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Austrijos delega 
cija jau atvyko

*

Lenkija nori karinio laivo
Palaikys Vengrijos blokadų

Italija gabenasi kariuomenę j Fiume 
apygardą

AUSTRIJOS DELEGACIJA AT
VYKO TAIKOS KONGRESAM.

Juos pasitikta daug draugiškiau, 
negu vokiečių delegatus.

Aus-

šįvakar

atstovai 
ir susi-

lega^ijos tapo įl tiktos tarybai 
šįryt.

Tos trjs vokiečių notos sako 
Havas, apima sekamus dalykus: 
Pirma, taikos sąlygų atsiliepi- 

I mų į Vokietijos ekonominį gy
venimų; antra, budai, kuriais 
pruz. Wilsono punktai pavar
toti, prieš kuriuos protestuoja
ma ir trečia, principai atlygini
mo reikaalvimo, prieš kuriuos 
protestuojama, nors užreiškia- 

| ma, kad Vokietija yra pasiren-

PARYŽIUS, geg. 14.
trijos taikos delegacija atvyko 
j St. Gcrmain-en-Laye 
5:55 vai. Delegacijų 
prefektas Chaliel ir 
Francijos ir talkininkų 
vienijusių valdžių.

Pirmas pasitikimas Austrijos gus pasirašyti po jais, 
delegatų pasižymėjo dideliu kon | Vokietijos taikos delegacija 
tnistu pirmam, susMtikiiųui su "užimta T prirengimais plačių 
Vokietijos delegatais, deki di- kontr-pasiulymų talkininkų ir 
dėsnio savo liuosumrt ir drau- susivienijusioms valstybėms, 

knfpu taikos sutarties'
sąlygoms. Keli delegacijos eko
nomų reikalų šubkomitetai su
sirinko šiandie, jų tarpe ar an
glių subkomitetas.

Anglijos delegacija atnaujino 
pastangas išgauti sutartį apie 

: pasiėmimų buvusiųjų vokiečių 
I pirklybinių laivų ir jų išsidatini- 
mų pamatais įtalpos nuostolių 
laike karės, vieton Suv. Valsti
jų pieno pasilaikyti lik tuos lai
vus, kurie buvo internuoti Ame
rikos vandenyse prieš tos šalies 
įstojimų karėn.

Lenkija nori laivų.
Lenkija stato reikalavimų nie-

giškumo.
Renner vadovauja.

Austrijos delegacija vadovau
ja Kari Renner, kancleris. Jis 
pirmasis ir išlipo iš spccialio 
vagono. Kancleris Renner pa
sirodė vagono duryse su savo 
skrybėlė rankoje ir su plačia šy
psą, kuri tuoj padarė priėmimo 
komitetų liuosu.

Dr. Renner, storas, apskrito 
veido žmogus, su juoda barzda 
ir plika galva ir skaisčiai žiban
čiomis akimis iš už auksu ap- 
remuotų akinių, maloniai nusi
lenkė priėmimo komitetui. Pa
sidavimo rankų nebuvo.

Kiti nariai.

vos sekė Dr. Franz Klein, Peter 
Eichoff ir Dr. Richard Schuller. 
Po jų išėjo kiti nariai partijos, 
kuri suaidėjo iš apie 60 žmonių.

Manoma, kad sutartis su Au
strija bus įteikta delegatams pa
baigoj šios savaitės, sako Havas 
agentūra.

Pasirodė, kad skaičius šalių, 
kurios dalyvaus St. Germain ta
rybose su Austrija bus daug ma-

nių laivų. Ji įteikė savo reika
lavimus šiandie po piet užrube- 
žinių reikalų ministerių tarybai.

Taryba keturių svarstė nieku-

True Iranslation filed *1 h Ihe posl- 
(naster ai Chicago, Iii. May 15, 1919 
as reguired by the act of Oct. 6,1917

Taikos Kongrese
AUSTRIJA. — Delegacija at-

asilles. Tik tos valstybės da
lyvaus, kurioj paskelbė karę ar 
pertraukė diplomatinius ryšius 
su Austro-Vengrija.

mas su talkininkais nepasižymė
jo tuo nedraugiškumu, kokis

True translation filed wi'.h the pnst- 
master at Chicago, UI. May 15, 1919 
as' reąuired by the act of Oct. •’», 1917
VOKIEČIAI PADARE NAUJUS 

PASIŪLYMUS.

PAR.YŽIUS, geg. 14. — Tai- 
kos konferencijos taryba ketu
rių šiandie paskirė subkomite- 
tų, susidedantį iš vieno nario 
nuo kiekvienos didžiųjų valsty
bių (Anglijos, Francijos, Itali
jos, Suv. Valstijų ir Japonijos) 
svarstymui prieštaravimų ir pa
siūlymų nuo Vokietijos taikos 
plenipotentų.
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i-jas problemas uostų, ir van
dens kelių ir kitas smulkmenas

delegatus vėl tuojaus sugrįsti į 
Rymą “kadangi žmonės ankš-

forse jau per gana ilgų laikų ga
linčiam iškilti reikalui, bet kad

čia u ar vėliau gaus kas yra Ita
lijos.”

Idea Nazionale Berno kores
pondentas užreiškia, kad talki-

Austrijos su tarty j.
Vyriausioji ekonominė tary

ba vakar svarstė apie ekonomi
nes priemones, kokių galima 
stverties prieš Vokietijų, jei kan- įlinkai veikia Vlennoje ir duo
tais jos delegatai atsisakytų pa- da suprasti, kad kaina Austrijos 
siTašyti po taikos sutartim. Pro- atsižadėjimo vienijimos su Vo- 
jektas tapo prirengtas,taikantis kiutija bus Tyrulius, kuris bus 
a (steigimų aštrios blokados ir

“jokių panašių praneštam aiš
kių pasiūlymų šiuo lyiku nesva
rstoma.”

nų vėliavų. — Jaunasis genijus 
j aklo kapitalistų tarno liko nu- 
' leistas šešiems mėnesiams kalė
jimo.

itgal atiduotas jai, vieton pri-

True tnrnslatinn filed with Ihe post- 
rnaster at Chicago, III. May 15, 1919 
as reąuired by the ari of Ori. (». 191)

LENKAI SUMUŠTI ARTI 
LVOVO.

(iionale d’Italia vadina žinias 
apie Francijos protektoratų ant 
Ethropfla kaipo “neįtikėtinas.”

VIENNA, geg. 13. — Pasak

True translation flle»l witn Ihe post- 
niaster ui Chicago, III. May 15, 1919 
as i <<|iiiiv<l by the act of Oct. 6,1917

Holandija dar nenutarė.delegatai taikos kon-
jau nebesispiria apie
Londono slaptos šil
toji dalis ginčių apie 
rytiniame Adriatiko

reikalc jį panaudojus.
Vengrijos blokada.

Ekonominė taryba nutarė už
laikyti aštrių blokadų linkui 
Vengrijos tiek ilgai, kol bus ten 
politinė situacija netikra.

Italijos 
ferencijoj 
išpildymų 
tarties ir 
teritorijų
pakraštyj eina prie susitaikymo, 
— pasak tų, kurie dalyvavo da
bartinėse konferencijose. Fiu- 
me stovis vis dar tebėra svars
tomas, kadangi pienas padaryti 
jį laisvu miestu, panašiai į Dan- 
zigų, nepasirodė priimtinu.

