Kraujuje Gali 
Jums kainuoti Pinigai kasdiena 
Daug tvirtų vyrų ir moterų nusilpnėja tiktai dėl to kad 

jie nepasistiprina fizišku stiprumu 
ir energija.

In.sigyk'te bent kiek pinigų—neleis
kite kad kitas paimtą juos visus —- 
vien dėlto, kęd jų* esate persi Ipnas, 
ner v uolas ir auįręą Pasekti paskui 
tai tuo pačiu stiprumu, kuris jąąi 
suteikia tų ko jis nori. Pasidarykite 
save žmogumi kraipo ir geležies — 
motere spėkos ir gyvumo

“Daug tvirtą vyrą ir moterų nu- 
silpnėja liktai (kito kad jie. nepas- 
liprina savi proto fizišku stiprumu 
ir energija, kuris paeina nuo iąrė- 

. jimo ganėtinai geležies kraujuje”, 
sako Dr. James Francis Sidiivun, 
buvęs gydytoju Bellevue ligonbuČio 
(Išlaukiniame skyriuje), New York 
ir The \Vestehester Pavieto ligon
buČio. “Stoka geležies kraujuje ne 
tiktai nusilpnina vyrą protiškai ir 
kūniškai, nervuotu, suirusiu, greitai 
suerzinamu, het apvagia jį nuo tos 
spėkos, to stiprumo, kurie reikalin- 
pi yra pasisekimui ir jiegai kiek
viename atsitikime gyvenime. Guli 
taipgi permainyti puikią, malonios

išveizdos motere i kreivą, Dervuotą, 
ir suirusią. Padaryti stipriais, tvir
tais, raudono kraujo Amerikonais, 
nieko nėra mano patyrimu, Juirį aš 
radau, taip brangintinu, kaip orga
nišką geležis — Nusiited Iron. Ji 
tankiai padidina stiprumą ir pakan

trumą, silpnų nęrvuotų, s uj r u,šių 
žmonių i dvi savaiti laiko.”

Išdirbėjo Prierašas: Nusated 
Iron, kuris yra prirašomas reeep. 
tais ir gydvldjti rekomenduoja
mas, nėrą tai koks slaptingas vai
stas, nes apie jį visur žino vaisti- 

-ninkai. Rriešjngai senesniems in 
organiškosios geležies produkta
ms, jis yra lengvai asimiliuojamas 
ir nesugadina dantų (nenudažo 
juodai) ir nekenkia skilviui. Iš
dirbėjai gvarantuoja, jog gausite 
pasekmingus ir užganėdinančus 

rezultatus kiekvienas pirkėjas 
arba sugražįsinie jųsų piningus 
Parduodamas visose geresnėse 

vaistinėse. .

neliko...
Rutis perėjo kelis kartus sker 

sai kambario ir vėl atsisėdęs kai 
bėjo apie tai, kas jį labiausiai 
kankino.

Studentas } rūkė ir tylėjo, o 
kada Rutis pabaigė, prašneko:

—- Be musų yra milionai, ku
rie taipgi gyvena, lyginai kaip 
ir mes. Ir visi jie turi jausmus, 
linksmiasi, džiaugiasi savo gy
vavimu, o nežino, kad jie visi 
yra, — niekai...

- Na, tai\ir kas?.. Štai Kle
ofas miršta, » ar gaivins ir link
smins jį tas, jog visi miršta... 
Niekai... Tamsta dar, tur būt 
nemanei apie tai, bet pamislyk 
ir tamstai paliks baisu. Rašo, 
Įiadėkitn, laikraščiuose, kad 
kasmet miršta vien nuo karšti- 
uiti ti(*k ir tiek tuksiančių žmo- 
.niųĮ Ar fhanei tamsta kada nors 
Kas yra tie žmonės, kurie sudaro 
tą baisią skaitlinę? Kokios jų 
pažiūros buvo, kokios širdįs iri 
jausmai? Išmirė milijardai ir 
iš jų nieko neliko! Kur dingo jų 
uigšlos pažiūros ir jausmai? 
Kaip galėjo žūti tos, kam, jie 
buvo pašaukti? Juk tai yra bai-l 
;u būti nieku statistikoje!..

Studentas išėjo. j Į
— - i i . i >* , I

vėjas.

Ant stalo tebedegė lempa, 
drebėjo kaip ir pirma šviesus 

į ratas ant lubų, kvepėjo uksusu 
ir kamparu, tebeviešpatavo tas 
pats ramumas. Studentas pake
lė užlaidą nuo įaugo ir vienų 
kartų į kambarį įsiveržė
pradėjo suptis užhiida, kvepėjo 
pavasariu, meile mėlyno dan
gaus, įpuolė drauge pavasario 
balsai su visomis jo linksmybė
mis. Ant pageltusio veido lavo
no — Kleofo pro langą užėjo 
siaura juostų šiltos šviesos.

Gydytojas užgesino lempą* 
Ant gatvių visur pilna žmonių 
—visur kruta, juda.

Rutis stovėjo prie lango ir 
žiurėjo į tą judėjimą, lyg iš grar

i

SPECIALIAI bet pie
nas stora blėkine

12c

SPECIALIAI Ameri
can Family muilas

5c
šmotas

SPECIALIAI Geriau
sias smuikus suknįs

9c
svaras

Geriausias sūdytas sviesta 
svaras f 63c Geriausias saldus sviestas į\Ar

Svaras L
QuakerOats

10c
Pak Uis

Goki Medai Miltai Vį 
bačkos 

$1.75

Navy Pupelės

Geriausi nuo ūkės kiaušinis in Į
* tuzinas |

Tikrai šviež
-t-....  ................. ...

i kiaušiniai 
tuzinas

KALBAME LIETUVIŠKAI.
SYCAMORE 

COFFEE 
STORES

Jūsų Pasirinkimas Naujausių 
Tricolette ir Taffeta Suknių z 

$25.00 ir $37.50
Tricolette ir Taffeta Suknčs, 
daug štailių, paprastos ir tunie. išvaizdos, 
teipgi naujausios mados modeliai, pui
kiai papuošti pyne, įvairiais išsiuyjneji- 
mais, padaryti visų sezono Pavejančios 
spalvos, priskaitant pdpulįAr& tamsias 
spiNvas, mieros nuo 36 ikivll, specialiai 
P<> \

Tricfttette ir Taffeta Suknės, 
sukirpta\iesiai, su naujos mados kišeninis 
ir guzikalįs, siauros pritaikytos rankovės 
ir siauri pečiai, ypatingai puikios spal
vos, mieros 36 iki 44 . ir $37.50 A

Puikiausias

mėsos marke-

Šie Siutai po$O 7>50 Pigia Kaina
Parduodama Greitai JL ■ Parduosimo Greitai

»

Šie vyrų siutai padaryti iš audclįlų kurie yra tikrai vilnoni, priskaitant llan.clio, 
priskaitant žalias, rudas arba nielyuo.s spalvos Naujos limneninčs,stailės, pasi- 
rinkimąs viena arba ant abiejų pusių susisegamų modelių, taipgi d.iug st<U ių 
puikių maišytų ir tvirtų spalvų mėlynos sorge ir (langiau konsei valyviskesiu 
Jaunų vyrų ir jaunikaičiu siutai, Naujausi pavasariniai modeliai į va į 1 ių msių
modeliai vw»tnns visokio ūgio. Jus rasite čia šį žingeidų skyrių O "7.E o
siūlų pasičinkimui ir už labai gerą sulaupymą. Speciale kaina fa ■ wy
Jaunu vyru ir jaunikaičių siutai. Naujausi pavasariniai modeliui ivaiiių tamsių u 
ir vidutinių petrenų. Ypatingos verjes, gerai prilaikyta iorma ir liemeiiines 
lės. Kaulai visi arba pus pąmušli. Mieros 32 iki 38, pirtaik.vmui

janiems vyrams ir jaunikaičiams. Ant užsakymo $-0 po ....
Vyrų aprėdalai — Puošnios staiiės už pigiausias kainas. Bil 
e koki $3 skrybelėšiame išpardavime po $2. Jūsų pasirinki 

mas visų musų 300 skrybėlių visų populiarių spalvų J?
veizdą, kiekvienu p o 200

Vyrų (barakiniai minkštais kalnicriais los pačios materijos 
puikųsVęrkeliai irmadras, naujos vasarinės petrenos, nuero 
s 11 rkll? ■ 300

Vyrų šilkiniai fiber marškiniai, puiki) kokybe ir viliojančio 
s petrenos. “(Jcrmonl“ darbo, pritaikyta ir duoda *y.EQ

Vyrų kaklaVaištės puikios naujos petrenos, populiarės spalvos, vertės 
tai kuomet pasiuolomos 75c vertė

'ios re-

Breast veal, svaras, 
17»/JC.

I‘ot roast, svaras 24’/jc 
i mėsa, 
8c

tas Chicagoje Hiate short rib 
svaras 1

MĖSA SUBATAI TIKTAI
Ravv leaf lard svaras 

32'/2 c.
Fancy

Saldžiai marinuoti šon
kauliukai,' 18Mic

Didžiausias
Groserio I)c-

į į The Home

rmnp corn mėsa,
18 ^c

1 of Greoter Valke*

Marinuotos kiaules kojos 
snukiai, ausys ir uodegos

10 svarų $1,00 i

n™' ,,"v
.jgjpig^

drebėjo ir jis norėjo ką tai par 
sakyti manydamas, kad Kleor 
fas pradės su juo ginčytis, bet 

| priminęs, kad Kleofo jau nėrą, 
nuleido galvą ir dvi ašaros mir 
riedėjo ant žemės ir ten sutrur 
pėjo į šimtus įvairių dalelių.

į Užėjo debesys.
1 ‘ šviesi juosta ąnt veido Kleofo 

— ląvono paliko tamsesne, vė
liau'ir visai pražuvo.

Atsisuko Rutisi nuo lango ir 
I apsidairęs pamatė, jog kam bar 
ryj nieko nėra, tik jis ir jo ge
riausias draugas Kleofas. ,

Nuo lubų, ant plono blizgan
čio siūlo nusileido voras ir ra
miai perėjo per veidą lavonų. 
Nei viena gįslelė Kleofo nekrupr 
telėjo, gulėjo sustingę#, tarsi 
nenorėdamas bauginti mylimą 
jam vorą.

Baisu lai pasirodė Ručini, baj1 ' • • • si jam dabar pasirodė mirtis, 
pasibaisėjo jis ta valanda ir ne- 
čioms iš jo krutinės ištruko vai- 
iojanKisj, veikiantis šauksmas:

— Kleofai, kur tų?!
Ir dar baisiau pasidarė, kada 

jo Kleofas gulėjo čia pat, prie 
jo, suraukęs augštą kaktą ir nie
ko jam neatsako.

Per atvirą, langą, bangomis 
veržėsi į vidų tyras pavasario 
oras.

