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Vok ie iija nesirašy 
sianti po taika

True translntlon filed wlth Ihe post-1 
ninster ai Chicago, III. May 14, 1919 
as rcquired by the uct of Oi t. 0,1917

SOCIALISTAI APIE TAUTŲ 
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nių, kurios dar labiau paniekįs 
Vokietiją iki laipsnio, kuris yra 
tik užmenamas taikos sutarti
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KUNIGO GASPADINĖ PASIŲ 
STA BEPROTNAMTN.

Vadina sutartį imperialistine 
taika.

True Iranslullon liled wilh Ihe pusi- 
nuister nl (’hicaMo, III. May 14. 1919 
as rcquired by the net of Oct. G, 1917

KVIEČIA VENGRIJĄ 
I TARYBAS.

Nepriklaus. socialistai už pasirašymą
Soc. Internacionalas smerkia taiką

Vokėtija paverstų kalėjimu, sako kancleris.
Gręsia min'sterių krizis

VOKIETIJA NEPASIRAŠYS PO 
DABARTINE SUTARTIM.

Sako7 Scheidemann. Vokietija 
pavirstų į vieną didelį 

kalėjimą.

• True trnnslution filed with the post- 
inasler at Chicago, III. May 14, 1919 
as reqtnTed by the act of Oct. 6.1917

DEMOKRATAI IR CENTRAS
GRĄSINA PASITRAUKIMU 

Iš VALDŽIOS.

BERLINAS, geg. 12. — Kanc
leris Scheidemann kalboje šian
die prieš nacionalį susirinkimą 
užreiškė, kad jo valdžia neda
rys taikos talkininkų nustatyto
mis sąlygomis.

“Ši sutartis,” sakė jis, “impe- 
rialės valdžios nuomone yra ne- 
priimtina. Aš negaliu tikėti, 
kad šis pasaulis galėtų pakęstii 
tokį dokumentą be šmiksmo mi- 
lionų žmonių visose žemėse, be 
skirtumo |>artijų. šalin šiuo 
žmogžudingu sumanymu.”

Kanclerio Scheidemann užrei- 
škimas iššaukė tarp susirinki
mo narių, publikos ir presos ga
lerijoj audrą aplodismentų ir 
sveikinimų.

Kancleris pasiekė čiukurą sa
vo pranešimo apie taikos sąly
gas už 10 m imi tų nuo pradžios 
kalbos.

Kancleris sustdp savo kal
boj ir paskui smarkiai ištarė žo
džius, kuriais paskelbė Vokieti
jos valdžios atmetimą Versail
les sąlygų.

Tik Haase frakcija 
tylėjo.

Išėmus H|ik nepriklausomuo
sius socialistus, vadovaujamus 
lliifįo Ilsaitso, -visos frakcijos su- 

sirinkime pakįlo ir triukšmin
gai sveikino. Susirinkimas lai 
kinai laiko posėdžius Berlino 
univeusiteto susirinkamų salėj 
prie Unter den Linden.

Po kanclerio kalbos įvairių 
partijų vadovai, išėmus Haases 
grupę, laikė kalbas, kuriose jie 
užreiškė, kad remia valdžią

Kancleris apibudino taikos 
sutartį kaipo “bjaurų ir žmog- 
žudingą” dokumentą. Jis sakė, 
kad ji padarytų iš Vokietijos 
milžinišką kalėjimą, kuriame 
60,000,000 žmonių turėtų dirbti 
dėl pergalėtojų karėje. Kancle
ris sako, kad Vokietijos pirkly- 
ha butų užsmaugta.

Jis kritikavo prezidentą VVil- 
soną ir sakė, kad prezidentas sa
vo pozicija suvylė Vokietijos

Jei bus pasirašyta po taika.

PARYŽIUS, geg. 13. — Va
dovai dviejų Vokietijos demo
kratinių ir centro partijos pra
nešė kancleriui Scheidemannui, 
kad jos ištrauks savo atstovus 
iš valdžios, jei kabinetas nutar
tų pasirašyti po sutartim, — pa
sak per Basclį gautos Berlino ži
nios.

True Iranslntion filed wllh the nost- 
nuislcr at Chicago, III. May 14, 1919» 
as required by the net ot Oct. 6,1917

VOKIETIJOS NEPRIKLAUSO
MIEJI SOCIALISTAI Už PASI

RAŠYMĄ PO TAIKA.

Smerkia žiaurumą taikos sutar
ties, bet nemato kitokio 

išėjimo.

BERLINAS, geg. 12. — “Net 
jei nebus padaryta svarbių per
mainų Versailles prasidėjusių 
tarybų, nepasilieka kito išėjimo, 
kaip nusilenkti prievartai ir pa
sirašyti po sutartim,” sako šįryt 
išspausdintas partijos organe 
Die Freiheirt Nepriklausomųjų 
partijos centralinio komiteto at
sišaukimas.

“Nepasirašymas,” saka to- 

Hail atsišaukimas, “reiškia pasi- 
laikymą musų karės belaisvių, 
užėmimą musų žaliosios mėde- 
gos distriktų, susiaurinimą blo
kados, bedarbę, badą ir masi
nę mirtį. Nuo pasekmių bai
siausiai nukentės tik proletaria
tas.

“Taika, kaip ne sunki ir pries- 
paudinga ji butų, yra reikalin
ga įgijimui galimybės atbudavo- 
jimo musų socialiu ekonominio 
gyveninio dvasioje revoliucinio 
proletariato.”

Atsišaukimas prasideda smer
kimo aštrumo taikos sąlygų. Jis 
užsibadgia kvietimu viso pasau
lio darbininkų susivienyti prieš 
kapitalizmą už pasaulinę revo
liuciją.

PALIEPS NESIRAŠYTI.
BASEL, geg. 13. — National 

Zeitung Berlino korespondentas 
praneša, kad kancleris Scheife- 
mann pasakęs šiandie žurnalis
tams, jog Vokietijos valdžia pa
lieps savo delegatams nesirašy-' protestavinuu prieš ^imperia- 
tb po taikos sąlygomis dabartį- listines ir kapitalistines taikos 
nėję jų formoje.

VOKIETIJOS SOCIALISTAI 
PROTESTUOJA.

BERLINAS, geg. 13. — įvai
rios socialistų frakcijos šiandie 
sušaukė viešus susirinkimus už-

sąlygas.

PARYŽIUS, geg. 13. — Tau
tu lygos santarvė internaciona- 
lių socialistų išleistame prane
šime, kritikuojančiame sąlygas 
ir santarvę, yra apibudinama la-1 kvietinio paskirti delegatus pa- 
biau kaipo lyga valdžių ir virš- si rašymui po taikos sutartim, 
intinkų, o ne kaipo žmonių ir bet čia manoma, kad Belą Kun, 
parlamentų.

Tvirtinama, kad santarvė y- 
ra greičiau įnagiu pergalėtojų 
koalicijos, valdomos penkių di
džiųjų valstybių, o ne organas 
internacionalės teisingystės, ku
riame visos tautos turi turėti tai- 
kg.

Po pranešimu pasirašo Ber
no darbo ir socialistų konferen
cijos paskirtoji komisija studi
javimui sutarties ir santarvės.
Reikalauja priėmimo Vokietijos 

ir Rusijos.
Pranešimas sako, kad nepri

ėmimas į tautų lygą Vokietijos 
ir Rusijos turi būti tuojaus ati
taisytas, jei norima padaryti ly
gą veikminga panaikinime ka
rių.

Taipgi' kritikuojama aprube- 
žiavima-s Vokietijos ginklavimo
si be pavartojimo suvaržymų 
kitoms šalims ir darbininkų ati-

en-PARYŽIUS, geg. 12.
grijos valdžia dar nepriėmė pa- 

t

valdžia su džiaugsmu pasinau
dos šia proga užmezgimui ry
šiu su išlaukiniu pasauliu.

Nesenai talkininkų atstovams 
Viennoje buvo paliepta vykti 
į Budapeštu į teikimui pasiūly
mo.

True translation filed wi1h Ihe post- 
ninster ai Chicago, UI. May 14, 1919 
as rc(|iiired by the act of Oct. d, 1917

KO GI JI LINDO?

Portugalija . skuhdžiasi. esanti 
sunaikinta.

PARYŽIUS, geg. 13. — “Tai
kos sutartis, kaip dabar ji stovi, 
palieka Portugaliją sunaikinta,” 
pasakė šiandie pasikalbėjime 
Juan Cagas, buvęs premieras ir 
narys Portugalijos taikos dele
gacijos. “Karė lošdavo Portuga
lijai $400,000,000. Ekonomi
niai nuostoliai iš priežasties ka
rės siekė Virš $1,500,000,000, 
arba daugiau kaip 50 nuošimčių 
visų viešųjų turtų apvertinamų 
$2,500,000,000! Kadangi sutar
tis nepripažįsta, kad Vokietija 
ką-nors butų mums skolinga ir 
karės skolos pasilieka užkrautos

pavojų delei įsteigimo Lenki
jos rubežių, kuri6 peržengia 
žmonių teisę paairinkti savo im
li tinę priklausomybę ir padali
na Vokietiją į dvi atskiras da
lis.

“Stataus atidavimo šantungo anl Portugalijos, tai kaip šalis 
su nuo 40,000,000 iki 50,000,000 gajį atsigauti?” 
milionų chiniečių Japonijos eko !  
nominėn kontrolėn irgi negali
ma užfcilėti,” sako pranešimas.

Kaslink Saar klonio praneši
mas pripažįsta teisingumą Vo
kietijos vertimo aprūpinti Fran- 
ciją ir Belgiją anglimis at* 
llygininuii už sunaikinimą ka
syklų, bet išreiškia nuožvalgą, 
kad susitarimuose apie admini
straciją slepiasi atidalinimo tik
slas.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 14, 1919 
as reqiilred by the act of Oct. 6,1917

ŽINĄS VISUS UŽGANĖDINAN
TĮ KOMPROMISĄ.

Išskkdinimą Vokietijos ko
lonijų socialistai skaito, kaipo 
“imperializmą, užsiganėdinantį

Pranešimas užsibaigia:
“ši taika nėra musų taika, ša

lims vis dar tebegręsia politika 
pergalėtojų daliu ties grobiais be 
atsižvelgimo į pasekmes.”

Time trnnslallon filed w«*h the pnM. 
nuistcr at Chicago, III. May 14, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917
TALKININKAI PRISIRENGĘ 

VERŽTIES VOKIETIJON.

LONDONAS, geg. 12 
teris patyrė, kad atsitikime Vo
kietijos atsisakymo pasirašyti 
po taikos sutartim, ko visgi ne
sitikima, visi kariniai prisiren
gimai tapo padaryti talkininkų 
armijoms veržlios tuo pačiu bu
do, kaip kad jie butų darę, jei 
Vokietija nebūtų priėmusi 
šių paliaubos sąlygų.

Reli

I PARYŽIUS, geg. 13. — Ame
rikos ambasadorius Italijoje, 
Thomas Nelson Page šiandie 
po piet. įteikė prezidentui Wil- 
sonui kompromiso pieno, sulig 
kurio, Page mano, prezidento 

j pricipai bus išlaikyti ir Italija 
liks pilnai užganėdinta.

Pranešama, kad jis yra pasi
rengęs pasakyti prezidentui Wi 1- 

sonui, kad Italija turi atsiekti 
savo pilną teritęrialį programą, 
arba kils ten revoliucija.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 14, 1919 

rcquired by the act of Oct. 6,1917

VOKIEČIAI E6Ą GIN
KLUOJASI.

hs

ni u-

BERLINAS, geg. 13. — Dan- 
zigo “koridorius” pavirto į ne
ramumo vulkaną.

Vokiečiai Rytų Prūsijos gin
kluojasi nou galvos iki kojų ve
dimui smarkios kovos su len
kais Lenki jai atiduotoje apygar
doje.

Visų Rytų Prūsijos miestų vai 
džios persergsti civilius įmones

U'užsidaryti savo duris ir būti vi
duje.

Laukiama tikrai įvykstiant 
kares “iki galo.”

PARYŽIUS, geg. 11. — 
Vokietija bus priversta priimti

Kad

ORAS.sąlygas, arba ji susilauks dar aš
tresnių sąlygų sutarties, yra tik
ru. Atsisakymas iš Vo
kietijos pusės pasarašytįj die; ryto giedra ir šalčiau, 
po sutartim privers talki- Saulė teka 5:32 vai., leidžia- 
ninkų valdžias griebties priemo- si 8:03 valandą.

čiedra ir biskj šilčiau šian-

TRAVERSE CITY, Mieli., geg. 
13. — Kunigo gaspadine Stanis
lava Lypczinska, kuri yra kalti
nama užmušime 11 im tų atgal 
šv. Izidoriaus vienuolyne vie
nuolės Marės bando nuduoti ar 
tikrai yra beprote, Todėl teis
mas paliepė ją pasiųsti laikinai 
beprotnamiu, kur ji bus tyrinė
jama daktarų. Tyrinėjimas tę
sis mažiausia savaitę laiko ir jei 
bus nuspręsta, kad ji yra pilno 
proto, jos bylos nagrinėjimas 
tuo bus atnaujintas. Ji jau per 
kelias dienas kalėjime nieko ne-

Kunigai deda visas pastangas 
kad jų išteisinus.

7 ŽMONĖS UŽTROŠKO 
NUO GAZO.

CHICAGO, geg. 13. — Bėgy
je pastarųjų 48 valandų Chica- 
goje užtroško nuo gazo 7 žmo
nės, o keli pritroško, kurių tū
li gal ir pasveiks. «Tarp užtroš- 
kusių yra turtinga našlė Mrs. 
Bert Stoll, 5638 Michigan Avė. 
Manoma, kad ji pati nusižudė.

Tr»ie •ranslafion filed v i t n the pnst- 
mastei* at Chicago, III. May 14, 1919 
as reųuired by tlie act of Oct. 6,1917

MOTERŲ TAIKOS KON
FERENCIJA.

ZURICH, geg. 12. — P-lė Ja
ne Addams iš Chicago šiandie 
pirmininkavo atidaromame po
sėdyje Moterų Internacionalės 
Konferencijds Pw*h •

Konferencija svarstyžs apie 
darbą taikos konferencijos Pa
ryžiuje ir tautų lygos santarvę 

išdirbs pasiūlymus apie lega- 
moterų poziciją politiniame 
ekonominiame gyvenime.
10(1 delegačių, atstdvaujančių

13 šalių dalyvavo šiandie.

ir
ię
ir

REIKALAUS IŠGULDINfiJIMO 
ANGLŲ KALBOJ.

yVASHINGTON, geg. 12. — 
P. P. Claxton, švietimo komisio- 
nierius pasakė šiandie, ameriko- 
nizavimo konferencijai, sušauk
tai vidaus reikalų departamen
to, kad visose mokyklose Suv. 
Valstijose^ viešose,' (privatinėse 
ir parapijinėse, visas mokinimas 
turi būti atliekamas anglų kal- 

boj ir kad privatinės ir parapiji
nės mokyklos turi mokinti tų 
pačių dalykų, ką ir viešosios!

Girdi be žinojimo anglų kal
bos niekas negali patapti ameri
kiečiu. Tečiaus įvedant išguldy
mą anglų kalboj nesą norp kad 
ateiviai užmirštų savo kalbą, ar 
susiaurinti žinojimą.

Konferencijoj taipgi buvo ra
ginama įvedimas valdžios prie
žiūros visų mokyklų.

Vidaus reikalų •departamen
tas ir konferencija išdirbinėja 
įstatymus amerikonizavimui, 
kurių priėmimo bus reikalauja
ma iš sekamo kongreso.

MOTERŲ LAIMĖJIMAS 
HOLANDIJOJ.

HAAGA, geg. 9. — Augštes- 
nysis butas Holandfjos parla
mento šiandie didžiuma balsų 
priėmė moterų balsavimo bilių.

2 NUSIŽUDĖ.

JANESVTLLE, Wis. — As- 
t^onomas L. O. Bowen pasikorė 
savo ukėj. Sankroviminkas C.

i Johnson nusišovė.

Tiue Iranslnllon filed uith Ihe post-master at Chicago, III. May 14, 1919 
ns roquired by Ihe nei of Oct. 6,1917

Vokiečiai apleis Lietuva
Vengrijos Komunistai stiprėja

VOKIEČIAI APLEIS LIETUVĄ 
1R LATVIJĄ.

BERLINAS, geg. 10. — Atsa
kydama į Anglijos valdžios no
tą Vokietija prižada evakuoti 
Latviją ir Lietuvą, dvi iš šiaur
vakarinių provincijų, kurias jos 
armijos užėmė laike karės ir 
kurios vis dar tebėra užimtos 
vokiečių kareivių. Paskelbimas 
padaryta apie tai šiandie vėlai.

Vokiečiai gyventojai Rytų 
Prūsijoj yra užsirūstinę taikos 
sutartim, kuri atiduoda dalį pro
vincijos Lenkijai. Bijomąsi su
mišimų.

True translation filed with the post- 
iraster at Chidago, III. May 14, 1919 
as reąuired by the act of Oct. C, 1917

IR JUODAŠIMČIAI ŽADA
“LAISVĘ.”

Gen. Denlkin pranešė talkinin
kams savo programą.

LIETUVOS “VALDŽIA” 
BICIUOL1UJASI SU LENKAIS.