True translfiHon filed with Ihe post- 
master at Chicago, III. May 15, 1919 
as reųuired by the act of ('et. 0,1917

ATSAKE I VOKIEČIŲ 
NOTAS.

HAAGA, geg. 14. — Hollan- 
dijos valdžia užginčija žiniai, 
kad ji buk nutarusi išduoti bu
vusį kaizerį W1lhelmų. Ji tvir
tina, kad dabar klausimas palie
čia tik Vokietijų ir talkininkus.

True translaHon filed wi h Ihe pnst- 
masler at Chicago, III. May 15, 1919 
as »eųuired by the ąct of Oct. 6,1917

Rusijoje'
NANSEN VYKSTA RUSIJON.

PARYŽIUS, geg. 14. — Dr.

jos maitinimui Rusijos, išvažia- 
PARYŽR S, geg. 14. — Tary- VQ j tarties tiesioginiai su 

bos keturių atsakymai j \okie- premieru Nikolai Lu
čių notas apie kalės belaisvius n«n ų|allsjino Inais(o pašelpos ir 

sustabdymo kariavimo.
I (Pereitų naktį gauta Pary
žiaus žinia sakė, kad gautas nuo 
Busi jos bolševikų užrubežinių 
reikalų ministerio čičerino pra
nešimas, paskelbiantis, jog bol
ševikai atsisako sustabdyti ka
riavimų kaipo sąlygų neutralių 
šalių maitinimo Rusijos).

Lenkai ir Ukrainai padarė su
tartį sutsabdyti kariavimų, dau
giausia per draugiškų tarpinin- 
kystę amerikiečių. Ukrainai ap- 
laikė didelių nuostolių kariau
dami su lenkais ir taipgi daug 
pražudė susirėmimuose *su bol
ševikais.

ir darbo reikalus tapo įteikti 
šiandie po piet

Viena iš vėliausių vokiečių 
notų apie ekonomines sųlygas 
sutartyj užreiškia, kad jei jos 
bus priverstos pildyti, reiškia 
sugriovimų Vokietijos.

Nota apie teritorialius klausi
mus ypač protestuoja prieš Sa- 
ųr klonio sutvarkymų ir pavedi
mų Malmedy, Moresnet ir Eu- 
pen distrlktų Belgijai, taipjau 
prieš priverstiną evakuaciją da
lies Schlesyvigo.

Sutinka užmokėti.
Nota apie atlyginimus nepro

testuoja prieš Vokietijos mokė- 
jimų už nuteriojimų Belgijoj ir 
šiaurinėj Francijoj, kų, sako no
ta, Vokietija sutinka padaryti. 
Tečiaus priduria, kad Vokietija

Kolčak^ls norįs eiti ant 
Maskvos.

PARYŽIUS, geg. 14. — Adrni
nemokės atlyginimų už tuos rokls Kolčakas pasikalbėjime su • • 1 1 • ?nuostolius tuo principu, kad ji 
buvusi kalta už karę.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III. May 1.), 1919 
as rcųuired by the act <kl. G,1917 
ITALIJA IŠSODINO DIDELES 

SPĖKAS TIES FIUME.

Petit Parisien korespondentu pa 
sake, kad visos Rusijos valdžia 
Omske plenuja pradėti verži
musi ant Maskvos.

Bolševikai vėl sumušti.
VIENNA, geg. 12. — Rusijos 

bolševikų spėkos vėl liko sumu- 
LONDONAS, geg. 14. - Reu- ^os g|inonp Petluros vadovau- 

terio žinia iš Serbi jos sostinės .amų ukrainiečių>
Belgrado praneša, kad įtakų is-i ZeHanyjt kitas valstiečiu va- 
sodino dide les karines spėkas (k)vas^ vadovauja naujais suki

limais Kijevo, Černigovo ir Pol
tavos gubernijose ir bolševikai 
buvo priversti pasiųsti į tuos 
distriktus daugiau kareivių.

Vakarų Ukrainos valdžia pa
siuntė misiją į Italiją, kad išga
vus paliuosavimą laikomų ten

Žaroj ir 'Sebenico, Dalmatijos 
pakraštyj. Kareiviai eina rytų 
link ir fortifikuoja augštumas 
ir kalnų perėjimus.

(Žara ir Sebcinco yra arti ce
ntro Dalmatijos pakraščio ir y- 
ra tarp Fiume ir Spalato. Jie 
yra priešais Italijos uostų Anco- 
na. Kalnai į rytus nuo tų dvie
jų uostų yra Dinarijos Alpai).

Italijos presą susirupinusi.

RYMAS, geg. 13. — Išreiš
kianti viešųjų nuomonę Italijos

ma, bus pasiųsti sustiprinimui 
kariaujančios prieš bolševikus 
armijos.

Anglų eskadra prirengta.

LONDONAS, geg. 13. — Pa
klaustas šiandie atstovų bute a-

nių, lenkų atakos Lvovo apy
gardoj visai nepavyko. Lenkai 
bandė stiprių infanterijos ata
kų prieš ukrainus, bet buvo nu
šluoti kulkosvaidžių, palikdami 
šimtus paskui save jiems atsi
traukiant.

Ta pati žinia sako, kad smar
kus mūšiai eina arti Kijevo, ku
riuos iššaukė bolševikų atakos 
ant Simono Petluros armijos. 
Ypač smarkus mušis siaučia ar
ti Berdičev, j pietvakarius nuo 
Kijevo.

.True translation filed \vith Ihe post- 
niaster al Chicago, III. May 15, 1919 

Į as reųtiired by the act of Oct. G, 1917
Finlandijos ambasadorius 
a Amerikoj.

NEW YORK, geg. 13. — Ar- 
mas Saastaminden, buvęs Fin
landijos ambasadorius Danijoj, 
paskirtas Finlandijos valdžios 
jų atstovauti Washingtone, šia
ndie atvyko su savo šeimina ir 
dviem sekretoriais Frederick 
VII laivu iš Copeiihageno.

Išlipęs iš laivo patyrė, kad se
kretorius Lansing Paryžiuje ge
gužės 7 d. paskelbė, jog Suv. 
Valstijos oficialiai pripažino ne
priklausomybę Finlandijos de 
facto valdžios ir kad jis lodei 
bus pripažintas tikru ambasa
dorių Washingtone.

Tiuc translation filed with the post- 
master at Chicago, III. May 15, 1919 
as retiuired by Ihe act of Oct. G, 1917

Moterų 
protestas

MOTERĮ PROTESTUOJA 
PRIEŠ TAIKOS SĄLYGAS.

PARYŽIUS, geg. 14. — Tai
kos konferencija šiandie gavo 
iš pioterų internacionalės kon
ferencijos pastoviai taikai Zu- 
riche vakar konferencijos pri
imtų rezoliucijų, pasmerkiančių 
sųlygas tąikos su Vokietija. Re
zoliucija užreiškia, kad sųlygos 
tyliai užgiria slaptųjų diploma
tijų, paniekina 'savęs apsispren
dimo principų, pripažįsta teisę 
pergalėtojo prie grobio ir per
žengia leisingystės principų. Ji 
užreiškia, kad valdymas spė

kos paliekama finansinėmis ir 
ekonominėmis sųlygomis.

ATSKRIDO Į HALIFAXĄ.

HALIFAJ, N. S., geg. 14.
Amerikos laivyno hydroplanas 
NC-4, kuris buvo sugedęs kelyj, 
šiandie atskrido į Kalifas, o iš 
čia skris ant Newfoundlando sa
los, iš kur bandys skritsi per 
Atlantikų.