Visur, kdr akį ne mesi, visur
X • ■»

juokėsi jaunas, dailus, švelnus 
pavasaris, džiaugėsi žemelė šil
tais spinduliais saulutes, ir med
žiai, kuriais/taip gėrėjosi Kičo-

Atsistojo vėl prie ląilgo Rutis, 
užsimąstė:

Atėjo pavasaris, o tam 
kas jį kibiausiai mylėjo, praeis 
neišpažintu.rr T

ALEXANDRA PUPLAUKIS

49 melą, paeina iš Kauno g., 
Šiaulių pav, I aukis miestelio; 
mirė 6 dieną, gegužio, 4:30 vai; 
po pietą. Laidotuvės atsibus 
Sukatoj geg, 10, iš namų 4158 
So. Wood ,St j Sv Kryžiaus 
bažnyčią; išten Į šv. Kazimie
ro kailines

Del ohilgsni.u,. žinių k-ięipkjr tos 4|5S So. Wood St,

Pasįliąjia dldęltaąie nuįįųdį- 
me 5 broliai ir 1 sesuo \

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lletuvla

Gydytojai ir CMrufiui

T" v

Specialiai Specialiai
Fanedelio Gegužio 12 d.

,* i l 4,1 . 1 *' ’W'

23 colių perkeis, šviesios spalvos yardas tiktai gę
Moteni baltos pančiakos ......................................... 14c
Moterų $1.50 korsetai.............................. $1.00

NEDĖLIOJĘ VISA DIENA UŽDARYTA

H. B. STERN
3442—3144 So. Halsted Street,

■ -   . ..... ■ - - ,A.,

Chicago, 1)1.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
TeL Kedzic 8902,

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

CHICAGO, ILL.

IŠVENGĖK NEV1RŠKINIM.0 IR Uį 
KlįTĖJIMO PAPRASTA TAISYKLE

Jei jąs valgote keptą valgį,, vartoki
te po jo Laxcarii) Tablets. 'I'adu jjp> 
neturėsite užkietėjimo ir j ūsą skil
viu ir viduriai-bus pilnai išvalyti.

Jus pasijaučiale alkanu kada jus 
užuodžiate ką-nors kepant. Bet jus 
nevalgysite jo, kadangi tas kenkia 
jūsų pilvui. Bet po keptam valgiui 
pabūkite Laxcarino plytelę, kuri y- 
ra geriausiu žinomu vaisiu nuo vi
durių užkietėjimo ir nevirškinimo. 
Tada nebus gazo, rūgščių alsirugi- 
mų, aitrumo, žiaugčiojimo gerklėj, 
išpūtimo ap negardaus skonio ryte. 
Ir Hadą tik pajaučiate kebhmią, luo- 
jaus suvalgykite Lascarin l'ablet, o 
greitai, jums pagelbės, 'los plytelės 
pagelbsti atitaisyti blogumus silpno 
ar persidirbusio pilvo, jos atlieką 

’ darbą kada jūsų pilvas ilsisi ir at- 
I sigpuna. Ypač veikmingu yrą dėl tų, 
Į kurie valgo riebų maistą, kuris gali 
pagimdyti pilvo suirimą ir nevirs- 
kuįiiną, Pagelba. lokiuose alsitiki- 
niupse iššaukia linksmą šypsą. Ga
vimas pagelus nuo dispepsijos, vi
duriu sujniino, nevirškinimo iii už 
Riotčj’iuo yra vertu netik dolerio, 
bet miliono dolerių; Jąs patįs tai ge
liai žinote, jei kenčiate mm kokio 
ąors 'š šių keblumų. Todėl (iri ju
sli pačių sveikatos, ųžsisąkykil^ šian 
dic Ląseariną. Jei jus kenčiate nuo 
Uli keblumų jau gana ią?a laiką, tad 
užsisakykilc užtektinai <lel pilno g.v- 
dympSs Jturis paprastai su*įdedą iš 
šešių dėžučiųj už penkis dojui'ius, ąv- 

■ ha užsisdkyk dežuL už viciia. dūli
ni. Nepriimk jokių oąipėgllžio.iimą. 
kadangi gali užkenkti jums, Neimi’; 
sįduoda aptįekose — Laxcarin Pro- 
(iuehi Dept, L — k l^ttsbiingh,

’ Pa . (Apgar.)

Rūgšti Smetona
Mes dabar gatavi esame 

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

Rūgščios Smetonos
> Produktai •

Su arba be sviesto riebumą, už 
labai pigias kainas. Padarytu 

kasdien švieži. Ateikite arba te- i 
lefonuokitc.

I^nvądale 255.

GUI) FUI) DAIRY PKODUCT 
CO^

2731 W. 12tji St., Chieago.

Milda teatras
VQDĘVILIUS IK PAVEIKSLAI 

VodeviliAus Pecnmina.
^nodėlyj. Ketverge ir Subatoj 

Firmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie Šių kaiuų priskaitoma ir 

lc ię 3<s kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 

U n-M GATVgS
>■ ............................. ............... ■■■■■—.1. «■ , ■■■ .

iso Ttl. BoulevaH 1M 
Rox TeJ Seeley 429

Minyky 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose

Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St 

Chicago, IUL
; , »

-r- ".lį-J „

SVEIKATA 

arba tiesus ir trumpas 
kelias j avetkatf.

Sveikata turj kelis Šimtus 
paveikslų apie Žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma Įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno l 
gyvenime ir pamokinamą, kaip 
žiųpgui apsisaugoti nuų viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
vių kalboj der nebuvo, Turt 
339 pusj. Drųtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik I2.0G su 
prisiuątirmv

Užsisakydami i* pinigu* 
sdami rašykite šiuo adroau:

“Naujienos“, - 
173G S. Halstcd sU.

I —

I r x

Si W
bu jusą 

vardu, pavarėte ir aaltafa
T p r ■ i', pĮ T.

Laiškas su jpsą pilnų antrašu, 
atspausdintu ant ko n verto, 

niekados neprapuls krušoj, nąs 
jei jis nesuvasbų tos ypalos, Mu- 
riiii jus rašėte, jis.

SUGRIS JUMS ATGAU
Pi isiusktlo $1.09 ir pilną jutų 
antrašą, o mos ajspHUBdinsiine
100 Rpuveotų, ir tuojaus priaia|r\
Simo jums.

NAUJIENOS
1739 S^ Halated Street

Chicagtt, I1L,



/

NAUJIENOS^. Chlcago, III, Pėtnyčia, Gegužės 9 d., 1919

GARBUS 
DRA UGAI: j Chicago ir Apielinke
AŠ ESU tikras kad pietus 

i 'įdomu bus patirti, jog 
Wilson & Co. dirbtuvių darbi
ninkai Chicagoje ir kituose 
miestuose yra g^iipė Ameriką 
Tylinčių piliečių su tikru gerbi
mu Amerikos įstaigų ir papro
čių.

Daugelis tų dnrbininkų atvy-

iais. ivors diena buvo negraži, 
nes lijo, ir įžangos imta po 1()c 
nuo asmens, bet žmonių prisi
rinko daug ir visi ramiai užsi
laikė. —Vietinis.

SUBATOJE 
atdara iki 9:15 

vakare.

TAUPYKITE 
R Klein Pirk-

Lietuvių Rateliuose.
WEST SIDE.

tik vyčiai gali būt tokie sinaii 
kus... , » c

Dabartinis laikas yra visuo
meninio kvaitulio laikas, kur

Soc. Ap^vietos Kliubo releratas. j jaugei žmonių ir organizacijų 
.......—nutolo ar dar bando nutolti nuo

S. S. 235 kp. susirinkimas.
kad >

Utarninko vakare, gegužio 7,
Iš nutarimų pažymėtina sic:

rado čia progą džiaugties laisve 
minties ir veikimo — išlavinti

iubas sumigę referatą. Refer
avo buvriiv Naujienų redaktori-

HALSTED & I4T? ST$ H lybos Steni pas.

mus — ir gyvenu sąiyyose, Ku
rios suteikia jiems džiaugsmą

rija socialistinio judėjimo Busi* 
jije”. Trumpais bei aiškiais ra
žais nupiešė sicialistinio judė
jimo istoriją Rusuose pradedant 
rosnan tiška isiais “narodovolcais

cinio-mokslinio sodia lizino vė
liavą. Riek girdėjau, kliubo

bą nesutrįkdysią užėjęs šiltme- 
lis. —Girdėjęs.

Jus nusistebėsite, kaip ir aš 
nusistebėjau, paflyrę, kad vien

mukai sutaupino $1,700,000 nuo

1918 m. Tas reiškia, kad to lai
ko kiekvieno darbininko viduti-

tų Darbininkų Partija bei dviem 
josios frakcijom - - “bolševik
ais” ir “menševikais”, iš kurių 
pirmoji dabar nieko bendar ne
turi su Rusų Socialdemokratų 
Darbininkų Partija. Rcferątas

Pramogų vakaras
Gegužio I d. Mildažio svotai 

nėję Keistučio Pašelpinis Kliu 
j’ias iš Brigbton Parko turėjo

— ir jie taupina ta pačia rala 
ir 1919 metais.

ateina, kad pasimokinus, o ne 
pasiklausius ‘‘ką tauškia social

Kliubo palaikomas (Janas, ku
ris padainavo keletą gražių dai

Daugiau to, tie Wilson & Co.

$1,000,000 Pergalės Laisvės bon- 
ds;. i

Ar tas nereiškia geros piliety-

Ar tas taipgi neparodo, kad Wil- 
son & Co. stovi su savo darbinin
kais naudingu, praktišku budu?

panyra kita pusė šiame dalyke, j 
kurią aš noriu atkreipti jūsų atidą.

Darbininkai užsiima gaminimu 
Tyro Maisto. Jie perka jų pagamina
mą maistą vartojimui jų pačių na- 

« muose. ,
Jie patyrė kaip vartoti tą maišią 

ekonomiškiausiu budu.
Jie žino, kad Geras, Maistingas, 

Teisingas Maistas, nupirktas ir var
tojamas atsargiai yra daug geresnis 
daug maistingesnis, daug ekonomiš
kesnis, negu pirkimas ir vaitojimas 
vidutiniško maisto.

Kbkybė maiste skaitosi daug dau
giau, negu Kiekybė.

Darbininkai gali pirklies maistą, 
kuri jie gamina, smulkmeniškose 

sankrovose užlaikomose prie Wll- 
son & Co. dirbtuvės Chicagoje.

Jie perka už kaštus, pridėjus iš
laidas palaikymo pardavėjų ir at
skyrimo tam vietos didžiajame bu- 
dinke, kuris stovi prie jėjimo j dirb
tuve.

Darbininkams neleidžiama per
daug prassiskoltnti ar pirkties pai
kiai ir išlaidžiai. Jiems patariama 
pirkties užtektinai tik ptilaikyinui 
gyvybės maistingų, pakakinančių, 

sveUkii budu — kad jie tiktųj jų dar
bui.

Daugiau to, j VVilson pieną tarna
vimo savo darbininkams ieina aiš
kus ir naudingi pamokinimai kaip 
jie gali vartoti jų pagaminamą mai
stą geriausiu ir ekonomiškiausiu bu
du.