PARYŽIUS, geg. 12. — Nuo 
lenkų kareivių užėmimo Vil
niaus ir Lenkijos valstybės gal
vos, gen. Pilsudskio, proklama
cijos, santiikįai tarp lenkų ir lie
tuvių |yrs1darę draugiškesni. 
Lrrtllvos valdžia, kurios sėdyba 
yra Kaune, pasiuntė misiją į 
Varšuva. €

True translation filed with Ihe po«t 
master at Chicago, III. May 14, 19lf 
as rcąuired bv the act of Oct. G, 1917

VEUfiSIJeJE

PARYŽIUS, geg. 13. — Gen. 
Denikin, galva kazokų anti-bol- 
ševikiškos valdžios pietrytinėj 
Rusijoj pranešė savo programą 
talkininkų valstybių atstovams. 
Svarbiausi dalykai programe y- 
ra sekami:

Tęsimas kovos prieš bolševi
kus.

Atsteigimas tvarkos ir įstaty
mų.

Atbudavojimas suvienytos ir 
nepadalinamos Rusijos.

Sušaukimas nacionalio susi
rinkimo, paremto visuotinu bal
savimu.

Didesnė apygardynė autono
mija ir įsteigimas savy va Idos di- 
itriktuose.

Civilė ir religijine laisvė
Ūmios agrarinės (žemės) re

formos.
Priėmimas priemonių kurios 

ipgintų darbininkus nuo kapita- 
istų sauvalės.

ANGLIJOS LAIVYNAS 
HELSINGFORSE.

RUMUNAI SUSIJUNGĖ 
SU CECHAIS.

BASEL, geg. 11. — Rumuni
jos ir Čecho-Slovakijos spėkos 
kurios įsiveržė Vengrijon, prisi
artino prie viena kitos laike sa
vo operacijų ir talkininkų vai 
džios nusprendė, kad butu iš
mintingiau nustačius tų dviejų 
spėkų okupacijos zonus. Nusta
tymas rubežių tų zonų jau yre 
daromas.

LONDONAS, geg. 13. — Dvi
dešimts Anglijos karinių laivų 
atvyko į Finlandijos uostą Hel- 
tingfors. Laukiama laivynio 
veikimo prieš Kronštadtą, juri- 
ię tvirtovę, ginančią Petrogra-

Gen. Skoropadski Stockholme.

KOMUNISTŲ VALDŽIA 
STIPRĖJA.

VIENNA, geg. 12. — Prane

bėgyje pastarųjų kelių dieni 
Vengrijos komunistų valdžioj

Sulaikymas rumunų besiver- 
žimo padrąsino kdmunistus, ku
rie mano, kad rumunai užsibrė
žė daugiau negu jie gali atsiekti 
jei jų tikslu buvo užimti Bu
dapeštą. Rumunai tečiaus su
sijungė su čecho-slovakais ir at
kirto komunikaciją tarp Buda 
pešto ir Rusijos per Ukrainą.

Taikos tarybos Paryžiuje la
bai sekamos kojinumstų vald
žios. Volksstimme ir kiti Bu
dapešto laikraščiai smerkia tai 
kos sutartį, kaipo kapitalistinę 
siekiančią prie pa verginio “mu
sų prakilnių brolių, vokiečių.”

Rekvizavo turčių drabužius.
Kadangi drabužių dirbtuvėj 

nedirba, Vengrijos valdžia rėk 
vizavo audeklus ir lovų ir šiaip 
drapanas vyrų ir moterų buržu- 
azų vartojimui daryme skalbi
nių dėl raudonosios gvardijos 
armijos.

Kopiunisti^ valdžia paskelbė, 
kad ji didžiuojasi tuo faktu, 
kad Vengrijoj nėra nė girtuok
liavimo, ne elgetavimo.

STOCKHOLM, geg. 13.
Laikraščiai praneša apie atvyki
mą į čia buvusio Ukrainos liet
mačio, genš Skoropadskio.. Gen. 
Skoropadski yra kelyje į Hel- 
dngfjors, JE^nlanifjoJĮ, kur jiis, 
nanonia, dalyvaus konferenci-

ijos bolševikus.

VIENI KITUS AREŠTUOJA.

HOBOKEN, N. Y., geg. 13. — 
iiandie buvo rinkimai miesto 
komisionienių ir jie pasižymėjo 
savo areštais.

Mayoras Patrick Griffin, de- 
nokralas, areštavo 120 žmo
nų, kuriuos jis kaltino repub- 
ikonų atgabentais fšNew Yor- 

’co pakartotinus balsuotojus. Pa
vieto. teisėjas Doherty tuo jaus 
juos paliuosuodavo, bet mayo
ras juos vėl areštuodavo, kol ga
linus teisėjas nepakiepė areštuo
ti patį inayorą. Areštuotasis 
mayoras paliepė korporacijų 
advokatui pareikalauti augštes- 
nio teismo, kad tasis areštuotų 
teisėją Doherty už konspiraciją 
sulaužyti rinkimų {įstatymą ir 
atsigabėniimą į miestą nužiurė- 
tinų asmenų.

Kuo butų tąs viskas užsibai
gę, nežinia, bet tuo laiku par
baigė rinkimai ir didieji “prie
šai” susitaikė.
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Kviečia visus KOMITETASLiberulis savai t

Kaina tik $1.25

SUV. VALSTIJOS

Nors visosPranešimas CHERNAUSKO DARŽE

SUOMIJA

DYKAI!

3626
3623

41199
1098

Galima gauti “Naujie 

nų” Administracijoje.

2358
3191

ir-Giccrt 
olict ku

3799
3840

šokių ant 
(irafonola 
Pridedam

• Rašykite 
nuokite.

Mažne visi mokytojai susišel
pia parama vasarinio dyk la i k io 
laiku. •

3621 
3940 
3998 
1/00 
4165 
1733 
2695

Didumas 12 X 20
Kaina $1.00

Pagerėjus algoms motery 
drabužiai geresni.

LIETUVIŠKOS TAUT. LIUOSYBftS DR-JOS
ŽMONIŲ nuo ŠĖTONO 

Labai žingeidi, su daug 

paveikslų knyga

Važiuokite iš visų dalių miesto iki 22-tros gatvės; 
22-ros karais iki 48 Avė. Iš ten Lyons karais

pašokti prie gražios lietuviškos 
i kaip sc-

20ih GENTURY MAIDS
Moteris ir merginos gali lankylis kasdieną

SURPRIZAS
Originališka šalaputriene

Skalbiamoji diena bus 
panaikinta.

Suv. Valstijų Samdymo Biu
ro surinktos skaitlinės parodo, 
kad savaitę prieš 26 dienų balan
džio, penkiolikos valstijų 32-sc 
miestuose buvo 82,600 darbinin
kų perdaug, penkių valstijų še
šiuose miestuose 2,450 darbi
ninkų buvo permaža, o keturio
likos valstijų 20 miestų darbi
ninkų buvo tiek, kiek reikėjo.

SKAITYKIT IR PLAT1NKIT 
' “NAUJIENAS” •

DYKAI!
I

Speciaiis Pavasarinis 
Pasiūlymas

Su kiekvienu nauju taeru, kurį 
jus pirksite pas mus šį mėnesį 

duokime jums

Rinkiniu parodo socialistų 
augimą.

SKAITYKIT IR PLATINKIT
‘ “NAUJIENAS”

Telefonisčių streikas parodo 
solidarumą.

.. AKYS 

.. AKYS 
.. AKYS 
.. AKYS 

. AUSYS 
..AUSYS 

. AUSYS 
. AUSYS 
,. NOSIS 
. NOSIS 
. NOSIS 
. NOSIS 
GERKLE 
GERKLE 
GERKLE 
GERKLE

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

VodeviHans Permaina.
g^nedelyj Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokesty*
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED Ir S2-ra GATVĖS

I)R. S. NAIKELIS 
gydytojas ir chirurgas 

4712 So. Ashland Avė.
Vai. 9
Nedaliomis 10

Phone Drover 7042 
Cicero office 

4847 W. 14th St.
Vai. 1—M p. m. Ncd. pagal 

Phone Cicero 39 
Rezidencija 3386 W. 661 h

Phone Prospect 8585

PASARGA: Važiuodami imkite Arch 
karus iki City Limit, o paskui Chicago . 
rus, kurie davež iki pat daržui.

Darbo padėjimas 
šalyj.

vienu atsilankymu 
mos. r”

Ateikite ir ypatiškai persitikrinki
te baigusi mokslą ir registruotą gy
dytojo Chicago, specialiai studijavu
sio galvos ligas. Specialiai gydome.
AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 

GERKLĖS LIGAS.

smulkių uki- 
yra tautininkais ir 

tvirtais socialistais.

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

Ilalstcd St., arba pas fotog-r 
rafą STANKŪNĄ.

3315 So. Ilalstcd St.

partijos 42; unijos 28; progie 
syvės partijos, 26; švedų parti
jos, 22; kjikšičicftiių darbiofin- 
kų, 2. Taigi naujame seime kai
rieji turi 112 balsų. Socialistų 
pergalė diuv tuomi pažymesne, 
kad pastaruoju seimo laikotar
piu socialdemokratų atstovai 
nedalyvavo parlamentiniame 
darbe, kadangi nckurie buvo už
mušti naminėj karėj, kiti sušau
dyti baltojo teroro laiku, o tre
ti buvo sukišti į kalėjimų, arba 
priversti buvo bėgti Rusijon. 
Socialistams balsuotojams grū
mojo toks jau pavojus kaip ir 
jų atstovams. Vienas suomių 
žurnalistas apskaito, kad nuo 

1917 m. socialistų balsai sunji- 
žėjo ant 100,000.

SouthWest Tire Company
Lietuvių Korporacija 

2038-40 West. 35th Street, 
3475-77 Archer Avė. Chicago.

Tolefonnoklte McKinley 149

Mes rokuosime jums $5.00 už .ki
šu senų bateriją ant naujos Exide

1739 So. Halsted Street 
Chicago, III.

Chicago. — Skalbiamoji dię- 
|na ir balijos bus prašalinta Chi- 
cagoję iš visų namų susirišusių 
su Chicagos Darbo Partija, jei 
IĮ įduotieji organizacijai pienai 
bus įvykinti. Yra sumanyta įs
teigti prie kooperalyvrų sankro
vų šeimynų skalbyklas, kur vi
sas darbas bus atliekama maši
nomis.

Yi|a laukiama, kad šitos koo
peratyvus skalbyklos užvaduos 
pinigus ir sumažins pragyvcirt- 
mo lėšas, boto dar Darbo par-

Pietai ir Pietryčiai. Valstijo
se: Marylande, West Virginijoj, 
North Carolinoje, Georgijuje, 
Floridoje, Alabamoje, Mississi- 
ppi, Tenncšsee, Louisianoje, 
Missioūri, Arkanais, Texas, Ok- 
lahoma,jj’ South Carolinoje, 
industrijos darbininkų pilnai pa 
kanka, tik stoka kiek darbinin
kų iant ūkių.

Pompeno pa- 
“11- 

3:20 po 
3 vaikai, 

tų, Liudvika 7 me- 
5 mėnesių, Brolis 

dvi seseris, Helena

Daugiausiai bedarbių buvo 
^Youngstown, Oliio, nes 13,(MM), 
t. y.’jų skaičius užaugo 1,000 per 

.‘/rvaitę, ir LouisvillO Ky., kame 
lig šiol darbininkų trukdavo, gi 
dabar pasirodo. 1,500 perdaug. 
Svarbesnieji bedarbių sumažė
jimai buvo Mcriden, Conn. 
1,000; Ncw llaven, 2,000; India- 
napolis, 1,000 ir Portland, Ore., 
1,200.

Apsimoka perskaityti 

kiekvienam

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

Tek Majcstic 8617. CHICAGO

Iš 58 
arba 48 
ši arba 8.7 nuoš permaža ir 20 
miestų .arba 43.3 nuoš tiek kiek 
reikia. Skaitmens yra paremtos 
ant Samdymo Biurui 3,447 di
desnių firmų telegrafo praneši-

(žinios International Labor 
Newa Service)

Sulyginant tuos skaitmenis 
su pirmesnės savaitės, pasirodo, 
kad padėjimas šiek tiek pagerė
jęs; tai išaiškinama tuo, kad 
Pietuose 
darbų.

Pasitarimai dykai
Silpnos ... 
Skaudamos 
Raudonos . 
Kreivos ... 
Kurčios ... 
Tekančios . 
Ūžiančios . 
Užkimštos . 
Skaūdanti 
Tekanti .. 
Kreiva .... 
Užsikimšusi 
Skaudanti . 
Silpna ..... 
Catarrhal 
Užtinusi ...

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

Valandos: 9—7. Nedėliomls 10—42

PARSIDUODA 
Seni

Gražiai sulankstyti 
ir surišti.

Po 1c. svaras 
NAUJIENOS 

1739 So. Halsted Street, Chict

11 a. m. 5—6 p. m
12 a. m.

Boston, Mass.
Naujosios Anglijos telefonistės 
apturėjo naudų ‘ Bostono unijai 
neserhi iškovojus pakėlimų mo- 
kesties, bet nei vienas negalėjo 
manyti, kad neorganizuotos mer 
ginos mažuose miesteliuose šiau 
riniame Vermonte ar Maine pri- 
sidės prie streikuojančių eilių. 
Tie, kurie yra apsipižinę su dar
bininkų judėjimu Naujoje Ang
lijoje, neliki, kad pramoninis 
klausimas pirmiaus kada pasie
kė kiekvienų kaimų, bažnytkie- 
tnį, |ir miestelį Naujojoj Angli
joj, kaip šitaš telefonisčių strei
kas. Dideliame telefonisčių 
susirinkime Bostone kasdien bu
vo skaitomos telegramos iš vi
sų Naujosios Anglijos kraštų, 
kurios parodo, koks ten buvo li
pas sukilęs. Paprasti ii telegra
ma skambėjo: “Šimtas nuošim
čių, meti visos keturios išėjome 
streikai!. Piketuojame nuo va
kar septynių ryto. Labai išalkę. 
Prisiųskite paše^ią.”

STANISLOVAS BUTKUS 
mirė gcg. 12 d. palikdamas didelia
me nuliūdime moterį Salomėją, duk
terį Sofiją ir sūnų Stanislovą 6 mė
nesių. /

Velionis paėjo iš Lietuvos, Kauno 
gtib., Telšių pav., Kretingos parap., 
Daktarų kaimo.

Laidotuvės įvyks ketverge, gcg. 15 
d. iš namų 3341 So. Morgan St., į Šv. 
Jurgio parap. bažnyčią, iš ten į Sv. 
Kazimiero kapines.

Kviečiame visus gimines, draugus 
ir pažįstamus atsilankyti į šermenis 
ir dalyvauti laidotuvėse.

Centro Vakarai. Youngstovvn, 
Ohio, esama 13,000 bedarbių, 
fndustrijos santykiai nenusisto
vėję. Nėra pranešimų iš Cleve- 
lando. Indianapolyj, Ind., yra 
3,(MM) bedarbių, Kentueky, Loui- 
svillc bedarbių 1,500; industri
jos santykiai aštrus trūksta 
kiek galima darbininkų ant u-

sdami rašykite Šiuo adresu: 
“Naujienos**,

1738 S. Halsted 8t., Chicafo, III

Paryžius.
kiniai suomių šeiniau buvo pa
sisek i ųi u socialistų ir kaimiečių 
partijai, įiartij 
ninku, kurie 
podraug
Stockholmo laikraštis Dagblad 
paduoda šitokių sutraugų rinki
mų: svcialisU» 80; kaimiečių

LIBERTY BONDS 
perkame 

LIBERTY BONDS
Tuojaus cash—Neatidėliojamo—Bile 

kokią sumą
$50, $100 $500 $1,000

Mokame augščiausi^ kainą.
Ypalos gyvenančios užmiestyje gali 
..atsiusti bondsus registruotuose., 

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

Ateik

Mokytoju blogai apmokami.
Madison, Wis. — Mes gauna

me tikrų žinių iš Wisconsino 
mokyklų mokytojų apie jų ai 
gas ir pragyvenimo lėšas.

PirmutenliM pcnkjosdešimts 
atsakymų į paklausimų šituo 

<i dyku pas Madison miesto pra
dinių mokVklų mokytojus paro
do vidutinę algų $807; vidutinės 
išlaidos $911.64; vidutinį neda- 
teklių $104.60.

Aukštesnės mokyklos moky
tojai išeina šiek tiek geriau. 
Pirmutiniai 32 atsakymai paro
do vidutinę metinę algų $1,133.- 
60; išlaidos, $1,069.46; f|lupinio 
$61.14.

Rhode Island ir Vermont darbi
ninkų kaip tik užtenka.

Centralės Valstijos. — Trūks
tant tikrų skaitmenų iš Ncw Yor 
ko miesto, Buffalo yra svarbiau- 
sis N. Y. valstijos bedarbių cen
tras; ten yra 8,500 bedarbių. 
Bochestery esama 3,500; Uticoj 
3,200 bedarbių. Binglilimtone, 
Yonkers ir G. Falls praneša, jog 
darbininkų tik užtenka. Indus- 
trijiniai sr. n tykiai Bochestery  j 
įtempti, o Nuvv Yorko miesto 
nenusistovėję.

E 1217
E 2225
E 2226

PASARGA: I kilus micsttis mažiftu nešiusime knip 6 rekordus 
t vž prlsiunlimą lavorij mes i.žmokam 
.JUOZAPAS F. BUDRIK.