Kartu išskrido ir laivyno di
rižablis C-5. Jis skrenda tiesiai 
ant Nevvfoundlando salos, o iš 
teri skris per Atlai/iAo vande
nynų.

Kaip hydroplanai, taip ir or
laivis išskris per Atlantikų gal
būt už dienos ar poros dienų, 
jei oras skridimui bus patogus.

True ’ranslafion filed v<Hh Ihe post- 
inaster at Chicago, III. May 15, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6.1917

REIKALAUJA BURLESONO 
REZIGNACIJOS.

EVANSVILLE, Ind., geg. 14. 
— Edward J. Gaynor iš Wash- 
ingtono, prezidentas nacionalės 
laiškanešių asociacijos, čia savo 
kalboj šiąnakt reikalavo rezig
nacijos krasos viršininko Burle- 
sono, po to kaip jis kalboje la
bai 
nų.

smarkiai atakavo Burleso-

Už Gegužinę
JAUNAS MATEMATIKAS 

NUTEISTAS.

Sidis nuteistas 6 mėn. kalėjiman 
už gegužinę demonstracijų.

BOSTON, Mass. — Kada čia 
buvo gegužinė demonstracija 
ir policija užpuolė ant jos ir a- 
reštavo daug žmonių, tarp areš
tuotųjų buvo jaunas, bet jau 
pagarsėjęs matemii^tikasi S|i(|is. 
Jis buvo kaltinamas nešime rau
donos vėliavos. Jo byla tada 
buvo atidėta ir daugelis bandė 
užsistoti už jaunų mokslininkų, 
kuris matematikoje prirodė ne
kurtus dalykus, kurių ir pagar
sėję visame, pasaulyje matema
tikai negalėjo išrišti. Bet jau
nas mokslininkas nusiginė. Jis 
atvirai teisme pasisakė, kad jis

reikalui priėjus, darbininkų var
tojimų prievartos. Tokia “he- 
erzija,” žinoma negalėjo patik-

VERSAILLES. — Didieji ke
turi atsakė į vokiečių Jiotų, ku
ri protestuoja prieš ekonomines 
sąlygas, kaipo pražūtingas, šau
kia prieš atidavimą Saar basei
no, bet išreiškia sutikimą užmo
kėti karinius nuostolius.

ITALIJA. — Serbija praneša, 
kad Italijos spėkos išsodinamos 
Dalmatijos pakraštyje ir fortifi- 
kuojami kalnai.

SCHLESWIG. — Talkininkai
rengia armiją ir laivyną daboji-' presą užreiškia, kad Italijos dip-
mui tvarkos dalyj šalies, kurią lomatinis sumišimus Paryžiuje pie pranešimus iš Stockholmo
atiduos priešas. • didėja. Žinios iš taikos konfe- kad talkininkai rengiasi prie ka(ti šio svieto galingiemsiems ir

PIRKLYBINIAI LAIVAI. —1 rencijos apibudina situaciją kai- riuio ir laivynio veikimo prieš teismas pasirūpino padėti jau-
Anglija atnaujina pastangas iš- po “baisingą,” iš priežasties Petrogradą, valdžios vadovas uą mokslininką “saugion” vie- 
gauti naują išdalinimą Ameri- “Wilsono pozicijos.” Andrew Bonar Law pasakė, katu ton, kur jis negalėtų skelbti pa-

Trįs notos nuo Vokietijos de- kos laikomų vokiečių laivų. Idea |ttzionale ragina Italijos Anglijos eskadra buvo Helsing- vojingą mokslą ar nešti raudo-

True translation filed w’th IF'* p'»si 
inaster al Chicago, III. May 15, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
Užmušė sargybinį, paliuosavo 

kalinį.

True translation filed w:th the.post- 
master at Chicago, III. May 15, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6,1917
TALKININKAI REIKALAUJA

KNOCKLONG, Airija, geg. 14. 
Keturi policistai, kurie gabeno 
Sinn Fein kalinį į Cork, buvo 
užpulti šiandie ginkluotos ban
dos Knocklong stoty]. Gink
luoti žmonės išliuosavo kalinį 
ir užmušė vienų iš policistų. 
sunkiai sužeidė kilų. Trečiui 
policistas prapuolė.

Kazokijos nebus
Illinois valstijos darbininkai 

laimėjo kovų.

SPRINGFII£LD, III., geg. 14 
— Organizuotieji Illinois vals 
tijos darbininkai laimėjo kove 
prieš įneštų legislaturon įstaly 
mo sumanymą įsteigti valstijo* 
kazokus arba taip vadinamu 
konstablerius.

Nežiūrint, kad kurie-nekuri 
senatoriai, kaip ve patsai to su
manymo meisteris Dunlap ir ki 
ti, labai spyrėsi, idant jį perva 
rius, bet jų užmačios nuėjo nie 
kais. Senatas dvidešimts astuo
niais balsais prieš šcšioĮikų ka
zokuos įstatymo projektų atme
tė. Kazokus norėta įvesti tam 
kad šios valstijos kapitalista
turėtų ginkluotos spėkos savi 
interesams ginti (taip kai|
Pennsylvanijoj ir k.), ypatinga 
kad darbininkų neramumų ii 
streikų laikais galėtų juos pa
vartoti prieš streikuojančiuosiu!
Delio šios valstijos organizuolie- 
ji darbininkai vedė atkaklių ko
vų prieš tokį sumanymų ir pri
vertė senatų jį atmesti.

Senatoriai, kurie vėrėsi, idant
tas kazokų įstatymas butų pri 
imtas ir už jį balsavo yra šie 
At\vood, Austin, Baury, Bar 
bour, Clark, Cliffe, Cornwell. 
Curtis, Dunlap, liuli, Lantz 
Pervier, Sadler, Swift, Turu 
baugh, Wheeler.

Pasimirė fabrikantas.
P11TSBURGH, Pa., geg. 14 

- - Čia pasimirė H. J. Heiz, tiu*- 
liūgas fabrikantas, išdirbėjai 
garsiųjų “57 varieties” — ke- 
ninių daržovių, vaisiu ir kitų 
žalėsių. Jis pradėjo juos iš
dirbinėti 1869 m.

• ORAS^
Išdabes apsiniaukęs kiek 

nepastovus šiandie ir galbūt ry
loj. '<•

NEGALIMO.

Sako grafas Ranzau.

ZURICH, geg. 14. — Vokiečių 
žinių agentūra — Eumpos Pre- 
»a —šiandie išsiuntinėjo seka
mų pasikalbėjimų su užrubeži
nių reikalų ministerių Brock- 
dorff-Ranzau:

“Taikos sąlygos tiesiog neįti
kėtinos, kadangi jos reikalauja 
negalimo. Talkininkai reikalau
ja materialių gvatantiju ir nęįi 
priima moralių gvarantijų. Tas 
>arodo jų nepasitikėjimų mu
mis. Mes norime organizuoto 
>asaillio, kuriame Vokietija tu
rėtų tas pačias teises, kų ir kiti 
žmonės.”

True translation filed with tl.e post- 
tnaster at ('Jiicago, III. May 15, 1919 
>ts recpiired bv the net nf Oct. 6,1917

VOKIETIJA KOVOS.

Sako Scheidemann.

