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Taikos sutartis su Austri
True translation filed wtth Ihe post- 
n aster at Chicago, III. May 13, 1919 
a\ required by the acl of Oct. G,1917

FIUME TEBĖRA NEIŠRIŠAMU 
KLAUSIMU.

malonini atsižadėjo,” sako Vo
kietijos prezidentas Frederich 
Eberl savo pranešime Associa
ted Press. Prezidentas Eberl va
dina taikos sutarti “baisiu do-

ja baigiama rašyti
Demonstancijos Vokietijos 

miestuose

Italija gaus Austrijos tvirtoves

Fiume tebėra neišrišima painiava
ITALIJA GAUS AUSTRIJOS 

TVIRTOVES.

Londono slaptoji sutartis 
išpildoma.

PARYŽIUS, geg. 12. — Taikos 
sutartis su Austrija baigiama 
rašyti ir oficialė sutrauka v ra 
rengiama, kaip tas buvo padary
ta apie sutartį su Vokietija.

Nors to 'nesakoma sutartyj, 
naujuju Austrijos rubežiu bus 
nustatytasis Londono slaptos 
sutarties, atiduodančios Italijai 
visas strategiškas augštumas ir 
def ensi vius pėrė j i m us.

TAIKOS SUTARTIS PASTA
TYS AUSTRIJĄ I TRECIĄ 

KLESĄ.

PARYŽIUS, geg. 12. — Man-’ 
die patirta iš autoritetingu šaltu 
nių, kad nors AustrcM’engrijos 
taikos sąlygos pastato buvusių 
dvilypę monarchija į trečios kle 
sos šalių stovį, ji taipgi užtikti-♦ 
na jos ekonominį atsikteigimę.

Sutartįs, nors dar nėra užbai
gtos, tikimąsi, bus prirengtos j- 
teikimui šių savaitę.

Svarbiausiu dalyku, žinoma, 
bus nustatymas rubežių. Tas o- 
ficialiai įsteigs nepriklausomy
bę Vengrijos ir dviejų respub
likų — C.echo-Slovakijos ir Ju- 
go-Slavijos. Nepasilieka abejo
nės apie Vokiečių Austrijos ne
priklausomybę. Tas netik pa
žymėta sutartyj su Vokietija bet 
taipgi bus įrašytą į Austrijos su
tartį reikalingumas tautų lygos 
tarybos užgirimo Austrijos su
sivienijimo su Vokietija.

Kaip ir Vokietijos sutartyj, 
pirma dalimi Austro-Vengrijos 
sutarčių bus tautu, lyga. ^Kitais 
svarbiausiais punktais bus se
kami:

Rubežiai.

Austrija bus sumažinta į ką 
žinoma kaipo vokiečių Austriją. 
Banat ir Temasvar bus priskir
ti prie Jugo Slavijos. Vengri
jos sutartyj didelė dalis Transyl- 
vanijos eis Rumunijai. Tyru
lius bus prijungtas prie Italijos. 
Nežiūrint kaip bus nuspręsta 
Fiume ginčuose, Austrija ir Ven 
grija turės priėjimą prie jurų. 
Tas bus formoje teisės vartoti 
geležinkelius ir prieplaukas Fiu
me.

(gulimo kanuoles. Iš Vengrijos 
bus reikalaujama nuimti savo 
fortifikacijas ant Rumunijos 
rubežiaus.

Laivynas.
Visas laivynas, apart nomina

liu skaičiaus karinių laivų, turi 
būti atiduotas.

Ekonominė dalis.
Ekonominiai parėdymai bus 

veik tos pačios formos ką ir Vo
kietijos sutartyj, apart tik tiek, 
kad sąlygos bus daug lengves
nės iš priežasties išsidalinimo 
imperijos. Prieš karines sko
las paneš č.echo-slovakai, jugo
slavai, vengrai ir austrai propor- 
eionaliai jų interesams obligaci
jose. kada j^y? dar buvo dalimi 
imperijos.

Atlygi irimai.
Pastovi finansinė komisija 

bus įsteigia sprendimui apie at
lyginimus, kaip ir Vokietijos su
tartyj. iš buvusių imperijos da
lie, bus reikalaujama užmokėti 
per savo naująsias valdžias pra
dinę mokestį* o likusioji dalis 
bus iškolektuota komisijos.

Atsakomybės.

Atsakomybių skirnys užvers 
tas pačias sąlygas apie teisimų 
kaltųjų kriminaliuose aktuose, 
ką ir Vokietijos sutartyj. Tė
čiu us čia nebus parėdymo apie 
teisimų politiniais |:albinimais, 
kas užtikrina, jog buvusis kara
lius Karolis ištruks nuo kaizerio 
\Vilhelmo Hohenzollern likimo.

• Upės.

Navigacija Dunojaus upėje 
bus prižiūrima specialės komisi
jos tautų lygos.

Italai neparodė jokios permai
nos jų pozicijoje linkui Fiume ir 
Dalmatijos pakraščio. Spren
džiama, kad ir prezidentas Wil- 
sonas tvirtai laikosi savo |X>zici- 
jos šiame klausime. Sulig esa
mų žinių, tas dalykas dar nebu
vo formaliai svarstytas nuo su
grįžimo Italijos delegatų į tai
kos konferencijų. Premjeras 
Ck menceau, užrubežinių. reika
lų minisleris Balfour ir premie
ras Venizelos vakar susirinko 
Wilosno namuose ir ėjo gandai, 
kad jie svarstę Italijos reikala
vimus Londono sutarties švie
soje.

Kariuomenė.
Austrijos ir Vengrijos armi

jos bus sumažintos iki vien tvar
kos dabojimo spėkų. Jos turi 
būti užlaikomos liuosanorio tar

Vilsonas vis dąr atsisako priimti 
Rymo siūlomą kompromisą.

I 4

PARYŽIUS, geg. 11. — Itali
jos klausimas vis dar tebėra ties- 
perališku. Geriausios pastan
gos paliestųjų pusių negali su
rasti visiems priimtino susitai
kymo ir jeigu neįvyks nelauktos 
permainos paskutinėj valandoj, 
nieko kito negali būti, kaip trū
kimas — šį sykį galutinas ir vi-

kuineiitu.“ .lis užreiškė, kad is
torija dar nežino precedento lo
kiam nusisprendimui visiškai su 
naikinti pergalėtus žmones.

DIDELĖS DEMONSTRACIJOS 
PRIEŠ SUTARTI VOKIETIJOS 

MIESTUOSE.

BERLINAS, gcg. 11. — Dide-

siškas - jei ne tarp Italijos ir, 
jos talkininkių, Francijos ir An-; 
glijos, tai mažiausia tarp Itali
jos ir Amerikos.

t iės demonstracijos prieš Vokie
tijos pasirašymų po taikos su
tartim įvyko šiandie Berline, 

i Breslau, Danzig, Karaliaučiuje, 
Cassel, Bochum ir kitose vie
lose.

Italai sako, kad dabar nebėra 
nieko, apart nepajudinamos va
lios prezidento VVilsono, kas 
kliudytų kompromisui, kurį jie 
galėtų ir norėtų priimti. Jie už- 
reiškia, kad pulk. Ilouse yra pa
linkęs susitaikinti nusileidimu, 
sulig kurio jie turi atsižadėti 
Dalmatijos pakraščii, apsimai- 
nymui už nominalį valdymų 
Fiume po tautų lyga. »

Į J

Wilsonas atkaklus.
Bet, pasak, jų, prezidentas tų 

atmeta. Jie mano, kad klausi
mas pasidarė jam asmeniniu ir 
kad jis leis viskam atsitikti, ne
gu kad nors ant jotos nusišalin
ti nuo savo pozisijos.

True translation filed with the post- 
n'aster at Chicago, III. May 13, 1919 
as rctpiired b*. the act t,f Oct. (i. 1917

AUSTRIJOS DELEGATAI
IŠVAŽIAVO.

VIENNA, geg. 12. — Ausli’i- 
jos taikos delegacija išvažiavo 
šiandie 5:20 iš Vienuos specialiu 
traukiniu. Delegacija atvyks į 
Paryžių seredoj.

True translation filed witn tEe post- 
ą'aster at Chicago, UI. May 13, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Grįšta Berlinan.

VERSAILLES, geg. 12—Gei- 
sberts ir Lįmdsberg iš Vokietijos 
taikos delegacijos, lydimi dau
gelio sekretorių šiąnakt išva
žiuos iš Versailles į Berlinų.

PARYŽIUS, geg. 12. — Tary
ba keturių savo susirinkime 
šiandie nutarė vokiečiu notas a- 
pie darbų ir karės belaisvius ati
duoti ekspertams apsvarstymui, 
vieton kad j jas tuoj atsakyti, 
kaip buvo padaryta su dviem 
pirmesnėm notom nuo Vokieti
jos delegacijos.

True translation filed wi h the post- 
ieasl< r at Chicago, III. May 13, 1919 
as required by the act of Oct. G, 1917

Vokietijoje.
________ A—

VOKIETIJOS DIDŽIUMOS
GRUPĖ NUTARĖ ATMESTI 

SUTARTĮ.

BASEL, geg. 11. — Vokiečių 
žinių agentūra praneša, šiandie, 
kad didžiumos grupė naciona- 
liame susirinkime nutarė atme-

SOCIALISTŲ VALDOMA 
GOTHA ATSISAKO 

LIŪDĖTI.

BERLINAS, geg. 11. — Ne
priklausomųjų socialistų vald
žia nedidelės valstybėlės Gotha 
atsisakė, klausyti suvaržymų 
“gedėjimo savaitės,’’ palieptos 
nacionalės valdžios. Gotha val
džia paaiškino, kad ji nejaučia 
“kariaus apsivylimo’’ paskelbto
mis taikos sąlygomis.

VALDŽIOS KAREIVIAI PAĖMĖ 
LEIPZIGĄ.

BERLINAS, geg. 11 . — Vo
kietijos valdžios kareiviai užė
mė Leipzigų. Daug spartakų va
dovų areštuota.

True translation filed wifh the p«.s|. 
n.aster ai Chicago, III. May 13, 1919 
as required by the acl of Del. 6. 1917

ši TAIKA VEDA PRIE NAUJŲ 
‘ KARIŲ.

Sako anglų ^redaktorius.

LONDONAS, geg. 12. — Sun- 
day Observer, kuris po paliau
bos smerkė blokadų kaipo gim
dančių bolševizmų, šiandie iš
spausdino stiprų pasmerkimų 
taikos sutarties parašytų J. L. 
Garvin, jo redaktoriaus.

“Šios sąlygos”, sako straips
nis, “neduoda pamatinio išriši
mo nė vienos Europos- proble
mų. Jos sukasi nedoruose nuo
duose senosios diplomatijos. Jos 
pakartoja fatalius precedentus, 
kurie visuomet vedė atgal linkui 
ir darė vienos kovos pabaigų tie
siogine priežastim kitos.

“Bus barnių, konspiracijos, a- 
gitacijos, nužudymai, revoliuci
jos ir žlugimas. Margi lopi
niai, kurie tapo susinti, turės bu
te išardyti siūlas po siūlo. Ang
liškai kalbančios demokratijos 
virš visko, niekad nebesumobi- 
lizuos, kad vėl kovojus už susi
tvarkymų, kokis yra projektuo
jamas. Jei Paryžiuje yra įsivai
zdinama priešingai, tai Pary
žius labai klysta.”

Garvin tvirtina, kad sutartis 
gali būti priversta pildyti lik 
nuolatiniu militarizmu. Jis sa
ko, kad ji sutveria negalimus 
rubežius dėl Rusijos, padaro ben 
dru interesu dėl rusų ir vokie
čių jungties prieš lenkus ir su-
tveria vokiečių Austrijos atgie- 
žų prieš Italiją. Rašytojas pri-

Karinės sąlygos bus daugiau- sti taikos sutartį, 
šia parodymui ko talkininkai j  
reikalauja, kadangi Austro-Ven- EBERTAS SMERKIA TAIKOS duria, kad vienatiniu išrišimu 
grijos sumušimas yra taip pil- SĄLYGAS. bus tautų lygofc permainymas
nas, jog abejotina yra ar gali
ma butų rasti daug kanuolių ir' BERLINAS, geg. 11. — “Vo-

sutarties.

navimo pamatais ir konskripci- amunicijos. Jokios organizaci
ja bus panaikinta. Visa amuni-1 jos tikrai nebeliko. Vengri-

kietija paėmė ir išskleidė naujų 
vėliavų, ir ant kurios yra sžra-

OR AS.
Apsiniaukę šiandie; lietus un

cija ir artilerija bus atiduota, jos fortifikacijos praktiškai taip 
įskaitant pasilikusias dideles ap- gi yra bevertės.

šyli prezidento Wilsono keturio- ktį ir ryto; nedidelė 
lika punktų, kurių prezidentas temperatuVoj.

permaina

True trnnslnllon filed w:!h Ihe post- 
irasler .11 ( hieago, III. May 13, 1919 
us reųuired by the acl of Ocl. G. 1917

KORĖJA REIKALAUJA NE
PRIKLAUSOMYBĖS.

PARYŽIUS, geg. 12. — Korė
jos žminių ir šalies peticija, pra
šanti paliuosavimo jų iš po Ja
ponijos, tapo įteikta šiandie Ko
rėjos u (stovų taikos konferenci- 

Į jai. Peticija taipgi prašo pri
pažinti Korėjų nepriklausoma 
valstybe ir panaikinti rugpjūčio 
1910 metų sutartį.

(Stdig rugpj. 23, 1910 sutar
ties, pasirašytos Japonijos ir Ko
rėjos, Japonijos imperija for
maliai aneksavo Korėjos terito
rijų. Korėjos valdžia buvo nu
versta 1905 m. 1910 sutartis 
atėmė iš Korėjos imperatoriaus 
visų politinę galę, permainė ša
lies vardų į “Parinktinė” ir įs
teigė Japonijos general-guberna- 
toriaus ofisų. Nuo dienos su- 
tarties Korėja patapo neatidali
nama dalimi Japonijos imperi
jos).

True •runsInOnn filed veith Ihe pnst- 
irastcr ai < hieago, III. May 1 1, 1919 
as re<ju»r<‘«| bv Ihe net of Ori G. 1917

SOCIALISTAI IR SUTARTIS.

AMSTERDAM, geg. 12. — In- 
ternacionalio socialistų kongre
so pildomojo komiteto paskir
ta komisija peržiurėjo talkinin
kų ir susivienijusių valstybių 
paduotas Vokietijos sąlygas ir j 
nutarė reikalauti pasilarymo su
taryba keturių Paryžiuje tiks
lu aperikšti socialistų pozicijų 
apie sąlygas.

True translation filed with Ihe post- 
ipaster ei Chicago, III. Ma\ 13, 1919 
as reųuircd by tne acl of Oct. G, 1917

PREZIDENTAS LAUKS PASI
RAŠYMO PO TAIKA.

PARYŽIUS, geg. 11. — Prezi
dento VVilsoon pranešimas kon
gresui, kuris bus išsiųstas gegu
žės 19 d., tikimąsi, bus labai tru
mpas. Jis nepaduos pilno tek
sto taikos sutarties ar pasiūlyto 
Francijos-Amerikos susitarimo 
bendram kariniam veikimui 
prieš Vokietijų; tie abu dalykai 
bus palikti asmeniniam persta
tymui po prezidento sugrįžimo.

Prez. artimiausi bendrai sako
si negalį išaiškinti tilpusių I rane, 
laikraščiuose pranešimų, kad 
prezidentas išvažiuos birželio 
15 d. ir iš Suv. Valstijų pasiųstų 
žinių, kad jis sugrįš į Washing- 
tonų birželio 13 d.

Jie sakė, kad prezidento pie
nuose nėra permainų ir kad jie 
priguli nuo pasirašymo po tai
ka.

True translsHon filed w’ih the post- 
maslcr at ( hieago, III. May 13, 1919 
us reąuired by the act of Ocl. G, 1917

Amerikiečiai nesą dolerio 
garbintojai.

PARYŽIUS, geg. 12. — Prezi
dentas Wilsonas savo kalboj su- 
batoj franeuzų doros ir politinių 
mokslų akademijai išreiškė 
smarkų užginčijimų nuomonei, 
kad buk Amerikos žmonės dau
giausia yra materialistai ir dole
rio garbintojai.

■■■■■■I ii .     Ii,, ..M—.HMR   

True translation filed with Ihe post- 
n’.astei at < hieago, III. May 13, 1919 
as requircd by the act of Oct. G, 1917

8 VAL. ITALIJOS GELEŽIN- * 
KELIEčIAMS.

RYMAS, geg. 12. — Ministe- 
rių nuosprendžiu Italijos gele
žinkelių darbininkams suteikta 
8 vai. darbo diena su viena die-' 
na lįuosa nuo darbo savaitėj.

Ti uc translation filed v.ith ihe post-iraster at Chicago, III. May 13, 1919 
a< reųiiircd by Ihe acl of Oct. G, 1917

Talkininkai su finais rengiasi 
užpultiPetrograda

Talkininkai skoljs Siberijai 
, $20.000.000

TALKININKAI RENGIASI 
UŽPULTI PETROGRADĄ.