Tie pamokinimai paeina iš šeimi
ni nkystės mokslu, skyriaus, kurio 
priekyj vr« jauna moteris kuri pra
dėjo mokintirs vyrimo kada ii buvo 
aštuonių metu — reikalaujnnt to 

jos šeiminiškiems reikalams. Jos tė- 
—vas mirė ir ji buvo vyriausia iš 
tarpo kelių vaikų. Jos motina reika
lavo jos pagelbos.

Motina — pastebėtina moteris — 
išmokino savo (lukteri kaip geriau
siai vartoti medegas virime paaiš
kindama, kad mažuma geriausio da
luko yra vertesnė už kad i? krūvą ne 
tikusios rųšies dalykų.

Taigi toji mergaitė užaugo paste
bėtina virėja. Ji labai pamėgo šj di- 
doli dalyką. Ji išsilavino savj iš už
darbio gauto mokinant kitus kaip 
virti. Ji studijavo maisto klausimą 
iš visų pusių. Ji žino kas kuo yra

Ji yra didelę pagelba Wilson & Co. 
organiza ijoj, pamokindam i darbi
ninkus ’cd,) ekonomiškai naudoti 
gerą maistą.

Ar čia ;.ėra pamokinimo jums, 
brangus draugai?

Ar jų.s neturite pirj i tik 
maistus, apie kurių kokvo; jus esa
te-tikri?

Atsiminn'le, kad \Vibmn & 
siunčia savo maisto produktus po 
visą pasau.'i, nešančius šj irikšmin- 
gą obalsį The Wilsou I.aliel Pro- 
teets Your 5'able”.

Ir jis reiškia, ką jis sako.
Darbininkai prižiūri, kad viskas 

išsiųstas re«ki ų gi vnum t ir knkylK
Kode! ne? Ar jie nežino kas yra 

gera? Ar ne jie patjs valgo ką jie 
pagamina? Ar ji? valgytų ką jie pa
gamina, jn nebūtų geru? Ar jie val
gytų VVilsdn £\Co. maistus, jei jie 
nežinotų, kad jrK,gauna daugiau pa- 
kakinimo, spėkos ir fiziškos jiegos, 
negu kad jie pirktų ką nors, kas nėra 
apginta jų pačių garbe ir garbe tos 
įstaigos, kuriai jie dirba?

AŠ niekad nemačiau tokios dva
sios panašioj ištaigoj, koki apsireiš
kia tarp darbininkų Wilson & Co. 
dirbtuvėse.

Jų Įtikėjimas stebino mane.
Jie didžiuojasi \Vilson & Co. Cer- 

tified rūšimis, kurios dabar apima 
beveik viską maistuose — kaip Kum 
pins, Lašinius, Kenincs Daržoves, 

Mėsas, Vaisius ir tt
Jie taipgi didžiuojasi Mėsa Pauk

štiena, Kiaušiniais, Kava, Sviestu, 
Taukais, Oleomargarinu, ir tt., ku
rie eina po obalsiu “The Wilson La- 
bel Protects Your Table.”

Ar jus nemanote, kai ir jus turi
te pirkties Wilson & Co’. maisto pro
duktus?

Su pagarba,
VVILLTAM C. FREEMAN, 

250 Fifth Avė., New York City

kinti, ir pasimokino.

Po referatu duvo leista duoti 
referentui klausimų. . Klausia
mų davė daugiausia — žinoma, 
kaS'jlaugiau, jei ne ta ryšis mu
sų kraštuliniųjų, kuriems yra 
svetimas dalykas netik socializ-

davė jos ne tuo liksiu kaik suži
nojus jiems nežinomus dalykus

pradėjo stabdyti nes jisai ne 
žodžio nepasiprašęs pradėjo 
svaidyties “melagiais” ir ‘‘Veid
mainiais”... Kitas vėl, stovėda
mas gale svetainės, sau vienas 
povaliai “išrokavo”visus gatvi
nius žodžius. Abu jie yra są
jungos nariais, ir nebet kokie,

lo tūlas prietelis iš “pilkosios 
minios” publikai skirstanties

klausote?...

Bet klausiamasai tik sudilb-

Oli, heli!

tuos

Co

vadovaujamas Diliaus, taipjau 
padainavo kelintą darbiniu,kiš-

lošė P. Gura ir p-lė M. Liutkui

jnnčią likimą. ją kapelas ir bade, 
mirtį. Lošėjai, regis savo roles

raudonos, kuomet veidas tikra: 
lavono išvaizdą turėji...

V. Ivan Ivanovič gana dalų 
juokų padarė tomis, rusiškom i 

ir lietuviškomis mel'odijomis

Publika jį iššaukė apie penkė

Jokių koncertų Cetai kas pa
rengia- Publika ilgą laiką jį pa
minės. Žmonių buvo pilpai pil 
nutęlė svi taiiH’. <KI)'ųba» Jūrės 
gražaus j>elno«

— J. B- Aglinskas.

WEST PU^LMAN
Susirinkimas.Prakalbos. —

Kaipir visur

Kalbėjo dd. Janush ir Šarkiu

“Kiekvieno colio Drapanų Sankrova”

K A J U s V
Drapanos 

Daro Del Jūsų

Visuomet yra be nt 
kiek ypatingą s';ii- 

lią drapanų, kii-_ __ __
riose jus geriau iš- 1 Bį 
rodysite negu ko-

kiose kilose.
Konservai) ves, nusistovėjusios pelrenos 
bus jums geriausios, jei jus esate juod- 

EL bruvis, jeigu blondinas jos turite turėti B maišytas petremis su mėh nais arba žali lials maišytais, puikių dryžuotų išvaizda 
jeigu jus esate storas, arba gal būt pilkų 
nrba gražių k vartuotų, jei jus esate aug- 
Jtas. (

i Tai yra dalis inusu užsiėmimo žinoti kas į tik yra jums geresnio. Per daug metų 
1 męs pardavojome drapanas visokio typo 

tautos žmonėms. Mes pritaikysime jums, 
taip, kad jus išrūdysite geriausiai. Pama
tykite musų siutus pirma.

Vaikų kareivių siutai $2.75.
Keletas siutų visu mieru dar užsiliko nuo 
praeitos savaitės išpardavimo, šie regu* 

^►liarės $4.00 vertės, padarytos iš bovelnos 
kliaki audeklo, kain tik armijos uniforma, 
kaulai, kelnės, bltiuzdinės ir skrybėlė. 

Mjeros nuo 4 iki 15. Viskas $2.75

AND OALSTED STREET

važiavimą j girias birželio mė
nesyj ir tuojau nutarta sureng
ti prakalbas, kad pavarius s pa r- ' 
lesnę agitaciją tarpe vielos lie-( 
tuvių darbininkų. Belo, Cdok | 
paviečių konvencijon, kuri į-

išrinkti du delegatai: dd. Česu- 
nas ir Bimba.

Kuopon įstojo du nauji 
riai.

Beje, reikia pažymėli, 
musų susirinkimus pradėjo 
kyli vadinamieji “angelai1
gai”... Matyt, esama judošių, 
kur Bėga parduot savo broli dar

na

kni
sa r-

(is:

listų veikimui. Praeitame su-

licisms ir du slaptieji. Bet su
žinoję kas čia laiko susirinkime 
— išėjo. —J. J. č.

POGROMAS DEL DĖBSO 
PAVEIKSLO.

Mnrkovlcz'ienė ii' S. VVegiels- 
ki, gyveną ph. 2T64 N. Oakley 
avė. laidare klaidą iškabindami 
savo languose Eugenijaus V.

vakare Markevičienei su savo 
trinu vaiku Nedrauge su Stefano 
Wegielskio'^šeimyna išėjus iš 

namų, apleįjh.lkčs bomų gauja 
užpuolė Markevičienės namus 
išdaužo visus langus visuose 
Iri juose augaluose. Parėję mi

kojųiUtp kiU'poIicistąi buvo ten 
riaušių laiktį bet jie nei vieno 
prasikaltėlio^ ncareštayo.

Anlrytojails per dieną pulkai 
vaikų ir naujienų medžiotojų 
susi:rinkę t^Otorkevičienės na
mu, visokUiš patėmijilgius darė 
ir grūmojo. ' Vakare kili jų pra
dėjo mėtyti akmenis į langus, 
kurių kitas svėrė, iki penkių 
svarų. Pašaukta polict’ja, bei 
lai ėmė laiką pribūti. Tuo tar
pu Leonas Markevič, Markevi
čienės sūnūs, apsigynimui šovė 
oran, kad išvaikius gaują. Ka-

jo ėmus tūps, kurie dalyvavo 
pogrome, suareštavo Markevi-

žiaus, josios dvi (lukteri, sūnų

ris gyveno ant trečių lo namo 
lubų ir G. Andriuškevičių, ku
ris buvo apsilankęs pas juos.

jiuosavo, o kitus įtraukė į kny-

bylos buvo nagrinėjamos še

je pas tekšėję Trude. “Kaili
ninkai,” nežinodami įstatymų, 
pirma negu jų advokatas Sa
lime! II. Holland pribuvo, pa

(liniukų teismo ir jų bylą nagri
nėjo minėtas teisėjas. Nepaisy
dami formaliu kaltinimo, poli- 
cistaj ir kaltintojai tvirtino, 
kad kaltinamieji buvo iškabinę

ke geg. 1 dieną.
Išklausius visų liudijimų tei

sėjas ir kaltintojai prisipažino, 
kad jie neturi jokių priparody
mų prieš juos. Priėjus šovinio 
klausimo kaltitojas^aiškino, kad

nimas, nes šauta oran./ Mato
mai, Leonas Markevič turėjo 
nušauti vieną ar daugiau žmo
nių, norėdamas pasinaudoti te
orija gynimo savęs paties. Tei
sėjas, matoma, sutiko su kai- į švarumo reikalingumą.