BEBLINAS, geg. 14, — “Mes 
kovosime iki pastaros prieš at- 
ikirimų per prievartą kokios 
nors Vokietijos teritorijos,” 
kancleris Scheideman užreiškia 
Danzigan pasiųstoj proklamaci- 
• • ( * 1
|OJ. t

Darbininkų kova
Žuvininkai sustreikavo.

SEATI'LE, Wasb. — Arli 
Ketchikan, Alaskoj, sustreikavo 
žuvininkai, reikalaudami pakė
limo algos. ’

Užuojautos streikas.
—... 4,--

WINNIPEG, geg. 14. — Dar
bininkų tarybos susirinkimas 
nutarė, kad prie jos prigulinčios 
unijos ketvergo naktį pradėtų 
užuojautos streikų streikuojan
tiems namų budavotojamš. Nie- 
kurios unijos atsisakė dalyvauti 
streike.

Bosai grąsina.

GLENS, FALLS, N. Y. — In
ternational Paper Co. šiandie 
pranešė; savo streikuojantiems
32 popieros dirbtuvėse darbinin
kams, kad ji daugiau tebesi tars
su streikieriais, kol jie nesugrįš 
prie darbo.

» I
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True translation filed wlth the nost-niaster at Chicago, III, May 15, 1919 
as reųuired by the act of Oet. G, 1917

AimAiĮbs delega
cija jau atvyko

T* naša

Lenkija nori karinio laivų
Palaikys Vengrijos blokadą

Italija gabenasi kariuomenę į Fiume 
apygardą

AUSTRIJOS DELEGACIJA AT
VYKO TAIKOS KONGRESAN.

Tos trjs vokiečių notos sako 
Kavas, apima sekamus dalykus: 
Pirma, taikos sąlygų atsiliepi- 

Į mą į Vokietijos ekonominį gy
venimą: antra, budai, kuriais 
prez. Wilsono punktai (mivar
toti, prieš kuriuos protestuoja
mi ir trečia, principai atlygini
mo reikaalVimo, prieš, kuriuos 
protestuojama, nors užreiškia- 

| ma, kad Vokietija yra pasiren- 
ftus pasirašyti po jais.

delegatų pasižymėjo dideliu kon j Vokietijos taikos delegacija 

trasiu pirmam susi tiki n) ui su užimta prirengimais plačiu 
Vokietijos delegatais, delęi di- koutr-pasiulymų talkininkų ir 
dėsnio savo liuosumO ir drau
giškumo.

Renner vadovauja.

Austrijos delegacija vadovau
ja Kari Renner, kancleris. Jis 
pirmasis ir išlipo iš specinlio 
vagono. Kancleris Renner pa

Juos pasitikta daug draugiškiau, 
negu vokiečių delegatus.

PARYŽIUS, geg. 14. — Aus
trijos taikos delegacija atvyko 
į St. Germnin-en-Laye 
5:55 vai. Delegaciją 
prefektas Cbaiiel ir 
Francijos ir talkininkų 
vienijusių valdžių.

pasitiko 
atstovai 
ir susi-

susivienijusioms valstybėms, 
kaipti imbstimtų talkon nutarttos 
sąlygoms. Keli delegacijos eko
nomų reikalų subkomitetai su
sirinko šiandie, jų taq>e ar.an
glių subkomitetas.

Anglijos delegacija atnaujino 
pastangas išgauti sutartį apie, 

sirodė vagono duryse su savo pasiėmimą buvusiųjų vokiečių 
skrybėlė rankoje ir su plačia šy- ' pirklybinių laivų ir jų išsidalini- 
psa, kuri tuoj padarė priėmimo 
komitetą liuosu.

Dr. Renner, storas, apskrito

ir plika galva ir skaisčiai žiban
čiomis akimis iš už auksu ap- 
remuotų akinių, maloniai nusi
lenkė priėmimo komitetui. Pa
sidavimo rankų nebuvo.

Kiti hariai.

mų pamatais įtalpos nuostolių 
laike karės, vieton Suv. Valsti
jų pieno pasilaikyti lik tuos lai
vus, kurie buvo internuoti Ame
rikos vandenyse prieš tos šalies 
įstojimą karėn.

Lenkija nori laivų.

Lenkija stato reikalavimą nie- 
kurių Vokietijos atiduotų kari
nių laivų. Ji įteikė savo reika
lavimus šiandie po piet užrube-

i-jas problemas uostų, ir van
dens kelių ir kitas smulkmenas 
Austri jos sutartyj.

Vyriausioji ekonominė tary
ba vakar svarstė apie ekonomi
nes priemones, kokių galima

delegatus viri luojaus sugrįsti į torse jau per gana ilgą laiką ga- ną vėliavą. — Jaunasis genijus j Tino translation filed vdjh the post- 
Rymą “kadangi žmonės ankš- linČiam iškilti reikalui, bet kad 
čiau ar vėliau gaus kas yra Ita- “jokiu panašių praneštam aiš- 
lijos.” kių pasiūlymų šiuo laiku nesva-

Idea Nazionale Berno korės- rstoma.”
pondentas užreiškia, kad talki- _ _

aklo kapitalistų tarno liko nu
leistas šešiems mėnesiams kalė
jimo. . '

True translation filed with the post- 
masler ai Chicago, III. May 15, 1919stverties prieš Vokietiją, jei kan- įlinkai veikia Vlennoje ir duo-'True tnmslatjon filed with Ihe poM-• recpiired bv the’act’of Oet. 6,1917. . * . .•iii* i rauster ai (hlcago, III. May 1;>, 19191tais jos delegatai atsisakytų, pa- da suprasti, kad kaina Austrijos 

sfrašyti po taikos sutartim. Pro- atsižadėjimo vienijimos su Vo- 
jektus tapo prirengtas,taikantis kietija bus Tyrulius, kuris bus 
atsleigimą aštrios blokados ir atgnl atiduotas jai, vieton pri
bus įteiktas tarybai keturių, kad skirimo prie Italijos, 
reikale jį panaudojus.

Vengrijos blokada.

Ekonominė taryba nutarė už
laikyti aštrią blokadą linkui 
Vengrijos tiek ilgai, kol bus ten 
politinė situacija netikra.

Italijos delegatai taikos kon
ferencijoj jau nebesispiria apie 
išpildymą Londono slaptos su
tarties ir toji dalis ginčių apie 
teritoriją rytiniame Adriatiko 
pakraštyj eina prie susitaikymo, 
— pasak tų, kurie dalyvavo da
bartinėse konferencijose. Fiu
me stovis vis dar tebėra svars
tomas, kadangi pienas padaryti 
jį laisvu miestu, panašiai į Dan- 
zigą, nepasirodė priimtinu.

Gionale d’Italia vadina žinias 
apie Francijos protektoratą ant 
Ethroprta kaipo “neįtikėtinas.”

t True translation filed wlm Ihe post- 
inuster ai Chicago, III. May 15, 1919 
as rc<|uired by the art of Oet. 6,1917

Holandija dar nenutarė.

HAAGA, geg. 14. —- Hollan- 
dijos valdžia užginčija žiniai, 
kad ji buk nutarusi išduoti bu
vusį kaizerį Wilhelmą. Ji tvir
tina, kad dabar klausimas palie
čia tik Vokietiją ir talkininkus.

True transInHon filed w1 h the post- 
master at Chicago, III. May 15, 1919 
as reųuired by the ąct pf Oet. 6,1917

Rusijoje

as reguired by the ari of Ori. H. 191/

LENKAI SUMUŠTI ARTI 
LVOVO.