COPENHAGEN, geg. 12. — 
National Tidende specialis ko
respondentas Slockholme prane 
ša, kad kariniai prisirengimai 
daromi Ilelsingforse, kuris tiki
masi bus koncentracijos virta 
ekspediciniai spėkai iš 59.(100 
kareivių, kurios liksiu bus ver
žlias ant Petrogrado. Jokių 
smulkmenų apie sąstatų tų spė
kų nepaduodama, bet franeuzų 
kruizeriai jau stovi ties 
I lelsingforsu ir Ranguc kuo
met, pasak kilų žinių, lau
kiama neužilgo atvykstant į 
1 lelsingforsu Anglijos eskadros 
iš 20 kruizerių ir naikintojų da
boti bolševikų laivynų, kurio o- 
ficieriams Leninas paliepė su
grįši! į tarnybų bėgyje penkių 
dienu. c

True/ransloHon filed vdth the po-4- 
•naster ai ( hieago, III. May 13. 191!' 
as recjiiircd by the acl of Oct. 6.1917

skristi per Atlantiką — ant Azo- 
res salų, o iš ten j Portugaliją. 
Jie jau padarė du šuoliu kelio
nėj per Atlantiką. Pirmas šuo
lis buvo į Halifax, o antras — 
ant N(‘\vfoundland salos. Tre
čias šuolis —- ant Azores salų, 
bus ilgiausias nes turės perskri
sti 1,200 mylių. Atskridę j A- 
zores salas jie gali tikėties leng
vai pasiekti Portugaliją, kuri y- 
ra 800 mylių atstume. Hydro- 
planai jau yra prisirengę kelio
nėj, tik laukiama pranešimo a- 
pie orų juroje ir lakuriuojama 
trečio hydroplano, NO 1, kuris 
beskremiant į Halifax sugedo A- 
merikos pakraščiuose ir buvo 
priverstas nusileisti juroje. Jei 
jis atskris į Newioundlandą lai
ku, tuosyk per Atlantiką skris 
visi trįs hydroplanai kariu.

TEIS KUNIGO GASPADINŲ 
Už UŽMUŠIMĄ VIENUOLĖS.

TRAVERSE CITY, Mich., geg.
ANGLIJOS UŽVADUOJAMO

SIOS SPĖKOS IŠPLAUKĖ 
ARCHANGELSKAN.

LONDONAS, geg. 12. — Pir
mas pulkas liuosanorės armijos, 
surinktos užvadavimui karei
vių, kurie kariauja šiaurinėj 
Rusijoj, šiandie išplaukė į* N< \v 
Castle į Archangelską.

True lianslaHon filed with ’J-‘ pnst 
n a.sler at ( hieago, III. May 13, 1919 
as required by the act of Oct. G. 1917

TALKININKAI PASKOLĮS 
$20,000,000.

Operavimui Siberijos 
geležinkelių.

WASHINGTON, geg. 12. — 
Iš valstybės departamento šian
die patirta, kad Suv. Valstijų ir 
talkininkų valdžios nutarė pa
skolinti talkininkų komisijai, 
valdančiai Trans-Siberijos gele
žinkelį, $20,(100,(100 operavimui 
tos linijos.

Dar nėra nuspręsta kokią pro
porcijų paskolos kiekviena šalis 
prisiims, bet manoma, kad Suv. 
Valstijos, Japonija ir Anglija 
kiekviena sudės po $5,000,0(M). o 
Francija ir Italija bus pakvies
tos sudėti po $2,500,000.

True translation filed wi h Ihe pnst- 
n aslt r ai ( hieago, III. May 13, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917 

Prigirdė Trockio pagelbininką

HELSINGFORS, geg. 10. — 
Pasak čia gautų rusų laikraščių, 

neužsiganėdinimas bolševikų 
armijoj didėja. Penki pulkai U- 
ralo kalnuose pakėlė ihaištų ir 
prigirdė daugelį bolševikų komi
sarų. jų tarpe Leono Trockio 
sekretorių Lindon.

PRISIRENGĘ SKRISTI PER 
ATLANTIKĄ.

TREPASSEY, N. F., geg. 12. 
— Du esantįs čia, ant Newfbun- 
dland salos, Amerikos laivyno 
hydroplanai, — NC-1 ir NC-3 
yra pasirengę bile valandą iš-

12. — Kunigo gaspadinė Mrs. 
Stanislava Lypczinski yra teisia
ma už užmušimą 11 metų atgal 
vienuolės Marės, žmogžudystė 
buvo papildyta lenkų šv. Izido
riaus vienuolyne, o lavonas liko 
palaidotas bažnyčios skiepe. Ga
spadinė teisiama bus Leland 
miestelyj ir bylos nagrinėjimas 
turėjo prasidėti šiandie po piet.

Gaspadinės advokatai mano 
teisinti savo klijentę tuo, kad ji 
papildė žmogžudystę nebūdama 
pilname prote. Ji mat buvo la
bai užvydi, ir ji negalėjo pakęs
ti kaip kunigas meilinasi prie 
kilos. Jei tas nepavyks, tuo
syk jie reikalaus permainymo 
t( ismo vietos.

NORI ARMIJOS DIKTATŪROS.

BUENOS AIRĘS, geg. 11. — 
PranešamatJuid Čili armijoj su
sekta suokalbi# birželio 1 d. pa
skelbti šalyj 'karinę diktatūrą. 
Iš tos priežasties trįs generolai 
liko pašalinti, o virš 60 oficicrių 
areštuota. Apkaltintieji oficie- 
riai sako, kad jie rūpinasi vien 
“išgelbėti valdžių nuo proletari
ato judėjimo.”

.— ------------ -J....... .  .
TRĮS UŽTROŠKO GAZU.

CHICAGO. — Du vaikai, Os- 
rar Nelson, 10 metų ir Ella 9 m. 
ir jų močiutė Mns. Minnie Old- 
brick, 58 motu, vakar užtroško 
nuo gazo jų namuose 916 Gar- 
field Avė.

Prasideda didelė byla

MOUNT CLEMENS, Mieli., 
geg. 12. — Šiandie čia prasideda 
didelė byla Henry Fordo su Chi

cago Daily Tribūne. Tribūne 
pora metų atgal jkivadino Fordą 
anarchistu ir kitaip dar iškolio. 
jo, už tai kam jis priešinosi jo 
ir kitų džiugų kiykštaviruams 
už karinį prisirengimą. Fordas 
už tai patraukė laikraštį į teis
mą, reikalaudamas $1,000,000 
atlyginimo už apšmeižimą.
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legali te stengtis rizikuo 
ti su Influenza.

Tiuc tianslalion filed wi(h the post- 
master at Chiėagp, III. May 13, 1919 
us reųųirrd by tiic act of Oct. (>, 1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(žinios International Lubor 
Newa Service)

ybę; 2. organizuoti darbinin- 
biuinkų ir kaimiečių, tarybas 3. j 
įvesti privęrstinį darbų; 4. vi
suomeninti gaminimo įmones ir 
žemės biržų; visas pramones, 
kasyklas, transporhiciją, nekru-. 
tanių nuosavybę, po tiesiogine 
užžiura kaimiečių, darbininkų,

, RUSIJA. '

Dailė pas bolševikus.

Londonas. — Kuomet toksai 
nesocialistinis organas kaip pri
vestasis žemiau imu girti Rusi
jos darbininkų valdžių, tai pri
vestuosius laktus vargiai begali-

Būtinai reikalin 
gas toiletinis 
daiktas.

LA1KYK1TE VISUOMET PRIE 
RANKOS BONKUTE 

LAXCARIN

Kadangi i.a.vcarin yra geriausias 
apsaugolųjas nuo šalčio, grippo, in- 
fhicnzos —• ir natūraliai, Pncumoni-

*

l.axcarin lenvai liuosuoja vidu
rius. Išvalo visas atmatas ir lokiu 
budu Laxcarin pagelbsti motinai 
gamtai atlikti Savo darbų, taip ūk
iai kaip ėjimas laikrodžio.

Lascarin yra taipgi labai puiki vi 
dūriams gyduolė. Jei jus turite vidų, 
rių ligų, nevirškinimų, susi stovėju
sius gvsus, užkietėjimų, skausmus 
viduriuose, riaugėjimas — Lascarin 
pertikrins jus.

Neimkite jokių kilų pamėgdžio
jimų. Tikri vaistai vsuoinet kainuo
ja pinigus, liktai menki produktai 
ir pigus pamėgdžiojimai galima par
duot PIGIA kaiita. Jei ilgai jus kau
lino viršminėlos ligos, genaus at
siųskite už užtektinai, už pilu) gy
dymų, kurie yra paprastai šešiose 
dėžulės?, už penkis dolerius, nrba 
viena* už viena doleri. Apliekose 
neparduodama. Siųskite į Laxcarin 
Products Co., De,.)t. L. -- 2 Pilts- 
burgh, Pa. , .. (Apgars)

FRANCIJA.

Prancūzai socialistai stato radi
kalius reikalavimus.

Paryžius. — Francnzų socia
listų partijos komitetas “šalies 
santikiams atsteigli,” surengė 
šitokį programų pakomitečiui 
partijoj konvencijon, kuri bus 
dabar laikoma: Kapitalistinė 
buržuazija, kokių reformų ji ne 
sutiktų padaryti, ji niekuomet 
nesutiks paleisti abelno charak
terio tvarkos, kuri jos rankose 
yra galingiausiu valdymo įran
kiu. l ik pasekminga revoliuci
ja tikrai sutvers naujų pasaulį, 

Į kur vaikams bus duota tikroji I ‘ .
. lygybė pilnai savo gabumus iš- 
I plėtoti.

e e
l'odel socialistų partija pa- 

i tildo proletariatų minioms seka- 
' mų programų ir ragina jas įsidė- 
i mėti jį: . .

I. Paimti proletariatui visų ga

STAR & GARTER
HAIMSON PRIE HALSTED 8TBEKT— BURLE9QUE—

2ūth GENTURY MAIOS Kainoc 25c. Iki 7ic. 
Moteris ir merginos gali lankytis kasdieną.

kalnakasių, transporto darbi
ninkų, laivų darbininkų, krasos 
darbininkų, nuomininkų ir 
lt.; 5. paskaidyti pagamintus 
daiktus per bendrovines ir mies
tines sankrovas po valsčių už
žiura; 6. pertaisyti visų biuro
kratijų po tiesiogine darbinin
kų kontrole; 7. nuginkluoti su 
pagelba visos proletarinės repu- 
blikos vienybės oscialislų tarp- 
lautinėje.
Astuonių valandų diena abiem 

lytim.
Paryžius. Prancūzų senatas 

patvirtino projektų jau priimtų 
atstovų buto, kur sakoma, kad 
iš darbininkų abiejų lyčių nega
lima reikalauti darbo dauginus 
kaip aštuonių valandų į dienų, 
arba 18 valandų į savaitę.

M. II. Strauss savo pranešime 
senatui, patardamas užgirti pro
jektų, sako:

“Musų šalis, išbuvusi ankštoj 
\ ienybėj per 50 mėnesių, pasi
liks tokioj vienybėj, kad lai
mėjus riškia ir patenkinamų 
taikų.”

SUV. VALSTIJOS.

New York. — Butų trukumas 
yra dideliu klausimu šiandien 
daugelyje Suv. Valstijų dalių. 
Ne\v YorkeŲis virto staigiu kri

nta užginčyti. “Comnion Sen- 
se”, liberalų organas, priklau
santis lordui Lansdovvne’ui ir re
daguojamas F. W. llirsto, šitaip 
kalba apie “dailę pas bolševi
kus’’ laidoje už kovo 29 dienų:

“Abelnas įspūdis perduoda
mas anglų spaudos skaitytojui 
yra toks, kad bolševikų valdžia 
nėra niekas (langiaus kaip pra
gaištis; kad dailė yra žuvus, o 
dora visai išmesta už tvoros: 
Melai apie moterystės įstatymų 
paskleista po visų pasaulį; ir 
nors dabar Naujoji Europa pa
skaitė tų melais, bet skriauda y- 
ra padaryta. Dabar mes sužino
me iš nepaabejotinų šaltinių, 
kad gyvenimas Maskvoje sutei
kia (langiaus estetinių pasige
rėjimų negu Londonas, šaliapi- 
nas gieda kas vakaras prisi- 
kiinšuossiiiose teatruose ope- 

I ras franeuziškai, vokiškai, i- 
tališkai ir rusiškai; baletas yra 
pačiame sukuryj, šiokiais gi va
karais teatrai teikia platų pasi
rinkimų klasinių ir naujovinių 
veikalų — Sliakespeare, Molier, 
kaipo ir Čechovo ir Gorki? 
Belo, Petrograde Hermi lažo ir 
Aleksandro III m užėjai dabar 
yra pilnesnį paveikslų, negu jie 
buvo kuomet pirmiaus. Jie yra 
gerai prižiūrimi, paveikslų nie
kas nepavagia ir nesugadina.

labai priklauso nuo lo, kaip jais turite rupines. Nereikia rūpintis, jeigu 
jusą plaukai nėra tokie kokie turi būti. A) lute juos nuo slinkimo, 
rinkite jii geią augimą, inašalinkitc pleiškam ir užlaikykite plaukus šva
riai vaitodami.

Severos Plaukams Tonikas
(Sevcros Plauku Stiprintojas) kaipo vienas reikalingu budu gydymui plau
kų. Jo pasekmes užganėdina kiekvieną, kurio plaukai reikalauja prie
žiūros. Su jo pagelba prašalinama pleiskanos. Kaip moters taip ir vyrai 
brangina ši stelieliną valytoją ir reikalingą papuoščją. Tokiu budu visi 
rekomenduoja ji vartoti. Kaina 05 centai ir 3 rentai taxy.

tokis kaip Severą’,!
Antiseptic Toilet Pow

tiškos tailctinėš 
škos) privalo 
kiekviename 
Jos yra geros 
žirnis vaikams, 
suskilimo, 
motery veidą ir 
vyrams po nusiskuti- 
mo. Kaina 25 centai

name, 
ma- 
nuo 

pagiažina 
Z c ros

Tikėjimu Istorija
Parašė P. D. CHANTEPIE DE LA SAUSSAYE

Teologijos Profesorius.
Lietuvių kalbon vertė J. LAUKIS.

Šioje didžiulėje knygoje yra aprašyta visokie 
tikėjimai su daugybe paveikslų jų dievų, dievaičių, 
relikvijų, bažnyčių, šventinyčių ir tt.

Ši knyga yra reikalinga ypatingai tiems, kurie 
šiokiu ar kitokiu reikalu susiduria su tikėjimu.

Žmogus, neturintis šios knygos, nedaug ką te
galėtų pasakyt apie tikėjimus.

Knyga turi 1086 puslapius, gražiuos, tvirtuos 
apdaruos, kurių nugara ir kampai aptraukti skūra, 
šonai audimo, o ant nugaros auksuotum raidėm už
rašyta knygos vardas.

Tai yra stambus gilaus tyrinėjimo veikalas.
Kaina $5.00.

Jos reikalaudami siųskite užsakymus drauge 
su pinigais į

NAUJIENOS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.
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žiu. Darbo sekretorius viešame 
1 puošime sako, kad “butų sta

tymas yra vienu geriausių vais
tų bolševizmo platinimui ir pra
moniniam neramumui sulaikv-

“Akyvaizdoje trukumo visu 
šalies pUolu 1,090.000 namų, 
miestai ir didieji bizniai turėtų 
padėti visomis pajiegomis vykiu 
ti naujų namų statymo pienas.” 
nūs.”

Sekretorius \Vilson paduoda 
šitokius trukumus namų įvai
riuose miestuose.

Massachuscltse — Falls Ri- 
ver, 1,050; La\vrcnce, 300; Pits- 
fielde, 150; Salem, 250.

NevvYorko valstijoj New 
Yorko mjcslc, 75,0)0; Albany 
900; Motini Vernon, 200; Niaga
ra Falls, 200; Syracuse, 800; U- 
licoj ir Yonkerse po 300.

Pennsylvania — Allentowne, 
700; Easton, 150; Hazlctonc, 
300 Philadelphijoj, 30,000; Rc- 
adinge, 500; Scrantonc, 100; Pil- 
tsburge, 8,000.

Conneclicute, — Ne.\v įlavi
nę, 1,500.'

New Jerzey — Kast Drauge. | 
200; Drauge, 100; Palcrsone, I 
100. |

Ohio — Allianee, 300; Coluin- j 
bus, 1,500; Daylon, 500; War- 
rcn, 1,500.

Indiana - Elkhart, 250; Fort 
VVayne, 700; South Bend, 1,200.

Illinois — Chicago, 12,000; 
Aurora, 200.

Michigan — Delroil, 30,000; 
Port Huron, 100.

Wisconsin — Mihvaukce, 
2,000.

Minnesota —- Duhiih, 400; 
Minneapolis, 5,000; St. Paul, 
3,000..

Io\va — Cedar Bapids, 500.
Kansas City, 2,000; Dalias, 

Texas, 100; Ballimore, 2500; 
Hunlington, W. Va., 500; Dcn- 
ver, 300; Seallle, 3,000; Purl
iam!, Oregon, 5,000; San Fran- 
cisco, 1,500; Pasadena, 500.

Priešingai, daugelis žmonių yra 
pasiuntę į tas galerijas geriau
sius veikalus iš savo pačių priva
tinių rinkinių. Kas dėl pasibai
sėtinų statistikos žinių apie Pet
rogrado gyventojų mažėjimą, 
lai nereikia užmiršti, kad nuo 
senai rusų valdžios tiuosu noru, 
be pasisekimo bandytu Kerens
kio ir su pasisekimu varomu 
bolševikų noru yra įkalbėti gy
ventojams apleisti Petrogradą.”

NORVEGIJA.
Neramumas “pasiekė čiukuro.”

Christiania, Norvegija. — Da
rbininkų padėjimas Norvegijo
je virsta pavojingu. Darbinin
kai buvo palikti smarkiai agita
cijai iš komunistų karštuolių pu 
sės ir apskritai jie yra kaires
niais savo pažvalgomis negu 
daibininkai kilų Skandinavijos 
šalių. Per paskutinius kelis mė
nesius susitvėrė Darbininkų, 
Žvejotųjų ir Kareivių tarybos ir 
smarkiai buvo varoma propa
ganda visuotino slraiko naudon.

Padėjimas baisiai kritiškas, 
darbininkai sako, kad jie patįs 
nuspręs aĮiie tas sąlygas, kurio
mis jų darbas turi būti maino
mas ir panaudojamas.