Tiktai Apribotas Skaičius
Vyrų Gali Pasidalyti Sutaupymu 

šio Nepaprasto Išpardavimo

ATMAINA ŽMOGAUS ŽIŪRINT I TOKIA PROGA '

Mes nupiginome keletą tuzinų mažų skyrių sezono pačių pageidaujamų siutų 
likusių ph Velykų biznio. Tai yra ištiktųjų *

pratuštinimai pačiame atidarymo sezone
Originales kainos tikietai į. pažymėta — ant kiekvieno drabužio. Mes sura

šome žemiau originales kainas ir pardavimo kainas — tiktai pažiūrėkite kokie su-

$17.50 ir $20 siutai
L i 11 m1 n i n i a i šr 1 y gų s Į; on servą t y vi, vii si 

vilnoniai suktų vilnų, kasmierų ir ševjlų 
siūlai, švi(‘sių ir tamsių maišytų. Kautai pa
mušti idpaca. Puikiai pasiuli, niieros sto
riems, ploniems ir 1 b.UU
$30 - $35 šilku pamušti siutai

Puikiai pasiutą visos vilnonės drapanos,

ail.a tamsių spalvų. Vienu arba dviem gu- 
zikais kaulai, viena arba ant dviejų pusių

suktų vilnų ir konservątyvės stailės siutai, 
dėl senesnių vyrU-*/J> fU JĮ F* 
visos mieros, apkai-9 /■ B
nuola po.....................................................V

$25 liemeniniai siutai
Visuomet populiariai mėlyni, žali ir rudi 

flanelių siutai, viena arba abiem pusėm susi- 
segami liemeninė stailė, taipgi puikus nau-

tinkamfausi siutai 
dėl jaunų vyrų parT 
sidlioda už A . . . . X $19.50

eniniai siutai$40 [ii
Liemeniniai siūlai parodomi puikios rų-

sų vilnonių audinių, čverlis šilku pamušta, 
visos rankomis siūtos drapanos, taipgi kon
servatyvi siutai /\
vilnonių maišytų, t B

visų mierų..............9 O Vz
Labai Puikus Hari, Schaffner & Marx Siutai

Kiekvienas žino, kad šis vardas reiškia geriausius audinius, silailę, dariią. Liemenines 
ir kc.nšervalyves štai les/svięsų.s ir tamsus, visi vilnoniai maišyti, mic- B f"^
ros 33 iki 11 priskąilant, dėl pratuštinimo skyrių šie siutai parsiduo- /I ■
<ia p<>...........................   ujOtKvv

tintojo nuomone, nes nubaudė 
L. Markevičių $16.50, S. We- 
gielski gavo tokia iau baus-

jaus V. Ižebso paveikslo, ^as, 
teismo nuomone, buvo pasiel
gimu vedančiu prie ramumo 
ardymo ir “menko amerikoniš^ 
kūmo” rodymo. Kaltinamųjų 
advokatas reikalavo, kad kad 
tas butų įtraukta į užrašus ir is
toriją, jog Su v. Valstijų teisme 
žmogų nubaudžia už įdėjimą 
Įaugau paveikslo vieno plačiau
siai gerbiamų piliečių, liet tei
sėjas, matomai, labai didžiavosi 
savo pasielgimu ir Markevičienė 
turės dirbt sunkinus, kad uždir-

GYVYBĖS
Reikia pažinti. Suprantan 

ti ir rūpestingi žmonės vi
suomet atkreipia atidų ant 
tų signalų, kurie gyvybei.^ 
grasina pavoju.

padarytiems nuostoliams

4 ------------
VALYMO SAVAITĖS

PLENAS.

Valymo savaitė 
prasidės ateinantį 
masiniu susirinkimu 
aire prie Randolph ir Dearborn

Woods te-

rijus veikėjams ir publikai ap
skritai.

Kiekviena savaitės diena yra 
paskirta tam tikram darbui, ar 
tam tikrai propagandai liksiu 
padaryti miestą švaru m. Sep- 
lintadienis bus “pamokslų die
na,” pirmadienis “dantų diena,” 
antradienis “ponamių ir kiemų 
diena,” ketvirtadienis “vielatiu- 
klių ir išmatų diena,” penkta
dienis “pieninių kortelių die
na” «r šeštadienis “švaraus mai
sto diena.”

prie, kiekvienos bonkos pieno

tos skyriaus atkreipianti domų

prarandi apetitą, nusilpnintas visas organizmas, kaip aš matau 
tave dabar, kuomet tavo baltas, .apvilktas liežuvis ir Kiaurus 
kvapas iš gerklės, — žinok, lęid visi tie signalai nuo to, kad ta
vo viduriai užkietėję, o nuo to, reiškia užnuodytas ir kraujas.

Neatidėliokite, kad prašalinus negeistinus apsireiškimus, 
reikia suvalgyti šiandieną vakare 3 saldainius Ptartola, ant ry
tojaus atsikelsite normaliu ir užmiršite šios dienos nedateklius.

Parlola išvalys pilvą ir kraują, sugražins apetitą, prašalins

Aš tau dabar paliksiu skrynutę Partolos. Suvalgyk šian-

Kuomet norėsi gauti (langiaus, tai gali gauti pilną skrynu
tę už 1 dolerį.

APTEKA PARTOSA
160 — 2-nd Avė., Dept. L. 1. New York, N Y

DR. D0N0H0E. Specialistas
Vėliausios Europiejiškos ir kitos 

metodos. \
Jei jus turite kokią vidurių liga, kepenų, 

kraujo arba žarnų; spuogus ant skaros, se
nas žaizdas, nustojimą STIPRUMO arba r- 
petito, koki gėlimą arba skaudėjimų arba 
kokių užsisenėjusią ligą, kurios jums neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

Duodu patarimus ir išegzaminuoju.
C. T. D0N0H0E, M. D.

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

inis 10 ryto iki 1 vai. dienų.
i'

PIRMA NEGU PIRKSI GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Hutų f enrų Rėmy Ir Sfngumr Pnpieru

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų Išviriau*, po $1.40 oi f»L
CARR BROS WRECKING CO.

IMI tOM R Halatrrl «» Cblr«<o, m
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I Sergėkite savo AkisCHICAGOS
ŽINIOS

AR TAI TIESA?

mų

Hoffman Mokykla

REZOLIUCIJA

Subatomis 9—9.

Svarbi Pastaba

be skausmo vienu

ir Vyriškų 
ooUkų Lytv

ANGLIŠKAI Į gali 
jus i kolegiją ir uni 
lietuviais mokiniais 

metų pasisekimą

jums
lieku

Jei
Uogl,

Didelis yra pasididžiavimas ir 
užganėdinimas rūkant cigaretę, 
kuris tikrai randasi tarp geriausių

NUOŠALIAI NUO 
PASIGERĖJIMO TUR 
KIŠKO TABAKO —

Skaitykite ir Platinkite 
“N A U J T E N A S ”

APVOGS LIETUVIŲ 
ŠEIMYNĄ.

Tclcphon'* i’tirti

telis garnys, pagclba akušeres 
p. Mikalinos Kulikauskienės

(720 W. '35th St.) apltteikė jį tri- 
jjais. Motina, Julijona, taipgi 

jauČiantįs gerai h’ povėliai svei
kstanti.

RIVER FOREST PATVINO.
Chicagos priemiestį Kiver Fo- 

rest ties Lake gatve arti tilto 
per upę vakar užplovė patvinu
si Displaines upė. Upėj vanduo 
pakilo dėl lietų paskutinip laiku 
Daugelis kapų Waldheim ir 
Forest Home kapinėse stovi po 
vandeniu. Talppat daugelis pa
namių yra pilni vandens.

GERE. Naujienų skai
tytojos ir skaityto

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti į tas sankro
vas, kurios skelbiasi 
Naujienose.

Nušautojo Vollando turtas 
išneša $250,000. Iš to apdrau- 
dos yni tarp $60,000 ir $75,000.

Rcz. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Telephonc Haymarkct 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišku, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas:,3354 S. Halsted St. Chicago 
Tclephone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dienų

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash* vertę, 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—0

jai J> 
^ad Ji įa t vykusi į

Iš priežasties ligos parduodu kaip uždyką 
Teatrų Krutamu Paveikslų pirmos klesos padė
jime. Neša apie $100.00 čysto pelno j savaitę. 
Jeigu tam reikale nebuvote, tai aš išmokysiu už

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam i 
teiks jus aki

Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti 
niai trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime 
versitelą. Ateikite ir pasikalbėkite su musų 
kurie papasakos jums apie musų devynių 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę*

1537 Nortli Rolicy Street. Arti Milwaukee Avcmie

Išdirbėjai augščiausios rųšics turkis ■■ ■1 " ’ 'I 11'■*    —*
kų ir egiptiškų cigaretų sviete.

DR. fi. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 

' Gyvenimas ir Ofisas 
«141 g. Morgan St.. karti •* ** 

Chicago, 111.
. SPECIALISTAS 

Moterį 
Vsipgi
OFISO VALANDOJ

Nuo 0—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare, Ne- 

dėliomis nuo 9—2 popiet 
felephoo* Yards M?

žmonių visur.

Kuomet jus parodote pakeli Helmaro jus parodote 
save žmogumi turint} skonį ir žinojimą.

Gerai lietuviams žinomas per 18 me
tų kkt; 
ir akui

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
tų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Uay ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Lsbaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoii Fuk St.

VALANDOS: Nuo 1C-12 pietų, fc 
6~8 vakarais. Telepbcrc Ganai 8jl(k 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street 

VALANDOS: 8 £ rto, tikto!.

S. Morgan-st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuc b iki « vykare

____ ĮJL. .L._ ..

tam Trepagnierės fondui yra 
Orrie McComb, John Morton, 
Carl Scheffer, L. O. Grifin ir 
p-lė Margąret Rathlun.

Žmonos advokatė p-lė Fran
cus E. Spooner sako, kad ji bus 
bandomįa jįinti bciprotyste.

Trepagnior buvo pristojusi 
virėja ir tarnaite pas Mrs. E. 
T. Johnson, ’Oak Parke 
iki šakojusi
Chicagą atgauti savo miniatib 
rinio paveikslo ir likusi be pini
ge priversta darbo jie škoti, Ji 
numė pasilikti Chicagoje iki ji 
atgaus iš jos pavogtąjį paveik-

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytojas U 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Micbigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullmau 842. 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.
2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Naujienų 100 mini. Progre- 
sistė sako, kad ji pati mačius 
kad aš balsavau, tik nežinojus, 
kad aš nesu narė. Tai kurgi čią 
tam’stos, Progresiste, tiesa? 
Pirma sukeis, kad tamstai kas 
tai sakęs, o dabar jau pati ma
čius! Jeigu jau tamsta negerbi 
uiyęs, t įeiti esu rašydama, tai rei
kėtų nors skaitytojai pagerbti.

Kad tamstos kelios progresis- 
lės užsigeidėte mesti ant manęs 
ą dėmę neteisingai, tai parodo 
lar vienas pavyzdys: iiiACitago

’iieko nesakėte nė viena, o į 
protokolą įhišete. Aš dur nema
čiau LMPS, istorijoj, kad liežu- 
v iai butų, rašomi į protokolą, ir > 

o nėra mitinge tariama.
Tegul Progresiste išlenda iš 

io slapyvardžio ir pristato d ra u 
ijai mano prasižengimus, o ne 

’.asislėpus šmeižia mane per 
’iikraštį. Aš esu šių garbingų 
Iraugijų narė: LSS., LMPS. ir 
,DT., ir aš apsiimu Progrtcsistci 
rirodiylii per by-kurią minėtų 
daigą, kad tamstos tik kerštus1 

’.rinėjate ir šmeižiate be jokių 
aktų. Al. Prusienė.

Atsakymas A. Grušienei.
Dg. A. Prnsicnė būtinai nori 

alikti nekalta, sakydama, kad 
i nebalsavus už atsimdltimą nuo 
DF„ nebūdama LMPS. 9-tos 

:uopos narė. Pakartoju dar 
uirtą, kad d. Prusienė balsavai, 
r lodei mačiau reikalo pasergė- 
i apie tai viešai. Jeigu šitoks 
amstos pasielgimas butų pralei- 
tas tylomis, tai visos tamstos, 
uirios laikote save begalo “kal
iomis” būtumėte fotesijuoku- 
ios, kad jūsų išanksto su-ple- 
motas skyniau laimingai pavy
to — ko norėjot, atsiekėt.