3343 So. Halsted St., Chicago, 111

Pacific© Kraštas. $ąlygos pra
deda čia gerėti. Iš Portlando 
(Oregou) pranešama, jog be
darbių yra 1,200, vieloje 21,00 
kaip praėjusių savaitę kad bu
vo. San Francisco bedarbių yra 
4,000. Oaklande darbininkų 
pakanka, o Los Angeles bedar
bių esama 7,500. Iš Washing- 
tono valstijos pranešama, jog 
perdaug darbininkų industrijos 
darbuose, sąlygos nenusistovė
jusios ir trūksta darbininkų il
ki© ir girių darbams.

Londonas
rastis, priklausantis lordui Lan- 
sdoyvne’ui, “Common Sence,’’ 
M iko, kad “Niekas neparodo aiš
kiau to, jog moterims darbinin
kėms mokama didelės algos, 
kaip pelnai didesniųjų moterų 
drabužių sankrovų.“ Parėmi
mui šito savo tvirtinimo Com- 
mon Sensc, paduoda šitokius 
davadus: Stafford Nortlicotc ir 
Co., ilgos ųilės blogų * juctų 
1918 padarė pelno £12,800; Ry- 
lands ir Simus, didele Manches- 
terio firma turėo pelno £740,- 
300, kuomet 1914 m. ji turėjo 
tik £137,100; Pawson & Leafs 
1918 m. padarė £40,400; kuo
met 1914 m. buvo tik £11,800; 
ir Tore Street VVareliouse komp. 
tik padvibubino savo pelnus 
tarp 191 I ir 1918 metų.

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

Rezidencijos telefonas Wcst 6126

AKIU
EXPERTAS

Kreivos Akys 
Atitaisomos

Be chlorofor- 
Virš 800 išgydytų ant rekordo

SVEIKATA 

arba tiesus ir trumpas 
kelias į sveikatą.

Sveikata turi kelis kimius 
paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lięln- 
v«ų kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2A)0 su 
prisiimt imu.

Naujoji Anglija. — Išskyrus 
Connccticut valstijų, praėjusios 
savaitės pranešimai parodo, kad 
darbininkų bedarbių skaičius 
ašvieniuose miestuose siekia 
19,900, o vienų savaitę pirmiau 
tuose pat miestuose buvo 23,100. 
Tas sumažėjimas bedarbių yra 
daugiausiai Meridene ir Ne\v 
Havene, kuriuose sumažėjo po 
3,000 bedarbių. Bedarbių ran
dasi Bridgeportc 7,200; New Ha
vene 6,000; Meridene 4,000; 
Norvich 1,000; Derby 700; Stan- 
fotd 400; ir New Londone 300. 
Stanford Springs, Torrington ir 
W. Williamantic darbininkų 
liek, kiek reikia. Iš Portland, 
Me. pranešama perviršis 800 vi
loje 1,000 už pirmesniųjų savai
tę; lai yra svarbiausi's bedarbės 
miestas toje valstijoje. Fall Ri- 
ver, Mass., ligšiol buvo bedi.;’ 'ii • 
dabar praneša, jog d,arbininkų 
pchnaža. Ncav Hanipshire,

Pasarga 
iki daržui.
Automobiliais:-«‘"!s ,į,1!as1.,V,il1U0*! 2?r" ikiv°a?[., Pa,rJf

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

Šiaurvakariai. Illinois: Iš 
Chicago, East St. Louis, Joliet ir 
Rockford kad ten darbininkų 
perdaug; Rock IsĮaud užtenka
mai. Industrijos santykiai geri 
•••šoje valstijoje, išskyrus Rhode 
kl .'d, kame santykiai gana aš
trus. įNebraskoj Wisconsine, 
Miiųiesoloj, North ir South Dė
kotose pramonėje darbininkų 
daugiau, negu reikia, trūksta tik 
ant ūkių.

tijos moterįs turės daugiau lais
vo laiko namie.
i Ktya Darbininkų Kolegija 

žadama įsteigti.
Daugelis darbo Kas mėgsta praleisti šventadieni ant ikro oro, 

tai turės proga vasaros šiltame ore atsigaivinti 
su šviežių oru ir skaniais gėryniais, parūkyti gar
džių Havanos cigarų, pasėdėti prie gražių šviežių 
medžių, kvepiančių kvietkdių ir žolelių, o taipgi 
pasilinksminti ir i 
muzikos. Taipgi nepamirškite atsilakyti 
ni, taip ir jauni į šį pikniką.

D r. A. Montvid
CHICAGO

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

Jonas Vaišvilla,
33 metų amžiaus, Kauno gub 
Panevėžio pav. 
rupijos, Krrkvenių kaimo. M 
rė gegužio 11 dieną 
pietų. Liko moteris, 
Jonas 9 metų, LL.2.. 
tų, Aldona 
Antanas ir 
ir Felicija

Laidotuvės atsibus Sered'.j, 
gegužio 14 d., 8:30 vai. iš ry
to iš namų 3320 Auburn Avė. 
į $v. Jurgio bažnyčią iš ten į 
šv. Kįžziniiero kapines.

Giminės ir pažystami kvie
čiami atsilankyti į šermenis 

ir dalyvauti laidotuvėse;-

Seutlle 
žmonių Seatllėje ir jos apielin- 
keje pareiikalavo darbininkų ko
legijos, kurioje butų duodama 
kurfĮ.ii viešo kalbėjimo, parla
mentarinio įstatymo, kooperaty 
vio pramonės vedinio, istorinio 
pamato Europos klausimams ir 
ekonomijai. Dėlei šito Centra- 
lė Darbo Taryba jieško gauti 
viešą mokyklų ir Įsteigti klesas. 
Už dešimtį lekcijų bus skaito
ma $2.50.

Kad užganėdinus augantį rei
kalų dideles vietos darbininkų 
susirinkimams laikyti, kur prie
šingieji kapitalistai savininkai 
negalėtų kištis, Darbo Taryba 
svarsto projektų statymui dide
lės darbininkų šėtros.

■—fa—M—I

True tianslatlon filed with the post- 
master at Chicago, III. May 14, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

DAKTARAI yra jau se
nai datyrę, kad gera muzi
ka priduoda žmogui svei
katą ir todėl pataria kiek
vienam norinčiam būti 
sveiku klausyti geros mu
zikos.

Geriausiai 
grafopolos C2 
C2, toki kaip ant šio paveikslėlio, kainuoja tiktai 
6 dtibellavus rekordus ir 500 adatų.

Kitų gramofonų kainos yra ntio $10.00 ikf $350.00.
Užlaikome didžiausią gramofonų ir rekordų krautuvę Cliiea 

goję, todėl ATEIKITE ;uba RAšIKITE.
Kiekvienam pareikalavus kalSliogus pasiuiičiame veltui.
Priimam LIBERTY BON’D’SUs už pilną pėekę,

Nauji
E 4180

Leafy Grove,
Willow .Springs, III.

Daržas bus atdaras nuo 9 vai. ryto ir 
trauksis iki vėlai vakaro.

STAR &GARTER
MADISON PRIB HALSTED BTfcEET

— BURLESQUE— .
Kasdien dn syk 2:15—8:15 

Kainos 25c. Iki 7ie.

vra, girdėti visokių meliodijų, dainų, ir 
kuri išduoda aišku užžavėjantį balsą.

$55.00.

Naujieniečiai Tėmykite

Naujienų Piknikas
atsibus

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

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

Kviečia visus KOMITETAS.

Lietuviški Gražiausi Rekordai
Medžiotojai, 2 dalįs, Dialogas, atliko Pleniunas ir 

Lusnakojis.
Referatas apie Nosis ir Jaunystės atsiminimas. Monologai
Gerkile šallyšiai ir Oi kas Sodai do Sodeliai, šimkuto 

choras.
Al vilo l-žero Bangos Polka Mazurka. Vilniaus Orkestrą. 

Pilviškių Valsas, Kauho kapelija.
Eisiu Mamai Pasakysiu ir Bernužėli Nesvoliok 

M. Petrauskas.
Jau kad Aš Augau pas Nlotinėuc ir Šią Nedė'ėlią 

M. Pct auskas.
Ilsu Garsingas Vyrus ir Kur Vėjai Pučia.

Indainavo Ant. Kvedaras.
Tamsioji Naktis, Vairas ir Vilniaus Polka.
Ant Kalno Karklai Siūbavo ir šiij Naktelę per Naktelę 

Miego Nemiegojau, įdainavo M. Petrauskas.
Vai kad Aš Išjojau ir Atėjo žiemelė, įdain. M, Petrauskas 
Sveika Marija ir Avė Mbrija, įdainavo KaruzUtė.
Ant Tėvelio Dvaro ir Ncsigraudink Mergužėlę, įdainavo 

Šimkaus choras. ,
Bijūnėli Gražus Bijūnėli Žalias, Važiavau Dieną, įdainavo 

Šimkaus choras.
Suktinis ir Valia Valuže. Įdainavo M. Petrauskas.
Prirodiim Seni Žmonės 'Man Jauną Mergelę ir Kur Tas 

šaltinėlis, įdainavo M. Petrauskas.
Miškas i žia ir Sudiev Lietuva, įdainavo Karuztitė.
Ant Šešupės Kranto, Polka ir Lelijos Žiedas. Vaitas.
Ilgu. Ilgu Man ant Svieto, Įdainavo M. Petrauskas ir Mano 

Skarbas. Yaleas.
šienniiilė. Polka Mazurka ir Kur Upelis Teka, Polka.
Naujas Rusijos Himnas, Choras.
Kadrilius, ant abiejų pusių, Rusų Benas.
Galiopas artt armonikos.
Rusijos Litiosybčs Maršas ir kitos melodijos. Orkestrą.
La MarscJelc ir Hnže Caria Chrani, Militarė Orkestrą.

Jūreivių Maršas ir Skrajotojų Maršas.
Lieluva Tėvynė Musu ir Tykiai Nemunėlis Teka.
Birutė ir Kur Bangtioja Nemunėlis.
Darbininkų Marša liet ė ir Sukeikime Kovą.
Ant Marių Krantelio ir Saulutė tekėjo.
Pamylėjau vakar ir Draiige.
O kur buvai Dėduk Mano ir Ungarų šokis.
Einu per dvareli ir Gaila Tėvynės. »
Per Girią Girialę ir LiirfisminkimOs, Polka.

Neri., 18 Gegužes-May,
1919 METUOSE

SURPRIZAS. 
šaluputris vėla scenoje,

Gegužinis Vakaras
\ Su l'žbiligimu f'ez<.no

S. L. A. 208 Moterų kuopos
Subatoje, Gegužės (May) 17-tą dienę, 1911)

M. MELDAžlO SVETAINĖJE. 2212 W. 23-rd Place
Pradžia 8:15 valandą vakare

Bus lošta komedija

‘SALAPUTRIS”
Šoks Solo, ir dainuos. Vienu žodžiu, bus interesingas programas 

Potani šokiai ikf vėlai. z •

F "K‘'si |
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Pranešimas Automobiliu
Savininkams

Mes turime dideli sandėli visokio darbo šėnių ir dūdų 
visą laiką. Pradedant Gegužio 12-tą <1. 1919 visokio darbo šė- 
nių ir dūdų, kainos nupigintos nuo 10 iki 15 nuoš. Jeigu rei
kalinga šėnių pamatykite arba telefonuokitc mums dėl TEI
SINGOS kainos, kadangi męs ganmtudjame sutaupyti jihns 
pinigus ir duoti šviežų garantuotą sądėlį. Vienintėlė Lietu
viška ŠČnių Korporacija Chicagoje.

f

•KORESPONDENCIJOS
KENOSHA, WIS.

Tragedija lietuvių šeimynoj.

EAST CHICAGO, IND.

Sermenįs. — Aukos.

GORDON 
TRI ANGLE 
TREAD TIRES

TatnH’As'RHINOCHlOS'HlDE

GUARANTEED 5000 MILĖS
50X3^) 6000 MILĖS

GORDONIZE »«• ECONOMIZE

SOUTHWEST TIRE C0MPAM»i—
2040 W. 35th St. 3475 Archer Avė. Tel. McKinley 149

' Sandėlis — Vulkanizavimas — Batterijos.
ji ■ _ I_ __

Gegužės 4 dienų gerai žino
moj lietuvių šeimynoj, Julijono 
ir Marijonos Bagvilų, įvyko bai
si tragedi ja. Įpykęs vyras ketu
riais šuvipis ant vietos užmušė 
savo moterį, o pats vėliau nuėjo 
į policijos stotį ir pasidavė. 
Žmogžudystės priežastis — šei
myniški nesutikimai. Tie nesuti
kimai prasidėjo jau nebešiandie. 
Metai laiko jatgal jiedu pradėjo 
nesutikti. Moteris keliatų kar
tų buvo jį suareštavusi. Pagalios 
dalykas atsidūrė perskirų teisė
jo rankosna. Teisėjas ppliepė 
arba susitaikinti ar — persiskir
ti. Bet persiskyrimo vyras ne
norėjo duot. Tada teisėjas pa
liepė, kad jis kas savaitę mokė
tų po 12 dolerių moters ir kū
dikių palaikymui. Bet vyras ir 
tų nemokėjo.

Kaip žmonės šneka, tikroji 
tos tragedijos priežastis buvusi 
ta, kad moteris buk tai suėjus j 
labai artymų draugystę su tulu 
rusu, Bagvilų “buniingieriuin”. 
Pats Bagvilas buvo pasiturįs 
žmogus ir, pasak tos patarlės, 
tik paukščio pieno stokavo. Pa
žįstu jį asmeniškai jau trylikų 
metų. Delei tų nesutikimų jie
du gyveno atskirai. Gali būt dėl 
to jisai nebeteko lygsvaros ir 
papildė tą pasibaisėtiną darbą.

žmogžudystė įvyko tada, kai 
moteris rengėsi eit pas tovo kai
mynus; gyvenančius gretatne na 
me; Bagvila pašoko ant porčių 
ir paleido keturis šūvius. Moteris 
Tegyveno tik penkias minutes 
paskutinieji josios žodžiai buvo: 
“mane nušovė mano vyras”... 
Atlikęs 71 v o biaurų darbą Bag
vilas pabėgo. Bet už valandos 
jisai ir vėl pasirodė — policijos 
stotyj. Žmonės labai pasipikti
nę Bagvilo darbu. Nuėjęs pas

se-

p.
K.!

ni'MnM ....p m . 1 '

Apšvietos Skyrius
Geografijos Vadovėlis su 60 jKivcikslų ir 7 spalvuotais 

že-in lapinis. Žemlapiai yra viso pasaulio šalių, yra visi 
surengti lietuvių kalboje. Vienas iš minėtų Žemlapių yra 
Lietuvos Kaina $1.00.
Aritmetika, parankiausia knyga išmokti rokundų, 50 centų
Vadovėlis *^peranto Kalbos, apdaryta. Kaina $1.25. 
Kišeninis Žodynėlis, 231 pusi, apdaryta. Kaina 75c.
Kaip Išmokti Gražiai Rašyti. Kaina 25c.

Aritmetika, parankiausia knyga išmokti rokundų. Kaina 
50 ceutų.

Daktaras Kišeniuje, 167 ptasl. apdaryta. Kaina 75c
Naujos Lietuviškos Dainos,\u gaidomis. Telpa 34 dainelės.

Kaina 50 centų. * )

Kokius Dievus žmonės, (kirbino Senovėje, apdaryta $1.25. 
Franci jos Revoliucija. Kaina 40c.
Istorija Europos Kariaujančių šalių, su daugybe paveikslų, 
r apdaryta. Kaina $2.00.
Inkvizicija arba Atpirkimas žmonių nuo Šėtono. Kaina 

$1.25.

Iš ko-Kįlo Melai ir Skriaudos Žmonijoj. Kaina 75c. 
Rankvedis Angliškos Kalbos, apdaryta. Kaina $2.25. 
Sveikata, apdaryta. Kaina $2.00. „
Tikėjimų Istorija, apdaryta. Kaina $7.00.
Žodynas, apdaryta. Kaina $5.00.
Spalvuotas Lietuvos Žamlapis. Kaina $1.00.

Knygas pasiunčiamo visur ir greitai,
kalavus pasiunčiamo savo naujų katalogų

parei-

3343 South Halsted Street, ILL.

Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI j 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 metų pasisekimų. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir.prityrę.

1537 Nortli Robey Street, Arti Milwaukee Avenue

Vienas apsiašarojęs žmogus 
kreipėsi į mane:

—Tai kad galėčiau suorgani
zuoti nors šimtų vyrų, tuoj nu
eitume ir atimtume jį iš kalėji
mo ir už Julės gyvastį — paka
bintume jį prie artimiausio stul
po... Ir yra ko piktinties. Jisai 
nedavė moteriai perskirų ir ne
veizint teisėje/nuosprendžio at
sisakė jų palaikyti. Delei to mo
teris buvo priversta eiti dirbtu
vei), kad palaikius save ir kūdi
kius. Pagalios, jisai pasikėsino 
ant moters gyvasties...

Velionė tapo palaidota gegu
žės 7 dienų miesto kapipėse. 
Žmonių buvo labai daug. Gėlių 
ir vainikų — visa kupeta.

Beje, Jul. Bagvilas buvo narys 
ir vienas įkūrėjų LSS. 58-tos 
kuopos. Taigi, kam jau, o ku 
nigams ir jų Draugui tai bus 
daug-daug darbo. Ir — Dievė. 
jiems padėk! Andais LSS. 58 kp. 
laikė savo ekstra susirinkimų, 
apsvarstymui kas dėl Bagvilo. 
Pats ten nebuvau, bettikiu, kad 
kuopa padarė su juo pilnų ir 
paskutinę rokundų — pašalino 
iš narių tarpo.