SUV. VALSTIJOS.
Darbininku teatras Nevv Yorkui

Ne\v York. — Nuo ateinančio 
rugpiučio mėnesio New Yorko 
miesto darbininkų klesa / turės 
darbininkų teatrą. Jį/ steigia 
bendromis jiegonųs šilus uni
jos: Amerikos Jungtiniai Dra
bužių. Dirbėjai, Gražiųjų šik
šnos darbų unija, susivie
niję. audeklinių skrybe-ių ir 
kepurių dirbėjai šiaurinės Ame
rikos, Bendroji vilagininkų uni
jos taryba, moterų amalų uni
jinė lyga, Gražnų darbininkų li
nija ir Suvienytieji žydų ama
lai krūvoj atstovaujantieji suvir ; 
šunį 200,('90 organizuotų darbi
ninku. Darbininku TeatrasC c

Plaukų šukavimas, 
tankiai yra sunkia užduočia ypa
tingai kuomvl plaukai išrodo lyg, 
kad be gyvybės. Truptiti įtrinti 
Severas* Ilai.r Pomade (Severos Po
mada Plaukams) kas vakaras arba 
kas antras 
pasekmes, 
kai išrodo 
minkšti ir 
reikalinga gero muilo, kuris gerai 
ir vienas centas laxy.

ii- pamatysitevakaras,
Ji taip veikia, kad plau- 
ir jaučiasi pilni gyvumo, 
grąžys. Kaina 25 centai

siūlė
Medi

Galvos plovimui 
putoja ir antiseptiškas savo 
jime. Pabandykite Severa’s 
Catcd Skin Soap (Severos gydantis
odinis muilas). Tai yra malonus 
loa.lc’lifnis (muilas kiekvienam šei
mynos nariui. Tai 
maudyn ui kudykio. 
ria prie skutimosi, 
tai ir vienas centas

yra ideališkas
Vyrai jį gi- 

Kaina 25 ccn-

Severos šeimyniniai vaisiai parduodama apliekosevisur. Reikia 
i Severos vaistų nepri-į mus, įdedant reikalaujamą sumą sykiu 
imant pamegždžio’jiiny. Jeigu negalite jy gauti savo apielinkėj 
ic ' jsti užsakymą tiesiai

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS. IOWA

luojai'.s statyti namą, kuris pri
klausys (kubini ūkams.

TELEFONŲ DARBININKAI 
ORGANIZUOJASI.

St. Louis, Mo. — Suvilti iš- 
nauja savo darbdavių, nesigėdi
jusiu net siūlyti lokį pataisymą 
Moterų Aštuonių Valandų Įsta- 
‘vmui, l id šilo įstatymo pato-

nistės, a inlocho ir Bell Telepho- 
ne kompanijos darbininkai St. 
Louise paskutinėmis keliomis 
savaitėmis ėmė organizuotis.

bą nežiūrėdami kompanijų pa
siprii'šinimo. Keli melai tani
algai, darbininkai buvo išėję į 
slraiką, bet kadangi jie buvo1 
neorganizuoti, tai jų slraiką tuo ■ 
jaus sulaužė. Kada jie antru 
kartu pasta lis savo reikalavi
mus, tai jie parems juos tvfrta 
organizacija. Telefono darbi
ninkų organizacija yra po Elek
trinių Darbininkų Brolijos ju- 

iu įeini trs i

Paryžiaus laikraštis kalba apie 
• mus.

Le Populaire, kairiųjų francu- 
zų socialistų organas savo laido
je už balandžio (i dieną, išrt'iš- 
kia šilą įdomią nuomonę apie 
są lygas A m er i ko j c:

“Laisvę mylintieji amerikie
čiai sako, kad Waslnngtono val
džia taip užimta platinimu de-
mokralinių idėjų svetimose ša
lyse, jog leido laisvei numirti 
namie. Suprantama, kad dis
ciplina, neapsieinama suvaržy
mams karės laiku, buvo panau
doki IdžagairiisVų amerikiečių 
ir, kaip galima tikėlis, Suvieny
tose valstijose daugiausiai nu
kentėjo tie, kurie kritikavo da
bartinę tvarką.

“Taigi Amerikos kalėjimai 
šiandien yra pripildyti nelik ra- 
įnybinininkaisir karininkų prie
šais, kurie nepriklauso jokiai or
ganizacijai, bei taipgi vyrais ir 
moterimis, kurių vieninteliu nu
sidėjimu yra tas, kad jie yra 
socialistų partijos ar Pas. Pram. 
Darbininkų unijos nariais. Ši
tiems pras'ika^lėĮianis užmeta
ma vienintelė kaltė, kad jie sten
gė į sulaikyti Ameriką nuo įsi
vėlimo į karę, bet pasiliovimas 
kares dar neleido valdžiai pas
kelbti visuotinos amnestijos, ku
rios reikalauja demokratijos 
draugai.”

reikalaut
meldžiau

Veido inasažius
pagružiiui i.Šycizdą, j
ypatingai jeigu yra. i
vartojamas ! geras =

f krėnuis' pagelbėjimui E
gamtai palaikymui :
skūrą jamna, l’ražią j
ir liuosa i įuo dėmių. Ė
Severa’s F hcc iCream
(Severos Veidinė :
Cremc) ž nonįa yra
geromis į lasekmėmis
dėl skuros. Privalo Ji «
Baudoti bent svkj ar
du sykiu į kavai tę.
Kaina 35 Centhi ir 2 į
centai texų •

JĮ

D r. A. Montvid
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St., Marshall Field Annex, 18 flioras, Saite 1827
Phone Central 3362. > Valandos: 10 iki 12 ryto

1739 So. Halsted St. 1‘hone Canal 4626
Valandos: (i iki 8 vakare 

Rezidencijos telefonas We»l' 6126

(U

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
*nt Dury, Lentą, Rėmą Ir Stogams Popiero

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

MOSUOS* B. Uahted fll

MOIINT ĮLEMENS
CHICAGOJE

Jei jys sirgdamas gulite lo
voje pašaukite mus Lasvnda- 
le 839
mes prisiusime į jūsų 

namus

GYDYTOJI
Reumatizmas

nervų ligos, pilvo, inkstų 
ir chroniškos ir kraujo li
gos gydoma musų Massage 
Institute .su kiekvienu nauju 
elektros vartoimu ir niedika- 
lių išradimu po gydytoju prie
žiūra. Pašaukite mus ir mes 
duosime jtrins ligoniy vardus, 
korius mes pasekmingai išgy
domo.

Mes imame gydymui 
ligonius j namus.
1234 Independence Boulevard.

Tol. Lavvndale 839.

t i
• -----------------

Pramogai ir laiko praleidi- 
. m ui įsigykite naują

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki lik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”

Kaina su apdarius $1.00, 
bč apdarų . 75c.

N A U J I E N O S 
1739 So. Halsted Street

Cliicago, (III.

Tyrinėji! ir praneša apie pa
dėjimų valstijų, miestų ir pri
vatinės agentūros. įvairiose 
Ncav Yorko dalyse kilo nuomuo- 
lojų slraikai. Namų savininkai 
ketina vėl pakelti nuomiis ge- 
gližyj ir spalio mėnesyse. Šilie 
pagrūmojimai drauge su pla
čiai išsiplėtusiu nedarbu sutei
kia spalvą jau ir dabar kebliam 
padėjimui.

slalis veikalus vienoda kaina 
visoms sėdynėms, iirnine siste
ma publikai išvedžioli po sėdy-' 
nes. Tikietai bus įraukiami! 
būriais iš trijų urnų, kurių vie-' 
noj bus pavieniai, kitoj dvigru- 
piai ir trečioj trigrupiai tikietai. 
šituo budu tikimasi panaikinti 
kasias ir įsteigti lygybė tarp vi
sų atėjusių teatran. Įžangos 
bus 50 centų. Yra rengiama

Pranešimas
NAUJIENŲ 5 melų sukak

tuvių paveikslai pardtiodimiA 
Nai.jieny ofise — 1739 So. 

Halsted St., arba pas fotog
rafą STANKŪNĄ.

3315 So. Halsted St.
Didumas 12 X 20 

Kainu $1.00

LIBERTY BONDS
perkame

LIBERTY BONDS
Tuojaus casli—Neatidėliojame—Bile 

kokią sumą
$50, $100 $500 $1,000

Mokame augščiausią kainų.
Ypalos gyvenančios užmiestyje gali 
..atsiųsti bondsus registruotuose..

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

Ateikite — Rašykite —- 
Telefonuokite.

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

Tel. Majeslic 8617. CHICAGO

{inkvizicija
| AR ATPIRKIMAS ! 

į ŽMONIŲ nuo ŠĖTONO ?

i Labai žingeidi, su daug Į
I paveikslų knyga |

Apsimoka perskaityti f
& iL

kiekvienam

Į Kaina tik $1.25. |
M i

E Galima gauti “Naujie- x| 

į nų” Administracijoje. ♦

I 1739 So. Halsted Street X 
I Chicago, III. i

Minyky 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.
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Ka-tik išėjo iš spaudos
Dilgių

MulkiuApaštalas
Labai juokingas scenos 
veikalėlis. Jo autorius, 
išvedęs scenon Rackulį, 
begailestingai įjašiepia 
nesubrendusius klerika
lų agitatorius, besigi
nančius savo “augštu 
mokslu0, kurie vienok 
mokslo nei pauostyti nė- 
ta gavę.

Kaina 15 centų.

Gaunama “Naujienų0 
Knygyne.

SKAITYKIT IR PLAT1NK1T 
“NAUJIENAS”



Utarninkas Gegužės 13,1919 NA

Drūti, Stiprus Žmonės, su Per
teklium Geležies Kraujųje-

Tik Tokie Gal Laimėti
Spėkų ir Energijų

BINGHAMTON, N. Y.

-KORESPONDENCIJOS
.n- —• - • - nBrrl-n-i.iF-Tirgi.i i    r-rrgr— r-

CLEVELAND, ORIO.

„Daugelis iš tinkamų vyrų ar mote
rų neįstengia tapti laimingais tik lo
dei, kad jie neparemia savo protiškų 
jiegų fiziškoji) spėka, kuri atsiranda 
tik turint užtektinai geležies krauju- 
je”, suko Dr. James Francis Sullivan, 
buvęs gydytojas Bellevue Hospilal 
(Pašaliniame Skyriuje) New Yorke ir 
Westchester County llospital “Geležies stoka 
žmogų fiziškai ir protiškai silpnu, nervuotu,
taip labai reikalingas" pasisekimui ir išgalei kiekviename gyvenimo žings
nyje. Toji stoka taipgi gal paverst gražia, malonaus pobūdžio moterį 
į pikčiurną, nennaudėle ir nervuotu. Prigulėjimui padaryt amerikiečius 
stipriais raudonkraujais — aš savo prityrimais nesuradau nieko geres
nio už organiškąją geležį — Nuksuolą Geleži. Ji tankiai padidina spė
kas ir ištvermę silpnų, nervuotu ir nusidirbusių Žmonių vos i dviejų 
savaičių laiko”. Nuksuolą geleži dabar vartoja per metus suvirs tris 
nrilioniii žmonių; ją vartoju ir užgiriu tokie žmonės, kaip buvęs rinansų 
.Nfinisteris ir lovos Ex-Gubernatorius p. Leslie M. Shaw; buvęs Suv. 
Valstijų Senatorius ir nominuotas j Vice-Prezidentus Charles A. l osvne; 
Suv. Valstijų limnigracijos Komisionierius p. Anlhony Gominetti; Suv. 
Valstijų Teisėjas NVashington Court of Claims teisme G. W. Atkinson 
ir kiti. . ’. *»"*«*<H

Išdirbėjy Pastaba. Nuksuolą Geležis, kuris nugščiau rekomenduoja
ma, nėra tai slapta gyduolė. bet' tokia, kurią ge- 
rai žino visur visi aptiekininkai Ii nelekia, 
kaip senieji iš geležies vaistai nes 1 
pereina į kūną, negadina danių, ne- —
daro juos juodais ir nekenkia skil
viui. Išdirbėjai gvarantuo- ~ 

ga kiekvienam pirk- 
ėjui, o jei ne—tai 
gražins pinigus.
Gaukite ap- 
tiekose/

kraujuje nelik ką padaro 
žmogų iizisKai ir pronsKai Mipmi, nei ruoni, piktu, greitai pailstanciu, 
bet da atima iš jo vyriškąją drąsą, ląjj tvirtos valios ženklą, kuris yra

Kaip laikraščiai praneša, pir
ma dienų gegužės kituose mies
tuose buvo rengiama susirinki
mai, prakalbos, ir net demons
tracijos. Bet pas mus nieko 
panašaus. Visa, kas buvo su
rengta, tai balius ir šokiai. Ko
misija rengimui prakalbų bei 
mitingių pirmoj dienoj (gegu
žės aiškinosi, kad negalėjusi

2 diena gegužės Lietuvių Dra 
Buitiškas Ratelis sta(ė scenoje 
keturių veiksmų ir vieno pavei 
kslo dramų “Blindą arba svieto 
lygintojas”. Lošimas pavyko 
gerai- Žmonių buvo pilna sve
tainė. Turbūt pirmu kartu 
Binghamtono lietuvių istorijoj 
čia susirinko tiek daug žmonių.

4 dienų gegužės buvo LSS. 
33čios kuopos mėnesinis susi
rinkimas. Susirinkime svarsty

Iš lietuvių judėjimo.

NUKBTED IRON kairiojo sparno pasiūlymas.

Del Raudonojo Kraujo, stiprumo ir pakantrumo.

JOKŪBAS RASLAVIČE, R. Ph.
Perkėlė savo aptieką nuo 3700 Wallace St., Chicago 
j MELROSE PARK, ILL. po No. 1900 Lake St.

Tad su reikalais visų pažįstamų prašau kreiptis po aukš
čiau nurodytu antrašu per laiškų, arba ypa'liškai.

Madison ir Austin karai nuveža j Melrose Parkų.

VIENATINIS BBGUTBUOTAB RU8A8 APTIEKOBIU8 ANT BBIDGEPOBTO

VYRAMS IR SLAUGIEMS
Akiniai aukso rirauoM nuo SS.00 Ir *o- 
gAAiau. Sidabro rėmuo** nuo $1.00 ir 
a urAčiau. Pritaikome akiniu* utdyk* 
A'minkit: Galvos topčjiruaa, nervišku* 
tnaa. akių akaudijimaa. utvilklmaa ir 
tt yra vaikiai* (vairių lirų, kurio* ga
li būti prašalinto* gorų akinių pritaky- 
•>'!. Htyrima* utdykų, jei pertti ar 
•kauda aki*. Jei jo* raudono*, jei gal
va sopa, jei blogui matai, jei ak|* *ilp- 
•ta, netęs k ilgiau, o jieikok pagelbo* 
antiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidykų. Atmink, kad me* kot- 
nam gvarantuojam akiniu* ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

S. M* MESIROPF. Ekspertą* Optika*.
Jd jų* *ergat* ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pa* mane. Al buvau ap- 
tiekoriua Ruaijoj viri 10 metų. Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimu* DYKAI. Galiu 
padaryti bile koktu* ruaiikua vaiatu*. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Al *eu 
dranga* įmonių.

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

kuris išaiškintų Banghamtono 
socialistams kairiųjų tikslus. 
Delio kilo smarkių diskusijų. 
Kadangi Binghamtone anglu so
cialistų visai mažai, tat tūli drau 
gai reikalavo, kad sumanyto
jai prisiųstų kalbėtojus Įvairių 
tanių; arba jeigu anglas kalbė
tojas, tai rengt viešas prakal
bas. Bet kiti draugai spiriasi, 
kad butų anglas kalbėtojas, kad 
kalbėtu liktai vieniems sociali- B
slų partijos nariams. Pastaro
ji nuomonė tapo užgirta didžiu
ma balsų.

Nežinau, kaip kam išrodo ias 
dalykas, bet man išrodo taip: 
Jeigu mes socialistai, norime 
gauti nųiijų narių, kad ir kairių 
.jų pasekėjų, tai turime viešai ai
škinti plačiausioms minioms sa
vo tikslus, o ne slėpties nuo tų 
miniu.

— A. B. Vargšas.

MILWAUKEE, WIS.

Hoffman Mokykla
Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI į gali

mai trumpų laikų. Mes taipgi prirengsime jus į kolegijų ir uni
versitetų- Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių melų pasisekimų. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 Norlh Robey Street, Arti Mihvaukee Avenue

lietuvių gyvenimo.

Pastaromis 'dienomis lankės 
po VVisconsino valstijų S. And- 
rulevičius. Ir mus neaplenkė: 
31 dienų gegužės teko išgirsti jo I ■ e t
kalbų. Kalbėjo daugiausiai apie 
tai, kaip pradėjo vystytis mo
dernusis kapitalas ir tt. Žmonių 
buvo nedaug. Aukų surinkta 
$5.86.

LSS. 3-čia kuopa buvo suren
gusi teatrų 4 dienų gegužės. Bu
vo manyta, kad pocilija neduos 
lošti, tečiaus nekliudė. Scenoje 
statyta 5 aklų drama “Marija 
MagcUdietė,” Aktoriai savo 
roles atliko gerai, ypatingai p-le 
Elzbieta Likiutė, labai puikiai 
lošė^Marijos Magdalės rolėj. Rei 
kia tečiaus pastebėti, kad d. E. 
J. Likiutė yra gerai išsilavinusi 
teatdj lošime: kur ji eina ten 
tinka. Clevelandiečiai turi kuo 
didžiuotis turėdami tokių gabių 
aktorkų. Kiti lošėjai, kaip dd. 
J. Jankauskas — Flavijaus ro
lėj, Elzbieta Rruzgiutė — Re- 
chos rolėje, J. Katkauskas — 
Judos Iskarijoto rolėje, J. Try- 
bas — Kaifo, vyriausiojo kuni
go rolėje, E. Simonavičienė — 
Miriam rolėje, ir visi kiti taipgi • 
savo užduotis atliko gerai. Tik 
patsai veikalas visai be jokios 
reikšmės. Užtai LSS. 3-^iai kuo' 
pai nėra reikalo duoti kredito: 
turint tokias sjjėkas, galima kų- 
nors naudingesnio atvaidinti.

Publikos buvo apie 500 ir visi 
likosi kaip matyt, užganėdinti.

Kuopai pelno liks apie 300 
dolerių.

Reikia dar pastebėti ir Cleve- 
lando publikos nesubrendimas: 
uždangai pakilus muzikantai 
uždrožė kokių tai meliodijų vie
tomis turinčių panašumo į Dar
bininkų Marselietę, o publika, 
manydama, kad griežia Marse
lietę, sustojo, kaip žvakės. Rei
kėtų nors kartų suprasti, kur 
reikia atsistoti, o kur ne.