Draugė Prusienė sako, kad aš 
ik kerštus varinėjanHi. Prieš 
amstą, kaipo asmenį, nič-nieko 
( turiu, bet tik/prieš negerą pa- 
ielghną, už nusižengimą, bu- 
'iit, už balsavimą kuopoj, kil
iai nepriklausai. Taipgi čia 

mano puses ne kerštas, o lik 
• įspėjimas, kad to niekados 
ereikėtų daryHi. -r— Progresiste 
[šiuo tuos ginčus pabaigia- 

ne. N-nų Red.]

Dr. Leo Awotin 
Gydytojas, Chirurgas, Akuisris 
1828 8o. Halsted 8L. Chlesga. 
Kalba lletuviikal. latviškai Ii 

rusi Ik ai.
Valandos: 10-12 rytą; 8-8 va- 
karą. Tel. Canal 4M7.

C ASM
J. G. SACKHEIM & CO. 
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akla Eraamiaooja Dykai 
i jįOįL Gyvenimas yra 

k r**ėi«*i kada pra nyksta regėjimą. 
f Mes vartotam 

A*' paderinti Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga domi it* 

« • Kreipiama 1 vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 8. Ashland av. kaino. 47 at 

Telęphone Yards 4117, 
Boulevard 6487.

Vyrišką Drapaną Bargefiai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai Ir overkotai, verti nuo 
m0 iki $50 dabar parsiduoda po 
M5 $35 siutai ir overkotai, nuo 

ir 25 dolerius
r Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 

siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių,

? Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų,

i Visai mažai vartoti siutai ir over 
kolai, vertčs nuo $25 iki $85 dabar 

ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 I- 
ki $4,50. Vaikinams siutui nuo $3,00 
iki 7 dolerių

Atdara kasdien, nedaliomis ir va
karais

8. GOBDON
1415 So Halsted St Chicago, IU

Laimingas tėvas, 
P-nas Juokas Kantra 

mintis 3036 So. • Emerald Avė 
šiandie yra I 
mynes tėvas 
vai. dieną, gerasui šeimynų prie

Dr. G. F. Yates 
GYDYTOJAS ir chirurgas 
Praneša apie atidarymų savo 

naujo ofiso prie
—4^22 So. Ashland Avė. 

chicago, ill.
Tel. Wcntworth 1242.

DAILININKAI GELBĖS 
VOLLANDO UžMUSfiJAI 
Cliicagoa dailininkai įsteigi 

gynimo fomliį Verai Trepag- 

llier, žmonai atvykusiai iš pie
tinių valstijų, kuri nušovė Pau
lių Fredericką Vollandą.

Pasižymžjusiais aiHkomio ši-

(2212 W. 23rd PI.) surengtame 
susirinkim,e keturių progresy
vių draugijų, kur dalyvavo pen
ki šimtai žmonių, tapo išnešta 
protesto rezoliucija prieš pa
smerkimą dešimčiai metų kalė
jimai! Eugenijaus Vikt. Dėbso 
ir netefsingą pasinwkimią bei 
laikymą kalėjime Tarno Moo- 
ney. Mes griežtai reikalaujame 
kad jie butų paliuosuoti neati
dėliojant ir mes reikalaujame, 
kad butų paliuosuoti visi poli- 
tikiniai prasižengėliai ir mes 
reikalaujame laisvės žodžio, rei
kalaujame laisvės spaudai ir ne-

Telephone Yards 5834.

Dr.P.G.Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 
ii ryto ir nuo 7 iki D vaL vak. 
8325 So. Halstod SL» Chicago,

100 %Tyras 
Turkiškas —• 
švelniausias ir 
GERIAUSIAS Tabakas 
dėl Cigaretų.

pardavėjui, ^nes jie si> 
akinis tik daugiau blogo, 

turiu 15 metų patyrimą ir 
ištirt Jūsų akis (r pririnkti 
akinius tikrai. Darbą at- 
belaukiant, užtikrintai 
jums akiuiai nebus reikš
mes tai jums pasakysime. 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
IMU So. Ashland Are., Chicago, 

Kampas 18-tos gatves
8-Alos lubos, virš Platt’o aptlekos 

TkmykHe 1 mano Dargią 
Valandos nuo 8-tos vai. ryte Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioja n«e I 
vai. ryto iki 13 valandai dieną.

sų 3654. AKUŠERKA 

Mrs.A.MIchnltKlcz
Baigusi Akušerijos ko- 
•egiją; ilgai praktika- 

Į vusi Pennsylvanijos 
hospitalčse ir Pasek
mingai patarnauju 

prie gimdymo. Duodu 
rodą visokiose ligose 
moterims ir mergi
noms.
3113 So Halsted Str 

(Ant antrų lubų) 
.. , , Chicago
Nuo b iki 9 ryte ir 7 iki vėlo vąk

CHICAGAI TRŪKSTA 
ceęntv.

Kas saivąitė suvartoja 
2,000,000. \

Chicago suvartoja kas sa
vaitė 2,(MM),000 centų. Kasos ša
ka Chicagoje paima 60 nuo
šimčių viso mušamų centų skai
čiaus, bet, girdi apsireiškia tru
kumas. Tam esą kaltos centi- 
nės mokestįs ant ištekliaus daij 
k tų ir tabako ir šesiaccntis mo
kėjimas už važiavimą augštu- 
t'niais karais.

Vakar, vidudieny, šuiminin- 
kįims nesant namie, kažinkas 
įsilaužęs apkraustė namus Juo
zo Gurskio 713 W. 19th gat. 
Vagišius išsinešė auksinį Ihik- 

lį ir šiaip įvairių branger- 
daiktų. ,,

DAKTARAS W. M. LAWH0N 
(ŽYMUS SPECIALISTAS

Dabar yra apsigyvenęs savo naujame ofise
35 S. Dearborn St. (Kampas Monroe) Kambarys 307

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikinių iš- 
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 

gydžiau pasekmingai šias ligas. ,
£ ^R^1 Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus prl- 
ųT - Al / rodymas mano gabumo.

AŠ atitaisau kreivas akis 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai 
/ Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D
35 So. Dearborn St 

(KampaąJ^onroe) .

nesią dėvėjimo nuplyšo.
Jis sako: „Tie pats padai išlaikys 

da kitus dešimts mėnesių prie kas
dieninio vienvalio aešiojiino.”

Tai nepaprastas, kad ir Neolin 
padu išlaikymas, bet p-no Kelley 
datytųnas parodo taupinimo būdą 
taip brangiai pakilusios čcverykų 
kainos. Nusipirk su Neolin padais 
čeverykus, o nuplyšusių vienot d|o 
kie pakalti tuos puspadžius, kurie 
yra smagus, nepermirkstanti ir 
neapsakomai ilgai nenuplyštanti. 
Juos pagamina Goodyear Tire & 
Rubber Bendrovė iš Akron„ Ohio, 
jie ten pat išdirbinėja ir kojaspar- 
ninius užkulnius gvarantuojaraus 
daug ilgesnį nešiojimą negu visokį 
kiti užkulniai. \ r

CEVERYKU
. UŽLAIKYMAS

P-nas W. H. Kelley, medžių par
davėjas iš Omaha, datyrė Neolin 
padų gerumą ir drūtumą tame, kad 
vienus ir tuos pačius padus suvar
tojo antriems aulams, nes pinnuti-

S. SOKALSKIS, 
Room 336, Chicago, III

Kambarys 307.
VALANDOS 9 iki 8 (,h ICflffO 
Nedėliomis 10 iki L V'UIVMfc

HAtUItNPg. CPU.,.

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

patyręs gydytojas, chirurgą*

G y/

, Ai
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VINCAS BIGĖMS

Mirė gegužės 6 dieną 
landą vakare, sulaukęs 
amžiaus.

10:30
58 metus

NAUJIENOS, CfileagO II' Pėtnyeia, Gegužės 9 d., 1919
|| i     t ■ , —  .... ■■■........ J".—1*“'....—'■» ‘ !! 1   1 . “ ■ ——111 1 ' . "    r“""   '.'IC .'■l ■ ■“■J."   'L.1! " “^^*-?****W**,**,,'—**

LSS. 234 k p. nepaprastas susi r i n- 
imas įvyks nedėlioj, geg. 11 d., Sėti 

•*m *i’t »’•<•!. f" Gross Avė. Prndž'a 
10 vai. iš ryto. Kuopos nariai būti
mi alsi tanky ki le visi paskirtu lai- 
.u. *~ Sękj*. A Audicką;

Cedar Rąpidą. la. — LSS. 239 kp. 
engia svarbias prakalbas nedėlioj. 
teg. 11. Y. M C A. halėj, kampas įsi 
r 1 Avė. Pradžia lygiai 1:30 va1, po 
lietų. Kalbės d. J. K. Danta. Visus 
irašonųy atsilankyti. — Komitetas

Aš R. G’lyvid, rajieškau merginos, 
arba moters, dvi dviejų valkų pri
žiūrėjimo. Geru mokestis. Meldžiu 
atsišaukti šiuo adresu: 1712 N. Mar
shfield Avė. Nuo 6 iki 9 vai. r.ylo,

NAMALŽEMe MOKYKLOS
KARMOS PARSIDUODA

landą prieš (liet 
fuot Avenue, Į 
Kviečiam visus 
mus atsilankyti
ii kame dideliame nuliūdime mote
lis ir I vaikučiai.

įvyks subatoįe, va- 
iš namų 8109 Kci ■ 
Tautiškas kapini“ 
gimines ir pažįsta- 
į laidotuves. 1‘asi

.Noth Side Draugijų Sąryšio pikn 
asinis geg H, 
erside, Rl; Vis 
taipgi draugai sugriižinkile 
us nevėliau geg 10,

National darže, Ri- 
us kviečia atsilankyt, 

likie- 
— Rengėjai

Susiv Liet Snc D”in Am Lino An 
kričio mPruu choro generoliška 

iintoj, geg 10, 7:30 
vak. Mildos svet. V.\ r*i <y» *ro fie- 

eri Eška repelic'ja bus pčtn.yčioj 
••g 9, 7:30 v vak, Pulaskis Purk svet 

- J Urbanas

REIKALINGA šeimynų dirbti ant , 
tikrinių buroku l'arinų Michigane, 
{eros mokestis darbas laike žiemos 
lirbtuvėjc, dykai kelias, dykai per- 
’raustymas jusn rakandu, dvkri na 
•ias ir daržas. Mot ame $2406 už nk- 
ą. Alsišaukil? PėtnyČioje, Siilialo- 

i<* ir Nedėlioję, mm 8 ry to iki 7 , 
vai. vakare Išsiuntimus sekanti l’-| 
’arninką Gegužio 13 d., V 
PAI LA, 809 Wesl North 
arti Halsted SI.

Avenue, 
uzo

PRANEŠIMAS
Dr. M L BOZ1NZH.