Beikia dar pasakyti, kad to
kios tragedijos pas mus nebe- 
naujiena. Keliatas menesių at
gal tūlas rusas papiovė savo my
limą, ir kartu pats save. Beto. 

tūla žydė nušovė savo vyrą, 
tapo išteisinta. Gali būt tuo pa
tim besivaduodamas ir p. Bagvi* 
la atliko savo kruvinų darbų... 
Beje, jį gins paskilbusis lojeris, 
R. V. Bakeris, kuris pasak tū
lų juokdarių, esųs galingesnis 
už visų Kenoshų.

— Kaz. Brazevičius.

Balandžio 21 dienų čia pasi
mirė lietuvis Ahtanas Kondro- 
tas. Velionis paėjo iš Kauno 
gubernijos, Panevėžio pziv., Su
bačiaus parapijos. Gimęs ko
vo 17 dienų, 1862 metais. Ameri
koj išgyveno trįsdešiints metų. 
Bet kadangi jisai buvo vienas 
tų žmonių, kur nepaiso savo ry
tojaus, tai Laidojimu prisiėjo rū
pintis jo draugams bei kitiems 
geros valios asmenims. Jie su
manė parinkti aukų Aukojo 
kam i asmens:

Peter Jasaitis — $20.00; 
Sagatiene, J. Tarnautoms,
Girikšas, J. Valecką- T. šešta-' 
kauskas — po $5.00; A. Mikšis,
— $2.00; J. Sinkus, J. Antanavi- 
Čia, A. Gerdžiunas, G. Kiškis, D.1 
.Turinas, F. Jasaitis, A. Sjapkau- 
skas, ,Sk Astrauskas, J. Pakalka, 
A. Kazlauskas, F. Petrila, J. 1 
K. Malučk, L. Kazlavičius, Z. Be
dimas, J. Tams, B. B. Kubai, L. 
Pernai, J. Jasaitis, P. šašis, P. 
Puška, J. Barzda, F. Jašmon- 
tas, J. Tunkevičius, J. Kov,aliau 
skas, M. Krikščiūnas, J. Jasiavi- 
*ius, S. Sarapinas, J. Vitkevi
čius, P. Kirda, J. Zaleckis, J. Ap
dega — po $1.00.; P. Strazdau- 
deis 55c.; P. Uza, V. Tamkunas,! 
[). Mikutis, J. Grižas, J. Rakaus
kas, S. Ružela, J. Wadas, J. Zi-. 
:as, J. Darginavičius, J. Tuoal, 
I. Sliekus, F. Latvėnas, S. Raštu
os, V. Žagaris, A. Grigarevičius
— po 50 centų; J. Vinger J.

\ • ui
1 Stasiuliavičius, J. Antanavi
čius, F. Svireckis, D. Vineblau- 
<kas, A. S. — po 25c/Viso surin
kta $88.80. , '

Beto, gerb. A. S. paaukojo 
švarkų, o p-nia P. Sngat — apa
tinius drabužius.

Išmokėjimai yra tokie: gra- 
• boriui $70, už čeverykus ir kak
laraištį $1.10. Viso $71.10. Lie
ka $17.70. Jie bus sunaudoti ve 
lionies reikalų apftipinimui. Vi
siems aukojusiems tariame šir
dingų ačiū.

Kolektoriai:
P. Jasaitis,

ir A. šapkauskis.

ST. CHARLES, ILL.

Prakalbos.

Nedėliojo, gegužes 4 dienų, 
Lietuvių Kunigaikščio Vytauto 
Draugija surengė prakalbas. 
Kalbėjo J. Paleckis ir A. Jančas, 
abu iš Melrose Parko. Pirmasai 
Darbininkų Vartotojų Bendro
vės knygvedis, antrasai — pir
mininkas. Abudu kalbėjo apie( 
dabartinį sunkų darbininkų pa- ; 
dėjimų ir reikalingumų steigti 
vartotojų bendroves. Taipjau 
nurodė, kodėl turi pasisekimo 
tokia Melrose Parko bendrųvė, 
kodėl jos Šerai dabar verti net 
virš dvidešimts du doleriu ir tt. 1I 
Kalbėtojai karštai ragino, kad 
visose lietuvių kolonijose žmo
nes pasirūpintų įsikurti jeigu 
jau ne atskirų, tai melrospar- 
kiečių bendrovės šaka.

Žmonių, buvo virš du šimtu. Ir 
visi — pakėlimu rankų — nuta- I I
re steigti bendrovę ir užsidėti 
valgomų reikmenų sankrovų. St. 
Charles bendrove gyvuos po 
tuo pačiu čarteriu, kų ir Melro
se Parko bendrovė. Čia jau tapo 
išrinkta specialia komitetas, ku
ris turės sužinoti, kiek žmonių 
ir už kokių suirtų pirksies naujo
sios bendrovės šėrų.

Garbė Vytauto draugijai, kad 
ji pirmutinė pradėjo tų naudin
gų darbų.

Darbininkas.

f.

</frmours STAR
Kumpis Kuris Yra — Su Pančekiniu Apdaru

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

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

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

ARMOUR* 'iC/GMlVNK*

NUAĄTFD 
IRON
padidina stiprumu, švelnių, ner- 
vuotų, suirusių žmonių j dvi sa- 
vaiti laiko daugelyje atsitikimų. 
Vartotas ir augštai rekomen
duojamas buvusiųjų Kongreso 
narių, gerai žinomų gydytojų ir 
buvsių Viešosios Sveikatos per- 
dėtinių. Klausk savo gydytojo 
arba aptiekoriaus apie tai.

—m—u n*1

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

v

Jeigu taip a- 
MB^RW^MWhį,tcikite pas Dr.

A. M. SMAR- 
GON, Optome- 
įrišti), kuri s 
per daug įmetu 
buvo L. Klein 

Dept. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1401 So. Halsted St., 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su didžiausiai galimu atsar- 
?umu ir mažiausiu įkyrumu. O- 
iso vai. kasdien nuo 12:30 iki 

6:30 po pietų. Pėtn. ir Nedėl. nuo 
9 ryto iki 12:30 dieną. Subat. nuo 
12:30 dieną iki 9 vai. vak. Bes. 0- 
fisas prie 3341 W. 16th St. dėl va
karų ir nedėl. pagal sutartį. Tel. 
Didysis ofisas Canal 222. Res. 

ckwell 6112. .

EXTRA
t • ■•

Pirmutinė Lietuviška Gydyk
la Chicagoje 

Naujausios sistemos 
Gydoma visokios ligos: 

Galvos, Akių, Ausy, Reumatiz
mo, Paralyžiaus, Nerviškumo. 

EGZAMINAVIMAS DYKAI 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 9 iki 4 
po pietų.

DR. YUSZKIEWICZ 
1407 Milwaukee Avė., Chicago 

Phone Humboldt 457

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”

AS, ADOMAS A. KABAML’SKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslnbnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjirnas Kraujo, inkstų, Nervu Ir 
abelnas spėkų nustojitnas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, tad 
begyvensiu. Visur jieškojau sąu pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitteria, Kraujo valyto- 
in. Nervatona. Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvus atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimar 
išnyko po užmušimui visų hgų Bėga u 3 mėnesių išgerdavau kas a» 
raitė po buteli SUtntlTFaSrBnleria ir po 3 mėn. savo paveiksle pa*" 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Sahitaras mylistų ge- 
<*adėjisfei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si. toki ate 
.‘tKiiiaimais pHiariu mioširdiai kreipties pre Salutarasr

SALŲ TARAS
CHEMICAL INSTITUTION I Baltrenaa.

1707 So. Halaied SU Tclephone Canal (U 17

į Rusiškos ir Turkiškos Vanos

12th STREET
TeL Kedzie 8902.

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

LHBE1T
Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę. 
Atneškite arba atsiųskite j 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatoinis 9—9.

Y BOMS
C A S M

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

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU
AMERIKOJEs

Kapitalas t Sausio, 1917, $145.000 
Pomirtinių išmokėjo .... $92.715 
Ligoje pašalpų .................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos—- 
$6.00 $9.00 ir $12.00 į savaitę.

ę^ELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus. *

ĮMONIŲ fipšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ“ su ilius-* 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai.. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainoš.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau-- 
sįa, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla-• 
tesnių informacijų, rašyk pas Ęentro Sekretorių, Šiuo adresu:*

A. B. STRIMAITIS
.307 WEST 30TH STREET. NEW YORK CITY*

B
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Publiahad Daily '«xeept Sunday by 
Ika Llthuanian Newa Pub. (X» I>e.

1739 80. HAISTED ST, 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone < anai IBM

Naujienos dna kasdiena, liskiriant 
ftedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Ml. — Telefonas: Canal 1506.

Vislsakomoji
Chlcagoje — pačtv: 

Metras................
Pusei ra et o ...... 
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

barlinę tvarką (valdžių) pa
vadino supuvusia, kad esą 
‘žmonės darbininkai, nesu
prasdami naudingumo darbi
ninkiškos bolševikiškos vald
žios, išsirenku sau į preziden
tus bomą.*

“Užviešpatavus bolševi
kams, tolinus tęsė, kunigams, 
katalikams ir visiems nepri
tariantiems bolševikų tvarkai

Metodai įvairavo, bet pasek
mės buvo tos pačios. Bostone, 
Mass., uniformuoti kareiviai ir 

...... _____ o____ x ___  jūreiviai padarė užpuolimą ant 
Kad daugelis Amerikbs paroduojančių. Clevelande, O., 

kareiviai ir jūreiviai išvien darė 
atakas, o policija jiems padėjo. 
Be užpuolimo ant socialistų, pa
rodos, šiame mieste kareiviai ir

1.45
76

Viena kopije ....................  ..M
Savaitei ................................   12
Mšneafai ••• •• I M 94•••••••• w

Suvienytose Valstijose, ne Chicago), 
gačtu:

lietms....................................   15.00
Pusei meto .....................  3.00
Trims mėneaiams.....................1.05
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui........................ 65

Pinigus reikia slyst Pačto Money 
Orderio, kartu su užsakymu.

True translation filecl witt» the posl- 
iftaster at Chicago, III. May 14, 1919 
as required by the act of Oct. 1917

C Apžvalga
KLERIKALŲ MELAI.

Tuoj po Gegužinės šventės 
klerikalų organas “Draugas” 
iŠpiškino editorialą apie tą šven
tę, skelbdamas, buk socialistai 
norėję pradaryti revoliuciją vi- 
stim pasaulyj tą dieną ir buk 
jie raginę visus darbininkus 
nedirbti ilgiau, o naudotis kapi
talistų turtais. Nors visi žino, 
kad socialistai prie jokios revo
liucijos tą dieną nesirengė, o 
tik stengėsi, k|id visasvietinė 
darbininkų šventė butų kaip ga
lint iškilmingiau apvaikščioja
ma ir kad ją išvystų kaip galint 
daugiau (įirbininkų — ir “Drau 
go” redakcija tai turėjo žino
ti, jei nebuvo girta, — bet ji ty
čia ir sužiniai melavo.
‘ Dabar vienas “Draugo” ko- 
respondenlĮis, iš Cicero, pasi
remdamas savo mokytojų me
lais štai ką tauškia:

“Socialistai-bolševikai 
baigoje bal. mėn. skelbė
gužėsv 1 dieną, kaipo visapa- 
saulinę ‘darbininkų’ šventę.

pa-
ge-

liudija bolševikai turėjo iškelt 
raudoną vėliavų, nuverst šios 
šalies dabartinę valdžią, iš- 
skerst kunigus ir visus kata
likų veikėjus bei bombomis

Visa tai daryta ir tarlįisi 
ant kiek galima slapta.” 
Toliau jis aprašo “Naujienų” 

redaktoriaus prakalbas Cicero, 
III., įvykusias tą dieną;

“Montvidas išpradžių žadė
jo visus užganėdinti, bet tuo- 
jįius pasakė, kad visų užganė
dinti negalima.

‘‘Davė vėjo tautininkams 
(liberalams) už nesivieniji- 
mą su ‘darbininkų’ partija. Gi 
katalikus, ypatingai kunigus, 
išdergė, iškoneveikė. Katali
kus vadino dviem vardais: 
katalikais ir klerikalais. Ka
talikus, Kristaus mokslą Mon- 
tvidas pakrikštijo ‘monkey 
biznis,’ ramindamas savo L 
klausytojus, buk jau šian
dien darbininkai ‘monkey bi
znio’ neklauso, bet eina socia
listų nurodytais keliais.

Gyrė bolševikišką tvarką y- 
pač Rusijoje, sakydamas, kad 
visos žinios iš Europos parei
na neteisingos ir kapitalistiš
kos, buk šiapdien Rusijoje 
viešpatauja geriausia pasau
lyje tvarka, buk Rusiją sekįa 
Italija, Francuzija, Anglija ir 
išilalies Vokietija. Sakė, kad 
‘tc/kia bolševikiška valdžia 
ir šioje šalyje įvyks trumpoje 
ateityje.’ 
“Išaugštindajnas Rusijos bol
ševikišką valdžią, šalies da-

mas, taip kad negalėtų pra
gyventi (reiškia, badu niarin-1 
ti.) Dar pridūrė, kad neprita- 
rįlutiems socializmui bus pa
naudotos tinkamos pramo
nės (reiškia, išskerdimas, pa
našus Rusijoje.)

‘‘Kunigams ir katalikų vei
kėjams drėbė šlykščiausią pa
nieką. Tvirtino, kad buk ku
nigėli ir katalikų vadai jau ti
krai žino, kad jiems netoli ga 
las, užeinant socializmui, kad | 
kunigams jau kinkos dreba 
prieš išsiveržiantį į viršų dar
bininkų susipiį:itimą.

“Neapsiėjo nepašiepęs nei 
Dievo, ‘Kristus,, (su ironija sa 
ko) Dievas sakė turįs ausis, o 
negirdi, turįs akis, o nemato, 
turįs protą, o neišmano.”

“Į kiekvieną šlykštų išsita
rimą bolševikai su skoniu 
rankomis plojo. Bet didžiu
ma kįatalikų ir daug man ne
pažįstamų užsilaikė rimtai. 
Svetainė buvo pilna sėdinčių 
ir stovinčių Gėda katali
kams lankyti tokias prakal
bas.” 1 ,

Nebūtų verta minėti vis4r<>s 
makalienės, nes klerikalų redak 
cijos ir jų korespondentai tik 
meluot apie socialistus ir gali ir 
mokinasi. Bet kad šitas, kaip 
jis save vadina J ui. Šliogeris, 
kuriam visus griekus ir melus 
dovanos klebonas per išpažintį, 
įtaria “Naujienų” redaktorių 
kalbėjus taip, jog vįildžia galėtų 
kabintis prie jo, ir, sužiniai pa
melavęs, du stebisi, kodCl vald
žia neareštavusi jo, tpi praleisti 
negalima. Nėra abejonės, kad 
valdžios agentai buvo ir čia mi
nėtose prakalbose ir jie butų pįa- 
ėmę kalbėtoją už tokius išsireiš
kimus, kokius tas pakvaišęs ko
respondentas nori įdėti į kalbė
tojo lupas.