Glevelande jau nuo senai gy
vuoja tautiškas “Mirtos” cho
ras, vedamas J. A. Valentino. 
Kadangi jis Clevelande skaitosi 
si “pirmeivišku”, tai jame dau
giau priklauso ir socialistų. Pa
staruoju laiku choras jau nebe- 
pajiegia tinkamai sudainuoti: 
mat, senieji dainininkai, ypatin
gai socialistai, labai nepatenkin
ti dideliu saulaviafyimu jų mo

kytojaus. Daugumas visai iš
stojo iš choro. Girdėjau, kad 
LSS. 3-čia kuopa žada sutverti 
chorų. Dieve, jiems padėk! 
Visa bėda, kad ir Clevelande gra 
žiosios lyties neperdaugiausiai, 
o iš “įnamių” mažai naudos: 
nevisada gali dalyvauti.

— Pinkertonas.

HART, MICH.

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Casb” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

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

| TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

Sutaisė L. De Marasse
Vertė V. A. Juristas.

Naudinga knygelė ypatingai norintiems su
sipažinti su įvairiomis legaliskor.iis teisė
mis. 141 pusi.

KAINA 50 CENTŲ.
Su prisiuntimu

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

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

1 dienų gegužes mirė dg. Pet
ras Svirskis; vos sulaukęs 30 m. 
Velionis buvo laisvų pažvalgų

bažnytinių apeigų. LDLD. 56

Vėlioms paėjo iš Kauno gub. 
anevežio pavieto. Lietuvoje

Ilsėkis drauge, čia ant visa
dos!

Nors pas mus neperstipriail
siai draugijos gyvuoja, bet dar 
yra tokių “draugų”’ kų tas pa
čias nori pasmaugti. Na, argi 
negėda, draugai, taip elgties?

4 dienų gegužės čia buvo ap- 
vaikščiojimas Gegužinės Šven- 

. lės didžiojoj miesto svetainėje, 
į Daug buvo įvairių perstatymų, 
, be t ypač natūraliai perstatė K. 
Markso šapnų, kaip senelis mie 
godamas jautėsi sykiu su pa- 

I vergtąją klesa. Ir šiaip daug bu
vo įvairių pamarginimų.

Nedėliojo, 4 dienų buvo SLA. 
177 kuopos susirinkimas. Nuta
rė paremti 212 kuopos suma
nymų apie tvėrimų SLA. Aps
kričio Wisconsino valstijoj.

— Proletaro Sūnūs

Iš lietuvių ūkininkų gyvenimo.

Lietuvių Ūkio Produktų Drau 
gija laikė savo pusmetinį susi
rinkimų gegužės 4 dienų. Visa 
draugijos valdyba, išskiriant 
kasininkų, paliko ta pati. Nau- 
jasai dr-jos kasininkas dabar 
yra d. C. Matulis.

Tarp kita draugija nutarė su
rengti ūkininkų piknikų liepos 
6 dienų, ir ten pat lošti dvi ko- 
mediji: “Jaunikaitis Maiše” ir 
“Kurpius.” Abudu veikalėliai y- 
tin juokingi.

Pereitais metais musų apielin 
kėje buvo atsilankę nemaža 
miestiečių praleisti dyklaikį. Ti
kimės, kad šiemet jų bus dar

kininkų šeimynėlė gerokai pa
augo. Ypač dar ir todėl, kad 
šiemet pradedant ketvirta liepos 
turėsime tris dienas šyenčių. 
Ūkininkai ir miestelėnai, norin
tis dalyvauti musų piknike, te
gul atvažiuoja. Visas tris die
nas musų komitetas lauks jūsų 
dype.

—Liet. Ukin. Komitetas.

SKAITYKIT IR PLAT 
“NAUJIENAS”

Lietuvos Atstatymo Bend rovė
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija New Yorke

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pasekmingai
1) Atstatyti Lietuvų ekonominiai, suda
rant didelį kapitalų pramonės (išdirby- 
stės) ii pirklybos (biznio) varymui Lie
tuvoje.
2) Padaryti Lietuvų Neprigulminga nuo

. svetimų išnaudotojų, paimant visų da
lies pirklybų ir pramonę j lietuvių ran
kas.
3) Pakelti Lietuvoje Abelnų Gerovę 

steigiant fabrikus, dirbtuves, laivų koni 
panijas ir t L
4) Pagerinti Lietuvių Gyvenimą organi 
zuojanl juos į pirklybos draugijas, su
randant gerus uždarbius, palengvinant 
įgijimą ūkės įrankių, mašinų, gyvulių, 
javų ii r 11.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė inkorporuota ant $1,060,000, veikia sulyg valdžios už
tvirtinto čarterio ir po '"ddžios priežiūra. Bendrovės serai (akcijos) kaštuoja po 
$10 ir parsiduoda nemažiau penkių šėrų vienam žmogui. L. A. Bendrovės pelnas 
išdalinamas visiems šėrinjnkanis, iš ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indrtu 
pinigų. Prie L. A. Bendrovės galima pri gulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrovė 
steigia savo Skyrius visuose didesniuose Lietuvos miestuose.

Visi Dėkitės Prie Lietuvos Atstatymo Bendrovės
Reikalaukite paaiškinimų šiuo adresu:

vykdo šių reikalų atlikimų:
Lietuvos Atstatymo Bendrovė rūpina
si lietuvių gerove Amerikoje:

1) Steigia Lietuvių Bankų su užrubeži- 
nių Reikalų (Foreign Exchange) Sky
riumi pinigų mainymui, siuntinėjimui, 
laivakorčių pardavinėjimui ir lt.
2) Organizuoja Keleiviu Namų aprūpi
nimui keliaujančių j Lietuvų ir į kitas

3) Padaro ir paliudija rejentalius doku
mentus, pirkimo-pardavimo aktus, da
lių išjieškojimus., įgaliojimus (davier- 
nastis), išgauna dokumentams konKu- 
lo paliudijimus ir tt.

New

>>

1739 So. Halsted St Chicago, III.

Lithuanian Development
320 — 5th Avenue,

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Raseinių Iršui, Chgo. — Vie

tos žinios reikia urnai pranešti, 
o ne dviem trim savaitėm pras
linkus. Antra, rašant į laikraš
tį, reikia rašyt tiktai, kas ir kaip 
buvo, o ne kaip kas rašančia
jam atrodo. Vengkite negražių 
žodžių ir niekinimų. Laikraš
tis tai ne karčema.

Lietuvos Jaunikaičiui, Sioux- 
City. — Šiuo taq)ui tamstos ra
štelio nesuvartosime. Ginčytis 
dėl tokių menkų dalykų nerei
kėtų, ir asmeniški giifčai skaity
tojams visai neįdomu. Rusinė
kite žinučių apie atsilikimus ir 
vietos lietuvių krutėjimų, tai 
bus naudinga ir kiliems pasiskai

C. J. Gedwill, Bourbonnais.
Nė eilės nė korecpondencija 
mums, netinka.

GERI NAMAI DOVANAI 
Paskolink pinigus savo namui, 

— jis išmokės.
Žmonės, kurie indeda pinigus 

į namus, įgija turtų ir atgauna 
pinigus atgal, trumpame laike. 
Pinigai grižta o namai palieka 
dovanai. Tokių namų, kurie 
apsimoka pilnai bėgyje kelių 
metų aš turiu daug. Čia y:a 
ki li iš jų:

3 gyveniniai, 5-5-4 kambariai. 
Randa $32.00, Kaina 2,800.

2 Gyvenimai 6-6 kambariai. 
Randa $33.00, kaina $3,200.

4 gyveniniai, 4-4-4-1 kamba
riai. Randa $42.00, kaina $4,000

3 gyvenimai, 6-6-65 kamba
riai. Randa $50.00, k.uua -5,800

3 gyvenimai, 6-6-6 kambariai 
Randa $55.00. Kaina $6,200.

3 gyveniniai. 6-6-5 kamba
riai. Randa $65.00. Kaina $7,000

8 gyvenimai, po 4, 5, ir G ka
mbarius. Randa $80.00. Ka*na 
$7,500.

3 namai, 8 gyveniniai ir 2 
storai. Randa $170.(X). Kaina 
$12,000.-

Visi tie namai yra geri, turi 
maudynes, ir yra geroj vietoj.

Iš priežasties brangumo ma- 
teriolų, visai nauji namai yra 
dabar brangus. Dabar statomi 
namai atneša nedidelį nuošimtį. 
Namai senesni, bet visai geroje 
(tvarkoje, kurie yra lygiui tvirti 
kaip ir nauji, geriau apsimoka 
pirkt’. Ąš turiu šimtus namų 
pardavimui, todėl galiu suteik
ti perkantiems namus už pi
giausių kainų.

J. J. HERTMANOWICZ 
3133 Emerald Avė., Chicago, III

IR KITOS LYRIKOS EILĖS
Parašytos Kl. Jurgelionio (Kalėdų Kaukė)

Tai vienas puikiausiųjų lietuviškų ei^ų to- 
n elis, kur telpa apie šimtas įvairų gilių.

'T
Knygelė 106 puslapių, au gražiais popieri

niais viršeliais. Kaina 50c.

į Moralybes Išsivystimas į
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 

lybės išsivystymą.
moralistu, reikia nuodugniai žinoti pati mora-

Knygelę parašė L. Krzywicki. Sulietuvino 
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

“NT A TT 1 T V M O 0”

1739 So. Halsted Street Chicago, IIL

Gyvuliu Protas
Labai žingeidi knyga 212 puslapių.

Kaina -$1.00

Galima gauti

NAUJIENŲ
1739 So. Halsted St.,

KNYGYNŲ
Chicago, III.

Lietuvių Legenda.
Labai indomus pasiskaitymas iš užra

šų 1866 metų. Knygelę parašė P. Merimee, 
vertė L. Juras. Išleista “Naujienų” B-vės.

Kaina 15c.



NSUJIENUS, CKIcagO, III.
Al| ALUI b? MG S [gis visai nupuolė dvasioj. Man 
5'-*®' k UI < !W* teko girdėt, kad ta nauja respu- 

įįH litmuanian Daily NEWt|blikele norėjus gauti iš Angli-
Bublished Daily except Sunday by
tbe Lithuanian Newa Pub. Ca.* Ine

1739 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO, ILLINOIS

Telephona Canal 1501

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

Metms........................................16.00
Pusei meto ............................... 3.50
Trims mėnesiams ................ 1.85
Dviem mėnesiam .................... 1.45
Vienam mėnesiui .............. .  • 75

Chicagoje — per nešiotojus:
' Viena kopija .....................  ..02

Savaitei .................................  12
Mėnesiui .....................................  M

Suvienytose Valstijose, ne Chicago  j, 
pačtu:

Metms........................................15.00
Pusei meto .............................. 3.00
Trims mėnesiams.................. 1.65
Dviem mėnesiam •♦•••••••• "1.25
Vienam menesiui.......................... 55

Pinigus reikia aiųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

JJIIIKVIV 11VFLVJ11O JIO 4AMę**

jos 25 milijonus dolerių pasko- 
I los, bet Anglija atsisakius sko- 
liuli; paskui ji prašius paskolos 
iš Finų, bet kad ir ta atsisakius, 
tai estai pagrūmoję, kad jiems 
nieko kita nelieka, kaip tik tai- 
kvties su sovietu valdžia. Bent 
šiuo tarpu estai jokiu pavoju 
Maskvos valdžiai negrumoja.

Pietuose Raudonoji armija 
turi didžiausių pasisekimų. Po

lietuviai kareiviai siunčiame, mes pajiegsime atlikti, nes skai- 
jums daug labų dienų. — Ka
reivis Jos. Klimson.

LDLD. REIKALAI
Kiekvienam protaujančiam 

žmogui.

čius Darbininkų Literatūros 
Draugijos narių vis labiau ir la
biau auga.

Šiliomi laiku draugija jau tu
ri virš 130 kuopų įvairiuos^ A- 
merikos kraštuose, o kuomet at
sidarys ruhežius į Lietuvą ir Ru
siją, tai mes rūpinsimės ir le
nais veikti.

True translation filcd vvhh thc posl- 
mastcr at ('hicago, III. May 13, 1919 
as require(l by tlic act of ()ct. 6,1917

Sovietų Valdžia ir jos 
priešai.

Seriale Frgzier Hunt koresp.
(Copyright 1919, by thc Tribūne O>.)

PETROGRADAS, bal. 26 d.
Desperatus Kolčako karinis 

žygis, kurį jis dabar veda prieš 
bolševikus, galėtų turėt pasise
kimą tik tuo atveju, jeigu urnai 
ir netikėtai įvykių platus, orga
nizuotas nepasitenkinusių mies
tiečių ir valstiečių sukilimas, 
šiaip, sovietų valdžia sugebės 
išsilaikyti ir nuveikti savo prie
šus.

Sovietai stipriai laikosi.
Nežiūrint Kolčako pasisekimų 

rytuose ir didelio žmonių nepa
sitenkinimo namie, sovietų val
džia yra stipri ir toli dar nuo to, 
kad ja galvių kas dabar nuver- 
*4i. Trumpai sakant, dalykas
v ra

Utarninkas Gegužės 13,1919
.. . LiLlUL

Pavieniai nariai moka į cent
rą metinių duoklių $1.10.

Kuopos, esančios užsieniuose, 
t. y. ne Su v. Valstijose, moką 
metinių duoklių į centrą nud 
žėdno nario $1.10. y

Nauja kuopa galima suorga
nizuoti ne iš mažiau kaip 5 na
rių.

Kuopos imdamos platinimui 
LDLD. Išimtų penygų, gauna 
jas puse kainos. Taip-pat ir pa
vieniai nariai.

»
alksniai aname krašte upes. Ne
savas, ypatingą^ sunkumas už
gulė jo krutinę ir dusina... du
sina taip, kad kartais jis pns- 
tygsta kvapo. Tik upė dar kalba 
— jis klausosi: ar ta pačia kal
ba? Ne!.. Paniuręs, kuklus, 
nuobodus šlakštėsys. Ir van- 
dcnpuolis, ltk*n už dglynėlio, 
taip nežvainiai kriokia: pasiu- 

j bomis, [užsitrąukdanias, tary
tum jį dusintų slogutis..-

II.

Tik pusvasarį tvėre laimės ir 
džiaugsmo atjautų kupinasai 
laikotarpis. Tik pusvasarį žėrė
jo skaisti saulė virš mažosios 
pirkelės, upės, pervažo -----
virš pervažininko, Liepio, ir jo 
nioteįu. Nūnai ir vėla visa li
ko dar rtlainsesnia, paniurusia 
imdbodžiu, alsinančiu, negu 
k;i<i l>«avo visu mie

tų atgal. Po giedrios dienos už
stojusi klaiki naktis.

Nūnai pervažininko pirkelėj 
j nebesigirdi to žvainais juoko, 
kaip kitą kart valgio laiku. Lie
pia sėdi susikiuržinę$ pervažo 
kertėj, stebeilijąs į įŠĮdušertltis 
lentas ir mintija savo durną — 
tą pačią, įkyrią, ilgą, ncpaliaii- 
giamą. Yt atplušijęs pos
mas ji driekiasi prislėg
tąja siela... Upė kalba 
kukliai, dar kukliau kriokia 
vandnepuolis ten, už eglynėlio, 

ir juos dusina slogutės. Pės
tieji ir važiuotieji lipa ant per- 
v ižo, kalbasi ir apie šį ir apie 
tą, bet iš pervaža))!nko jie te
girdi sutraukytą garsų vieloj at
sakymo. Stebėdamiesi jie žvd 
ginsi į jį, klausinėja ar jisai ne
sergąs. Tūlas ]>vrša$ii su įvai
riomis šaknel^inis nuo gumbo 
ir diegulių, tūlas vėl reikšmingai 
nusišypso. Bet Liėpis, nenoriai 
nebodamas, įkerta po žodį-kitą 
ir traukia savo virvę —nesku
bėdamas, tik neallaidžiai, viso
mis spėkomis. Slapioji, su
brinkusi virvė sugniužta jo ran 
koše, vinini's prikalinėtos kur- 
kososmenga išplušijusion aslon 
----tiesą, skabarguotom du
jom pridengtą lakelį jisai Į>ra- 
mynęs skersai pcrvaįžo.

Rudens ir pavasario metu li
pęs lyginate pakįto* Rusvasai 
jos revo vanduo, gavęs molio ir 
smėlio priemaišų, lieka toks 
balzganas. Didelės, nešvarios 
ledo Ivt.is keistai sukdamos) 
skulbiai plaukia tolyn- Tuomet 
įraukti pervažą vienam žmogui 

j yra sunkų, net negalima. Bet 
Liepini tatai ytin įnėgu. Virvė 
gniūžta jo geležini uos pirštuos, 

apvalusai rastas tarytum, stena 
po jos, bet įdubusios pervaži- 
ninko akįs guviai žėri, (ii kuo
met pasitaiko priešingas van
dens bėgimui vėjas, kada upėje 
šlakstosi pilkos įsisiūbavę’ ‘ban
gos ir sunkios ledo lytįs tratė
damos grūdasi pro pervažą, Ue 
pis tarytum atsigeivi. Pirštai 
pasriuva krauju, veidu sriovena 
prakaitas, bet krūtinė kilnojasi 
lengvai ir liuosai. Vienok aud
rai nuringdant, sfoaiga susikū
rusi spėka ir vėla suplėnija, 
sugniužta pati savyje. Begali
nės klaikios atjautos neišven
giamai, tarytum sloguos, ir vėla 
užgula ant krutinės ir slegia, 
slegia...

(Bus daugiau)

Knygų kaina tokia:
“Karė-Ko Delei” apdaryta 

$1.00; be apdarų 75c.
“Biliūno Biografija”, apdary

ta 75c; be apdarų 50c.
“Ant Rytojaus po Socialės Re

voliucijos“, apd. 60c; be apda
rų 35c.

“Istorija Socializmo Suv. Val
stijose“, apdaryta $1.50; be ap
darų $1.00.