VIENNA, geg. 13. — Pasak

Finlandijos ambasadorius 
Amerikoj.

NEW YORK, geg. 13. — Ar- 
mas Sausiam inden, buvęs Fin
landijos ambasadorius Danijoj, 
paskirtas Finlandijos valdžiosnių, lenkų atakos Lvovo apy

gardoj visai nepavyko. Lenkai ją atstovauti Washingtone, šia- 
bandė stiprią infanterijos ata
ką prieš ukrainus, bet buvo nu
šluoti kulkasvaidžių, palikdami 
šimtus paskui save jiems atsi
traukiant.

Ta pati žinia sako, kad smar
kus mūšiai eina arti Kijevo, ku
riuos iššaukė bolševikų atakos 
ant Simono Petiuros armijos. 
Ypač smarkus mušis siaučia ar
ti Berdičev, į pietvakarius nuo 
Kijevo.

ndie atvyko su savo šeimina ir 
dviem sekretoriais Frederick 
VII laivu iš Copenhageno.

Išlipęs iš laivo patyrė, kad se
kretorius Lansing Paryžiuje ge
gužės 7 d. paskelbė, jog Suv. 
Valstijos oficialiai pripažino ne-

facto valdžios ir kad jis lodei 
bus pripažintas tikru ambasa
dorių Washingtone.

ATSKRIDO Į HALIFAXĄ.

HALIFAJ, N. S., geg. 14. —

True translation filed w’th II*'- p'»st 
mastei’ at (’hieago, III. May 15, 1919 
as mjuired by the net of Oet. 6,1917
Užmušė sargybinį, paliuosavo 

kalinį.
Trtie transla’ion filed with the post- 
master at Chicago, III. May 15, 1919 
as recjuired by the act of ('et. 0,1917

ATSAKE Į VOKIEČIŲ 
NOTAS.

NANSEN VYKSTA RUSIJON.

PARYŽIUS, geg. 14. — Dr.

jos maitinimui Rusijos, išvažia- 
PAR\ŽR S, geg. 14.— Tary- v(> • ( |artjės tiesioginiai su 

bos ketumi atsakvmai i ’vokic— > .. . »i • • bolševikų. prelYueru Nikolai Le-
čių notas apie karės belaisvius nin klausimo maisto pašeljios ir

i įteikti sus|.|jJ(jynio kariavimo.
! (Pereitą naktį gauta Pary
žiaus žinia sakė, kad gautas nuo 
Rusijos bolševikų užrubežinių 
reikalų ministerio čičerino pra
nešimas, paskelbiantis, jog bol
ševikai atsisako sustabdyti ka
riavimą kaipo-sąlygą neutralių 
šalių maitinimo Rusijos).

Lenkai ir Ukrainai padarė su
tartį sutsabdyti kariavimą, dau
giausia per draugišką tarpinin- 
kystę amerikiečių. Ukrainai ap- 
laikė didelių nuostolių kariau
dami su lenkais ir taipgi daug 
pražudė susirėmimuose su bol- 

testuoja prieš Vokietijos mokė- ševikais.
jimą už nuteriojinią Belgijoj ir 
šiaurinėj Francijoj, ką, sako no
ta, Vokietija sutinka padaryti. 
Tečiaus priduria, kad Vokietija

NC-4, kuris buvo sugedęs kelyj, 
šiandie atskrido į Halifax, o iš 
čia skris ant Ncwfoundlando sa
los, iš kur bandys skritsi per 
Atlantiką.

Kartu išskrido ir laivyno di-

KNOCKLONG, Airija, geg. 14. 
Keturi policistai, kurie gabeno 
Sinn Fein kalinį į Cork, buvo

dos Knocklong stotyj. Gink
luoti žmonės išliuosavo kalinį

master ai Chicago, 111. May 15, 1919 
as reųuired by the act of Oet. 6,1917

Moterų
protestas

MOTERĮ PROTESTUOJA 
PRIEŠ TAIKOS SĄLYGAS.

PARYŽIUS, geg. 14. — Tai
kos konferencija šiandie gavo 
iš moterų internacionalės kon
ferencijos pastoviai taikai Zu- 
riche vakar konferencijos pri
imtą rezoliuciją, pasmerkiančią 
sąlygas taikos su Vokietija. Re
zoliucija užreiškia, kad sąlygos 
tyliai užgiriu slapiąją diploma
tiją, paniekina savęs apsispren
dimo principą, pripažįsta teisę 
pergalėtojo prie grobio ir per
žengia teisingystės principą. Ji 
užreiškia, kad valdymas spė

kos paliekama finansinėmis ir 
ekonominėmis sąlygomis..

Tnip translation filed w:th the post- 
master ai Chicago, UI. May 15, 1919 
as rcquired by the act of Oet. 6,1917
TALKININKAI REIKALAUJA 

NEGALIMO. 1

Sako grafas Ranzau.

vos sekė Dr. Franz Klein, Peter 
Eichoff ir Dr. Richard Scbuller. 
Po jų išėjo kiti nariai partijos, 
kuri susidėjo iš apie 60 žmonių.

Manoma, kad sutartis su Au
strija bus įteikta delegatams pa- 
Intigoj šios savaites, sako Kavas 
agentūra.

Pasirodė, kad skaičius šalių, 
kurios dalyvaus St. Germain ta
rybose su Austrija bus daug ma-

Taryba keturių svarstė nieku-

True transintion1 filed *’l h the post- 
įnaster at Chicago, III. May 15, 1919 
as reąuired by the act of Oet. 6,1917

Taikos Kongrese
AUSTRIJA. — Delegacija at-

asilles. Tik tos valstybės da
lyvaus, kunos paskelbė karę ar 
pertraukė diplomatinius ryšius 
su Austro-Vengrija. '.

Trnc translation filed wCh the pnst- 
master at Chicago, UI. May 15, 1919 
«•» required by the act of 6ct. •’». 1917
VOKIEČIAI PADARE NAUJUS

PASIŪLYMUS.

PARYŽIUS, geg. 14. — Tai
kos konferencijos taryba ketu
rių šiandie paskirė subkomite- 
tą, susidedantį iš vieno nario 
nuo kiekvienos didžiųjų valsty
bių (Anglijos, Francijos, Itali
jos, Suv. Valstijų ir Japonijos) 
svarstymui prieštaravimų ir pa
siūlymų nuo Vokietijos taikos 
plenipotentų.

mas su talkininkais nepasižymė
jo tuo nedraugiškumu, kokis 
pažymėjo atvykimą vokiečių.

VERSAILLES. — Didieji ke
turi atsakė į vokiečių notą, ku
ri protestuoja prieš ekonomines 
sąlygas, kaipo pražūtingas, šau
kia prieš atidavimą Saar basei
no, bet išreiškia sutikimą užmo
kėti karinius nuostolius.

ITALIJA. — Serbija praneša, 
kad Italijos spėkos išsodinamos 
Dalmatijos pakraštyj ir fortifi- 
kuojainj kalnai.

SCHLESWIG. — Talkininkai
rengia armiją ir laivyną daboji-'presą užreiškia, kad Italijos dip- 
mui tvarkos dalyj šalies, kurią tematinis sumišimas Paryžiuje pic pranešimus iš Stockholmo 
atiduos priešas.

PIRKLYBENIAI LAIVAI.
Anglija atnaujina pastangas iš- po 
gauti naują išdalinimą Ameri- “Wilsono pozicijos.