Lietuvis
Perkėlė savo biurą iš 815 Milwau 
kee Avė., kur buvo laike 24 meti,' 
Dabar bus prie 700 N Ashland Avė. 
kampas Huron gatvės ant aptiiko*

POI.ONIA PHARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas Haymarkel

525

»o bendras lavinimus 
vyks nedėlioj geg H

1 y to Aušros svel 3001

susirinkimas 
d kain 10 v

S Zavė

'r*d?Hna Hnrbor. Ind
|;o mAipysinis susirinkimas 

icdčlioj. geg tl kaip 10 v ryto, J
1 Indžio svet, 3602 Ccd ir gat

Rašt P S Rindokas

LSS 217 
įvyks

Pranešimai
\SMENU IIEŠKO.HMAI

REIKIA geru tvirtu vyrų il'idili 
imt elektros preso j skudurų dirlAu- 
e. Pastovus darbas. Gera molies-

1I16 Bhte Island Avenue Chicago

REIKIA merginų jirie skylių siuvi
mo ir prie kaulu finišerku, taipgi 
>peralorių ant visokio (kubo

I' BARTKUS 
1945 YVabansia Avė Chicago

PnNtaba amiunėiantįema draugijų 
pranešimus: — 

Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, Ą siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai aut 
to paties iiranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavarde ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
<nitingus elc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašytų kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima

* telefonu, Canal 1506, pranešti
— Redakcija

I'AHEŠKAU savo dukters Barbu. 
>s Norvilaitės apie 14 metų algai 

'.važiavo iš Chicagos. Paeina iš Kau 
m gub., Raseinių pav., Kvedainių 
įiestriio. Aš esu senas ir neturiu 
kam savo pinigus palikti. Todėl 
leidžiu atsišailk’i.

J. NORVILAS.
19 W. 141h St., Chicago, III.

«IITVrjA)
REIKALINGI siuvėiai »r < ff’ rcse- 

• ia» važiuoti Į užmiestį; Pastovus 
darbas ir gera mokestis; Už kelionę 
užmokama. Atsišaukite į Paul Pi kis, 
729 \V 181h SI Tarp 6 ir 9 v vakare

Aplinkie miesto Scottville, Mlchi- 
gan kur yra Didžiausia Lietuvių 
l in inei ių Kolonija Anicrikoję, kurių 
męs apgyvendinome su 438 Lietuvius 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 l.aisvis ir 1 Katalikiš
ka, kuri turi Kunigą ir Lietuviškas 
Kailines. Mes turime toje puikioje 
Kolonijoje suvmėn iš AngliKų jų ge
ras Farmas kad Apgyvi•ndimus jas 
lieluvais ūkininkais. Turime imt 
parudavimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su lludinkais Sodnais, Ap
sėtais Luukaiš, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, t'kės gyvu
lius ir padarinęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kolonijos 
lai <l;n<> išpavido, nepirkit niekur 
kitur t klos nusipirkęs gailėsis kad 
pus mus nepirkau atvažiuokite tuo- 
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
Ims linksma g.yvcnli hnl gražių gerų 
ūkių kur laukai ligųs su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy- 1 
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
jievų daržovių bodnu Pievų, ir ga
li ievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam (il
giai nuo $8 ligi -18 Akerį. • KAirie 
perka pus imis tikės gelžkelio kilštiis 
sugri žiname, duodamic dovanų «k25. 
dorelius kožnam už, kožną prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti 
platesnius Žinios prisiųskite už 
šlamini gausite ūkių Katalogu 
žemlapį Kalonijos Adresas.

A. Kiedis & Co.
Pcoples State Bank Building. 

Scottville, Mich.

V A1 .l’JNTI NE D R ESM AK ING 
COLLEGES «

H205 So. Halsted st., 2407 W. M«- 
dison, 1850 N. Wells »t.

137 Mokyklos oiiv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, u. j biznio ir namų. Vie
los duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
la išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1613

SARA PATEK, Pirmininkė

Nutarimų raštininkė J. Pabarškienč. 
2928 W. 401h PI.

Finansų raštininkė J. Jazaviticnė, 
3125 W. 381h SI.

Iždininkė P. Balickienė
35-13 So. Union

Kasos globėjos;
J. Baranauskienė, 3810 \J.owe
A. Yuškienč, 3228 W. 38tI) Si. 
Maršalka K, Urbenė,-^— *

4313 t nion 
Knvgė S. Stasiukytė, y ,

3239 EffiFmld

Avė.

Avė

Avė,

Avė.

E X T R A

6c.
ir

REIKALINGA MERGINU. TUIŠE- 
H SIU PRITYRIMĄ SIŪTI aRBET- 
TEB ARBA LIAVIS ATSIUVINĖJI- 

PAHFšKU’ broli) dukters Liud- \1() MARINOMIS.

PARDAVIMUI namas ir lotas, tu
ri 4 fintus. Neša $40 j mėnesį. Vis-1 
kas gerame stovyje. Atsišaukite ir 
pamatykite šį bargeną. Kaina $3500 
ant išmokėjimo jeigu jus norite, 
1932 So. Union Avė. 2_ras 1’1 front.

I.DLD. 19-tos kuopos mėnesinis : * 
sirinkmuis įvyks nedėlioję, lt g"gu 
žės, 1:30 )x> pietų. Mark \Vhile Sk'u 
re svcta'nej? Draugai nepamirškit 
alsi’aiikv Ii.’nes nuo šio snsir'nkun 
visos/iižsiliki|x*ns knygos * a ilik 
kuopos nuosavybėn. Valdyba.

E Chicrgo, Ind. — miba'oje ; ?gi 
žės 10 dieną. E < hi *agos Jaun.toir 
nė rengia linksmą balių J. Krup. 
v.’. iain^lę, 5001 Baring \v nite pri» 
džia 6:30 vakare. Skaitlingai alsi 
iun.x\Khc. KOMISU.’

Broliškos Pašalpas e 
vakarą — balių n ėdi1

Draugystė 
gia pramogų 
lioj, gegužės 
kertė 46 ir Wood gatvių. Prad 
5 vn’andą vakare Vi us kviič a 
silar.kyti KOMITETAS

Dr-s'ė Pala'min'os Lietuvos ln* 
kys mėnesinį susirinkimą gtgu'.č 
ii, 1 vahinda po (lietų. Malinau k 
svelainO}“- LSI3 S Halsted St. Vis 
nariai teiksitės atsilankyti, 

Ed. Čepulis, pirm.

CICERO — Nauiienų B-vės <ė»- 
ninku gyvenančių Ciceroj įr jo apie 
linkėse. susirinkimas bus pčtn.yčioj 
gegužės 9 dieną, J Grigalaičio sve
tainėje 4837 \V 11tli st šėrinlnkri 
prašomi susirinkti kaip 8 valand j 
vakare. K. .'aiuo.eas.

P P D Unija rengia prakalba 
pėtnvčioj, geg. 9 kaip 7:30 v vak 
Mildos sVet, Kalbės A Audrius ir K 
J Geležėlė. Užprašo Komitetą.*:

Liet. Laisvamanių Fed. rengia pra
kalbas temoje: 
žmogų, 
mesnių 
vakare, 
s a Avė. Prelegentu bus A Margeri* 

Kviečia Komitetą

Ar dievas sutvėr'1 
ar žmogus išsivystė iš že- 
g.yvunu’. geg. 9 kaio 7:30 > 
Linos*.liūs svet. 1822 YVahaV.

So Englewpod. — LSS 179 
pos mėnesinis susirinkimas 
subatoje, gegužės 10, drg S. 
liūno bute 8163 Gilbert Com'. 
gai prašomi susirinkti lygiai 
7 valandą vakare.

kuo 
ivvk 
Peče-

kaip

Kalešunas

WEST Piillmen — Wostpu<lman' 
4-rhi draugijų Sąryšio delegatu su 
sirinkimas įvy ks subatoje. M) •” *n 
gegužės, l ietuvių svetainėj. 11916 
So. Halsted Slrec’. 7:30 valandų valo 
re. VJsl <leletf*»taiznu»lnnėkit»‘ n ’b”- 
ti paskirtu laiku. Sekr. S Tihlkas

Rcsrland. I MPS. 25 kuopo ; valgių 
gaminimo lekcija ivyks pe'ivčiei 
9 diena gegužės, 7:30 vai. vakare dg 
G. Kuchinskienės bute, 10356 Wa- 
bash avė. Narės ir pašalinės kvie
čiamos skaitlingai atsilankvti.

Komitetas.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Paš.. susirjnkunas iš prieža:;ti<*s 
North Sidčs Draugijų Sąryšio nik- 
r’ko geg. 11-'ą diena neįvyks. Sus!- 
rinkimas Įvyks kitą nedėlią gen. 18 
d„ kain 2 vai. po pietų.Liuosvbčs 
* vef. 1X22 Wab;insia Avė. Taipgi no
rintiems įstoti į Drau7v«t*». yr« ne
mažinta įstojimo mokestis tik už 
$1.00 . —Valdyba.

Driūvvstės Lietuvių V. A. No. 1 
Town of Lake, mėnesinis susirink' 
mas nedėlioję, gegužės, 11 kam 1:?0 
valanda po nietu Dovis Sanor? 
Purk, svetainėj nrįe 45 ir Paulina 
imtviu. Draugai ir draugės maloniai 
kviečiami atsilankyti laiku.

P Rašt D. Mon'z

Roseland.— J SS. 1’37 kp susirin
kimas įvyks nedėHoJ, geg. 11. kidn 
lOt^O vpL rvfn. 0 YVardo Socialistu 
svet., 11100 Michigaę Avė. (ant 3 
•ubu). Vis*i draugai* prašomi būti 

laiku, — Org D K S

ikov Biųidokailis, 17 melu amžiaus, 
Yra prav^alinusi nuo tėvo kelios

• raitės myri -- ISO Eijrk SI., Bro - 
'y n N. Y, ir Brolio Antano Bus^u- 
ko. seniau gyveno New Jersey, <L<- 
»ar nežirhiu kur. Jie patįs ar kas 
(>tc, mrlonėki'e pranešti;

M\RJOSA BARTKUS
500 So. ♦ISlh (it.. Cicero.

THE ROYAL TAILORS
Chicago731 So YVells St

ži-

III

L'NTIiA najieskau Juozapo Kildi
ni ir jo pusseserės Anatol'jns Gvu- 
’-*l:l «-. Paeįna iš Kauno gub., 
ka> iškio rarapį. Seninus gyveno Le- 

viston, Me. *
Mr yVU’iąn’ Gudelis, 

"37 So Paulina St,, Chicago, III

p .jip’l nme 
’io, kad 
ūminis.
ridaboti 

’eluvis.
datesnių* žinių,Į
ėmiau paduotu adresu:

R. URBAN 
Lemont Sludio,

I EMONT, ILL

seno žmogaus, lietu- 
bulu blaivas ir teisingas 
kuris mylėtu gyventi ir 
farma. geistina, kad butu 
K:*s link HŽ’i’okesties ir 

laišku,

REIKALAUJU išlikimo vyro vieno 
gyvenant Detroite Michigan, kylu 
gyvenant Flinl, Mieli., kito gvve- 
•’anl Clevelande, Ohio, kilo gyvenant 
'Ifron, Ohio, turi būti gerai apsipa
žinęs su Lietuviais tuose miestuose, 
•r norintis, sunaudoti savo liu įsą 
;'iką, savo neimti atlieka iš savo 

(l'eninio darbo — vakarais ir nclė- 
Ldmis galima nuveikti,’ tokiems vy
rams turiu apmokanti pa^iulii'mo 
katras yra vertus atydos a'krcintmo 
protaujančios asabos. Del platės^ 
nių

PARDAVIMUI naujas mūrinis na, 
mas, du metu kaip statytas, 4 fami- 
’ijoms po 4 kambarius, su maudy
ne mis, nuo fronto sankrova bučer- 
nei ir grosernei. Neša 12 proc. Sa
vininkas gyvena tame pačiame na
me nuo iizpaka'io žemai.