K. Steponavičius, 
LDLD. Sekrt.

kurie šiaurėj 
su talkininkais, 
gandams galima 
aš žinau iš tikrų

kuomet
pama-
>? m o-

desoj, bolševikai užėmė Klimą 
ir beveik traiškyto sutraiškė
Krasnovų.

Ukrainoj sovietų Raudonoji 
armija visiškai beveik išvijo 
laukan Pctliurą ir likučius jo 
Baltosios gvardijos. Bolševi
kai vėl atome Besarabiją iš Ru
munų ir stumia juos laukan iš 
Bukovinos.

Talkininkai šiaurėje silpni.

Šiaurėje talkininkų ekspedi
cija, silpnos Baltosios gvardijos 
remiama, visai neturi jiegų, kad 
galėtų ištikrųjų daryli užpuoli
mų. Gandai pasiekė Petrogra
dą apie rimtus sumišimus Kare
lijos- vohinterių, 
kariavo išvien 
Visiems tiems 
ir netikėti, bet
šaltinių, kad tokių maištų gali 
kilti kiekvienų valandų, ir kad 
ištikrųjų šiaurės ekspedicijos 
kareivių ūpas labai sugedęs. Be 
Amerikos ir Anglijos kareivių,

šiaurės Rusijos provizionalė vai 
džia bematant susmuktų, suby-

Trttc translation filcd wi»h thc post- 
masler at Chicago, III. May 1J, 1919 
as reųuired by thc act of Oct. 6,1917

Kareivio laiškas iš Pinegos

Pinega, Šiaurės Rusija 
. — šiuo tarpu čia yra dide- 
ša Iriai. Šio mėnesio 18 dienų

: klausinio gali būt ne ^lltis šičia sick6 ,12

kiek dėl jų priešų silpnu-mo, 
mo.
dija ir kitos spėkos, kurios ka
riauja prieš bolševikus, turėtų 
didelio kariško ūpo ir mokėtų 
užduot didelį smūgi, gal būt,kad 
tuomet jos įstengtų bolševikus 
nuversti.. Bet visa to joms trūk
sta. .Iii kareiviai visai nebeno
ri mušlies.

Niekas nebenori 
kariaut.

Ištikrųjų, kariauti niekas dau
giau nebenori. Odesa tai aiš- 
kių-aiškiausiai parodė talkinin
kams. Vadai gali dar nusivest 
kareivius frontai), bet jie nebe
gali priversti juos mušties.

šiandie, balandžio 25, man 
šiuos žodžius berašant, Kolča- 
kas artinasi prie Volgos, tos vy
riausios gyslos tekančios iš Ru
sijos širdies. Jos antkrantemis 
tęsiasi turtingiausieji šalies plo
tai. Volgos upė tai vieškelis ža
lioms medžiagoms ir maistui 

.gabenti iš pietinių kraštų, ir šiuo 
laiku ankrančiais sugabenta mi
lijonai svarų brangaus maisto, 
duonos, kurie laukia, idant men
ki, sukiužę geležinkeliai galėtų 
kaip-nors visa lai nugabena į iš
badėjusius miestus, į Maskvą, į 
Petrogradą.

Atsim^tusios tautos.

Apie tūkstantį mylių kitame 
krašte, vakarų fronte, lenkai per 
keturias dienas kovojo Vilniaus 
gatvėse ir dabar yra žinių, kad 
jie jau užėmę visų miestą. Nuo 
laiko, kaip buvo padaryta taika 
su Vokietija, Lenkija didelę sa
vo kariuomenės didžiumą pa-
vartojo kovai prieš Rusijos bol
ševikus, ir Vilniaus apskrityj 
buvo labui smarkių jsusirė/nB- 
mų. Estai gi, kurie buvo įstei
gę šiek tiek tvirtesnę anti-bol-
ševislinę respubliką Pakilti jos 
krašte ir kurie vedė nemenką 
kovą prieš bolševikus, dabar te

Broliai ir Seserjs!
Gyvename laikais, 

griūva senos tvarkos 
tari, kuomet darbo
nes rengiasi nusikratyti jungų 
kapitalo karalių. Tarpe senos 
ir naujos tvarkos šalininkų eina 
milžiniška kova, kuri dar ilgai 
užsitęs. Toje kovoje darbo žmo
nės vis labiau ir labiau jaučia

Apšvieta darbo žmonėms rei
kalinga nevien todėl, kad apga

labiau lodei, kad mokėjus su

burkime savo spėkas ir darbuo
kimės, kaip galim. Kurkime 
kuopas ten, kur dar jų nėra. 
Ten kuu gyvena bent penkios 
lietuvių šeimynos turi būti Dar
bininkų, Literatūros Draugijos 
kuopa. Kas nori patarimų Jiei 
informacijų, kaip sulvert drau
gijos kuopų — tuojaus rašykite 
laiškelį centro sekretoriui, o ji
sai duos jums nurodymų.

(teistiną butų, kad prie LDLD. 
rašytum ir pašalines draugijos 
(pašelpos, apšvietus ir kitokios). 
Užsimokėjusios tam tikrų nio-

A. Upitis.

Slogutis.

mo pamatais. Musų priešai ap
siginklavę. visa kuom. Su jais 
eina mokslininkai ir kunigai. 
Sunku prieš juos eiti darbo žmo 
gui, o bel-gi jisai eina kovon ir 
laimėjimas jau svįra j jo pusę.

Visur, kur tik darbo žmonės 
pradeda nubusti, visur, kur tik 
jie nori paimti į savo
gyvenimo vadžias — visur iš jų 
krūtinių veržiasi milžiniškas

draugijos leidžiamų

raukąs

Aprupinimas darbo žmonių 
knygomis ir laikraščiais yra vie
nas iš didžiausių uždavinių so-

li jas veltui ar už mažų atlygi
nimų draugijos nariams. Neku
rtuose miestuose, (kaip, paveiz- 
dan Bochcteryj) tūlos draugi
jos jau prisirašo prie LDLD.

Tose apygardose, kur randa
si kelios LDLD. kuopos, mėgin
kite tverti rajonus. Rajonų pa-

Buvau ant sargybos tik pusę va
landos ir vos nesustipau.

Šiaip dalykai čia regis, eina 
geryn. Gal neužilgo mes, Ameri
kos kareiviai, galėsime, jau dai
nuoti namučių. Dabar prie 
musų pristojo daugiau liuosno- 
rių, ir jie spiria mus ilgiau čia 
pasilikti liuosnoriais. Dabar 
mes esame tolokai nuo Archan
gelo miesto. Lietuvių kareivių 
čia, Pinegoj, esame tik keturi, ir 
labai ilgėmės savo draugų ir

mas knygynų, muzejų, leidimas 
pigių knygų, įvairių pamokų 
rengimas — visa tai begalo ru
pi toms darbininkiškoms vald
žioms, kurios įsikūrė Europo
je.

Kuomet darbo žmogus bus pil 
4, apsišvietęs, kuomet jisai

pilnai supras savo teises, tuomet 
nei peklo.% nei dangaus spėkos 
apveikti jo nebepajiegs.

Supranta lai gerai darbo prie
šai ir todėl jie iš kailio neriasi, 
kad lik atgrasinus darbininkus 
nuo skaitymo socialistų raštų. 
Vieton jų jie bruka savo davat
kiškai juodašimtiškų literatūrų, 
kad tik labiau apmulkinus dar
bininkus, kad tik ilgiau palai
kius kapitalistų viešpatavimų.

Draugai ir .draugės! Atsimin
kite gerai, kad laisvę darbinin
kams iškovot lik jie palys tega
li ir todėl jie patys teturi pasi
gamini sau ir kovos įrankių,

Ii draugijos varomas darbas.
Neužmirškite , taip-pat, kad 

prie LDLD. gyvuoja Moksleivių 
Šelpimo Fondas. Ligšiol tas 
fondas dar neveikė. Jo iždas 
dar nedidžiausias, o vienok, jei
gu draugijos nariai to panorės, 
fondas galės išaugti į pusėtinai 
didelę spėkų. Jeigu kiekvienas 
draugijos narys tau fondan su
mokėtų taik po kokių 10 centų 
kas melai, tai ir tuomet jau 
keliems moksleiviams butų gali
ma suteikti pusėtina parama.

Nekurtos draugijos kuopos į- 
vedė labai puikų paprotį: jos au
kauja desėtkų-kitų, dolerių kny
goms leisti. Surinkusios kiek pi
nigų per balius ar šiaip jau įvai
riose pramogose jos nelaiko tų 
pinigų pas save name, o siun
čia centrai), kad butų didesnis 
draugijos iždas. Tų pavyzdį tu
rėtų pasekti visos draugijos kuo
pos, nes ištikrųjų metinės mo- 
kestys Darbininkų Literatūros 
Draugijos narių yra gana mažos 
ir pinigai, kurie įplaukia iš į- 
vairių pramogų rengimo, užvis 
geriausia suvartoti knygų leidi-

draugių, kuriuos senai kaip pa
likome Amerikoj ir iš kurių ne
galime gauti jokių 1 žinių. Čia 
turime Y. M. C. A. įstaigėlę, kur 
yra pianas, gramofonas, tai lin
ksmi narnės nors tokia pramogė
le

Pinegos miestas yra labai dai
lioj vietoj; prie to paties vardo 
upės; aplinkui girios, kalnai; lik 
dabar, žinoma> viskas ledais su
kaustyta ir sniegu apklota. Ne
turėdami nieko kita užsiimti, 
stumdomės, kai varnai, ant ty
ro oro, ir taip stengiamės laiką 
suti’innpinti. Kad sugrįšim A- 
merikon, tada galėsime teisybės 
papasakoti, o dabar turime ty
lėti. Į

Rusų rublis čia tik dešimt cen 
i tu vertas. Tabako beveik nėra ’ *■Rusijoj. Jei kas musų turi at
liekamų ei garėtų, tai už “Ca- 
mels” dėžutę rusai moka pen- 
kioliką rublių. Tik ir mums 
patiems jau pradeda stokoti ir 
gal greitai nebegalėsime gaut 
eiga retų. Ne vien rukalas, bet 
aplamai viskas čia neapsako
mai brangu.

Musų barakas geras ir šiltas, 
bet daug didesnę dalį laiko turi-

tarpe kurių gera knyga yra vie
nas didžiausių įrankių.

Tam tikslui darbininkai soci
alistai ir jų pritarėjai įkure Lie
tuvių Darbininkų [Literatūros 
Draugiją. Gyvuodama nuo 
1917 melų L. D. L. D. jau išlei
do šias knygas:

1) Karė — Ko Dėlei?
2) J. Biliūno Biografija.
3) Ant Rytojaus po Socialės 

Revoliucijos.
1) Istorija Socializmo Suvie

nytose Valstijose.
Visi nariai, kurie prisirašo 

prie Darbininkų Literatūros 
Draugijos ir užsimoka metinę 
mokestį, gauna tos draugijos 
knygas, kurias ji tais metais iš
leidžia. Visos knygos, kurias 
draugija leidžia, yra darbinin
kiškos, teikiančios puikių pamo
kinimų.

Pereitais metais draugijos na
riai gavo knygą, turinčią apie 
penkis šimtus puslapių ir tai 
tik už 75 centus. Juk lai aiški 
nauda prigulint prie tokios drau 
gijos. Nuo šių metų metinė mo
kestis yra doleris ir kiekvienas 
narys gaus puikių, didelę ir ap
darytą knygą.

mui.
Tikimės, kad lietuvių darbi

ninku visuomenė, visuomet rems V '
šią draugiją. Tikimės, kad 
kiekvienas susipratęs darbinin
kas ir darbininkė prisidės prie 
šios draugijos. Tikimės, (kad 
kiekvienas šios draugijos narys 
rūpinsis visais galimais budais 
kalbint prie draugijos naujų na
rių, tveri naujų kuopų ir šiaip 
jau visais galimais budais remi 
draugiją.

Gi ypatingai šiais metais rū
pinkitės, draugai, paskleisti tar
pe darbininkų visuomenes ži
nią, jog prieš Kalėdas išeis stam
biausia draugijos įmyga, kuri 
galės atstoti mažą darbininkiš
ką enciklopediją. Ten. bus duo
dama pamatingi atsakymai į pa
čius svarbiausius gyvenimo iš
keltus klausimus.

Kas nori gauti daugiau infor
macijų ir patarimų, kreipkitės 
prie LDLD. Centro Sekreto
riaus

K. Steponavičius, 
' P. O. Box> 17,

Cliffside, N. J.

mc būti ant sargybos, už mies
to. Ten yra pastatyta mažylė 
trobelė atsilsėti po sargybos, 
ant kurios išbunam po keturias 
dešimts astuonias valandas, o
tik dvidešimt keturias valan
das barakuose.

Visi keturi čia Dėdės Semo

Šiais melais draugija išleis 
Rinkinį straipsnių ir informaci
jų socializmo ir darbininkų ju
dėjimo klausimais. KylTga ta 
bus didesnė, negu pereitais mc-
tais išleistoji. Reikės padėt 
daug darbo ir daug pinigų, kad 
tą knygą išleidus, bet tą darbą

LDLD. kuopų sekretoriams.

Kuopos siunčia metinių mo
kesčių į Centrą nuo kiekvieno 
nario $1.00. Kuopa gali uždėti 
ant nario proporcionalių duok-
lių kuopos iždo palaikymui, bet j 
į centrą reikia siųsti nuo žėdno’ 
nario $1.00.

(Tąsa.)

Vos tik pervažas atsiremia į 
užvažiuojamąjį tiltą, Licpis už
moku imt jo, lj<_*t »ii«i ir

sugrįžęs užneria Vjrvės kilpą 
ant kuolo. Po to povaliai kiūti
na į kalnelį. Kokia puri ir mink 
šia šiandie smiltis! Kaip giliai 

-jon sminga kojos! Ir juo augš- 
čiau ir arčiau prie pirkelės, tuo 
darosi sunkiau eiti ir vis giliau 
smenga kojos... Darželis palei* 
obelį visiškai ištryptas. Klaupu- 
kai, tik-ką pradėję žydėti, giliai 
įminti žemėn. Našlaitės su ša
knimis išrautos ir pakreiktos 
aplinkui. Laukinių rožių kel
mas visas ištryptas, išlaužytas. 
Tarytum aštrus nagai Liepio 
krūtinėj smelkiasi skausmas.Vis 
dėlto, Licpis žino, kad šitai yra 
tik pradžia, kad pirkelėje jis tu
rės pamatyti blogesniu... Ne
drąsiai, tarytum vagis,jis pova
liai atidaro savo pirkelės duris.

Moteris, apsirengusi, nusipra
ususi, stovi prie komodos ir, 
pindama plaukus, dilbsi į seną 
mažą veidrodį.; ( Viena kasa$ 
tokia stora ir geltona, y t pervd- 
žo virvė, tyso ant šviesios kar
tūninės bliuzkos, antra — dar 
pinama. Licpis, tarytum už
gautas, sustoja čia pat, prie du
rų. Kojos, rodos, tirpsta nuo 
to, jam taip mylimo vaizdo. Ne- 
noroms jis prisižiūri, kaip mo
teris baigia pinti antrąją kasą ir 
po to abi jų galus suriša į daik
tų šviesiai raudbnu kaspinu. Bet 
po to tarytum karšia banga per-, 
pila jį nuo galvos iki kojų, svili
na veidus ir uždega širdį: nie
kinga viltugė, angis....! Licpis 
pašoka į šalį, triukšmingai pri
siartina prie skobnio ir atsisė
da.

Moteris atsigrįžta ir atsiraito 
bliuzus rankoves.

—Pusryčių? — ji šypsodamo
si klausia. Jos balsas tečiaus 
toks nuduotas, netikras, kažin- 
ką slepiantis. Pažvelgusi parau
dusiu vyro veidan, viena aky- 
mirka jijl nurausta nei žarija, 
baisiai susimaišo, lieka nesava 
ir nusigrįžta.

Licpis ilgai žiuri į moterį. Ir 
visa, kas iki šiol jame siūbavo 
ir pynėsi taip neaiškiai-drumz- 
linai, iškarto lieka aišku, šviesu, 
permatomu ir suprantamu. Jis 
visas tarytum liepsnose, bet šir
dyj taip šalta, tuščia... Vis dėlto, 
akimis jis nuolat seka moterį. 
Jis mato, kaip ji kankinasi sekio 
jama jo ugningų žvilgesių, ir tai 
patenkina jį — tarytum van
dens lašas ištroškusį džiūvantį 
liežiuvį. Moteris pradeda svy
ruoti, atsigrįžta į veidrodį, ban
do pasitaisyti plaukus ir bėgle 
išbėga iš pirkelės.

NepapraslUa, klaiki tyla. Ue- 
pis girdli kaip tvaksi jo širdis — 
skubiai, įtemptai, dusliai. Pa
kalnėj, antrame krašte upės, 
girdisi nuolatinis šaukimas per
važų. Jo Licpis nebegirdi. Jis, 
tarsi ko jięškodamas, dairosi po 
butą. Ir juo ilgiau jis stebeili
jąs, tuo aštresni, i>erverian>liįs 
darosi jo žvilgsniai. Nuo bal
ta staltiese pridengto skobnio, 
ant kurio pamesta keli laikraš
čiai ir metraštis, jo žvilgsniai 
atsiduria į langą, kurio baltoji

užlaida dar ncužtraukllla -----
:ožsim|ršus.. . Dar nusikreipia 

pro du tris kabančius ant sie
nos paveikslėlius ir ypatingu 
iitlciKluimi įsmenga lovon, ten 

už pečiaus. Ji kaip ir visuo
met. gražiai apdorota, balta 

languota antklode patiesia, su 
'himis priegalviais, iš po kurių 
kyšo baltas išsiuvinėtasi užlenk
tos paklodės galas. Nieko ypa
tinga ten nesimato. Vis dėlto, 
Liepini rodtosi, kad nuo baltų
jų priegalvių, išsiuvinėtos pa
klodės ir languotosios antklo
dės dvelkia išdavystė ir koktu
mas... Trįs gilus grimzai pasi
rodo jo kakllbje idant visuomet 
ten pasilikus...