Trįs notos nuo Vokietijos de- kos laikomų vokiečių laivų. L

ir darbo reikalus tapo 
šiandie po piet

Viena iš vėliausių vokiečių 
notų apie ekonomines sąlygas 
sutartyj užreiškia, kad jei jos 
bus priverstos pildyti, reiškia 
sugriovimą Vokietijos.

Nota apie teritorialius klausi
mus ypač protestuoja prieš Sa- 
ąr klonio sutvarkymą ir pavedi
mą Mahnedy, Moresnet ir Eu- 
pen distri|ktų( Belgijai, taipjau 
prieš priverstiną evakuaciją da
lies Schleswigo.

Sutinka užmokėti.

Nota apie atlyginimus nepro-

ant Newfoun<llando salos, o iš 

ten skris per Atlanuko vande
nynų. *

Kaip hydroplanai, taip ir or
laivis išskris per Atlantiką gal
būt už dienos ar poros dienų, 
jei oras skridimui bus patogus.

Trtie ’rnnslaHon filed v-Hh the post- 
master ai Chicago, III. May 15, 1919 
as reųuired by the act of Ori. 6.1917

REIKALAUJA BURLESONO 
REZIGNACIJOS.

Simkiai sužeidė kitą, 

policistas prapuolė.
Trečias

Kazokijos nebus
Illinois valstijos darbininkai 

laimėjo kovą.

SPRINGFIELD, III., geg. Ū 
— Organizuotieji Illinois vals 
tijos darbininkai laimėjo kovr

ZURICH, geg. 14. — Vokiečių 
žinių agentūra — Europos Pre- ' 
ui —šiandie išsiuntinėjo seka
mą pasika|k>€jimą «u užrubeži- 

:iių reikalų ministeriu Brock- 
dorff-Ranzau:

“Taikos sąlygos tiesiog neįti
kėtinos, kadangi jos reikalauja 
negalimo. Talkininkai reikalau
ja materialių gvarantijų ir ne
priima moralių gvarantijų. Tas 
jarodo jų nepasitikėjimą mu
mis. Mes norime organizuoto 
jasaulio, kuriame Vokietija tu
rėtų tas pačias teises, ką ir kiti 
žmonės.”

Kolčak^ls norįs eiti ant 
Maskvos.

PARYŽIUS, geg. 14. — Admi

EVANSVILLE, Ind., geg. 14. 
■— Edw«rd J. JGaynor iš Wash- 
ingtono, prezidentas nacionalės 
laiškanešių asociacijos, čia savo 
kalboj šiąnakt reikalavo rezig
nacijos krasos viršininko Burle- 
sono, po to kaip jis kalboje la
bai smarkiai atakavo Burleso- 
ną.

nemokės atlyginimų už tuos rojas Kolčakas pasikalbėjime su
nuostolius tuo principu, kad ji 
buvusi kalta už karę.

True translation filed with Ihe post- 
inaster at (’hieago, III. May 15, 1919 
as reąuired by the act o( (kt. 6,1917 
ITALIJA IŠSODINO DIDELES 

SPĖKAS TIES FIUME.

Petit Parisien korespondentu pa 
sakė, kad visos Rusijos vąldžia 
Omske plenuja pradėti verži
mąsi ant Maskvos.

Bolševikai vėl sumušti.

VIENNA, geg. 12. — Rusijos 
i bolševikų spėkos vėl liko sumu
štos Simono Petiuros vadovau
jamų ukrainiečių.

Į Zelionyj, kitas valstiečių va-

LONDONĄS, geg. 14. — Reu- 
terio žinia iš Serbijos sostinės 
Belgrado praneša, kad italai iš
sodino dideles karines, spėkas (j()Vas, vu(|ovauja naujais suki-

I limais Kijevo, Černigovo ir Pol
tavos gubernijose ir bolševikai 
buvo priversti pasiųsti į tuos 
distriktus daugiau kareivių.

Vakarų Ukrainos valdžia pa
siuntė misiją į Italiją, kad išga
vus paliuosavimą laikomų ten 
belaisvių, kurie, kaip pienuoja
ma, bus pasiųsti sustiprinimui 
kariaujančios prieš bolševikus 
armijos.

Zaroj ir Sebenico, Dalmatijos | 
pakraštyj. Kareiviai eina rytų1 
link ir fortifikuoja aiigštumas • 
ir kalnų perėjimus.

(Žara ir Sebeinco yra arti ce
ntro Dalmatijos pakraščio ir y- 
ra tarp Fiume ir Spalato. Jie 
yra priešais Italijos uostų A neo
ną’. Kalnai į rytus nuo tų dvie
jų uostų yra Dinarijos Alpai).

Italijos presą susirupinusi.

RYMAS, geg. 13. — Išreiš
kianti viešąją nuomonę Italijos

Anglų eskadra prirengta.

LONDONAS, geg. 13. — Pa
klaustas šiandie atstovų bute a-

Už^ Gegužinę
JAUNAS MATEMATIKAS 

NUTEISTAS.

Sidis nuteistas 6 mėn. kalėjiman 
už gegužinę demonstraciją.

BOSTON, Mass. — Kada čia 
buvo gegužinė demonstracija

reštavo daug žmonių, tarp areš
tuotųjų buvo jaunas, bet jau 
pagarsėjęs malemiti(tikas SlkĮis. 
Jis buvo kaltinamas nešime rau
donos vėliavos. Jo byla tada 
buvo atidėta ir daugelis bandė 
užsistoti už jauną mokslininką, 
kuris matematikoje prirode ne
kurtus dalykus, kurių ir pagar
sėję visame pasaulyje matema
tikai negalėjo išrišti. Bet jau
nas mokslininkas Besiginė. Jis 
atvirai teisine pasisakė, kad jis 
tiki į darbininkų valdžią ir net, 
reikalui priėjus, darbininkų var
tojimą prievartos. Tokia “be- 
erzija,” žinoma negalėjo patik-

. didėja. Žinios iš taikos konfe- kad talkininkai rengiasi prie ka (ti šio svieto galingiemsiems ir 
1 rencijos apibudina situaciją kai- rinio ir laivynio vęikimo prieš teismas pasirūpino padėti jau- 

baisingą,” iš priežasties Petrogradą, valdžios vadovas ną mokslininką “saugion” vie- 
,” Andrew Bonar Law pasakė, kad* ton, kur jis negalėtų skelbti pa-

Idca lazionale ragina Italijos Anglijos eskadra buvo Helsing- vojingą tuoksią ar nešti raudo-

mo sumanymą įsteigti valstijo* 
kazokus arba taip vadinamu 
konstablerius.

Nežiūrint, kad kurie-nekuri 
senatoriai, kaip ve patsai to su
manymo meisteris Dunlap ir ki
ti, labai spyrėsi, idant jį perva 
rius, bet jų užmačios nuėjo nie 
kais. Senatas dvidešimts aštuo 
niais balsais prieš šešioįiką ka- 
jzokijos įstatymo projektą atme
tė. Kazokus norėta įvesti tam 
kad šios valstijos kapitalista 
gurėtų ginkluotos spėkos save 
interesams ginti (taip kai| 
Pennsylvanijoj ir k.), ypatinga 
kad darbininkų neramumų ii 
streikų laikais galėtų juos pa
vartoti prieš streikuojančiuosius 
Dėlto šios valstijos organizuotie
ji darbininkai vedė atkaklią ko 
vą prieš tokį sumanymą ir pri
vertė senatą jį atmesti.