Dalykas buvo šitaip:
Iš pat pradžių “Naujienų” 

redaktorius pasakė, kad patai
kant jis neketina ir todėl kiek
vieno klausytojo neužganėdins. 
Toliau aiškinfįi klesų interesų 
skirtingumai ir nurodyta, kad ir 
pas mus lietuvius, tautininkų ir 
klerikalų partijos atstovauja spe 
cialius interesus. Nurodyta bu
vo, kįid tautininkai ir klerika
lai negali būti musų draugais, 
negali būti bendrų interesų tarp 
jų ir socialistų, kurie vadovau
ja darbininkų judėjimą. Jokio 
kvietimb į tautininkus negal bū
ti paliesta, kad jie eitų į darbi
ninkų partiją, nes jie tautinin
kai yra pįirtija savimi ir turi 
visai skirtingus tikslus. Ištikro, 
buvo nurodyta, kad į klerikalų 
daromąjį “monkey biznis” vis 
mažiau ir mažiau darbininkai 
tiki. Apie Rusijos dabartinę 
tvįarką ir valdžią nieko nebuvo 
kalbėta, tik nurodyta, kad Rusi
jos darbininkai nenusileidžia 
prieš buržuaziją ir tamsiąsias 
buvusio carizmo spėkas ir kad 
su kokiįlis tai tikslais žinių iš 
tenai atleidžiama taip mažai ir 
tos pačios netoli visada lyela- 
gingos. Buvo ir faktai duoti a- 
pie Breškovskienės mirtį, Gor
kio įiikymą kalėjime, Lenino 
ir Trockio kelis sykius bėgimą į 
užrubežį ir tt. kaipo melagin
gos žinios. Nurodyta, kad kas 
nors su tikslu skleidžia melą a- 
pie Rusiją, šios šalies, Suv. Val
stijų, tvarka buvo kritikuojama 
tuomi, kad daugelis darbininkų 
yra ir neaprupinta ir bedarbėms 
užėjus badauja ir serga-miršta, 
dėl prastų gyvenimo sąlygų ir riausiu kareivišku budu.

tizavimas politiškoj, ekonomiš
koj ir socialiame gyvenime 
išrištų minėtų negerovių klau
simą. 1 
darbininkų nesupranta savo pa
dėjimo ir kįad net ir bomas sva
joja, jog jis gali likti preziden
tu, tad nestebėtina, jog šita iliu
zija stabdo darbininkus nuo jūreiviai dar išdraskė socialistų 
organizavimosi ię kovos už sa- Į raštinę, sudaužė rakandus ir vi- 
vo reikalus. “Naujienų” redak
torius žino gerįau, negu “Drau
go” sandari liniuką i ir jo redak
cija, jog tik į klerikalų veikėjus 
neretai lieka sukviesti bomai 
išvaikyti socialistų susirinki
mams, aprašyti juos šlykščiai 
ir net pavartot melų, kad juos 
į s k u n d u s, o ne į pre
zidentus jie esti renkami! Kal
boj buvo pavartota sakinys iš 
biblijos ‘‘turi akis bet nemato, 
turi ausis, bet negirdi”, kad nu
rodžius 
jog jie 
simis ir 
suprasti visko to, kas gali būti 
lengvai matomji, girdžiama ir 
suprantama. O ‘‘Draugo” ko
respondentas savo Dievų padarė 
kurčiu ir |aklu. Tiesa, klerika
lams kritikos buvo nepasigailė
ta, bet jie užsitarnauja jos da 
daugiau. Nors vienų skjaudų 
savo partijai smūgį korespon
dentas pamini teisingai, šiaip 
viskas yųa tai kalbos iškraipy
mas, tai melas. Faktas, kad pu
blikos buvo pilna ir kad ji iki 
pat ilgos prakalbos galo ramiai 
laikėsi ir plojo atvejais rodo, jog 
pataikyta buyo į punktą, jog 
kalbėta buvo rimtai ir liogišk|ai, 
kad net daugybė katalikų klau
sėsi ir nekėlė triukšmo. Mat dar
bininkui, kokio tikėjimo jie ne
būtų, trokšta girdėt apie savo 
reikalus, trokšta mokintis, o 
derikalams yra tai skaudžipu- 
siu smūgiu. Lietuviški kunigai į 
jau iškalno buvo išdergę Cice- 
roj busiančias “Nįaujienų” re
daktoriaus prakalbas, jie varto
jo kriminališkus šmeižtus ir in
sinuacijas, bet negelbėjo tai 
jiems. Nusisekus susirinkimui, 
jie dabar skleidžia melų apie jį.

Klerikalų politika žinoma: 
jie nori pakenkti darbininkų 
dienraščiui. Jie skundė vald
žiai, melavo ir dergė visų laikų 
buvusį “Naujienų” redaktorių 
drg. P. Grigaitį. Jiems nenusi
sekė. Net jo karikatūras rodė 
savo bažnyčių skiepuose, rašė 
brošiūras apie jį. Pradeda jie 
tai daryti ir su dabartiniu ‘‘Nau
jienų” redaktorium. Ir iškalno 
reikia pasakyti tiems nešva
riems politikieriams, kad jų tik
slas bus nepasiektas, kad mė
lį lis ir šmeižimais jie tik save 
susilpnins, nes būriai publikos, 
kuri lankosi į socialistų prakal
bas, paskui pastebi kokius me-1 
lūs talpina klerikįalų laikraščiai, 
ir ta publika galų-gale įpyksta ir 
spiauja ant klerikalų partijos.

d a r D> ii niūk aini s 
savo akimis, au- 
p r o t u neaprėpia

Žvilgsnis i šių metų 
Gegužinę.

Gegužės Diena atėjo ir praėjo. 
Du žmones buvo užmušta; kele
tas galvų suskaldyta; daug žmo
nių areštuota, ir Amerikos dar
bininkai daugiau proto įgijo^ ne 
kad jie jo turėjo balandžio 30 
dienų.

Tai dar pirmas toks atsiliki
mas, kad Suvien. Valstijų dar
bininkai mėgino demonstruot 
Gegužinę Šventę europiečių bil
du. Vienos dienos streikas; mi
tingai; parodos; literatūros 
skleidimas — tai buvo dienos 
programas. Visa tatai išpildy
ti nebuvo galima, kai kur dėl

.•r.

Į sa 1<q išblaškė gatvėn. Organi
zuota kareivių gauja Ncw Yor- 
kc, kame dėl blogo oro parodos 
nedaryta, padarė užpuolimų ant 
įvairių socialistų mitingų, dagi 
ant surengto įkurtuvių vakarė
lio naujuose socialistų dienraš
čio, The N. Y. Call, namuose. 
Kai-kur užpuolimai buvo ra
mesni, kitur pasižymėjo daužy
mu ir pliekimu niekam nenusi
kaltusių piliečių. Dienraščio 
The Call raštinėj buvo vyrų, 

' moterų ir vaikų susirinkęs bū
relis. Kareiviai ir jūreiviai įsi
veržė vidun, išvaikė susirinki
mų ir keletu vyrų lazdomis su
mušė. Madison Sųuare Garde- 
ne buvo surengta demonstraci
ja protestui prieš kalinimų To
mo J. Mooiiey. Ant jos užpuo
lė apie tūkstantis kareivių ir jū
reivių. Bet čia policija buvo 
išaanksto prisirengus ir ji tų u- 
niformuotų govėdą atmušė, var
todama tam, savo sunkias buo
žes.

Padaryta daug areštų, bet vis 
cfi-vSliij< Kliok žinoma, lig: šiol 
policija ncafeštavo dar nė vie
no kareivio nė jūreivio, kurie 
buvo suorganizavę užpuolimus 
ant sočųilistų ir darbininkų pa

Kareivių govėdos buvo gerai 
organizuotos ir vedamos. Jų 
pienai buvo išanksto nustatyti. 
Kai kur patįs oficieriai vadova
vo; kai-kur vėl vadovavimas 
buvo pavesta paprastiems karei
viams.

Slėpties nei nesistengta. New 
Yorkc kareiviai marša vo gatvė
mis kareiviškoj tvarkoj, su pa- 
triubočium priekyj. Pravady- 
rių vardai buvQrant rytojaus pa
duoti visuose vietos laikraščiuo
se, o betgi policija paliko juos 
visai nekliudžius.

Gegužinė Šventė davė ne vie
nų pamokų Amerikos darbinin
kams. J’inna, įjie (atsiimi no j o, 
kad laisves Suv. Valstijose ne
bėra. Miestų miestuose valdi
ninkai neleido paraduoti, nelei
do demonstracijų nė susirinki
mų rengti. Toliau, darbinink|ii 
phmatė, kad , šioje šalyj dėvįs 
uniformų žmogus gali pliekti 
civilius žmones nesibijodamas, 
kad civilė valdžia galėtų jį už 
tai areštuoti arba šiokiu ar to
kiu būdu nubausti. Pagalios, 
darbininkai atsižinojo, kad A- 
merikos gyveninio viešpačiai 
per savo oficialius organus — 
didžiuosius laikraščius — ne tik 
pa taikia uja, bet dar ir pakursto 
prie smarkavimų ir paktadary- 
bių, jeigu tik jie atkreipti prieš 
tuos žmones, kurie skelbia, kad 
reikia daryti permaina dabarti
nėj socialėj tvarkoj.

Gegužinė Šventė Suv. Valsti
jose dar nebuvo solidhrumo de
monstracija. Pet ji parodė, 
koks didelis reikalų priešingu
mas gludi viso Amerikos ekono
minio gyvenimo pamate. Mili
jonai darbininkų ima labiau 
protauti. Kiti jų milijonai jau 
supranta, kad ligi bus galinųi

vietos valdininkų uždraudimo, o' industrines savyvaldos, visų-pir- 
daugclyj atsitikimų dėl unifor-'ma turi įvykti pilniausias viso 
muotų kareivių ir juerivių, ku- darbininkų judėjimo [solidaru- 
rie užpuldinėjo susirinkimus; mas. —-Scott Nearing.
ardė parodas; daužė laužė 
kandus ir pliekė piliečius
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Upitis.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė
Pirmiausia ir Didžiausia Lietuvių Korporacija New Yorke

Lietuvos Atstatymo Bendrovė pasąkmingai vykdo šių reikųlų atlikimą:
1) Atstatyti Lietuvą ekonominiai, suda
rant didelį kapitalą pramones (išdirby- 
stės) ii pirklybos (biznio) varymui Lie
tuvoje.
2) Padaryti Lietuvą NepriKulmin^a nuo
svetimų išnaudotojų, paimant visą da
lies pirklybą ir pramonę į lietuvių ran
kąs.
3) Pakelti Lietuvoje Abelną Gerovę 

steigiant fabrikus, dirbtuves, laivų kom 
panijas ir 11.
4) Pagerinti Lietuvių Gyvenimą organi
zuojanl juos į pirklybos draugijas, su
randant genis uždarbius, palengvinant 
įgijimą tikės įrankių, mašinų, gyvulių, 
javų ir tt.
Lietuvos Atstatymo Bendrovė inkorporuota ant veikia snlyg valdžios už
tvirtink) čarterio ir po valdžios priežiūra. Bendrovės Šerai (akcijos) kaštuoja po 
.$10 ir parsiduoda nemažiau penkių šėrų vienam žmogui. L. A. Bendroves pelnas 
išdalinamas visiems šėrininkanis, iš ko yra geras pelnas kiekvienam nuo judėtų 
pinigų. Prie L. A. Bendrovės galima pri gulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrovė 
steigia savo Skyrius visliose didi'sniuose Lietuvos miestuose.

Visi Dėkitės Prie Lietuvos Atstatymo Bendrovės
Reikalaukite paaiškinimų šiuo adresu: '

Lithuanian Derelopment Corporation
320 — 5th Avenue, > New York, N. Y.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė rūpina
si lietuvių gerove Amerikoje:

1) Steigia Lietuvių Bankų su užrubeži- 
nhj Krikaių (Forcign Exchange) Sky
riumi pinigų mainymui, siuntinėjimui, 
laivakorčių pardavinėjimui ir tt.
2) Organizuoja Keleivių Namų aprūpi
nimui keliaujančių į Lietuvą ir į kitas 
šalis.

3) Padaro ir paliudija rejentalius doku
mentus, pirkimo-pardavimo aktus, da-

f lių išjieškojimus, įgaliojimus (davier- 
nastis), išgauna dokumentams konsu
lo Įyaliudijimus ir tt.

Slogutis
►

(Tąsa.)

Pervažininko pirkelėj povft.- 
' iai, be ženklo gyvumo, yt šeše- 
' is, triusiasi išbalusi moteris— 
įdubusiais veidais ir paraudu
siom akim. Su upe, su vanden- 
puoliu ji nemoka kalbėti, ji ne
apkenčia jų ir visa, kas randa
si čia, šioj apielinkėj. Kartais, 
kada* tūlas pavėlinęs pribuišas, 
laukdamas iš ano krašto perva
žo, įeina pirkelei), pervažininko 
molleris tarytum atsigeivi. Jo
sios kalba veržiasi rimtai, liūd
nai, slepiamu nusivilimu ir kaž
kur giliai-giliai smelkiančiu 
skausmu. Godžiai ji seka kiek
vieną žodį, kurį ištaria sveti tna- 
sai pribuišasj

Ir visi minai turi daug ko pa
sakoti. Visur slėpiningai rūg
sta, brandi naši kas tokia dide-

paprastų, bauginantį ūžesį nei 
iš žemes gilumoj glūdinčios, 
stipriai supurtytos nųlžiinišikos 
juros, nei pasakiško debesyse 
plaukiojančio ežero. Visų vei
duose įskaitoma nesava atjau
ta, visų akįs nesavai žėri. Kiek
vienas siekiasi kito^Žmogaiis, su 
kuriuo tyliai pakuždom pasi
tarti. Tai, kas ant širdies, ne
užgniaužiama spėka veržiasi lin
kui ano slėpiningojo, grasinan
čio — žemės gilumoj ar toli 
debesyse. Kaitri, purtanti sro
vė užputę žemę, uždegdama 
žmonių smegenis ir kraujų. 
Kas pinria buvo baisu ir pamis- 
lyt, apie tai nūnai pusbalsiu ku
ždama. Prieš kurį nužemintai 
ir pasiaukojančiai pulta ant ke 
lių, nūnai į jį dilbsi kerštingos 
akįs ir sugniaužtos kumščios. 
Skausmas, skurdas, nelaimė, 
kas pirma sukeldavo žmogų 
prieš žmogų, minai visus tam
priai riša į daiktų. Girdisi atstųs 
stipri, dundantįs žingsniai, ku
rie purto žemę/dangų ir jo žvai-
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“NAUJIENAS”

Liepiui rodosi, kad kaip kada 
į jo pirkelę be jokio matomo 
reikalo užeina vienas- kitas jau
nas7 žmogus, kuždasi su mote
rim, rimtai, energingai. Mote
ris užsisakė dar vieną faikraš- 
tį — iš sostinės — skaito jį gal- 
,vas surėmę, veiduose pažymu
^kažkoks neramumas; perstai- ną, baigiamą užmirštį sapną. Jis

. tę -X ištisas valandas 
■ ginčijasi, rodos, kariais
vir’čtja ir pasibara, bet vėliau, 
persiški ria n t, spaudžia kils ki
tam rankas tokiu nuoširdumu, 
kaip kad brolis ir sesuo, ar dar 
daugiau.

Su Liepiu nė vienas nesikužda 
— nė svetimieji, nė moteris. Jis 
čią jaučiasi esant bereikalingu. 
■Jis-pats •nori*“tokiu© buti.”*Kas 
jį be riša su moteriai Ko jam 
paisyti tų svetimųjų, jaunų vy
rų! Pradžioj jis karta bandė 
kaipir susiderinti su moterių, 
užmiršti, taikintis; ryžosi būti 
mandagiu, nuoširdžiu, kad ir 
nioteryj’ nubustų senasai nuo
širdumas bei graikštumas. Bot 
nieks neišėjo. Slėpiningasai, i- 
sišaknijęs kerštas ir koktiujmas 
visa išardė. Liepis dar labiau 
atbuko. Nėra nė vieno, kur jam 
pagelbėtų, kas buvusį padarytų 
nebuvusiu.

Moteris paliegsta ir gaišia 
kaip bežiūrint. BetkarČia'is 
Liepis nejučia pažvelgia į ją ir 
gėlus gailėsis perveria jo kruti
nę. Bet ir tasai sąjausmas pra
ūžia yt stipraus vėjo pagautas 
dduiesys, tik kur nors, giliai-gi- 
liai sąmonėje, užsilieka aitriai 
smelkiantis skaus nas. Praslen
ka x ašara, žiema, oriniai tin i 
..ūdras ruduo. Per upę, iš vieno 
ir L Jo krašto, dažnai keliasi 
būreliai dragūnų. Kartų jie per
sikelia dešimtį Varnių dvaro 
bernų, surištus, apkaltus! pan
čiais- Per važini nkui naktimis 
veik nebeleista miegoti. Kone 
kasdieną ateina naujų paskelbi
mų ir įsakymų. Bet nūnai Lie
pini visviena- Savo pareigą jisai 
atlieka įprastu budu. Nesisku
bindamas, nė< nepavargdamas 
jis tempia savo pervažų iš vie
no krašto į kitų; kelia kiekvieną 
kuris tik ateina.

Moters mm dažnai nėra na
mie, ypačiai vakarais. Kartais 
ji išeina viena, plonu aptaisu 
nesudorotais plaukais, nusiprau
susi; kartais sykiu su savo sve
timaisiais svečiais. Kartais dar 
įsisėda tūlo pažįstamo ar sveti
mo pribuišo rdtuosna. Liepis nė 
neseka moters žygių. Sėdf sau 
vienas tamsioje, apleistoje pir
kelėje ir mintija apie savo lai
mės pusmetį tarytum seną-se-

tę - tariasi, 
susiki-

jaučia, kad moteris jo nepaken
čia, bifiurisi juo, bet nūn ir šitai 
dėl jo visviena.

III.

Lauke vejas aitriai Ūžia ir 
švilpdamas grūdasi pro pervuži- 
ninko pirkelę pakalnėje. Liepia 
sėdi prie skobnio galvą ranka 
parėmęs ir žiuri pridengton lem
pos liepsnelėm Pasiklauso, kaip 

’šlakšti įsiutinta upė.^Kartais pro 
vėjo pasiaubas tarytum pasi
girsta šaukiąs balsas. Gali būt, 
kas nors anoj pusėj upės šaukia
si pervažo... Liepis | žino, kad 
ausįs dažnai apsirinka, bet jeigu 
ir ištikrųjų kas šauktų — jis ne
sikeis. Pailsęs: tik-ka pertem 
pė pervažą tris kartus į ten ir at
galios. Už durų pasigirsta žin
gsniai ir svetimi balsai. L 
pakelia galvą, klausosi, ir 
būt tik dabar susigriebia, 
moters nėra namie.

Tai ji, tik ką bežengianti
duris — Liepis ją vos bepažįsta. 
Virš plono vasarinio aptaiso už
sigobusį didelę \(įlnonę skarą, 
iš i>o kurios kyšo pluoštai nesu
dorotų, sušlapusių, plaukų. Ap 
siuvusi suklypusiais, šlapiu fnir- 
vu apsivėlusiais batais. Kaip deda 
koją, ten pasilieka vandens ' ir 
purvų liūgas. Už jos stovi du 
jaunu vyru,apsirengusiu plonu 
čiais miestiečių švarkais, su

ti ir- 
kad

pro

ję, pastirę.