Moteris sugrįžta iš kiliko. 
Iš eisenos matosi, kad ji prie ko 
tai pasiryžusi. Skubiais žings
niais, šaltai šyi>sodamosi ji pri
siartina, pasiremia balta ranka 
į sktJhlnį, žiuri vyrui stačai į a- 
kis ir raudonuodama kalba:

— Pirma čia buvo įsibridęs 
Varnių dvaro ponas-. . Ji užsi
gerta, valandėlę laukia, bet vy
rui tylint, tęsia savo pasakoji
mą nuduotai drąsiu tonu, tary
tum stengdamosi pergalėti pati 
save. — Nugi, Mejeras... Kaip 
pabludęs... Aš vos tik buvau 
a įsikeltus iš. Lovos. Išbėgau pro 
duris-.. Gerai, kad ant kelio 
nepasitaikė šveitimų, praeivių: 
butų manę, kad pabhidusi...

Akimis ji įsisiurbusi vyro vei
dan, krūtinė nepaprastai kilno
jasi, veidai tarytum svįla. nuo 
susijudinimo ir gėdos. Ji trokš
ta, kad vyras tartų jai tik vieną 
vienintelį žodį. Bet Licpis sėdi 
sučiaupęs lupas ir Tyli — toks 
nebojai)tks, ramus. Taip, kartų 
jam blykstelia mintis paklausti 
jos: ar ji visa jau pasakius*.. . 
Bet sekamoj akyinirkoj jis 
mislija kitą. Jc, ko čia beklau- 
sineti! Moteris šito niekuomet 
nepasakys... Nereikalinga jo
kių klausiinėjimų. Jos elgimąsi 
ir jo paties nujautimas aiškiau
siai kalba...

Kava dar ncišviria? — pa
galios Licpis kreipiasi į moterį. 
Jo balse moteris girdi šaltą, be- 
gailcstingą ironiją ir tuoj su
pranta, kad vyras visa prisistato 
savaip- Ji stovi ir klaikiai ste- 
beilijasi.

—Kavos dar nėra... pamir
šau.. . Jos kalba tarytu))) palau
žta, akįs kreipiasi į kabantį an't! 
sienos laikrodį.

—Tai nieko — visgi. . .<Lie- 
pis dudena ir atsikėlęs eina du
rų link. Moteris stipriai įsika
bina į skobnelį.

' —Palauk... ji prašosi. Tu 
juk nepamislyk... iiupai)),is- 
iyk... ♦

Duris triukšmingai užsidaro. 
Moteris, tarytam pabludusi, iš
tiestomis rankon) is perbėga 
skęrsai butą, ajpkvaista, povė
liai atsigrįžiki ir parpuolus ant 
lovos veiikia, skurdžiai ver
kia.. .

Antrame krašte upės du ap
dulkėję pribuišai kymiai šau- 
*k.ia pervažo. Licpis juos girdi 
ir negirdi. Galvą nuleidęs jis 
eina į slėnį. Nūnai jam sve
tima ši pakalne, jos gelsvoji 
smiltis, pervažas ir balsganieji

Kazimieras Gugis
ADVOKATAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminalitkuosc 
taip ir civili6kuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
l|? N. Dcarbirn St.

MI1-13Unity Bldg.
Tei. Central 4411

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus Ir war 
savings stainps nuperka ui casb 
Ėmei and Co.. 740 W. Madison at., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Hoom 232, 2ras augalas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki I vai Nedlbomia nuo 10 iki 1.

I
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Chicago ir Apielmke
I siųsta tiesiai Lawrcttco streiki
ninkų komitetui. —F. Dikšas.

Lietuvių Rateliuose.
BRIDGEPORT

Bridgeportiečiy domai.

Visi tie Naujienų rėmėjai, 
kur dienraštį pirkdavosi p. Da
mijonaičio krautuvėj D01 \V. 
33 St., šiuo yra prašomi reika
lauti dienraščio |m> numeriu 
3222 So. Auburn Avė. Dalykas 
yra toks: p. Damijonaitis savo 
krautuvę pardavė, todėl Naujie
nų stotį prisiėjo perkelti į kitą 
vietą. — J. B. Aglinskas.

4—
Laidotuvės.

A. a. Vincas buvo didelis mu
zikos mylėtojas ir geras vyras 
bei globotojas savo šeimynos. 
Tosios meilės prie muzikos ji\ 
sai, stengėsi įkvėpti ir savo kūdi
kiams. Velionis paliko didelia
me nuliudime moterį, tris sūnūs 
ir viena dukterį. Ant vclionies 
kapo sudėta daug gražių ir bra
ngių buketų. Tebūnie jam len
gva šios svetimos šalies žemelė!

GAL JIS LIETUVIS?

Andais prie 31 ir We»lern ga
lvių kanale rasta žmogaus lavo
nas- Iš išvaizdos spėjama, kad 
jisai turi keturiasdešimta metų 
ir, gal būt, yra lietuvis. Jo kiše- 
niuose rasta 40 dolerių pinigais 
,'i'r u uksinį, laijĮcnnlėJIlį. Ta voras 
randasi pas graborių J. B. Su- 
erth, 2110 W. 22 PI. Nori n lįs 
informacijų tesikreipia į A. Ve- 
selgų, 2142 W. 22 PI.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
*Mainierial, mechanikai, Audėjai, fabrlkos1 ir slan visokie 

darbininkai, dirbanti viduj lt lauke, yra amžini drangai

MlOniH
UBCKItlIC.

Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didėlėse bonkoso. Reikalauk ger ausiu. Kuomet pirksi 
r»ln-Expollor, peraltikrlnk ar yra IKAUA, vnisbaženklls ant bakslnko. •!<> centai ir 05 centai uz 

boukutę. Gaunamos visose nptiokoso, ar tiesiog i* labortorijos.
• P. AD. RICMTER & CO„ 74-80 Washlrtgton St., New York, N. Y.

PAIN-EXPELLEB s*
Jau suvlrfi penkios-deAimtys metu 
kaip Aitu pinkl gyduole yru var
iuojama su geriausioms \ paaek- 
luems, Išgydymui rumat'Gnio, 
skausmu krutinę ja, donose ir rau
menyse, neuralgijos, strėnų die
gimą, Šalčio ir kosulio.

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA 

nupirksi labai grąžą $200.09 vertis 
Phonografą, pasilikusį sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
24 rekordu ir dei
mantine alata veltui. 
Mes taipgi turime kc- 
letz augštos klesos 

phonografą, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

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

tes, kuri mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTY.!, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
ADžIUjRfiTI. ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PBISIUNČIAME Už DYKA. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harriaon St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

—Korespondentas
STRAIKININKAI LAUKIA TEI

SMO NUTARIMO.’
NORTH SIDE

Auka Lawrenco audėjams.

Praeitų sukatų, gegužės 10, 
skaitlingas bu iv lis draugų ir pa
žįstamų suteikė paskutinį pa
tarnavimų a a. Vincui Bigeliui 
— palydžjo jį į Lietuvių 'Pauliš
kas kapines, Summit, III. Prie 
velurtues kajx> kalbėjo (>lšew- 
skis, Bradchulis, ir vienas sve

timtautis. Suminei apie tai, 
ką kalbėjo, ypač abudu pirmieji, 
skaitau esant nereikalingu.

Gegužės 7 dienų Lietuvių 
Kriaučių K Ii ubas Sav. Pas. lai*- 
kė mėnesinį susirinkimų Viešo
jo Knygyno svetainėj. Apsvars
čius bėgamuosius draugijos rei
kalus prisiminta apie streikuo
jančius Lawreneo audėjus. Dr- 
ja lodei nutarė paaukoti visa 
pelnų, kuris liko nuo surengto 
vakarėlio, įvykusio gruodžio 27 
d. praeitų metų. Vakarėlis davė 
gryno pi lno $11.25. Ten pat bu
vo suaukota $6.32. Tuo bluki 
viso pasidaro $17.57. Aukos pa-

Duonkepiai atšaukė savo pi
ketuotojus iš straiko paliestųjų 
kepyklų ir laukia, ką trečiadie
nyje pasakys teisėjas Foell, pas 
kinį kepyklų savininkai prašė 
u a raudinio piketuoti.

J ieno išvežiotojai taipgi nu
tarė straikuoti, jei didėsės pas
kaitos kompanijos nęišpildys jų 
reikalavimų. Sustraikavę žada 
pristatyti pienų tik kūdikiams 
ir Hgoniajns.

SUAREŠTAVO KETURIS ITA- 
‘ LŪS.

Pinigai ir laimė.
♦

Daugumas mano, kad laimė raudasi piniguose ir ko dau
ginus pinigų jie surinks, tuo laimingesni jie bus.

Bet gyvenimas jau senai priparodė klaidingumų lokio ma
nymo.

Teisybė kiekvienas privalo rinkti..nors kiek dėl .“juodos 
dienos”, vienas kitam nekenkia, — bet laimę tikrųjų laimę su
teikia žmonėmsti k gera normalė sveikata. Gera sveikata už
silaiko reguleriai suvirškinant maistų. Tai labai aiški ir ma
toma logika kad maistas pervirinimas pilve pereina į kraujų, 
ir duoda mums spėkų stiprumų ir sveikatų.

Kuomel-gi virškinimas ir pilvas užnuodytus tuomet užnuo
dytas ir kraujas, o tas duoda nusilpnėjimų. Prie užnuodyto 
kraujo ir pilvo apsireiškia galvos skausmas, prarandate apeti
tų ir mes ]>asijaučiamc visiškai sergančiais. Panašiuose atsiti
kimuose reikia pirm gulsiant suvalgyti 3 saldainius PABTO- 
LA, išvalytųjų kraujo ir pilvo. Kiekviename name turėtų būti 
PaVtola ant gatavo.

Skrynutė kainuoja $1.00; dėl patogumo žmonių mes iš
siunčiame 6 skrynutęs tik už $5.00.

Užsakymą ir pinigus adresuokite į
APTEKA PARTOSA, 160 — 2-nd Avė., New York, Dept. L-l.

(161)

Slaptosios pdlirijos agentai 
Chas E. Egan ir L. E. McDono- 
ugh užvakar suareštavo keturis 

italus vėlinamus anrchislais: 
Maria Nardini, jos vyrų Pasmil
ai Nardini, jos įbrolį Adolfų Fra 
te..i ir Jos. Fra 11 if e. Jie' suareš
tuota Chieagoje pn. 9351 Cot- 
tage Grove avė. dėl įtarimo, kad 
jie iš Mihvauket, \Vis. atsikėlę 
arčiau Gary, Hąminondo ir kilų 
pietinių miestų tyčia, kad šukė-Į 
lūs slraikus liepos 4 <1. protestą- 
vi.nri prieš Mooney’o pasmer
kimą. Maria Nardini buvo įmai
šyta j bombos (tragedijų italų 
bažnyčioje, MilvVaukcc, Wis. iri 
žemesnysis teisinas buvo nutei
sęs ją 25 mietams kalėjimo, bet 
a r gš les n y sis teismas žemutinio 
teismo nusprendimą atmetė.

Visi keturi paskirti deportavi
mui.

PRIMUŠ® SAVO DRAUGĄ DEL 
RASTO DEŠIMTUKO

-------------------------------------  
mini ir kiemai atkraustyli ir nu
valyti. Viską, kas lik nereika
linga jis liepia nešti į užpakali
nę gatvę, kur sųšlavinis atva
žiuos ir paims.

“DIDYSAI PENKTADIENIS”
SLfiPlNINIS VAIDENIMAS..

Vaidenimas pavadintas “DiĮ- 
dysai Penktadienis; Pasišven

timas”., bus statomas liuosnorių 
lošėjų grupės Central Music 
Hali svetainėje, 64 E. Van Bū
reli gal-, trečiadieny  j. geg 14 d. 
Pradžia 8:15 vai. vakare. Vei
kalėlį parašė fiewyorkietis JTa- 
cy D. Mygatl; veikalėlis sužadi
no ir paliko gilų įspūdį kur tik 
jis buvo pastatytas. Jame paro
doma kankynes daromos likeji-
minimus sąžiningiems karės
priešininkams karininkų kalėj- 
jimuose, kuriuos nesenai kon
gresas ištyrė ir nupeikė.

Prieš vaidenimų bus prakal
ba apie Armėniją kaipo šimt
mečių tragediją”; kalbės Ir\vin 
SI. John Tuckcr. Įžanga 25 cen
tai.

RADO KANALE LAVONA.

Penkladiienyj rado lavoną ka
nale ties Campbell avė. Drabu
žiuose buvo tvoskiamasis žibu-

A
Jonas Vaišvilla,

Rūgšti Smetona
i Mes dabar gatavi esame 
parūpinti pirklyba iš musų 
ųaujos, moderniškos ir sani
tariškos pienines. Su musų

' tirštu, riebiu
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Į Sergėkite savo akis

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
Eiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 

ns akinius tikrai. Darbą «t- 
ku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi. mes lai jums pasakykime.

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

1841 So. Ashland Ava, Chicago.
Kampas 18-tos gatvės 

*-4ioa lubos, viri Platt’o aptiekoa 
Tftmykite | m Jin o paraią 

Valandos nuo *-toa vai. ryto iki 
* vai. vakaro. Nedėlioję nne I 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Or. A. R. Blumentlial

33 melų amžiaus, Kauno gub., 
Panevėžio pa v., Pompeno pa
rapijos, Krikvenių kaimo. Mi
rė gegužio 11 (liepi), ,3:21) po 
pietų. Liko moteris, 3 vaikai, 
.Jonas 9 metų, Liudvika 7 me
tų, Aldona 5 mėnesių, Brolis 
Antanas ir dvi seseris, Helena 
ir Felicija.

Laidotuvės atsibus Seredcj, 
gegužio II d., 8:80 vai. iš ry
to iš namu .3.320 Auburn Avė. 
j šv. Jurgio bažnyčių iš ten į 
šv. Kazimiero kapines.

(iiminės ir pažystami kvie
čiami atsilankyti į šermenis 

ir dalyvauti laidotuvėse.

Rūgščios Smetonos 
Produktai

Su arba be sviesto riebumų, už 
labai pigias kainas. Padaryta 

kasdien švieži. Ateikite arba te- 
lef oliuokite.

Lawndalc 255.
GUD FUD DAIRY PRODUCT 

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

AKIU SPECIALISTAS 
Akta Egaaminuoja Dykai 

Gyvenimai yra 
. tal&aa, kada pra j 

nyksta regėjimą. J 
Mes vartotam f 

pagerintą Opb- 1 
tbaliuometer. Y- | 
patinga domi at- j 
Kreipiama i vai- S 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki v vak. į 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 8. Aahland av. Itamp. 47 a| ;

Telephone Y arda 4317 
Boulevard 6487.

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

2» S. !.» Šalie Su
Telephone Central 6399

Vakarais
ttll W. 22nd Straat |

Telephnnc Centru?

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, Iii

PARSIDUODA

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
tfmcdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir &2-»a GATVĖS

Ofiso Tel. Yards 2544
Rcsiden. Tel. Boulevard 5602

Dk M. HERZMAN !
IŠ RCsiJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą- < 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy- Į 
riį, moterų ir vaikų, paijai naujausias ' 
metodas X-Ray ir kitokiu.) elektros prie- J 

i tniaua. i
Ofisas ir Laharatorija: 1025 W< 18tb I 

St. netoli Fi.sk St.
VALANDOS: Nuo lCs--)2 pietų. Ir 

; <S— 8 vikarais. Telepticr?« "anai 8110. J
GYVENIMAS: 8412 S. fialsted Street t

VALANDAS; C L t-jco, tiktai

Iš priežasties ligos parduodu kaip uždyką 
Teatrą Krutamu Paveikslų pirmos klesos padė
jime. Neša apie $100,00 Čysto pelno į savaitę. 
Jeigu tam reikale nebuvote, tai aš išmokysiu už 
dyką. Kiekvienas gali tą reikalą vesti ir turėti 
gerą pelną. Atsišaukite

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

F rauk Kolcr, 11 melų, 5121 
So. Lineol'u gt. rado dešimtukų 
. gatvėje bežaisdamas su savo 
draugu Tony Illattek, 14 metų, 
5135 So. Lincoln gt. ir ačiū tam 
jis buvo atrastas su pramušta 
galva ir be žado. Jo draugas pri
sipažino, kad jis susipešė su juo 
dėl dešimtuko, bet ginasi, kad 
iis mušęs jį. A

.VOGELIO BYLA ATIDĖTA.

rys, pundas raktų ir 40 kulkų. 
Ar tai buvo plėšikai ir jį nužudė 
užpultasis, ar jo sėbras, nepasi
dalindamas grobiu, nežinia. Bet 
kulkų žaizdų kūne nėra.

S e n i Laikraščiai
Gražiai sulankstyti 

ir surišti.
Po 1 c. svaras 

NAUJIENOS 
1739 So. Ilalslcd Street, Chicago

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

Ofiso valandos 
10:30 ryla iki 12 dieną;

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

NedCliomis nepriinanta

3252 So. Halsted St., Chicago, III.

Telephon?- i’u'tL rG32 • 

llr B; Stupnlski 
31 E. Morgan ąt. Chięago 

i 
VALANDOS; Nvc 4 iki 11 ryto 

ir m r L fki u vAa.t

Svarbi Pastaba
DAKTARAS W. M. LAWH0N

ĮŽYMUS SPECIALISTAS
Dabar yra apsigyvenęs savo naujame ofise

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

as visų ligų
kių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 

Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova
Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų iš- 

yT M gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 
' tų gydžiau pasekmingai šias ligas. , 

h Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri-
’L i rodymas mano gabumo.

| Aš atitaisau kreivas aki)j be skausmo vienu
7 gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

(Kadipas Mouroe) .
Kambarys 307. m •

VALANDOS 9 iki 8 CIlICHC/O
Nedaliomis 10 iki 1. VllIVOg

SUSIMUŠĖ GATVEKARIAI-r

Daugiau kaip 20 sužeistu.