A. KAČINSKAS, 
930 West 351 h PI. Chicago. III. ■

PARSIDUODA naujas 6 kambarių 
namas su puse akro geros žemes. I 
Galima laikyti karvę, vištas ir au
ginti dai žoves^.Visi patogumai, vau- į 
dno, gražioje vietoje, arti galvckarių, I 
Kaina $2,800. : ' j

bi -ago. III
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informn',:iu adrosuokit“ ■) 
Chas Z. Urnick, Room 1328 
South State St., Chicago

kreipkitės

įieško darro

REIKIA merginu ar moterų one- 
i ’ ators mašinos piję skalbiamų dre- 
l>ių ir aiidarokų irgi preserių

H Hyman
".IŠ \V Madison Street Chicago .

nu »»auti darbą ant didelių fnrmu.u 
y’orėčiau gaut dirbt vasarą ir žie-

n na Kam r. ikalinga praš 
šaukti j mane ir prašau 
iek užmokesčio i irčnesį.

M"

parašvt

Has’ings, Pa., C Box 2

HEŠKO kambarių
J IEŠKAU švaraus kambario B»’id- 

eporlo apielinkėj. Jeigu kas turite 
leidžiu pranešti laišku i

C. JOKI BAUSKA
238 So. Hąlslcd SI.. Chicago.

JU ŠKAU švaraus kambario uri? 
'aivų ir laisvų žmonių Bridgeuor- 
o apielink?je, Geistina kad butų 

’arni“ valgis gaminamas. Kas turi- 
e tokį kambarį praneškite įer hpš- 
a .1 J Rhvh , 10934 Watt Avė. Pull- 

nan. III, 'l'el, Boulevard 6399: pa
aukite subatoį nuo (» iki 7 v vak,

REIKIA DARBININKŲ

PADIDINK *LGĄ.
REIKALINGA keletas y yru. kil

io yra apsipažinę su žmonėmis ir 
tiri daug pažįstamu, visi galės pa- 
Ivigubint savo algą nepertraukus 
avo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
engVHS. pelningas* ir i<n* visados. 
Jauskite platesnių paaiškinimų pas 
IBI RTV I AND X’ INVES I. CO. 

301 So. Halsted St.. Chicago. III.

P! i’KAl INGA langų nlovėju.
IL.AGO WINDOW CLEAN'NG>Cc.
V’ \Vashington S, R<»<>m 2 Chgo

REIK AI INGAS bučinis. Atsišau 
kitę greitai.
3307 So. YVallace St

REIKALINGAS 
’ imu savo ama'e. 
paduotu antrašu:

bąrheris su naty- 
Kreipkitčs žemiau

V L B.
1410 So. Main St.. Rockford, III

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai .veži

mas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakin
kiu extra vieiiienai ir II. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Halsted 
St. Chicago. III.

PARSIDUODA kriaučių šapa su 
ais įtaisymais. Biznis išdirbtas 

per šešis melus priežastis pardavimo 
išvažiuoju į kitą miestą. Atsišaukit 
greitai.

Tom Statkus, 
11126 yVashington St Gary, Imi

PARDAVIMUI razinkų uogos dėl da
rymo vyno. Galima gauti kiek nori
ma. Sudėta po 25 svarus į dėžutes 

Coy ne Bros.,
<19 YV. 'South YVater St.. Chicago,III

PARDAVIMUI barzdaskulykla. Ge 
ra vilela. Priežastis pardavimo iš-į 
važiuoju ant fermos.
P S 3205 So. VVallace St Chicago.

PARDAVIMUI geroje vietoje bu- 
černė ir grosernė. Lietuviu apgy
venta. Priežastis pardavimo savi- 
n’nkas nori išvažiuoti,
3600 So. Loyve Avė, CHICAGO

Chicago

RFJKM moteries kuri galėtu ne
žiūrėti 2 pusės, ir keturių pusės me- 
ų vaikučius.

P Shimkus
5415 So Turnrr Avenue. Chicago 

Tel. Prdspect 7211

REIKALINGAS /aįkrodininkas 
orte taisymo Ir pardavimo laikrod
žiu. Turi kf’Rėti lietuvi*'"”’ lenkiš
kai ir angliškai. Kas mokate ąt a- 
matą atsišaukite greitai.

Mrs. i A YVVANO\V.
2103 — 137th St.. Indiana Harbor 

Indiana.

REIKIA vyrų ir moterų gerų nu
rodytųjų Chicagoje, tarne lietuvių, 
slavo ir rusų agentų. Prityrimas ”°- 
reikia. Ditug gerų sumAnymų. Del 
rla'esni’i žinių ateikite tarp 4 ir 7 
vai. vakare.
SCHOOL MECHANICAL Dentislry, 
802 W. Madison St., Room 202.

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

.'•itiC.,,

PARDAVIMUI gresernė ir bučer- 
nū. Geroje vietoje. Biznis varoma 
be knygelii/. Arti mokyklos ir baž
nyčios. M Danis 2912 YVest 391h St 
Chicago, III.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką. 1

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-designing ir siuvirat 
skyrius ,kur mes suteiksime prąktik 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos niusi 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti i) 
pamatyti musų mokyklą biie iaiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali^ 
kai (ilgią kainą.

Pelrciios daromos pagal Jūsų mio 
rų — bile staiiės arba dydžio, iš bi 
le madų knygos.
MASTER DESIGN1NG 8CHOO1

J. F. Ka«nicka Perdėtini*
190 N. STA.l’E STREET, CHICAGO.

Kanųias Lake St. ant 4 lubų

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

••> 1 ■ I..H—i——................................

VALDYBA T. I). M. L. BROLIU IR 
SESERŲ, Kensington, III.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmą penktadienį F. She- 
ityvillo svetainėje, 341 E. Kensing 
ton Avė., Kensington, III.

Ynldyba 1919 metu: 
Pt’c*z. D. Shatkus.

213 E. Kensington Avė. 
Jonas YVilkas

206 E. 1161 h St 
YV. Markauskas.

355 F. Kensington Avė 
F. Grigula.

. 10141 So. YVi*ntyvorth Avė. 
'flirtų Rast. W. Dargis

10520 So. State St.
Norin'js prisirašyti atsilankykite 

į susirinkimą. Instojimas pagal am
žių ir konstituciją.
LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖ5 

Valdyba 1919 —metų 
Priminninkas Juozapas Rūta, 

3131 So. Emerald Avė 
\rice-pirmjninkas Antanas Strolic 

2018 So. Peoria St 
Nu[. . rašt Kazimieras Demcreckis 

3327 So yVallace S'
Fin. rašt. Vincentas Buiskas, 

1520 — 49lh «Ave., Cicero.
Knygų plebėjai: 

Ardriauskas 
3424 So. Union Avė 

Burba, 2947—W. 391h St 
Shimkus

4023 So. Montgomery S’ 
Kasierius (Antanas Antanaitis

819 \Vest 351 h SI

reikalingas savininkams
.ieluvis kontraSdorius. Dengiu vi- 

iokiu.s popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain pulpas, dirbu ble- 
kinius kuminus, dedu blekines hibai 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto

gus ir visokius blekinius darbus.
Darbus užimu vytose dalyse Chi

cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantija: Kam tokis žmo
gus reikalingas/ kreipkitės 

L1THUANIAN RED 
R00F1NG CO,

and S h eit Metai Worka
2100 W, 24th bt Te) Canal 4802

\ NAMAl-žEMfi

įce.prez

Iždininkas

Peliksas
Antanas
Antanas

818 .Jenne Street 
Iždin., Ig. Orlickas,

313 N. Sheridan Road 
Iždo globėjai:

Juozas Poška,
809 A (bert Street 

M. Songaila,
653 Market Street 

Maršalkos:
Jonas Kasiulis,

653 Garden Street
M. Nckrušas,

420 Orange Street 
Teisėjas Antanas Gubele,

313 Quince Street
Vėliavanešiai: < •

Juozas Jurevičius,
1521 Main Street 

Petras Milauskas, '
R. 1 Box 56

Durininkai:
N. Janavičia,

614 Market Street 
Ben. Končius,

274 N. Chicago Street

1 • *■Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
’ašelp. viršininkų antrašai ant 1919.

Amerikos Lietuvių
Darbininkų Taryba

*

Laikinasai Komitetas:

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

JURGELIONIS. Vice-Prez.,
3133 Emerald Avė., ( locago. III 

I.ALIS, Sekretorius.
1X40 S Halsted SI., Chicago, HI 

GL’GIS, Iždininkus,
127 N Dearborn St., Chicago. III 

K-io Nariai’
ŠMOTELIS.

10601 I'dhrook Avė., Chicago, IL
Jtl.TV T'T'MATTF

2919 W. Division St.. Chicago, lh

K

A

h

RUBSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIUS VAIDYBA: 

A. Chepaitis, pirmininkas, 
1812 W. 15th St Cicero, 

V Prusis, pirm, pagelb, 
1649 Girard 

/Ig. Žilinskas, Nut Rašt, 
/ 2351 Custer

P. Galskis, Fin. Raštininkas,
1356 Hoyne Avenue

J. Katilius, Kasierius, 
1685 Milwaukee Aveniu 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesi? 
pirmą |>ėtnyČią 7:30 valandą vakare 
Unijos svlabicje. 1561 N. Robey st 
prie pat Milyvaukee avenue

III.

St

St.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Savitar 
pinos Pašelpos, valdyba 1919 metų

>. Danilevičių, Pirm.,
1617 N. Winchester Avė. 

r. Prusis, Vice-pirm.
1649 Girard str. 

f. Kalpokas, Nut. rašt.
1839 YVabansia avė. 

Giz. Navickas, Ižd.
1737 Winchester avė. 

V. Briedis, Turtų rašt.
1049 N. Marshfield avė. 

\ng. Chepukienė, Kontr. rašt.
1648 \V. Division str. 

gn. Chernauskas, Iždo Glob., 
<. Shaikus, Iždo Glob., 
uoz. Dauginis,

\. Montvidas, Daktaras Kvot.’
Draugijos susirinkimai atšibuna 

<as antras nedėldienis kiekvieno 
aėn. Zwiazek Polek svet., 1315 N. 
kshland Avė.