— Gerai, kad pervaža* šiame 
krašte, prabyla ji truputį pa
žvelgusi į Liepį. Atsigrįžus į 
savo sunkeleivius ji dar pakar
toja:

— Jisai jus perkels...
-*-Tik melstame tuojau! —

prabyla vienas jaunųjų pr 
šų ir pažvelgia į laikrodėlį.

—Tuojaus perkelk! — s]
si moteris ir numeta ant 1
sušlapusią skarą.

(Bus

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsas ir war 
savings stamps nuperka ui eaib 
Ėmei and Co.. 740 W. Madiao* •€, 
kampas st.. kampas Halšted st. 
Room 232, 2ras austas, virš Famčtis 
ClotbittM Store, atdara vakartis iki I vaL Nedėliomia nuo 19 iki L

----------------------------- ------------ -------------------------------------- -----
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AR NORI GAUTI KELETĄ 
DOLERIU DAUGIAU SIŪS 
SAVAITĖS UŽMOKESTĮ?

Be abejonės kad nori^ Ge
riausias kelias tam. Buk ener
gingas, dirbk, su didesniu pasi
šventimu, negu dabar. Kiekvie
nas dirbdamas kiekvienų dienų 
nuvargsta ir pradeda pamesti 
energijų.

Jeigu tu pradedi jausti, kad 
tavo darbas pradeda tave per
daug varginti tavo veidai yra 
išbalę, tavo akys- įdubę tuomet 
tau būtinai yra reikalinga Par- 
toglory Toniko, kuris jus paak- 
stins ir priduos jums daugiau 
energijos.

Partoglory priduos jums dau
giau kraujo ir sustiprins jūsų 
visus vidurius ir tu galėsi dau
giau ir geriau dirbti ir tokiu bu-

ir Apielinke
. ..... am

Lietuvių Rateliuose
T0WN OF LAKE
U^VM^^^R^Aik***#^#******1****^*

Neprašyti agitatoriai.

tų ant visados tiems agituoto 
ritinis pasakys: vyrai, šiukštu!

— Oleikos Patronas.

Susirinkimas.

Bell System

Vienas butelis kainuoja $1.00; 
šeši buteliai tiktai 5 dolicriai. 
Jus galite gauti tiesiai iš išdir
bę jų. Adresuokite:

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė.,

New York, N. Y., Dep. L. 1.
Tie, kurie kenčiate nuo vidu

rių ligos, turite vartoti Partola 
saldainius didelė dėžutė kainuo
ja 1 d61ieris. ' (G. 16)

Anodais Draugystė Liet. Vė
liava Amerikoj No. 1 laikė savo 
mėnesinį susirinkimų, šį kan
tų rnrių atsilankė nedaug. Tik 
jin nepamiršo atsilankyti tūli ne 
prašyti agitatoriai, kurie norėjo 
pasinaudoti proga ir sukurstyti 
narius prieš Cliicagos Lietuvių 
Darbininkų Tarybų, kurių gi
nančios “tos nesocialistiškos 
Naujienos” bei jų “kontrrevoliu 
cine redakcija.” Vis dėlto, nie
kime nepešė. Jiems pasakyta, 
jogei jų šūvis į Tarybą čia nevie
toj: toks klausimas gmli būt iš
rištas tik metiniame ar pusmeti
niame susirinkime, kur daly
vaus visi draugijos nariai. Agi
tatoriui padarė labai smiltims 
vaidus, nes žino, kad susirinki
me, kur dalyvaus daugiau drau
gijos n irių, jie i ?lrtin <’}- Da
lykas atidėta pusmetiniam susi
rinkimui. Reikia tikėtis, kad 
jame dalyvaus visi nariai ir kar-

kuop/a laike savo mėnesinį susi
rinkimų. Susirinkimas buvo 
ramus ir tvarkus. Tarp kita, a- 
gitacijos komisija pranešė, jog 
yra padaryta sutartis su dvierii 
Soc. kuopom, būtent: bendro
mis spėkomis rengti vakarus, 
piknikus ir tt.

Naujų narių kuopon įstojo, ro 
dos, du — P. K.

Iškilmės, 
nedūldicnį) 
kelios liet.

gegužes 
moterų

Iš priežasties ligos parduodu • kaip uždyką 
Teatrą Krutamu Paveikslų pirmos khesos pade- i 
jime. Neša apie $100.00 čysto pelno į savaitę. J i 
Jeigu tam reikale nebuvote, tai aš išmokysiu už N 
dyką. Kiekvienas gali tą reikalą vesti ir turėti 
gerą pelną. Atsišaukite

S. ŠOKALSKIS, t J
29 S. La Šalie, Room 336, Chicago, III.

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- 

tas visų ligų
Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 

Kurtumas, Kataras ir Džiova
Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikiinų iš

gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasiturimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M. D.
St.

(Kampas Monroe) .

11 dienų, 
draugijos' surengė iškilmių su- 
grižusiems lietuvių karinin
kams, kurių tarpe buvmi ir aš. 
Matoma, moters gerokai pasi
darbavę: visa buvo prirengta iš 
laiko ir geimai. Boto, buvo su
ruošta trumpas prognunėlis. 
Tarp kita kalbėjo keli sugrįžę 
karininkai. Pirmiausia kjalbėjo 
tur intis oficiero rangų. Pasisakė, 
kad savo amatų pilniiavojęs jau 
dešimt metų. Toliau pradėjo 
pasakoti apie užmarį. Ypač lie
tuvi). Bįigino liet, karininkus 
bu Ii prisirengusiais važiuoti į 
ten ir kautis su priešais iš kairės 
ir tiesines (lenkais). Jo kaJba 
nepadarė jokio įspūdžio. Pa to 
gavo progos bart keliūtų žodžių 
žemiau pasirašusis. Pakritika
vęs savo buvusio p mato drau
gų, aš kreipimus į sugrįžusius ka
rininkus klausimu, būtent: ku
ris jų nori važiuot į užmarį ir 
kalkis su tais priešais, ypačiai 
iš kairės? Niekas nė krust. 
Tpda vėl kreipiausi į juos. Ku
rie nenorite kauties — pakel
kite rankas. Visi, kaip vienas, 
Iškėlė dešines. Lietuviško vais 
sko šalininkai stačiai nežinojo, 
kur bestovį?.. Dar vienas jų ban
dė kalbeli ir lyg ir pašiepti ma
no išvadžiojimus, bet nieks ne
išėjo. Kaž-kų nutavarojo apie

Daug telefono naudotojų -yra neatsar
gus apsėjime su kalbamųjų trubele. 
Ji susiskaldo ir susidaužo, ir tankiai 
visai susilaužo.

■ \

Kalbamoji trubele tarnauja perdavimui 
jūsų balso garsų, ir kuomet kalba y- 
ra taikoma į įrankį kur kalbamoji 
trubele yra pagadinta supaikinta, 

?balsas labai vargiai pasiekia kitą li
nijos galą. ’

'4 ’ .v
Geresnės užganėdinimo pasekmės jei- 

guu kalbamoji ^trubele nesugadyta.. 
Kuoint kalbamoji trubele sugenda, 
pasaukite' Local Rępair Depart
ment ir bus prisiųsta nauja.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

VENERIŠKŲ LIGŲUr. r MJE^rNV/Jrl specialistas
Room 1210 Bepublic Bldg.

209 So. State Street Chicago.
Vai: 1 iki 3 po pietų, ir pagal nu

tarties.
Phone Harrison 7536

South Side ofisas
1616 West 47th St., Chicago.

( Aptiekojc)
Vai.: 4 po pietų iki 8 vai. vakare.

Phone Boulevard 344.

ti iš draugijos iždo 30 dolerių. 
Po trumpų bet ytin karšių de
batų didžiuma balsų nutarta pa
siųsti minėtų sumų streikuojan
tiems audėjams. Pinigai pasių
sta vardu liet, streikierių komi
teto sekretoriaus, d. P. Tama- 
siiusko.

JOSEPH C. W0WN
I.IBTUVIS ADVOKATAS 

2» 8. (.a Kali- ftc
Telephone Central 63H

Vakarai*
MII W. 22nd Street

Telephone Central 6990

—J. šliažas.

DIDELĖ SIUVĖJŲ PERGALĖ 
CHiCAGOJE.

lus galus ir atsisėdo.
Aišku, lietuviai jau nebesi- 

duoda vedžiot save už nosių vi
sokio plauko patriotams, kur 
kilus ragina eit kauties, bet pa
tįs stengiasi užlįsti už pirmuti
nio akmens, kad išnešus savo 
kailį sveiku...

Buvęs karininkas,
— A. K. Lingė.

Kambarys 307. *•
VALANDOS-9 iki 8 dliCMCKO 
NcdCliomis 10 iki 1. NORTH SIDE

DR. DONOHOE, Specialistas
c

Vėliausios Europiejiškos ir kitos 
metodos.

Jei jus turite kokią vidurių ligą, kepenų; 
kraujo arba žarnų; spuogus ant skuros. se
nas žaizdas, nustojimą STIPRUMO arba a- 
petito, kokį gėlimą arba skaudėjimą arba 
kokią užsisenėjusią ligą, kurios jums neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

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

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

niis 10 ryto iki 1 vai. dieną.

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europinės metodos.

C H. HAIR M. D.
Mentor Bldg.

Paimk elevatorj. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe 

39 So. State St., Kampas Monroe.
Eknimlnavimafl dykai VALANDOS: nuo į) ryto iki 8 vakaro

Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

I PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Rėmų Ir Stogam* Popiero 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stuby išvidaus, po $1.40 UŽ gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

H» >U> a 8L. ChlcM*. IU.

šv. Boko draugija savo mė
nesiniame susirinkime, geg. 4, 
nutarė dalyvauti 

me birželio pradžioj 
m e lietuvių seime 
[Chicagoj nebus nė 
siūdino seimo.”

busiima- 
visuotina- 
Chicagoj. 

jokio “vi-
Suvažiavimų 

špukii\ tik tautininkai, ir lai bus 
lik konservu tivių tautininkų

seimelis. Visos kitos srovės ir 
partijos atsisako jame dalyvau
ti. —Red.]. Draugija ’ paskirs
nuo savęs keturis delegatus se
kamame susirinkime, kuris į- 
vyks birž. 1 dienų, šv. Roko 
dr-ja turi paskyrus iš kasos 300 
dolerių Lietuvos reikalams, ir 
po seimui tie pinigai bus pasių
sti ten, kur pasirodys reikalin
gi. Ta pati draugija nutarė 
pirkti penktosios paskolos bon- 
du už 500 dolerių.

—Fr. Balchunas.

NAUJIENŲ DISTRIKTAS
Auka Lawrenco audėjams. s:

Pereitų seredų, geg. 7, Liet. 
Teatrališka Balos Draugija No. 
1 Laike savo susirinkimų p. 
Chernausko svetainėj. Tarp ki
ta buvo prisiminta ir apie strei- 
kilojančius Lavvrenco audėjus.

' M"! I ■■*!.■ M

Už arba LAISVfiS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertis 
Phonografą, pasitikusi sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

uuisir- _ J°s randasi rinkinys 
24 rekordų ir dei- 

mr~Trrfr^- mantinė a lala veltui.
Mes taipgi turime ke-

I I ,et2 au8štos klesos
5 i? phonografų, kuriuos

f mes parduosime už
I 1 ,>i,e l)}lsiu,Vtą kainų 

! lluniml I u* *»i kad mes turime 
fll UfluflM I Pratuštinti vietų. 
nV Mes taipgi turime
w Ir— lt $fi50 player piano,

I v garantuotą 10 metų
* ir vartotą tik 8 savai

tes, kur| mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTY!, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Si yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNCIAME UŽ DYKA. 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

S
S«SHBW

...................... . ........ ll-«* . .........................  ■■ ...

Į Sergėkite savo akis

Neuisitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptlękoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavčiui. nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
!Jaliu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at
teku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi. mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

18*1 So. Ashland Avė., Chlcage,
Kampas 18-tos gatvės

D-čios lubos, viri Platt’o aptiekęs 
rantykite 1 mano parašą 

Valandos nuo V-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję mu> • 
vaL ryto Iki 13 valandai dieną.

Rūgsti Smetona
Mes dabar gatavi esame 

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

Rūgščios Smetonos 
Produktai

Su arba be sviesto riebumų, už 
labai pigias kainai Padaryta 

kasdien švieži. Ateikite arba tc- 
lefonuokite.

Lawndale 255.

GUD FUD DAIRY PRODUCT 
CO.,

2721 W. 12th St., Chicago.

eoimas yra 
*, kada pra 

nyksta regėjimą.
Mes Vartotam 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doras at
kreipiama 1 vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki D vak. 
nedėldten. nuo' 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp, 47 «t 

Telephone Yards 4117 
Boulevard 6417.

i

Dr. A, R. Blumenthal

Ofiso Tol. Yards 2$4<4'
Besiden. Tėl. Boulevard 5602

r DR. M. HERZMAN ]
IŠ RUSIJOS

Amalgameitų siuvėjų unija 
Chičagoje tapo pergalėtoja.

Visi streikai laimėti!
Visi streikicriai sugrįžo į sp- 

vo šapas, kaip pergalėtojai, dai
nuodami ir džiaugdamies ir 
linksmindamies.

Visi kaip vienas pasirįžę ant 
visados laikytiėsį savo didelės li
nijos — Amalgameitų Siuvėjų 
Unijos.

Amalgamated unija tapo pri
pažinti Chičagoje visose Asocia
cijos šapose-

Bosų asociacija įėjo į sutartį 
su Amalgamated unija, ir visur 
pripažins šapų čermanus ir ko
mitetus.

Unijos atstovai turės teisę įei
ti į kiekvienų šapų.

Nesusipratimai ir skundai bus 
taikomi taikos tarybose.

Taigi Amalgamated unijos 
kova, kuri tęsėsi Chičagoje per
° ’ o c T

to, kad Chicagos kriaučių šapos 
jau bus organizuotos visos iki 
vienai. Kada Asociacijos šapos 
tapo paimtos, tai kitas šapas pra
imti jau nebebus sunku.

Vakar Asaland auditorijoj į- 
vyko milžiniškas Chioagos siu
vėjų mitingas.

Milžiniška auditorija jbuvo 
kimštinai prikimšta.

Neužteko vielos. Antra sale 
apačioj buvo paimta ir užpildy
ta. Daugybė stovėjo lauke, ne-

Amalgauneitų unijos bonus rė
žė pergalės himnus ir revoliuci- 
joniškas giesmes.

Susirinkusieji buvo vis tai 
darbininkai iš Chicagos drabu
žių fabrikinių Įasoijacljos šia- 
pų — los,' asociacijos, kuri ka

ganizuoties, kuri buvo didžiau
siu organizuotų darbininkų 
priešu per ilgus melus.

Daugumas iš susirinkusiųjų 
buvo slreikieriai, 
Laimėjo streikus 
ciacijos šapose.

’ Čia jau duoba įnešimas paškir- džiaugėsi pergale.

kurie tik kų 
įvairiose aso-

Jie ypačiai

Unijos viršininkai buvo svei-, 
kinami su didžiausiu entuziaz- J* 
niu.

Sam- Rissmanas pirmininka
vo. Unijos vedėjai įvairiose 
kalbose peržvelgė Chicagos siu
vėjų kovos istorijų nuo 1910 m.1 
streikų iki dabartinių streikų, iri 
sveikino siuvėjus su dideliu lai
mėjimu, kokio dabar Chičagoje, 

j atsiekta po taip ilgos ir taip sun
kios kovos, kurioje kaikuriems 
teko padėti ir savo gyvastis.

Amalgameitų unijos genera- 
lis prezidentas Hilhnanas, kai- j 
bedamas pasakė, kad jis norėtų, [ 
kad tie broliai, kurie mirė už 
darbininkų: teises galėtų ateiti ■ 
čda bent savo dvasioje ir pasi
džiaugti ta Įiergalc, kokios galų 
gale atriekta ačiū visų ištvermei 
ir pasiauikavim,ui.

Prezidentas perskaitė sutartį, 
po kuria prisirašė siuvėjų fab-, 
rikantų asociacijos nariai, ku
rių tarpe yra sekančios firmos:

Kuppcnheimer & Co., 
Alfred Decker ir Coliu. 
Ilirsch Wickwire Co., IMeyer Bros.,
Kuliu Nathan and Fischer, 
Cl va ries Kaulinau, 
Leopold Solomon, 
Eisendradt, 
Strause <& Eisendradt, 
Edeįi’heimer & Stein, 
Sinuse and Kohcn.
Pagal sutarties visų šitų

mų šapose turės būtį įvestos 
npaž daug tokios pat sąlygos, 
kaip ir pas Ilart, Schaffner ir 
Marxų, kur unija gyvuoja jau 
per keletu metų.

Perskaičius sutartį, buvo duo
tas įnešimas, rezoliucijos for
moje, priimti sutartį ir pavesti 
nujos viršininkains pasirašyti 

po ja.
Tas įnešimas buvo vienbalsiai 

priimtas. '
Milingas užsibaigė džiaugsmo 

šauksmais.
Išsiskirstyta, benui žaizdžianl

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

Ofiso valandos 
10:30 ryla iki 12 dieną;

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

Nedaliomis neprimama

3252 So. Ilalsted St., Chicago, III.

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

»149 8. Morgan SL, karti *1 < 
Chicago, IU.

SPECIALI STASĮ
Moteriškų ir Vyriškų 

1 aipgi Chroniškų L>aw 
oVT<?o VALANDA 

Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų 1r nuo 6— 8 vakare, Ne

daliomis uuu 9—2 popiet
Tetaptume Yard«

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

naujo ofiso prie

—4722 So. Ashland Avė.
CHICAGO, IbL.

------- -------------------------—

lir-

AKVARELIŲ PARODA.
Ketverge, gegužės 15, Dailės

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOJ: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, III

Dr. M. T. STRIKOLIS
Lietaviė 

Gydytoja* ir Chirurgą*
1757 W. 47 St. Chlcafo, I1L 

Ofiso Tel. Boulevard
Bez Tel Seeley 420

chigan Avė., priešais Adams gat
vę) atsidarys metinė Amerikos

• • • • 4 11 č.dailininkų akvarelių ir p/istelių, karais 
taipjau miniatiūrų paroda.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti 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 
$5 ir liugščiau. Kelnės nuo $1,50 1- 
ki $4,50. Vaikinams siutai nuo $3,00 
iki 7 dolerių

Atdara kasdien, nedaliomis ir va-
' S. GOBDON^l

>1415 So Halsled St Chicago, IU

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą- 
ir nkuie'HUi, 

Gydo aCT 
ią, moterų ______ .
metodas X-Rny ir kitokius elektr<M pri»> 
taisos.

Ofisas ir Labaratorjja: 1625 W. 18tb 
St. netoii Fisk St.

VALANDOS j Nuo 10—12 piety. Ir 
6~8 vakarais. Telephone Ganai 3110. j 
GYVENIMAS: 8412 S. Hahted Street J

VALANDOS: B £ Tjto, tiktai.

as Ir throniikas ligas, vy
re vaikų, pagal naujauelas I

f rv || 
Telcphons Vcrde 5032 H 

Dr. M. Stupnicki lį 

31<h> S. Morgan st Chicago
VALANDOS: Nuo 8 Iki 11 ryto 

Ir pug 5 iki 8 vakare

Dr. D. J. BAGOCIU6 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Ava.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 841 

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

Rcz. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymdrket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų 

£fisas: 3354 S. Halsted St. Chieago
Telephone Drover 9693 

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

Telephone Yards MM.
D r. P.G. Wiegner I 

I Priėmimo valandos nuo 8 Iki 13 I 
I iš ryto ir nuo 7 Iki • vaL vak. I Į 8325 So. Halsted St. CMcaga. Į
--------------------------—----------N---- 1
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PRANEŠIMAS
Kensington, Hl. Lietuvių Su

vienytų Valgomų daiktų Bend
rove praneša visiems savo na
riams (šerininkam.s), kad bė
gyje trijų mėnesių tai yra nuo 
gegužės 14 iki rugpjūčio 14, at
sineštų savo senas Šeras (Certi- 
fikatus) ir paimtų naujas. Prie
šingai sulig įstatų Illinois Val
stijos nustos vertės po augščiau 

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

Su pagarba Direkcija.

ASMENŲ JIEšKOJIMAI •ĮIEŠKO DARBO NAMAI-ŽEME NAMAI-ŽEMĖ

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

STANLEY MASIULIS 
1300 (’harles RdL May\vood,

PAJIEŠKAU darbo mokytis už bu* 
čerj; kalbu keturias kalbas. Kam 
reikalingas toksai darbininkas mel
džiu atsišaukti sekančiu adresu: 

.1. PETROSH.
3238 So. Ilalsteal Str., Chicago.

PARDAVIMUI

m.
PARSIDUODA labai pigiai .veži

mas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakin
kių extra vienienai ir tl. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Ilalsted 
St. Chicago, III.

PRANEŠIMAS 
Dr. M L BOZINZH. 

Lietuvis
Perkėlė snvo biurą iš 845 Mi1wau. 
kee Avė., kur buvo laike 24 metų, 
Dabar bus prie 700 N Ashland Avė., 
kampas Huron gatvės ant aptiekus

POLONIA PHARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas Haynuii'ket 

5282.

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

I IUDVISE PASS1LIS
11930 Cahimet Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU sesers Agotos Gri- 
iraiUiutės. Paeina iš Suvalkų gu
bernijos Seinų pavo Krasnayo guli
no. sodos Disnyčių. C* uotu gyvenanti Amerikoj, 
nr kas kitas meldžiami kreipiies 
karnų adresų:

ONA GRIMALIUTft, 
1144 So. Peoria SI., ęhiengo, III.

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

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

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

Girdėjau. A- 
Ji pati 

se-

PARDAVIMUI 4 “pool tables”.
HARRY BtOCK,

1356 So. Ilalsted St., Chicago

Pranešimai
Paataba ataiunčiantiema draugiją 

pranešimus: — 
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavardę ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vįetos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesusiiėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti 

— Redakcija

JIEŠKO kambarių
PAJIEŠKAU kambario, kad butų 

netoli prie Elevatoriaus, be skirtu
mo dalies miesto arba Ciceroj. Kas 
turite tokio vietoj prašau piai'cšli.

ANT PARDAVIMO grosernė ir bu- 
cernč 562 W. I8th St. Lietuvių ir 
Lenkų apgyvento] vietolj. Atsišauki
te: 562 W. 181h St., Chicago. UI.

PAllSIIM ODA iv.muianas vėrės 
$4'10.00. Parsiduoda i1/ $150.00. At
sišaukite tuojaus

1739 So. lialsted Si.. Chicago,- UI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
PASIRANDAVOJA ruimas dėl 

vieno arba dviejų vaikinų Lincoln 
Park apielinkėj, puiki vieta prie 
tyro oro atsišaukiū*

Tel. Lincoln 7874 arba J. Doveika 
614 Garfield Avė

REIKIA DARBININKŲ

Union Avė C.hicauo.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA beveik naujas au

tomobilius Dodge 5 sėdynėms, 1918 
m., vertas $1250, parsiduoda labai

' Atsišaukite tarpe 3—7 vai. vakare 
5437 So. Bobey St., Chicago, III.

LMPS. 9 kp. choro repeticija po 
vadovyste 
geg. 14 d. 
sted ir 29 
kitę lygiai

P. Gugienės bus šiandie 
Mark White S. svet. Hal 
gat. Visos choristės ntvy- 
8 vai. vakare. F. S. K.

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

rie yra apsipažinę su žmonėmis ir 
turi daug pažįstamų, visi galės pa
dvigubint savo algą nepertraukus 
savo dabartinio užsiėitdmo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY LAND A INVEST. CO. 
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

VaRSIDUODA Automobilius su 5 
sėdynėms, gerame padėjime, 6 Įni
rai, 2 tairal ir betrė, visai nauji, 
parduosiu už labai pigią kainą.

Adam Widzeis, Aulo Bep. Shon 
3238 So. Ilalsted St., Chicago, III.

GERA PROGA norinčiam įsigyti 
automobilių Burek 7 pasažierių 6 ci- 
linderiu.
3223 So. Ilalsted St., residensijos 
numeris 3153 Emerald Avė.

Gali, mane matyti nuo 6 vai. vak.
Milwaukee, Wis. —» LSS. 119 kn. 

rengia pavasarini pikniką, nedėlioj, 
gegužio 18, H»»uermas Parke, kum
pas Eighth ir Manitoba Sis. Prasidės 
1 vai. no pietų. 8-tos Avė karai pri
veža iki parkui. — Komitetas.

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

Mrs. I A YWANOW,
2103 — 1371h St.. Indiana Harbor 

Indiana.

RAKANDAI
PARDAVIMUI naminiai rakandai.

Neilgai vartoti. Su 
ja siuvama mašina, 
daiktai. Atsišaukite 
1422 So Sangamon

LSS. IX rajono nariams. — Devin
tojo Rajono konferencija ivvks ne- 
drlioi. geg. 18. Sheboygan. Wis .V*«. 
tn: 1336 (? Red.) M. Rimgino salėj. 
Pradžia lygiai kaip 0:36 vai. r to. 
De’ega.lai prašom] atvykt paskirtu 
laiku. — Org. J. Marcinkevičius.

REIKLI gerų tvirtų vyrų dirbti 
ant elektros preso j skudurų dirbtu
ve. Pastovus darbas. Gera mokės-

1416 Bhie Island Avenue Chicago

PEIKIA merginos i ofisų turi kal-
Pr3npdma<i LDLD. 19 kp. nariams. • bet rusiškai ir angliškai.

LDLD. 19 kp. laikytame mėnesi
niame susirinkime 11 geg nutarė 
pertraukti susirinkimus trims n*An. 
būtent iki rūgščio. Jeigu atsitik'ų 
nepaprastų reikalų tai bus sušauk
tas nepaprastas susirinkimas.

Knygas galima gauti ypatiškai 
Fin. sekretorių F. Zavlsta. 4912 
Tripp Avė., Chicago, 11).

—> Valdyba. ..

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

Room 336.

mis
So.

PAJIFŠKAU barzdaskučio, lietuvio 
atsakančio savo amate. Alga garan
tuoju $25 ir pusę po $33. Nedėlio- 
mis nereikia dirbti. Atsišaukite grei
tai. ,

A. RASIMAS,
201 Cordoni A\|e.» Detroit, Mich.

Brighton Park. — Keistučio Kli't- 
bo dramos skyriaus susirinkimas 
vvks ketverge, geg. 15. T. Maženio 
.svet. 3834 So. Kedzie Avė. I)r,*m:'*- 
čiai ir dramietės nrašomi susirinkt (shington Si., Romu 2 Chicago, III. 
kaip 7:30

REIKIA langų plovėjų CHICAGO 
WINI)0W CLEANERS, 62 W. \Va-

vai. vakar‘e.
— Org. J. Miaevičia.

kp. mėnesinis susirinki- 
kotvęrrto >5 ąeg. Linui’- 
1822 \Vabansia Avė. Visi 
atsilankyti ir veikli* su 

mumis išvien. —Valdyba.

LLF. 1 
mas vyks 
bes svet. 
kvieč’ami

------ 1—----- ---

REIKALINGA mergina arba ino- 
j toru prie siuvamų mašinų. Pastovus 
'darbas. Geriausia mokestis. Geriau
sios sąlygos.

Progrcss Hat Mfg. C«..
910 West Jackson Blvd., Chicago. 

4-las floras.

Rosetand —* LMPS. 25 kp. lavini
mus ir kartu mėnesinis susirirkin’s 
ivvks ketverge. j»eg. 15. Aušros kam
bariuose 10900 Michigan Avė. Prad-, 
žia lygiai 7 vai. vakare. Narės pra
šomos susirinkt laiku, 
laukiama.

nes nebus
Organizatorė.

JLATK. Choras tnrės repetic*j:is 
seredoj, veg. 14 <1. Mildos svet. pnt 
3 lubų. Repeticijos prasidės lygiai 
8 vai. vakare. Visi choristai huki'e 
laiku. — J. Kazėnas.

—Mokose Park. — šiuo nraneŠam 
Darbininkų Vartotojų Bendrovės 
nariams, kad Bendrovės direkcijos 
posėdžiai tapo perkelti iš nedėldie- 
nių j paprastus savaitės vakarus. 
Būtent: dabar direkcijos posėdžai 
bus kas pirmo ir trečio utarninku 
vakarais Frank ii* James svetainėj/

Valdyba.
Ateities Žiedo Vaikų draugijėlės 

susirnkimas įvyks seredoj, 14 d. 
gegužio, 6 vai. vakare, Mark Whl’e 
Sonare didžiojoj svetainėj. V’si 
nariai malonėkit atsilankyti paskir
tu laiku, nes bus renkama valdyba 

D. Petravičia.

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

Roseland. — Aušros knygyną pa
laikančių draugijų delegatų susirin
kimas Įvyks seredoj. geg. 14. Auš
ros kambariuose, 10900 Michigan 

Avė. Gerb. delegatai prašomi susi
rinkt ka’p 7’30 vai. vakare.

pataline. Nau- 
Divonai. Visi 
Šiuo adresu.
St. Chicago.

TIKTAI SI MENESI
Už $60 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios sela, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mbs esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setu vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
I ihortv Bonds.
WESTERN FURNlTURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

FXTRA BARGENAS.
$200 dubultų springsų Phonogra- 

fas, g.:i|:na visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordi.'s ir dei
mantinę adata. Taipgi vėliausios 
mados i at audus 5 kambariams, 
arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas,, mie 
ganiojo kambario setas, davenport, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir tt. parduosiu už bile tei
singą pasiūlymą. Nepraleiskite šių 
bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

RFIKALINGA barberis subatomis 
ir nedėliomis ant visados.

JOE. MAŽEIKAS.
856 WL33rd St., Chicago.

Phone Drover 4796

PARSIDUODA rakandai 4 kamba
rin 1 ibni piųiai pardavimo priežastis 
išvažiudjų j kitą miestą; kam rei
kalingi rakandai meldžiu abi- 
š i"kii gi cilai
1622 So. Ilalsted St., 2 fl. iš užpaka
lin Chicago.

K GATE NAS,

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 2 akru 

trąšios vaisingos žemės ant South 
Side daržo. Renda labai pigi. Klaus
kite M r. Smith. Ruoni 206, 219 So. 
Denrborn st.. Chicago.

REIKALINGAS darbininkas. Dar
bas lengvas ir pastovus. Turi mokė
ti šiek tiek rašyti.

J. BALTRENAS, 
1707 So. Ilalsteil St., Chicago.

RI'IKA! INGA 2 karnenteriv, 2^ 
sargų, punch, drill ir screw nnichi-1
ne operuotojų, pečkuriu 51c į va’an-1 . D<* Knlh, III. — Bendrovės kram 
dą, vyrų mokyties pališiuoti ant ma- tuvė ant rendos — su visais pai
šinų. Darbininkų ant ūkės, janitorių symais, vidui, lentynos, “sbovv ra- 
*25 į savaitę, palarnautc’jų vaikų, '• 
darbščiu vvrų. vaikų 14 metų ir au
gesnių turi užsirašyti savo vardus 
dcl vakacijų darbų, kada užsidarys 
moks klos.

MOTERŲ reikalaujama dėl trum
pų darbo valandų naktimis arba die-, 
nomis. Invairių darbininku į hote-1 
liūs ir restoranus. Į skalbyklą $2.':0 
iki $3.00 į dieną. Merginų 14 metu ir 
augesniu turi užsirašyti savo vardus 
dabar dėl vakaejų darbų, kad būt 
gatavai į darbą kuomet užsidarys 
moks klos.

SOUTH PARK EMPI.OYMENT 
. AGENCY

4193 S. Halsted st., 2-ras augštas. 
- Visi darbai South North ir West 
pusėje. (Kalbama lenkiškai).

‘■ai” ir “Ic.e Box” Pigi randa Lie- 
•uv’ų apgyventa vieta.. Del tolesnių 
žinių kreink’fės

KAZIMIERAS ČEPULIONIS, 
916 Markei St., De Kalb, UI.

NAMALžEMe

PARDAVIMUI naujas mūrinis na. 
mas, du metu kaip statytas, 4 fami- 
h’jnnis. 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.
930 West 35th PI. Chicago. III.

REIKALINGI 2 prityrusi barzdas
kučiai. Gera mokestis, darbas pasto
vus.
2011 So. Halsted St Chicago.

REIKIA edgc beisterių ir lining 
beištariu ant vvriško kautu.

MAŽNE COSTEN BROOKS 
2014 VVabansia Avė. Chicago.

Tel. Armitagc 5302.

PARSIDUODA naujas 6 kambarių 
namas su puse akro geros žemės. 
Galima laikvti karvę, vištas ir au
ginti daržove*. V>vi patogumai, van
duo, gražioje vietoje, arti gatvekarių, 
Kaina $2.800

J. TAMOŠAUSKIS 
10512 So. May Street, Chicago. 11)

REIKIA gero sherman. CHFRNIK 
SCRAP IRON CO. 1069 \V. Taylor 

Rašt. F. Varekojienė St., Chicago.
PARDAVIMUI 8 kambarių muro 

namelis ir du lotai 
3618 So. Uoion Avė.,

ifk j

TAUPYKIT PINIGUS
Nemokėk rendos, bet imk rendas 

iš kilų ir kiti Tamstai išmokės na
mą. Sekantieji namai parsiduoda 

labai pigiai su mažu Įmokėjimu ir 
visi nešu geras rendas. Atsišaukite 
ir pamatykite, nes ant visų bus ge
ras pelnas kiekvienam kuris tik pa
siskubins ųupirkti.

PARSIDUODA vienai familijai ge
ram padėjime namelis, su gerais iš
taisymais ir gatvės ištaisytos ir už
mokėtos, šviesus iš abiejų pusių. 
Parsiduoda už ................... $1400

PARSIDUODA 2jų pagyvenimų 
medinis namas po 4—4 kambarius 
su visais įtaisymais ir ant geros ga
ivūs tarpe lietuvių. Rendos neša $20 
Parsiduos už ....................... $1800

PARSIDUODA 3-jų pagyvenimų 
medinis namas, geroj vietoj už $2109 

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas. Rendos neša $40 į mė
nesį — už ............................... $3800

PARSIDUODA 2-jų pagyvenimų 
visai naujas namas su pirmos klesos 
įtaisymais, bus parduotas tūkstan
čiu pigiau, negu kaštavo pabudavoti, 
taip gi su dideliu lotu..

PARSIDUODA kampinis mūrinis 
namas beveik naujas su Storu ir pen 
kioins šeimynoms pragyvenimu. Re- 
ndos neša $1200 į metus. Kaina 
................................................ $11500

Apart virš minėtų dar yra keletas, 
kurie turi būti parduoti trumpame 
laike. ,

Meldžiame tuojaus atvažiuoti ir 
pamatyti, nes galėsite išsirinkti pa
gal savo noro, nes per musų bendro
vės ofisą kas savaitę nuperka žmo
nės daugiau kaip dešimts namų. 
Liberty Land and Inveslrient Co. 
3301 So. Halsted St., Chicago

PARDAVIMUI namus ir lotus, mi
mas iš 7 kambarių.
2239 So. Irving Avė., Chicago.

Tarp 22 ir 23 galvių.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS
LIETUVOS 

Valdyba 1919 metams
E X T R A

LXTRA 1IARGENAI
Nac’rts mūrinis irimas 2-jų hi- 

•tugšri'- 2 t’agyverdmų. po 6 kari-u .. ... . .
barius, mim’iynės (ickira ir visi kili 
naujos mados įieisyirai, parsid i.ida 
laai pigiai. Namas randasi ant So. 
I. • r Avė., trp 31 ir 32 gatvių.

2 jų lnl'ii aiigščiomūrinis n.b'ui<. 
5 pag\m nimų. po 4 kambarius, i n- 
dos neša sGOO.OO į metus, Kn:,xi 
liktai *1800.00. N iirn‘- randasi .<nt 
So. I’merald Avė. ir 30 gatvės.

2 jų lubų augščio mūrinis n.t.iris, 
2 pagyvenimų, po G kambarius mi 
elektra, baltoms i.iaud,'nėmis ir stn** 
komis, viskas įtaisy ta »)•» naujos ma
dos, randasi ant So. Union Avė. Di- 
džiausis bargviŲis ant Bridgeporto. 
Kaina tiktdi $4800.00.

2- jij hihti •mgščio n ėrinis namay,
2 pagyvenimų po 4 kambarius, toi- 
letai ir kiti geri įtaisymai, namas 
randasi prie 3346 So. Unitui Avė. Kai 
na tiktai $2900.00. %
.3-jų lubų augščio mūrinis namas, 

akmenų frontas, pastatytas ant 2 
loto, 6 pagyvenimų po 6 kambarius, 
elektra, garu šildtJttins. pržuo’o pa
puoštas. namas rahdu i nuse bl >la» 
nuo (ri,,’ield Blv ! prie Halsted Si. 
l\i*nd"S m ša ^306).o»’ į metus. Kai
na tikini * 14000 "H. I

3- jų lubų augščio mūrinis namas,' 
• '• nyirų R» I kai mari u ir

v*(i.i> * n mas yra kam;. :. - 
!.’••• f.'ržloj ;vil‘ '*.i. i'cinl-s neša 

*‘80.00 į uėm«sj. Ka:u - "00 f.O. A- 
teik ir pa’mdyk kovre’či vismi. nes . 
tas namas bus greitai parduotas.

Namas vertas $10.000, parsiduoda ; 
už $7500.00. Del rtekarm priežasčių 
sjvvinink. s y-a privedi pardu iii 
šita 3 r; ;’ gščių' n i n , *41 
mūriniu garage dėl 4 automobilių, 
su elektra, maudynėmis ir visais ki
tais gerais Itaisymtds, nepraleiskite 
los geros progos/”*

MICHAEL T. KIRAS
3331 So. Ilalsted St., Chicago.

PARDAVIMUI fa.imi, 80 akrų. 
Visą išdubta ir apačia. Daugiima 
namų nnt.ji. Myk* ir pusė nuo mies
to ir gere.s mokyklos. Kauni $6000 
su javais, $5000 be javų. Antrašas;

TOM KULEV1Č 
19’6 l nioif Avė., Chicago.

2 r is fialas iš iižji.d:r Jo*

PARSIDUODA namas irgi 2 lotai 
ant lengvu išmokėjimų 10531 Ed- 
rook Avė irgi 65 akrų žemes netoli

Muskegan, Mich. Apmokėsiu už 
NorlhAVesI Side namą

F. VV TAPĖ
2827 N \Vhipple St. Tel Albany 909*8 '* I
..PARDAVIMUI 2 namai ant vieno 
loto. Vertas $5700.00. Parduodu uis 
$4500.00 priežastis pardavimo broJ 
lis mirė, paliko didelę farmą. Turiu 
išvažiuoti ir per šias dvi savaili turi 
būt parduota. Del platesniu žipių 
kreipkitės į J. Mikšis, 3826 Emerald 
Avė. Chicago, UI.

PARDAVIMUI namas 3808 Eme- 
rald Avė. su užpakaliniu namu. Ver
tas $1500. Parduodu už $3500. Krclp 
kilūs šiuo adresu:
3826 Fmerald Avė., ant pirmų lubų 
iš priekio.

MOKYKLOS

HA5TER 5Y5TEH

PARSIDUODA PIGIAI 120 AKRŲ 
FARMA IŠDIRBTA

70 akru po plūgu ir užsėta 25 akrai 
•avižomis, 6 akrai bulvėmis užsodin
ta, 30 akru dobilų pirmu metu, ku
rie dabar puikiai išrodo bus daug 
pašaro, 10 akrų motiejukų su dobi v 
Jais antru metu ir apie 50 akrų miš
ko ir ganykla, per kur teka sriaunus 
upelis pilnas visokių žuvų. Žemė la
bai derlinga, molis su juodžemia ir 
visu lygi prie puikaus kounto auto
mobilio kelio. 3 mylios nuo Lietu
viško miestelio Woodboro Wis., kur 
yra geležinkelio stotis ir visokiu 
Lietuviškų storų, mokykla tik pusė 
mylios. Pora gerų arklių verti $500 
su visokiais pakinkiais, 2 vežimai, 
t bogė, 1 rogės (šlajos). Visokios 
farmiškos mašinerijos ir įrankiai, 
kain: 2 plūgai, 2 akėčios, 2 drapakai, 
1 volas, 2 cultivators, 1 grėbiannt 
mašina, 1 šieno pjaunama mašina, 1 
avižų ir rugių pjaunama mašina, ku
ri suriša javus į pėdus.

5 budinkai sekanti: 1 stuba, 3 
mų nauja, 1 barnė 30X65 pėdų 
budąvota iš rastų, vienam gide 
vuliams tvartai pataisyti Šilti, o 
tas visas galas dėl šieno ir javų

rui 
pa- 
gy- 
k-i 
su

dėjimo. 1 klėtis dėl grudų sūpyfhno, 
1 pa.šiurė dėl visokių mašinų padė
jimo ir vištoms stubukė, kurioj da
bar yra apie 35 višos, 5 karvės mel
žiamos, 3 telyčios treigės ir 3 ver
šiukai vienų metų. Parsiduoda agul- 
nei viskas greitu laiku tik už $6000, 
iš priežasties ligos ir senatvės dabar 
tinio savinnko, atsišaukite greitai 

pas
Liberty Land and Investment Co.
3301 So. Halsted St.. Chicago

Ed. Čepulis, pirm.
/ 1028 So Artesian

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

Ig. Žilinskas, nut. rašt
2351 llamburg St, 

Frank Micklin, turtų rašl.
, 1906 So^Union Avė

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

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

Susirinkimai atsibmąi kas antrą 
nedrldienj kiekvieno mėnesio, Imą 
vai po pietų, Jul Malinausko svclai 
nėję, 1813 So. Halsted St

A ve

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APft V1 ETA~'^----—

Valdyba 1919 metų.

Pirmininkė M. Dundulienė, 
. 1915 So. Halsted

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

Nutarimų raštininkė J. Pabarškienė, 
2928 W. 40th Pi. 

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

Iždininkė P. Baltokienė 
3543 So. Union Avė. 

Knsos globėjos:
J. Barailaiiski(>nė, 3810 Lowe 
A. Yuškienč, 3228 W. 381h Si. 
Maršalka K. L’rbenė, 

3313 Union
Knvgė S. Stasiukvtč, 

3239 Emerald

SI

Avė.

Avė.

Avė.

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

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmą penktadienį F. She- 
dvvillo svetainėje, 341 E. Kenšing- 
Iqu Avė., Kensington, III.

Valdyba 1919 metu:
Prpz. D. Shatkus,

213 E. Kensington 
Vice.prez. Jonas VVilka.T

206 E. 1161h St.
W. Markauskas,

355 E. Kensington Avė. 
. F. Grigula,
10441 So. Wcntworth Avė.

Turtų Rašt. W. Dargis
10520 So. State St.

Norinfjs prisirašyti atsilankykite 
i susirinkimą. Jnstojimas pagal am
žių ir konstituciją.

Avė.

REIKALINGAS SAVININKAMS 
uieluvis kontraktorius. Dengiu ▼!- 
mokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipus, dirbu blo
kinius kaminus, dedu blekines lubas 

— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

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

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Shect Meta! VVorka
2106 W, 241h St Tel Canal 4802
—■.—'—■i-.... .. t

DRAUGUOS
Juozas Poška,

809 Alberl
M. Songaila,

u53
Maršalkos:

Jonas Kasiulis, 
653

M. Nekrušaš,
420

Markei

Garden

Street

Sti t

Street

StreetOrange
Teisėjas Antanas Bubele, 

313 Quince 
Vėliavanešiai:

Juozas Jurevičius, 
152 Main

Petras Milauskas,
R. 1 Box 5G

Durininkai:
N. Janavičia, _

614 Market stfeeV
Ben. Kimčius,

274 N. Chicago Street

Street

Street

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

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

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

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

Gustaitis, fin. rašt.
2856 W. 38 PI.

j

i

E’Mokykla Kirpimo ir Deshęning 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus žinovu i trumpi 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius k*rP*mo-designiiig ir siuvinį* 
skyrius ,kur mes suteiksime praktil 
ką patyrimą kuomet jus mokysite.*

Elektra varomos mašinos muši 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti i 
pamatyti musų mokyklą bile laiku- 
dieną Ir vakarais ir gauti specialia 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mit 
rą — bile stailės arba dydžio, iš b’ 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Knanicka Perdėtint* 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų

Iždininkas
Prot. Bust

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STES 
Valdyba 1919 —metų

J. žilvitis, ižu.
841 W. 33 »t.

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

VALENTINE DRESMAKING 
' COLLEGES

6205 So. Halsted st.. 2407 W. M«- 
dison, 1850 N. Wells Bt.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Potrenų Kirpimas, De- 
signing, d/1 biznio ir namų. Vie
toj duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Secley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

AMERIKOJ UETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviško? 

kalbų, aritmetikose kn.vgvedvstė* 
stenografijos. tvpewriting. pirklvbo 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel 
uos istorijos, geografijos, politiško* 
ekonomiios, pilietystes, dailiarašys 
tės.

Mokinimo valandos: nuo R rvt' 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3' 
3106 So. Halsted St.. Chicago III

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

Rytmetinės žvaigždės Pašalpos ir 
pasilinksminimo Kliubo vaidyba:

. ■
J. Chepaitls, pirttiininkas, 

1661 N. Oakley Blvd.
T. Sablecki, pirm, pagelbininkas, 

2042 Homer str.
J. Zakarauskas, nntar. raštininkas, 

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

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

3646 Hamilton Avenue.
Susirinkimai atsibuna pirmą ket- 

vergą kiekvieno mėnesio, Liuosy- 
bės svetainėje 1822 Wabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

CTCFRO I TFT. VYRŲ IR MOTERŲ 
APŠVIETUS DILIOS NAUJOJI 

VALDYBA

Priminninkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald 

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

Nu|. rašt Kazimi-ras Domereckis 
3327 So Wallace St 

Fin. rašt. Vincentas Buiskas, 
1520 — 49’h Avė., Cicero, 

Knygų globėjai: 
Ardriauskas 

3424 So. Union Avė 
Burba, 2947—W. 391 h St 
Shimkns 

4023 So. Montgomery St 
Kasierius Antanas Antanaitis 

819 West 35th

Feliksas

Auta nas 
Antanas

Avė,

St.

RUBSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:

UI.

St

A. Chepaitls, pirmininkas, 
4812 \V. 15th St Cicero.

V Prusis, pirm, pagelb,
1649 Girard

Ig. Žilinskas, Nut Rašt,
2351 Custer St,

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

J. Katilius. Kasierius, 
1685 Milwaukee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmą pėtnyčią 7:30 valandą vakare 
Unijos svelainėje. 1564 N. Bobey st. 
prie pat Milvvaukee avenue

Lietuvių Kriaučių Kliubo Savitar
pinės Pašelpos, valdyba 1919 metų.

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

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

J. Kalpokas, nutarimu raštininkas
1839 Wabansia Avė.

V. Briedis, turtų raš’ininkas,
1049 N. Marshfield Avė. 

Just. Antanavičia, iždininkas.
1719 Eilėn St.

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

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

1554 W. Chicago Avė.
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redą kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 \Vabansia Avė.

Kažys Mačiulskis, pirni.
11927 Union Avė.

Kažys KaliČius, pirm, pagelbininkas, 
835 W. 122 n d St. 

Ona Mačiulskienė, nut. rašt.
11927 Union Avė. 

Andrius Statkus, turtų rašt.
120 Union Avė. 

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

Stasys Boreika, duoklerįinkis
11826 Lowe, Avė.

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

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

Petras Laukis, durininkas,
12143 Green St.

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

i
i

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON. ILL.

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

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

K. Baltremas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė.

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

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė.

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

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

N. Wilimaitis, pirmininkas
3154 Douglas Blvd. 

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

Fabijonas Striško, nut rašt.,
4255 Rlchinond St. 

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

Mykolas Kaziunas, iždin.
3959 W. 16th St. 

Susirinkimai būna kas antrą nedėl- 
dienj kiekvieno mėnesio, 1 vai. po 
pietų, John Engei Svėt 
Harrison St.

3720 W.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE. I

PARSIDUODA 40 AKRŲ FARMA 
IŠDIRBTA TIK UZ PUSE PREKES 
20 akru po plugu ir užšėta 10 akrų 
avižimis, 5 akrai bulvėmis užsodinta 
ir 5 akrai dobilais, o reštas 20 akrų j 
miškas ir ganykla per kur teka pui-! 
kus upelis pilnas žuvų visokiu ir iš 
antros pusės šitos fanuos puiki lei- 
ka (ežeras) taipgi pilnas visokių žu
vų. Žemė labai derlinga, molis su 
juodžemiu ir puikiausia šitoj apie- 
linkėi. ,

4 budinkai sekanti: 1 stuba 3 rui
mų medinė ir skiepas dėl bulvių, 
didelė bai*n<_medinė dėl šieno ir ja
vų, 1 mediniai tvartai pabudavoti iš 
rastų šilti dcl gyvulių, 1 vištoms na
melis nemažas..

Pora puikiu arklių vertės $600 su 
visais pakinktais vežimais ir viso
kiais Tarmiškais Įrankiais.

Parsiduoda agulnini viskas greitu 
laiku tik už $2850 iš priežasties se 
nntvės našlio dabartinio savininko. 
Atsišaukite greitai pas

$2500. Pigiai. ’ Liberty Land and Investment Co. 
Chicago. 3301 So. Ilalsted St., Chicago

Agota Kaminskienė, mnn.,
1436 So. 48th Ct., Cicero, 111. 

Juozapas Takazauskas, Vice-prez., 
1104 So. 48 Ct., Cicero, III.

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

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

M. Bartkienė, Ižd..
1500 So. 48 Ct., 

Iždo globėjai:

VALDYBA 1919 METAMS:

rašt., 
Cicero, III.

Cicero, III.
Cicero, III.

Iždo globėjai: V. Stanislovaitė, 
1334 So. 48 avė., Cicero, IR.; A. Do- 
čkienė, 1225 So. 50 avė.. Cicero, III.; 
J. Mnrazas, 1530 So. 49 avė., Cice
ro, III.
T. Bartkus, maršalka.

1500 So. 48 Ct., Cicero, 11). 
C. Tuskienis, Org. Užžiur..

1225 So. 50 avė., Cicero, III.

S. Daneliavičia, pirmininkas, 
1617 N. AVinchester Avė. 

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

J. Kalpokas, nut. raštininkas
1839 Wabansia

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

V. Briedis, turtų raštininkas, 
1049 N. Marshfield

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. Girdvvainįs, Fin. rašt.

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

Avė.

Avė.
Ąve.

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

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

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

1739 S. Halsted St.
CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ

KŲ TARYBOS

Pidomasis Komitetas
A. Petratis, pirmininkas 

3343 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. Winchester Avė.
J. Degutis, sekretorius 

2228 Coblenz 
Komiteto noriai:

P. Jakavičin, f
J. Gustaitis, 2856

927 W. 33rd PI.
156 W. 38111 PI.

J. Vilis. 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

St.

NAUJA VALDYBA DRAUGYSTES 
LIETUVOS BALSAS. 

Kenosha, Wis.
1919 metams

Pirm., Kaz. Brazevičius, 
402 Lincoln Street 

Ig. Jaseliunas,
960 Jenne Street.

Jonas Sereikis, 
960 Jenne Street 

Kaz. Orlauskas.
818 Jenne Street

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

Iždo globėjai:

Vice-pirm
Prot. sekr

Fin. sekr.,

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

batos vakarą kiekvieną mėnesį 8:00 
vai. vak. D. Shemaičio, svet. 1750 
S. Union. Avė.

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

II. Labanauskas, Pirm.,
818 Albęrt 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., Baciae, Wis.

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

Vladas Bielskis, Organiz.,
267 Milwaukee avė.

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

Metiniai komitetai VI. Bielskis ir 
Juozas Vaičiulis.

IMPERFECT IN ORIGINAL