Nagrinėjimas bylos Geo. Vo- 
gelio, kaltinamo užmušime de
tektyvo James Uošna vakar bu
vo atidėtas iki birželio 2 d. tei
sėjo liūgo Pani. teisime; prie
žastis atidėjimo yra nebuvimas 
tuo tarpu Vogelio vyriausio ad
vokato Clarence Darrowo. Vo
gei yra paliuosuotas po kaucija 
$15,000.

KAZAKONIS TIESOJ.
4

Vakar prasidėjo nagnhėjimas 
bylos Harriso Kazakoulo, bač
kų parūpintojo. Jis yra kaltina
mas pavogimui 27 bačkų iš Svi
fto ir kompanijos. Nagrinėjimų 
daro ttisėjas Robert E. Crowe.

SVEIKATOS SAVAITĖ.

Du gatvekariai, pilni darbiniu 
kų, važiuojančių darban ir ke
lios moters, susimušė ir daugiau 
kaip dvidešimts žmonių tapo su
žeista lies 106 gal. ir Torrence 
avė., South Chicagoje. South 

Chicagos karas, eidamas pietų 
linkui užėjo ant South Deering 
karo ir susimušė. Apie 12 sužei
stų nuvežti ligoninėn; kilus np- 
žiurėjo. daktarai ant vietos.

ninku įsiveržimo. Jo paveikslai 
yra pirmutinėmis tikromis fo
tografijomis, kuriose parodyta 
šitie istoriniai nuotikiai. Susirin
kimą parengė Darbininkų Insti
tutas. Įžangos 30c., priskailant 
karės mokesčius.

MOKYKLOS MOKINIŲ KON
KURSAS.

M*

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 meta) 
Gyvenimas ir Ofisą* 

>149 ft. Morgan St., kerti t J 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų ir Vyriškų 

1 aipgi Chroniškų Uąv 
OFISO VAI.ANDOS

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

dėJioinis nuo 9—2 popiet
Telepbone Y ar d* 6B7

Vakar buvo pirmutine ‘‘Svei
katos ugdymo savaitės” diena.

Sveikatos komisininkas John 
Dili Robtrtson reikalauja, kad 
skardines pelenams butų api

baltintos, daržinės išvalytos, už
pakalinių gatvių tvoros numa- 
liavotos, gatvės apvalytos, pona-

WILFRED HUMPHRIES APIE 
RUSIJA, s »

Wilfred llumphries, Baudono 
jo Kryžiaus ir Y. M. C. A. veikė
jas, kuris išbuvo Rusijoje ir Si
bire melus laiko prie Sovic’lių 
valdtžios, kallbės Wicker Park 
svetainėje, Robey ir North Avė., 
antradienio vakare, geg. 13 d., 
lema ‘‘Melai Sovietų Rosijoje.” 
Jis parodys 75 filmas padarytas 
pagal originales fotografijas, jo 
palies nuimtas Sovietų Revo

liucijos, laiku ir apie vėlesnius 
atsitikimus Sibire. Raudonojo 

Kryžiaus penBlinis pulkininkas 
Raymond Robins buvo pavedęs 
llumphries’ui lydėti traukinį 
1500 pabėgėlių, važiavusių į Si- 
ibirų ir nuvažiavus ant vielos 
juos kolonizuoti. Penkis mėne
sius jis praleido su savo kolo
nistais prie Sovietų ir prie talki-

lloffmano prirengiamoji mo
kykla parengė savo mokiniams 
eilę viešo kalbėjimo konkursų. 
Šituose konkursuose ima daly- 
Vilmą kotuiiosdešimts du mo
kiniai- Tarp jų yra ir du lietu
viai: Jurgis Stungis ir Motiejus 
Palevičius. Visi, žinoma, kalbės 
anglų kalba. Kalbų lemos labai 
įvairios, bet daugiausiai aiški
nančios visuomenės ir ypatin
gai darbininkų ir ateivių reika
lus. Lietuviai kalbės J. Stungis 
apie Amerikos Darbo Partijų; 
M. Palevičia, apie Lietuvą.

Apie kalbų vertę spręs šeši 
teisėjai ir teismo pirmininkas.

Vienas šitų konkursų jau bu
vo geg. 3 d. Kiltas buvo vakar, 
geg. 11 d.; trečias, bus gegL 21 d.

Geriausiai atsižymėjusiems 
kalbėtojams bus dalinama db 
vanos. Pirmuose dviejuose kon
kursuose buvo duodama auksi- 

1 

•niai, sidabriniai ir žjjišvariniai 
medaliai; trečiame bus duoda
ma deimantinis medalis.

■ ...................... 1 ■*

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

naujo ofiso prie

- 4722 So. Ashland A ve.
CHICAGO, 1LL.

_______ *---------------------------------------------- Į I Į- -

Kez. 933 S Ashland Blvd. Chicago
Telephone Hayiųarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Telephone Yards 88.74

I
Dr. M T. STRIKOLIS

Lietuvia
Gydytoja* ir Chimrts*1757 W. 47 St. Chicago, UL

Ofiso Tel. Boulevard 1GG
Rez Tel Seelcy 420

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, verti nuo 
$30 iki $50 dabar parsiduoda po 
$15 $35 siutai ir overkotai, nuo 
$$15 ir 25 dolerius

Nauji, daryli gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių,

Pilnas pasirinkimas kailiu 'pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over ' 
kolai, vertės nuo $25 iki $85 dabar į 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 1- 
ki $4,50. Vaikinams siutai nuo $3,00 
iki 7 dolerių '

Atdara kasdien, nedaliomis ir va
karais

S. GORDON
1415 So Halsted St Chicago, 111

D r. P.G. Wiegner I
Priėmimo valandoa nao * iki 11 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vaL vak. [ 
>325 So. Halsted St.. Chicago. i

- - ------r---------------—j r

Dr. Leo Awotin |į 
Gydytojas. Chirurgių, kkuAsrta į’ 

1929 So. Halsted 8ų CMcafa.
KoU>a lietuviškai, latviškai (J

Valandos: 10-12 rytą; M Va- (r 
kare Tel. Canal 4M7. 1

Tel. Yards 3654. AK į ŠERK A

— Mrs.A.M!chniewlc7
Baigusi Akušerijos ko
legiją;. ilgai praktika
vusi Pcnn.sy 1 van i jos 
hospitalėse ir Pasek
mingai patarnauji 

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

(Ant antrų lubų) 
(Chicago

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlo vak

1«.» < v . 1 . |



PRANEŠIMAS
Kensington, UI. Lietuvių Su

vienytų Valgomų daiktų Bend
rovė praneša visiems savo na
riams (štrininkams), kati bė
gyje trijų mėnesių tai yra nuo 
gegužės I I iki rugpjūčio I I, at
sinešiu savo senas Šeras (Certi- 
fikatus) ir paimtų naujas. Prie
šingai sulig įstatų Illinois Val
stijos nustos vertes po augščiau 

paminėtu laiku. Susirinkimai 
būna kas antrų seredų kiekvie
no menesio, Žilevičiaus svetai
nėje, 7:30 vai. vakare 361 Ken
sington Avė., Kensington, Iii.

Su pagarba Direkcija.

PRANEŠIMAS 
Dr. M L BOZINZH.

Lietuvis
Perkėlė savo biurą iš 845 Mihvau. 
kee Avė., kur buvo laike 24 metų, 
Dabar bus prie 709 N Ashland Avė., 
kampas Huron gatvės ant aptiekus

POLONI A PHARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas Haymarkei 

5282,

Pranešimai
Faataba atsiunčiantiems draugijų 

pranešimui: — 
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
suvo vardų-pavardę ir adresų 
Redakcijos žiniai. Kilaip pra. 
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kailį Iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti 

— Redakcija

—Melrose Park. —- Šiuo nranešam 
Darbininkų Vartotojų Bendrovės 
Dariams, kad Bendrovės direkcijos 
posėdžiai tapo perkelti iš nedėldie- 
nių Į paprastus savaitės vakarus. 
Būtent: dabar direkcijos posėdrai 
bus kas pirmo ir trečio utarninkn 
vakarais Brauk ir James svetainėj.

Valdyba.

Ateities Žiedo Vaikų draugi lėlės 
susirinkimas įvyks seredoj, 14 d. 
gegužio, 6 vai. vakare, Mark 
Sųuare didžiojoj svetainėj. Visi 
nariai malonėkit atsilankyti paskir
tu laiku, nes bus renkama valdyba.

D. Petravičia.

..Kensington Lietuvių Valgomų 
Daiktų Bendrovė laikys savo sut
rinkimą Seredoj, 14 d. gegužės, 7:30 
vai. vakare, A. Žilevičio svetainėj, 
361 Kensington Avė. Draugai, ne
pamirškite atsilankyti ir atsinešk! 
te senus šėrus.
.. .. Rašt. I. Bužai.

Roseland. — Aušros knygynų Už
laikančių draugijų delegatų susirin
kimas Įvyks seredoj, «eg. 14, vAuš- 
ros kambariuose, 10990 Micbigan 

Avė. Geri). delegatai prašomi susi
rinkt ka'p 7:30 vai. vakare.

— Bašt. F. Varekojienė
Kensington. Į LMPS. 67 kp. mėne 

sinis susirinkimas įvyks utarninke, 
geg. 13, Aušros kambariuose, 19990 
Micbigan Avė.. Visos narės prašomos 
susirinkt lygiai kaip 7 vai. vakare, 
nes turime daug svarbių reikalų.

— Org. J. Valienė.

LSS. 4-tos kp. mišraus choro re
peticija bus utarninke geg. 13, kaip 
7:30 vai. vakare Mark White S-re 
didžiojoj svet., 29 ir ilalsted gatvių. 
Visi dainininkai, malonėsite atvykt 
paskirtu laiku. — Komitetas.

ASMEN Ų J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolio dukters Liud

vikos Bendokaitis, 17 metų amžiaus, 
Yra prasišalinusi nuo tėvo kelios 
savaitės atgal — 180 Eijrk St., Broo- 
klyn N. Y, ir brolio Antano Bukau
sko, seniau gyveno Nevv .lersey, da
bar nežinau kur. Jie patįs ar kas ži
note, malonėkite pranešt;:

MARY BARTKIENE 
1500 So. 48th Ct., f Cicero. III

PAJIEŠKAU JOE. JAKIONO 
dabar nežinau kur jis randasi. Turi 
pačių ir vaikus \Vestville. III. jisai 
myli dirbti už policemana arba už 
vačmona: 46 melu amžiaus. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žinote meldžiu 
pranešti, gausite $10.00 dovanų.

STANLEY MASIULIS
1300 Charles Rd., Mayvvood. III.

PAJIFŠKAU savo sesers Domicė
lės, paeina iš Isokoncio sodos, Tre- 
sko parap. ir švogerio Juozapo Moc
kaus girdčjnu kad gyvena Boston. 
Mass. Norėčiau susižinotie su savo 
sesere. Aš esu ženota. Meldžiu atsi
šauki)

LIVDVISE PASSIITS 
11930 Calumet Avė., Chicago, III.

PAJIFŠKAU Tonio U Lono jis 
pirma dirbo Nalsma, Mich., o dabar 
f>e>)nnų k»ir IS’nMr.n. Tu»l»i svar
bų reike’”. Vehl/bi išsišaukti.

PFTFR JFKEŠ 
Box 47 Ensing, Micb

PAJIEŠKAU sesers Agotos Gd- 
maillntės. Paeina i? Suvalkų gu
bernijos Seinų pav., Krnsnavo gmi- 
no. sodos Djsnyčlų. Girdėjau, A- 
gofa gyvenanti Amerikoj. Ji pati 
nr kas kitas meldžiami kreipties se
kamu adresų:

ONA GR1MALIUTE, 
1444 So. Peoria St., Chicago, UI.

JIEŠKO DARBO RAKANDAI
PAJIEŠKAU darbo mokytis už bu-, 

čerį; kalbu keturias kalbas. Kam 
reikalingas toksai darbininkas mel
džiu atsišaukti sekančiu adresu:

J. PETROŠIŲ
3238 So. Ilalsted >Str., Chicago.

TlULYMAf KAMBARIŲ

PASIRANDAVOJA niimas <M 
vieno arba dviejų vaikinų Lincoln 
Park apielinkėj, puiki vieta prie 
tyro oro atsišaukite

Tel. Lincoln 7878 arba J. Doveika 
614 Garfield Avė

ATIDUODAMA rendon Šviesus 
kambarys dviem merginom. Inėji- 
nuis iš priekio. Telefonas ir maudy
nė ant antrų lubų.

P S
703 \Vest 21st PI. Chicago

ATIDUODAMA rendon kambarys. 
Atsišaukite greitai.

'). VITKUS,
639 \V. 181h St., Chicago.

2-ras fintu.

REIKIA DARBININKŲ^

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

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

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

Mrs. 1 A YVVANOAV.
2103 — 137th St., Indiana Harbor 

Indiana.
--------------------- L-----------------------

REIKIA gerų tvirtų vyrų dirbti 
ant elektros preso j skudurų dirbtu
ve. Pastovus darbas. Gera mokes
tis, 
141(5 Rhie Island Avenue Chicago

REIKIA merginos į ofisų turi kal
bėt rusiškai ir angliškai.

M. AIDUTIS
29 So. La Šalie St.., Chicago.

Room 336.

PAJIFŠKAU barzdaskučio, lietuvio 
atsakančio savo amate. Alga garan
tuoju $25 ir pusę po 833. Nedėlio- 
m:s nereikia dirbti. Atsišaukite grei
tai.

A. RASIMAS,
291 Cordonl Avė., Delroit, Mich.

/RFIKIA langų plovėjų CHICAGO 
\VINDO\V CLEANERS, 62 W. \Va- 
snington SI., Room 2 Chicago, III.

REIKALINGA mergina arba mo
terų prie siuvamų mašinų. Pastovus 
darbas. Geriausia mokestis. Geriau
sius sąlygos.

Pro"ress Hat Mfg. C«»..
919 \Vest Jackson Blvd., Chicago. 

4-las floras.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai ,veži

mas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakin
kių extra vidnienai ir tt. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Ilalsted 
St. Chicago, UI.

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

Coyne Bros.,
119 W. South Water St.. Chicago,III 

PARSIDUODA grosernė lietuvių 
apgyvento! vietoj; biznis išdirbtas 
per daugel metų, Atsišaukite greitai 
524 \V 33rd St Chicago

PARDAVIMUI čeverykų biznis, 
su namu arba be namo, Lietuvių a- 
pielinkėj. Klauskite

M KARA, 
1913 So Ilalsted St , Chicago

PARSIDUODA labai pigiai 2 kar
vės, iš priežasties moters ligos. Ga
lima matyti savininkų nuo 5 valan
dų vakare ir nedėliomis

J. V.
15649 Marshfield Avė, Ilarvey, III.

PARDAVIMUI 4 “pool tables”. 
HARRY BLOCK, 

135(5 So. Ilalsted St., Chicago

PARSIDUODA pekarnė, mes esa
me du partneriai, todėl galite )i'kti 
dalį arba visą. Biznis išdirbtas 
gerai, lietuviais apgyventoj vietoj, 
parsiduoda labai pigiai, priežastis 
pardavimo senatvė.

Atsišaukite 3548 Emerald Avė., 
Chicago, III.

AUTOMOBILTAI
P ARSIDU*() D A b e^eB?"nauj a s 

tomobilius DAdge 5 sėdynėms, 1918 
į”., vertas $1y50, parsiduoda labai 
pigiai. I .

Atsišaukite tarpe 3—<1 vai. vakare 
5437 So. Robey St., Chicago, III.

PARSIDUODA Automobilius su 5 
sėdynėms, gerame padėjime, (5 lat
rai. - įnirai ir betrė, visai nauji, 
parduosiu už labai pigia kaina.

Adam Widzeis. Auto Ren. Sho*y 
3238 So. Halsted St., Chicago, III.

RAKANDAI

PARDAVIMUI naminiai rakandai. 
Neilgai vartoti. Su pataline. Nau
ja siuvama mašina. Divonai. Visi 
daiktai: Atsišaukite šiuo adresu. 
1422 So Sangamlon St. Chicago.

TIKTAI ŠI MENESI
Už $(59 nupirksi puikų tikros sku- 

ros seklyčios setų, vartotą tiktai 30 
dienų, verias -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI
SIUNČIAMU. UŽ DYKA. Priimsime 
l.lbcrtv Boųds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Harrison st.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė

liomis nuo 10 iki 4 vai.

FXTRA BARGLNAB.
$200 (hibultu springsu Phonogra- 

las, g.fpina visokius rėk m dus, par- 
ib'o iu už S55 su rekorda s ir dei
mantinę adata. Taipgi vėliausios 
mados i ai .indus 5 kambariams, 

.arba id tkirai. puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas,, mie 
ganiojo kambario setas, davenporl, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir tt. parduosiu už blle tei
singų pasiūlymų. Nepraleiskite šių 
bnrgenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUOIM 4 ruimu fornišiai. 
Parduosiu pigiai. Priežastis pardavi
mo isvažuoju i 1 ietuvų.

Atsišaukite D. M.
*♦31 \V. 29th St. 2nd II. l'ro:*!, Chicago

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 2 akrų 

trąšios vaisingos žemės ant South 
Side daržu. Remia labai pigi. Klaus
kite Mr. Smith. Room 20(5, 219 So. Dearborn st., Chicago.

ANT pENDOS kampinis štoras su 
4 pagyvenimo ruimais, geras dėl bl
le bizdio Remia pigi lietuviais ap
gyventoj apielinkėj

E AFELD, 
1959 W 21 st Place, . Chicago, III

.. De Kalb, III. — Bendrovės krau
tuvė ant remtos ‘— su visais Įtai
symais, vidui, lentynos, “show ra
sai” ir “Ic.e Bo.x” Pigi randa Lie
tuvių apgyventa vieta. Del tolesnių 
žinių kreipkitės

' KAZIMIERAS ČEPULIONIS, 
916 Market St., De Kali), III.