PARDAVIMUį geru hirma 7() ak
rų arba galima mainyti į namą. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos, ir nauja kuliama 
masina. I abaj^gražl viela priein
anti prie kellp, ąrtj V' *‘* miesto — 
2 mylios. (<alit«? atvažiuoti vaka
rais nuo. I? iki 10 vaL

P. RIS. KUS,
2837 So. Emeral(l Avė., 1-mos lubos

Rytmetinės žvaigždės Pašalnos ir 
pasilinksminimo Kliubo valdyba:

J. Chcpaitis, pirmininkas,
1661 N. Oaklcy Blvd. 

T. Sabiecki, pirm, pągelblninkas,
i.-. > 2042 Homer str.

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

J. Rasimas, iždininkas,
' ~-^J8l5 N. Hovne Avenue 

J. Kitchas, fnųmsu raštininkas.
3646 Hamilton Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirmą ket- 
vergą kiekvieno mėnesio, Liuosy- 
bes svetainėje 1822 AVabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

P. Švclnis, pirmininkas, 
1732 N. Iincoln 

Fel. Brazis, vice-ph’min'nkjis.
2120 N. Marshfield Avė 

T. Kalpokas, nutarimu raštininkas 
Avė

Si
Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliubo 

aldybft 1919 metams:
* 4 I ,ll‘ .'/''I'

Parsiduoda ir pirmų rankų, 
pačių savininkų, parsiduoda 
lengvu išmokėjimu. Vieta didžiausioj 
lietuvių 'fermerių kolonijoj Michi 
gan vaisiijoj. Farmų galima pirkt 
kokiu kas nori — did“l>ų ar ma- 
'.(•snių^ su trobomis, sodais, užsėtais 
laukais arba viena žemę. Vienatinis 
darbininkų išganimas iš sunkaus 
padėjimo, tai nusipirkimas fai luos. į 
Platesnių žinių kreipkitės žemiau pa 
duotu antrašu, j dedant 3c k rasos i 
ženklelį atsakymui.
\ TONY ZABELA, 
ROX 1, Lake Co.. Peacock, Mich.

♦y. 
mt

ARMOS
ur mūsiškiai javai 
: klimatas pietinėj 
<ur daugiausia y ra

Pirk I-a-n 
auga. Kur' 1 
dal.yj vaistai 
lietuvių ūkininkų, kur vjsi suliki- 
D'e gyvena, kur turi savo ūkišką 
laikrašti, kur pirksi pigiau gera že- 
ina- kaina be agentų per redakciją 
Ūkininko, rašyk įdėdamas markę; o 
gausi Ūkininką ir visus klausimus 
kuriuos tau per laišką atsakys.

Amerikos Ūkininkas 
B:>x 96 H ART, MICH.

IMDŽIAUSIS RARGENAS PAS MUS 
Turim visokios kainos namų: brau 

gili ir pigiu ant lengvu išmokėjimų 
Jeigu turi vieną .šimtą ($100) dolerių 
a!eik pas mus. mes jums parduosim 
fermą; mes už parodymą nieko ne- 
rokuosime 4 i

C SUROMSKT REAL ESTETE 
3:4(P S Halsted St Chicago

PARSIDUODA grosernė lietuvių 
apgyvento] vietoj; biznis išdirbtas1 
per daugel metų, Atsišaukite greitai. 
524 YV 33rd St Chicago Į

R \Ii AND M
TIKTAI SI MfcNESl

Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 
ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienu, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
‘eklyčins setu vėliausios s»ąilės. 
Mes taipgi' turim“ visokių divonu. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI
SIUNČIAMI' Už DYKA. Priimsime

NAUJAS MŪRINIS NAMAS 2 fialai 
po 6 kambarius; aržuolinis Irimin- 
gas be beismento, visas intaisymas 
l avai šią madą: Rendos neša $42,00 į 

mėnesį; Kaina $4650, Atsišaukite 
tuojaus pas

AUG. S/ĄLDUKAS 
4414 So ('alifornia Avė Chicago

CICERO 1 H-T. VYRU IR MOTFRŲ 
APSVILTOS DR-IOS NAUJOJI 

VALDYBA

Agota Kaminskienė, pirm.,
1436 ’šo. 48th Ct., Cicero, III 

Vice-prez.. 
Cicero, III

Juozapas Takazauskas, 
1404 So. 48 Ct..

S. A. y^asi’iąuskas, Prot
1302 Sb. 501h avė.,

V. Shileika. Fin. sekr.,
1409 So. 49 avė., 

M. Bartkienė, Ižd..
1500 So. 18 Ct.,

Iždo globėjai
1334 So. 48 avė.. Cicero, IR.
čki'uė, 1225
J. Maražas, 1530 So. 49 avė., Cice 
ro.’ III.
'1'. Bartkus,

Cicero, III.

Cicero, III.

Cicero, III.
V. S'anislovaitė, 

7 A. Do- 
Sn. 50 avė., Cicero, Iii.;

maršalka.
1500 So. 48 Ct.. Cicero, III. 

Tusi*5“”!s. Ore. Užžiur..
1225 So. 50 avė., Cicero, III.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Valdyba 1919 metams

Avė
M.

Ig.

Ed. Čepulis, pirui
4028 So Artesian 

Laudanskis, pirm, pageli).
1439 So 50th Avė, Cicero 

Žilinskas, nut, rast
2351 Hamlnirg St,

Frank Micklin, turtų rašt.
1906 So. Union Avė 

Chs. Mnskin, kasierius
668 W. 18th St, 

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

Susirinkimai atsibuna kas lįiitrą 
nedėldienį kiekvično mėnesio, finą 
vai po pi etii, J ui Malinausko svotai 
nėję, 1843 So. Halsted St

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS

WESTERN FURNTTURE STORAGE 
2810 W. Harrison st.

Atdaru nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė
liotais nuo 10 iki 4 vai.

STOCK’AI—ŠĖROS

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 2 akrų 

IraAips vaisingos žemės ant South 
Side daržu. Renda labai nigi. Klaus
kite Mr. Smith. Room 206, 219 So. 

•Dearborn st., Chicago.

Perkame ir Parduodame 
LIBERTY BONDS 

už eash
Be laukimo — B'* atidėliojimo 

New York Market Kainos.
Mokame pardavėjui priaugusį nei
na už visus bondsus iki paskutinės 
dienos.

MARTENS and CO.,
125 West Madison St, pirmas nugšt.

3

Pidomasią Komitetas
A. Petrulis, pirmininkas 

3343 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

. 1617 N. Winchester Avė.
' J. Degutis, sekretorius
| 2228* Coblenz

Komiteto nariai:
P. Jakavičia, 927 \V. 33rd PI.
J. Gustaitis. 2856 yV. 381h PI.
J. Vilis. 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

St.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APŠVJETA 

Vnldvhp 1919 metų.
Pirmininkė M. Dondu'ięn7'.

1015 So. Kalsi “d St 
Pirm, pagelbininkė K. Katkevičienė 

2252 W. 22hd St.

1839 Wabansia
V. Briedis, turtu raštininkas. 

1049 N. Marshfield
Just. Anlauavičla, iždininkas.

1719 Eilėn Si
II. Rauskiniutė, kont. rašt.

1652 Wabansia Avė 
Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob 
J. Dauginis, maršalka.
G. H. Moldenhauer, dak. kvotėjas 

1554 W. Chicago Avė 
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

rėdą kiekvieno mėnesio, Liuosybčs 
svet. 1822 Wabansia Avė.

Avi

VALDYBA 1919 METAMS:

S. Daneliayičia, pirmininkas, 
n‘»17 N. Winchester Avė

V. Prusis, vice-pirmininkas, 
1649 Girard St

J. Kalpokas, nut. raštininkas
1839 yVabansia

K. Navickas, iždininkas,
1737 N. Winchester

V. Briedis, turtų raštininkas, 
1049 N. Marshfield

Avė

Avė

Avė, 
Ang. Chepukienė, kont. raštininkė. 

1648 W. Division St. 
Yg. Chernauskas, ir X. Shaikus 

iždo globėjai 
L Dauginas, imft’šalka.

Montvidas, daktaras kvotėjas.
1739 S. Halsted St

A.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
pašalpos ir pasilinksminim' 

KLIUBO VALDYBA:

Petrauskas, pirmininkas, 
1747 North Avė 

Čepe Ii s, pirm, pagelbininkas, 
1060 Noble St 

Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt., 
2228 Coblenz st 

M. Žukas iždininkas, 
1608 North avė 

Z. Lankas, finansų raštininkas, 
1621 Girard Street 

Susirinkimas atsibuna pirmą ketver 
gą kiekvieno mėnesio Liuosybčs sve
tainėje, 1824 Wabansia avė., 7:30 v 
vakare.

J.

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. W1S. VALDYBA 

Juozas Bukauskas, pirmininkas,
1424 So. lOth St 

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas,
1618 Huoran Avė 

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt..
1602 Indiana Avė

TaukeviČia, turtų rašt., 
1023 Broadvvay avė 

Pulką, iždininkas.
1128 N. 8th St

*as,
.... __„j St

Dielininkaitis, iždo globėjas 
1124 High avė 

Motiejus Žemaitis, maršalka,
1309 Broadvvay avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagh 
liuli svetainėje.

Justinas

Antanas

Andrius Jakučionis iždo globėju 
1424 So. lOth

Antanas

NAUJA VALDYBA DRAUGYSTES 
LIETUVOS BALSAS.

Kenosha, Wis..
1919 metams

Pirm., Kaz. Brazevičius,
’ 402 Lincoln

Vice-pirm., Ig. Jaseliunas,
960 Jenne

Prot. sekr., Jonas Screikis,
960 Jenne

Fin. sekr., Kaz. Orlauskas,’

Street

Street.

Street

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

(. Kunca, Vice-pirm.,
• 3126 So. Lowe avė.

<. J. Petroks, Nut. Rašt.
•3422 So. Lowe avė.

I. Gustaitis, fin. rašt.
2856 W. 38 P).

t. žilvitis, ižd.
I 841 W. 33 st!

T. D. M. LIETUVOS BROLIŲ 
IR SESERŲ 

Kensington, III.

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

Valdyba:
I). Shatkus, prez.

213 E. Kensington Avc. 
fonas yVilkas, vice-prez.

206 E. 118tb St. 
W. Markauskas, iždininkas,

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

10449 So. Wentworth Avė. 
yV. Dargis, turtų rašt.

10520 So. State St.
Norintieji prisirašyti atsilankyti 

į susirikimą. įstojimas pagal amžių 
ir konstituciją.

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

Kažys Mačiulskis, pirm.
11927 Union Avė.

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

Ona Mačiulskienė, nut. rašt.
11927 Union Avė. 

Andrius Statkus, turtų rašt.
120 Union Avė.

Jonas Gruzdis, iždininkas,
' 722 W. 120th St.

Stasys Boreika, duoklerįinkis
11826 Low^ Avė.

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

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

Petras Laukis, durininkas,
12143 Green St.

Kuopa Jaįko susirinkimus šešta
dienyje po pirmos kiekvieno mene
sio. 7 vai. vakare, J. Gruzdžio ir P. 
Baišučio svetainėje.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA

Juozapas Šimkus, pirmininkas, 
10707 Wabash avo 

Stanislovas Shimkus, vice-pirminin., 
10707 Wabash Avė.

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

Vladislovas Markauskis, kasierius, 
355 Kensington avė.

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

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas pirmą pėtnvčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vai vakare. 
F. Shedwillo svetainėje, 341 Kensin
gton avė., Kensington, 111. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį palikė lik 1 kovo Ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutfs