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA namas irgi 2 lotai 

ant lengvu išmokėjimų 19531 Ed- 
rook Avė irgi 65 akrų žemės netoli 

Muskegan, Mich. Apmokėsiu už 
Nwrth-West Side narna

F. W TAPĖ 
2827 N \Vhipple St. Tel Albany 9098

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, du metu kaip statytas, 4 fami- 
lijoms po 4 kambarius, su maudy
nėmis, nuo fronto sankrova bučer- 
nei ir grosernei. Neša 12 nroc. Sa
vininkas gyvena tame pačiame na
me nuo užpakalio žemai.

A. KASINSKAS, 
939 West 351h PI. Chicago. III.

PARSIDUODA naujas (5 kambarių 
namas su puse akro geros žemės. 
Galima • laikyti karvę, vištas ir au
ginti daržoves. Visi patogumai, van
duo, gražioje vietoje, arti galvekarių, 
Kaina $2,800.

J. TAMOŠAUSKIS 
10512 So. May Street. ( hi« ago, III

DIDŽIAUSIS BARGENAS PAS MUS
Turim visokios kainos namų: bran 

gių ir pigių ant lengvų išmokėjimų 
Jeigu turi vienų šimtų ($100) dolerių 
ateik pas mus, mes jums parduosim 
farmų arba namų; mes už parodymų 
nieko nerokuosime.

C SUROMSKI REAL ESTATE 
331(5 So J laistei! St Chicago

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę VVisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor, Lincoln ir Langdale pa
vietuose, VVisconsin. Ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite į mane bite kokių die
na po šešių vai. vak.

Anton Paulick,
807 Lincoln Avė., Rockford, IIi

ČIA JUSU PROGA80 akru arba daugiau išdirbtos 
JUODOS žemės viduriniam Wi.skon- 
sine. Mes pastatysime jums naujų 
jų NAMA, naujų BARNE ir ŠULINI 
už tuos pačius pinigus. Taip kaip 

parodyta ant paveikslo. Duosime 
ant kiekvieno 10 akrų VIENA G()LJ 
STEIN KARVE arba daugiau. 10 

li etų ant išmokėjimo, čia vjskas ant 
vietos: geri keliai, arti miesto, kri- 
mernės, telefonai, mokyklos, tingai 
Atsišaukite.

STANISLAVAS SOKALSKIS
29 So. La Šalie St., 3 floras, Room 

33(5 arba vakarais ir nedėliomis' 
3343 Lowe Avė., Chicago, UI.

PARDAVIMUI 8 kambarių muro 
naneVs ir,du lotai $2500. Pigini. 
3618 So. Uoion Avė.. Chicago.

PARSIDUODA mūrinis namas ant 
3 pagvveni”’u su visais intaisvmais 
ir elektra. Namas randasi labai gra
žioj vietoj: parsiduoda už labai ma
ža kainų atsišaukite greitai pas sa
vininkų

C SUROMSKI
3346 So. Halsted St. Chicago

N A Ū J I E NO8, CHtBKgO. T1«
____ NAMAI-ŽEM6
PAHHAVIMl'l namus ir lotiA, nn- 

iras iš 7 kambarių.
2239 So. Irvihg Avė., Chicago.

Tarp 22 ir 23 gatvių.

PARDAVIMUI l'.i i'i.i, SO akrų. 
Visa išdsrbla ir apsėta. Dauguma 
namų nui.ji. Myle ir pusė nuo mies
to ir geri s mokyklos. Kama $(5000 
su javais, $5000 be javų. Antrašas;

TOM KULEV1Č 
19’6 Union Avė., Chicago.

2 ras fintas iš ii/.p.’l-.r ,io

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTHAS MOHTGAGE.

Aš turiu privatiškų Fondų dėl ln- 
vestinimo i antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

II. O. MULKS.
Room 1117 llerris Trust Bldg. 
III W. Monroe Si. Tel. Central 88.30 
t____________________________ ____

MOKYKLOS

< riA5TĖQ 5Y5TEI1 >
V r

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrioku ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
nias padarys jus žinovu i triunp* 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-designing ir sluvinu 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii 
kų patyrimą kuomet Jus mokysitė? 
g Elektra varomos mašinos muši 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti i 
pamatyti mūšų mokyklą blle laiku- 
dienų Jr vakarais ir gauti speciali* 
kai pigių kainų.

Pelrenos daromos pagal Jūsų mit 
rą — bile stailės arba dydžio, iš b’ 
le madų knygos.
MĄSTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kaanicka Perdčtini* 
190 N. STATE STBEET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES 

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Potrenų Kirpimas, De
signing, deJ biznio jr namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1(543

SARA PATEKi Pirmininkė

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS ____

Rytmetinės žvaigždės^Pašalpos ir 
pasilinksminimo Kiiubo valdyba:

J. Chepaitis, pirmininkas, 
1(851 N. Oaklev Blvd.

T. Sabiecki, pinu, pagelbininkaš,
;> 2042 Homer str.

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

J. tinsimas, iždininkas, 
1845 N. Ilovne Avenue

J. Kitchas, finuwvi r.ųštininkas, 
364(5 Hainmon Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirmų ket- 
vergų kiekvieno mėnesio, Liuosy- 
bės svetainėje 1822 V/abansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

CTCFRO I IET. VYRŲ IR MOTFRŲ 
APŠVIETOS DB-.1OS NAUJOJI 

VALDYBA .----  4
Agota Kaminskienė, pirm..

143(5 So. 48th Ct., Cicero, III. 
Juozapas Takazauskas, Vice-prez..

1404 So. 48 Ct.. Cicero, UI.
S. A. Vasiliauskas, Prot. rašt.,

130^ So. 50th avė., Cicero, III.
V. Shileika, Fin. sekr.,

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

1500 So. 48 Ct.. Cicero, UI. 
, Iždo globėjai: V. Stanislovaitė, 
1334 So. 48 ave„ Cicero, UI.; A. Do- 
čkienė, 1225 Sn. 50 avė.. Cicero. III.; 
J. Marazas, 1530 So. 49 avė., Cice
ro. III.
T. Bartkus, maršalka.

1500 So. 48 Ct.. Cicero, III. 
C. Tuskienis. ()r«. Užžiur..

1225 So. 50 avė., Cicero, III.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS
LIETUVOS

Valdyba 1919 metams

Ed. Čepulis, pirm.
4028 So Artesian Avė 

M. Laudanskis. pirm, pagelb.
1439 So 50th Avė, Cicero 

Ig. Žilinskas, ntit. rašt
2351 Hamburg St, 

I'rank Mieklin, turtu rašt.1906 So. Union Avė 
Chs. Maskin, kasierius

668 W. 18th St, 
Ant. Selemonavičins, ligonių apiek, 

1823 So. Peoria St 
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

nedčldienį kiekvieno mėnesio, Ima 
vai po pietų, Jul Malinausko svotai 
nėję, 1843 So. Halsted St

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APŠVIETA 

Valdyba 1919 metų.

Pirmininkė M. Dundulienė.
1915 So. Halsted St 

Pirm, pagelbininkė K. Katkevičienė 
2252 W. 22nd St. 

Nutarimų raštininkė J. Pnbarškienė, 
2928 W. 40th PI. 

Finansų raštininkė J. Jaznvition^, 
3125 W. 38th St. 

Iždininkė P. Balb‘k>enė
3543 So. Union Avė. 

Kasos globėjos:
J. Ramnauskionė. 38’0 Lowe Avė. 
A. Yuškienė, 3228 W. 38th St. 
Maršalka K. Urbenė,

3313 Union Avc»

Knygė S. Staslukytė,
.3239 Emerald Avė.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS

PidtimaslH Komitetas
A. Petratis, pirmininkas 

3343 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius,, iždininkas

1(517 N. Winchester Avė.
J. Degulis, sekretorius 

2228 Coblenz St.
Komiteto nariai:

P. JakavIČin, 927 \V. 33rd PI.
J. Gustaitis, 285(5 W. 38tb PI.
J. Vilis, 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

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

Susirinkimai atsibuna kiekvienų 
mėnesio pirmų pvnkladienj F. She- 
dvvillo svetainėje, 341 E. Kensing- 
toli Avė., Kensington, III.

Valdyba 1919 metu:
Prez. D. Shatkus,

213 E. Kensington Avė. 
Viee.prez. Jonas VVilkas

206 E. 116tb St. 
Iždininkas W. Markauskas.

.355 E. Kensington Avė. 
Prot. Rašt. I'. Grigula,

10111 So. Went\vorth Avė.
Turtų Rašt. W. Dargis

10520 So. sState St.
Norintjs prisirašyti atsilankykite 

į susirinkimą. Instojimas pagal am
žių ir konstituciją.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DĖ STĖS 
Valdyba 1919 —metų

Priminninkas Juozapas Rūta,
3131 So. Emerald Avė, 

Vice-pirmininkas Antanas Strolic, 
2018 So. Peoria Si, 

Nu|. rašt Kazimieras Demercckis
.3.327 .So Wa!lace St 

Fin. rašt, Vincentas Buiskas,
1520 —<49th Avė., Cicero, 

Knygų globėjai:
Feliksas Ardriaiiskas

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

4023 So. Montgomery St 
Kasierius Antanas Antanaitis

819 West 35lh St.

RURSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA;

A. Chepaitis, pirmininkas, 
1812 \V. 15th St Cicero. III.

V Prusis, pirm, pageli),
1649 Girard St

Ig. Žilinskas, Nut Rašt,
2351 Custer St,

P. Galskis, Fin. Raštininkas, 
1356 Hoyne Avenue.

J. Katilius, Kasierius, 
1(585 Mihvaukee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmų pėtnyčią 7:30 valandų vakare 
Unijos sv-’ainėje. 15(54 N. Robey st. 
prie pat Mihvaukee avenue

Lietuvių Kriaučių Kiiubo Savitar
pinės Pašelpos, valdyba 1919 metų.

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

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

T. Kalpokas, nutarimu raštininkas
1839 Wabansia Avė.

V. Briedis, tur’u raštininkas.
1049 N. Marshfield Avė. 

Just. Antanavičia, iždininkas,
1719 Eilėn St.

H. Rnuskiniutė, kont. rašt.
1652 Wabansia Avė. 

Fr. Ka'bi’is ir J. Valiulis, iždo glob. 
J. Dauginis, maršalka.
G. II. Moklenhauer. dak. kvotėjas.

1554 \V. Chicago Avė. 
Susirinkimai atslbuąa pirmą se

redų kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 VVųbansia Avė.

VALDYBA 1919 METAMS:

S. Daneliavičia, pirmininkas, 
1(517 N. Winchester Avė.

V. Prusis, vice-pirmininkas, 
1649 Girard St.

J. Kalpokas, nut. raštininkas
1839 \Vabansia Avė.

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

V. Briedis, turtu raštininkas,
1049 N. Marshfield Ąve. 

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

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

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

1739 S. Halsted St.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES 
pašalpos ir pasilinksminime 

KLIIJBO VALDYBA:

J. Petrauskas, pirmininkas, 
1747 North Avė.

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

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

M. Žukas iždininkas,
1608 North avė

Z. Lankas, finansų raštininkas, 
1621 Girard street 

Susirinkimas atsibuna pirmą ketver
tų kiekvieno mėnesio Liuosybės sve
tainėje, 1824 Wnbansia avė., 7:30 v. 
vakare. .

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
RHBBOYGAN. WIS. VALDYBA

Juozas Rukauskas, pirmininkas, 
1424 So. lOth St

Justinas

Antanas

Pranciškus Makarevičia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė. 

Motiejus Baltrušaitis, prot. raštl 
1602 Indiana 

Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadway avė 

Pulką, iždininkas, 
1128 N 8th St

Andrius Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. 10th St.

Antanas Dielininkaitis. Iždo globėjas 
1124 High avė. 

Motiejus Žemaitis, maršalka, 
1309 Rroadvvay avė 

Susirinkimai atsibuna kas pirma 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagh 
Hali svetainėje.

NAUJA VALDYBA DRAUGYSTES 
2 LIETUVOS BALSAS. 

Kenosha, Wis.
1919 metams

Pirm., Kaz. Brazevičius, 
402 Lincoln Street 

Viee-pirm., Ig. .laseliunas,
9(50 Jenne Street.

Prot. sekr., Jonas Sereikis, 
9(50 Jenne Street 

Fin. sekr., Kaz. Orlauskas,
818 Jenne Street 

IŽdin., Ig. Orllckis,
.313 N. Sheridan Road 

Iždo globėjai:
Juozas l’oška, 

809 Albert Street 
M. Songaila,

ū53 Market Street 
Maršalkos:

Jonas Kasiulis, 
653 Gardcn Street

M. Neknišas,
420 Orange Street 

Teisėjas Antanas Bubele,
313 Quince Street 

Vėliavanešiai: 
Juozas Jurevičius,

* 152 Main Street
Petras Milauskas,

‘ R. 1 Box 56 
Durininkai:

N. Janavičia,
614 Market Streel

Ben. Kančias, 1
274 N. Chicago Street

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Pašei)), viršininkų antrašai ant 1919.

S. Danilevičių, Pirm.
1(517 N. Winchester Avė. 

V. Prusis, Viee-pirm.
1649 Girard str.

J. Kalpokas, Nut. rašt.
1X39 Wabansia avė. Kaz. Navickas, Ižd.

1737 Winchester avė. 
V. Briedis, Turtu rašt.

1049 N. Marshfield avė. 
Ang. Chepukienė, Kontr. rašt.

1(548 W. Division str. 
Ign. Chernauskas, Iždo Glob., 
X. Shaikus, Iždo Glob., 
Juoz. Dauginis,
A. Montvidas, Daktaras Kvot.

Draugijos susirinkimai atsibuna 
kas antras nedėldienis kiekvieno 
mėn. Zvviązek Polek svet., 1.315 N. 
Ashland Avė.

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

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

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

K. J. Pelroks, Nut. Bašt.
3422 So. Lowe avė.

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

J. Žilvitis, ižd. 
t 841 W. 33 st.

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 Mačiulskicnė. nut. rašt.
11927 Union Avė. 

Andrius Statkus, turtų rašt.
120 Union Avė. 

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

Stasys Boreika, duoklerįinkis
1182(5 Lowe Avė. 

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

Vincas Kaličius, organizatorius,
835 W. 122 n d St. 

Petras Laukis, durininkas,
12143 Green St.

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

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA

Juozapas Šimkus, pirmininkas, 
10707 Wabash ava

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. 111

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimas laiko kas pirmų pėtnyčią 
kiekvt’eno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedvvillo svetainėje, 341 Kensin
gton avė.. Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urteitis

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

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

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

K. Baltremns, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė.

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

F. Shedvillas, kasierius,341 Kensington Avė.
Draugystes susirinkimai atsibuna 

paskutine pėtnvčią kiekvieno mene
sio F. Shedvillo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

Lietuviu Janitorių Vyrų ir Moterų 
Pašelplnio Kiiubo valdyba 191S me
tams:

N. VVilimaltis, pirmininkas
3154 Douglas Rlvd. 

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

Fabijonas Striško. nut rašt., 
4255 Richmond St. 

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

Mykolas Kaziunas, iždin.
3959 W. iGth St. 

Susirinkimai būna kas antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, 1 vai. no 
pietų, John Engei Svet., 3720 W. 
Harrison St.

Utarninkas Gegužės 13,1919

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontrektorius. Dengiu vi 
sukins popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu bla
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
-— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Cbi- 
eugos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Shecl Metai Worka
2106 W, 24th St Tel Canal 4802

........................ ...........— ■<■ ■■ ■■■h- 'i ".i. .........

DRAUGIJOS
Lietuvių Darbininkų Dr-jos 

AMERIKOJE.

Nauji Valdyba:
J. Zautras, pirm.,

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

526 N. Robey St.
A. Mazetis, nut. rašt.

731 W. 18 St.
F. Girdwainis, Fin. rašt.

2000 S. Halsted St. 
1). Shemaitis, Kas.

1750 S. Union Avė.
Susirinkimas būna kas antrą su

imtos vakarų kiekvienų mėnesį 8:00 
vai. vak. D. Shemaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.

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

H. Labanauskas, Pirm., 
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė.

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct.

Juozas Baubonis, Fin. sekr. 
726 Park Avė. 

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė.

Juozas Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Racine, Wis.

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

Vladas Bielskis, Organiz., 
267 Mihvaukee avė.

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

Metiniai komitetai VI. Bielskis i) 
Juozas Vaičiulis.

LIET. MYL. DR-STES VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 W. 34 st.

Antanas Strole, Pirm, pag.,
2018 So. Peoria st.

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

Vinc. Buiskas, Fin. rašt.,
1520 So. 49 avė., Cicero, 111. 

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

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

Ant. Burba, H kas. glob.,
2947 \V. 39th St.

Kaz. Vaitkus, Maršalka,
833 W. 33rd Place 

Ant. Antanaitis, Iždin.
819 W, 35th Street

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
subatos vakarų kiekvieno mėnesio, 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., Chicago, III.

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

——H**"

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 W. 15-th St., Cicero, III.

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

J. Kalnine, nutarimų raštininkas, 
1965 Evergreen avė.

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

J. Katilius, iždininkas, 
1685 Milwaukee avė. 

Susirinkimai atsibuno pirmą pėt
nyčią kiekvieno mėnesio, Unijos sa
lėje, 1579 Wilwaukee avė. 7:30 v. v.

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

Juozas Rukauskas, Pirm.,
1424 S. lOth st.

Fr. Makarevičia, Pirmi nad.,
1618 Huoron avė.

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

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

Mot. Benionis, Iždin., 
1424 So. llth St.

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

Juoz. Svitlauskas, Iždo glob.,
<623 Indiana avė.

Jurgis Montvila, Maršalka, 
1336 Erie avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio, Eagle 
Hali svet. *

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

Frank Sadauskis. pirmininkas, 
1522 — 49th Avė.. Cicero, 111. 

Kazimieras Bladikas, vice-prez.. 
Antanas Morgevich, prot. raštinink., 

1923 S. Union Avė., Cicero, III. 
Izidorius Wedeckis. fin. rašt.,

555 W. 14th St. City. 
Juozapas švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekunas, 
Antanas Žičkus, pirmas maršalka. 
Gco. M. Chcrnanckas, antras marš., 
Kaz. Bladikas, ligonių Aniekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”