Senatoriai, kurie vėrėsi, idant

imtas ir už jį balsavo yra šie 
Atwood, Auslin, Raury, Rar 
bour, Clark, Cliffe, Cornwell. 
Curtis, Dunlap, Hull, Lantz 
Pervier, Sadler, Swift, Turu 
baugh, Wbceler.

Trtie translation filed with tl.e post- 
master at (’hieago, III. May 15, 1919

retpiired bv Ihe act nf Oet. 6,1917
VOKIETIJA KOVOS.

Sako Scheidemann.

BERLINAS, geg. 14, — “Mes 
kovosime iki pastaros prieš at- 
tkirimą px*r prievartą kokios 
nors Vokietijos teritorijos,” 
kancleris Scheideman užreiškia 
Danzigan pasiųstoj proklamaci
joj- ' •[ ‘I

Darbininkų kova
žuvininkai sustreikavo.

SEATTLE, Wash. — Arti 
Ketcbikan, Alaskoj, sustreikavo 
Žuvininkai, reikalaudami pakė
limo algos.

Už u o jautos streikas.

Pasimirė fabrikantas.
PITTSBURGH, Pa., geg.

— Čia pasimirė H. J. Heiz, tur
tingas fabrikantas, išdirbėjai 
garsiųjų “57 varieties” — kc- 
ninių daržovių, vaisiu ir kitų 
žalėsių. Jis pradėjo juos iš
dirbinėti 1869 m.

14

IšdaUes apsiniaukęs ir kiek 
nepastovus šiandie ir galbūt ry-

VVINNIPEG, geg. 14.
bininkų tarybos susirinkimas 
lutarė, kad prie jos prigulinčios 

unijos ketvergo naktį pradėtų 
užuojautos streiką streikuojan
tiems namų budavotojamš. Nie- 
kurios unijos atsisakė dalyvauti 
streike.

Dar-

Bosai grąsina.

GLENS, FALLS, N. Y. — In
ternational Paper Co. šiandie 
pranešė savo streikuojantiems 
32 popieros dirbtuvėse darbinin
kams, kad ji daugiau nebesitars 
su streikieriais, kol jie nesugrįš 
prie darbo.
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CHICAGOJE

i
“LIETUVIŲ VAKARAS” 

AUDITORIUM, 
Nedėlioję, BIRŽELIO 8 d., 

7:30 valandą vakare

1
Prasidės 9 vai. ryto.

SEIMO SESIJOS 
MORRISON KOTELYJE 
BIRŽELIO 9,10 ir 11 d.

SEIMO BANKIETAS 
MORRISON KOTELYJE 

Ūtarninke, BIRŽELIO 10 d. 
8 valandą vakare.

Kas Norite LIETUVAI NEPRIGULMYBĖS, Lai Neapleidžia SEIMO
NEPRIGULMYBE
LIETUVOJE

VIENUOLĖS ROMANSAS
Sesers Boguslavos pabėgimas iŠ vienuolyno su mylimuoju še

šiolikos metų valkinėliu.

SESUO BOGUSLAVA

Tarp vienuolių, mokytojau-

nislavo Kostkos mokykloj, Pi 11- 
sburge, Pa., buvo viena sesuo,

‘ šiaip ji nieku nesiskyrė nuo

Bet dabar ji buvo vienuolė, ir 
vienuolės rūbai užkirto jai 
lią moterys ten — neleido 
džiaugties šeimynos laime, 
ta laime, kurios kiekviena
brendusi ir sveika moteris turi 
teisės j ieškot ies.

Ir štai sesers Boguslavos ake
lės puolė ant jaunučio, šešioli
kos metų berniuko, Staselio, 
kurs laukė šv. Stanislavo Kost
kos mokyklą.

Kad moteriškė įsimyli, ji ne- 
nebežino ne jokių klinčių. Taip 
buvb ir su seseria Boguslava. 
Įsimylėjus Staselį, ji mokėjo 
šiokiu ar tokiu budu siuntinėti 
jam meiles laiškelių, mokėjo 
pasiųstajam raktą į kambarėlį, 
kuriame abudu susieidavo tuo 
tarpu, kad kitos sesers vienuo
lės nueidavo po pietų pasnaus
ti, ir tt. Bei toks gyvenimas, kur 
reikėjo nuolatos bijoti, nuola
tos slapstytiems, kad kas nesušo
ktų, buvo seseriai Boguslavai 
didžiausias kankinimas.

Bėgime -iš vienuolyno.

Taip ilgai besikankinus ir be
sėsiu)

rūjo 34, i? kelioliką jų praleido 
vienuolyne. Vienuolyno gi gy-. kovojus su savo sąžine, 
venimas yra toks, kad jis nie- Boguslava nusisprendė bėgti iš 
kados ir nieko nepatenkina. Del vienuolyno. Nusitarė važiuoti į 
togi ir niekur nei>apildoina tiek j Chicagą, kur gyvena jos tėvai,
nuodėmių, niekur nenusižengpi-■ rfaj buvo prieš pat karės pasibai-' 
ma taip prieš gamtą, kaip kad gimą. Atvykus į Chicagą 
vienuolynuose.

SU-
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PAUDO
DARBAI

GRAŽIAI

ATLIEKAMI

Ji 
nusimetė savo vienuolės rublis,

Sesuo Boguslava, nežiūrint, pusi j ieškojo darbo ir pradėjo 
kad dėvėjo vienuolės rublis, vis dirbti, o dešimčiai savaičių pra-i 
dėlto savo kimu ir siela/ buvo slinkus parsigabeno ir savo my- 
moteriškė. Skaitymas brevijo- ” "
ro, pamaldos ir mokymas vaikų 
bažnytinėj mokykloj neišnaiki
no joje moteriškės jausmų, tro
škimo paprastos žemiškos mei
lūs.

Laimės valandos.

Įsimylėjusioji porelė nusi
samdę sau mebliuotą kambarėlį 
ir apsigyveno. Tai buvo laimin
giausios ju gyvenime valan
dos.

Jeigu sesuo Boguslava nebūtų 
pakliuvus vienuolinan, ji, be- 
abejo, butų ištekėjusi už žmo
gaus, kuri ji butų pamylėjusi; nas gyveno, susirūpinę Staselio 
butų gyvenusi su juo ir, gal-but j tėvai jieškojo savo sūnaus po 
butu buvus geriausia žmona ir 
motina. ,

KnIH
kus. Mat, bevartydama Stasio 
paliktus namie daiktus, ji rado 
ir vieną laišką, kurs buvo se
sers Boguslavos rašytas.

Sesers Boguslavos laiškas.

štai ką tame laiškesftsuo Bo
guslavą rašė savo mylimamjam 
Staseliui: >

Bet kuomet juodu medaus dic

nijo atgal į Pittsburgą ir atida
vė vėl parapijos mokyklos sese
rų globom Sesuo gi Bobusla- 
va, visų vien/ųjų atstumta, kad 
ir nuliūdus ir susikrimtus, bet
gi fiziškai ir morališkai jaučia
si laisva ir pati sau duonos kąs
nį užsidirba, dirbdama vienoj 
“mail ordcr” firmų Cliicagoj.

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.

Goriausiai yra girdėti visokių nieliodijų, dainų, ir šokių ant 
grafonolos C2, Kuri išduoda aiškų užžavėjantį balsą. Grafonola 
C2, toki kaip ant šio paveikslėlio, kainuoja tiktai $55.00. Pridedain 
6 dubeltavns rekordus ir 500 adatų.

Kitų gramofonų kainos yra nuo $10.00 iki $350.00.
Užlaikome didžiausią gramofonų ir rekordų krautuvę Chica

go j e, todėl ATEIKITE arba RAšIKITE.
Kiekvienam pareikalavus kataliogus pasiunčlame veltui.
Priimam LIBERTY BOND’SUS už pilną prekę, r

Nauji
4f80

4099 
4098

4181

3796

3797

3798

3799
3840

3841
3842
3905

3906

3348
3349

3625
3626
3623

3624 
3940 
3998 
1700 
4165
1733 
2695 
2336

E
E

Lietuviški Gražiausi Rekordai
Medžiotojai. 2 dalis, Dialogas, atliko PJcniunas ir 

Lusnakojis.
Referatas apie Nosis iy Jaunystės atsiminimas. Monologai
Gerkite šaltyčiai ir Oi kas Sodai do" Sodeliai, Šimkaus 

choras.
Alvito Ežero Bangos. Polka Mažurka. Vilniaus Orkestrą. 

Pilviškių Valsas, Kauno kapelija.
Eisiu Mainai Pasakysiu ir Bernužėli Nėsvoliok 

M. Petrauskas.
Jau kad AŠ Augau pas Motinėle ir šią Ncdėlėlią 

M. Pct auskas.
Esu Garsingas Vyras ir Kur Vėjai Pučia.

Jndainavo Ant. Kvcderas.
Tamsioji Naktis, Valcas ir Vilniaus Polka.
Ant Kalno Karklai Siūbavo ir Šią Naktelę per Naktelę 

Miego Nemiegojau, įdainavo M. Petrauskas. *
Vai kad Aš Išjojau ir Atėjo žiemelė, įdain. M. Petrauskas 
Sveika Marijų ir Avė Marija, įdainavo Karuzutė.
Ant Tėvelio Dvaro ir Nesigraudink Mergužėlę, įdainavo 

Šimkaus choras, • *
Bijūnėli Gražus Bijūnėli žalias, Važiavau Dieną, idaiifavo 

Šimkaus choras.
Suktinis ir Valia Valuže. įdainavo M. Petrauskas.
Prirodino Seni žmonės Man Jauną Mergelę Ir Kur Tas 

šaltinėlis, įdainavo M. Petrauskas.
Miškas Ūžia ir Sudiev Lietuva, įdainavo Karr.zutC.
Ant Šešupės Kranto, Polktf ir Lciijbs Žiedus, Vait as.
Ilgu, Ilgu Man ant Svieto, įdainavo M. Petrauskas ir Mano * 

— Jfiš. ......... i i
Šienpiutė, Polka Mazurka ir Kur I'pėlis Teka, Polka.
Naujas Rusijos Himnas, Choras.
Kadrilius, ant abiejų pusių, Rusų Benas.
Galiopas ant armonikos.
Rusijos Liuosybės Maršas ir kitos melodijos, Orkestrą.
La Marselete ir BoŽe Caria Chranį, Militarč Orkestrą.

Jūreivių Maršas ir Skrajotojų Maršas.
Lietuva Tėvynė Musų ir Tykiai Nemunėlis Teka.
Birutė ir Kur Banguoja Nemunėlis.
Darbininkų Marsalietė ir Sukeikime Kovą.
Ant Marių Krantelio ir Saulute tekėjo.
Pamylėjau vakar ir Drauge. /
O kur buvai Dėduk Mano ir Ungarų šokis. k
Einu per dvarelį ir Gaila Tėvynės.
Per Girią Girialę ir Linksminkimės, Polka.

2358
3191
2233
1247
2225
2226

PASARGA: Į kitus miestus ifiažiau nesiusime kaip 6 rekordus 
Už prisiimt imą tavorų mes užmokam
JUOZAPAS F. BUDRIK.

3343 So. Halsted St., Chicago, III.

visą pasuidį. Stasio motina 
kai-ką nujautė apie sūnaus pa
lankumą vienuolei, todėl kaip 
tik išgirdo, kad sesuo pabūgus 

jai ir top- 
kas-nors ga- 
Bet ir vėl —

a su
pas 

Pėtnyčioj, Gegužės 10, 1913klebollĮJ «■ pasipasakoja jam, 
_ kas, jos nuomone, galėję atsi- LIUOSYŲES SVETAINĖJ (ik|i jsu jos Xumi ir vienuole.

1(8 \\ ūbausiu A\e. ąįc l^lcjjonue piktai ją subaik:
Kalbusdrg. A. Audrius karei-j Knip , tu drįsti bliuznyti 

vis, .'buvęs Dai b. Balso l(/’ak | prieš Kristaus abliubenyčią?! 
tolius ką tik dabai pai važiavęs* s^uo Boguslavu yra kitame vie 
iš u.m opos, daug matęs it paly-( nu()jyHCj o padauža, tavo vai-

• v »   t _ _   ______ _ - 2 . 2 ’
kas, greičiausiai kur-nors ^u 
mergomis trankosi.

Žmonelė, taip aštriais Dievo

Dideles Prakalbos
KAREIVIO

Rengia P. P. D. U. 604 kp.

iš • vienuolyno, 
tolėjo, kad čia 
Įėjo susipinti 
kaip gi čia įtarus šventų
bą?... Galinus eina motina

kas, jos nuomone, galėję atsi-

1822 AVabansių Avė.

rę.s iš žmonių gyvenimo Franci- 
joj, Lietuvoj, Rusijoj ir kitose 
šalyse. Taipgi kalbės K. J. Gele
žėlė. Bus svarbiausi darbininkų tnrno žodžiai subausta. nuiiu-

sli« Į dus parėjo namo. Bet kelioms
dienoms praslinkus ji netikėtai

V II. VllAUlV. 1

LžpraJo Komitetas, sll,lillls prapuolimo pėdsa-
Pradžia 7 vai. vakare. Inžan-, 

ga 10c.. 1

MADI80N PRIJF HALSTED STREET

20th CENTURY MAIOS —
Moteris ir merginos gęli lankytis kasdieną.

‘"Mano migliausias: Vyriau
sioji sesuo šiandie liepė man 
nusinešt rašomųjų mašinų ant 
trečiojo augšto. Man regis,! kartu taiP pasisakyk, 
kad ji ką suuodė, kad aš peril
gai užsisėdžiu tame kambaryj. 
Taigi dabar, tu mano 'bran
giausi#, man bus daug sunkiau 
ten sudėti ir laukti tavęs. Bet 
vistiek aš visados ten busiu, ka
da tik tu galėsi ateiti. Dabar aš 
visados sėdėsiu savo kambarū- 
lyj ir dabosiu tave ateinant, tat 
kai ateisi, pasirodyk toaliete, 
jeigu aš nepastebėčiau tave ei
nant iš Smolmano gatvės. Eida
mas kiekvieną kartą atsinešk ir 
raktą. Aš bandžiau gauti kitą 
raktą, bet tokio nėra. Niekas 
nesulaikys manęs nuo pasima
tymų su tavim. Aš turiu tave 
matyt, nes mirčiau be tavęs. Ar 
ateisi, mieliausias? Ateik šitą 
nedėldieuį kaip 1:80 po pietų, 
kada kitos sesers miega, bet aš 
niekados nemiegu. Mes galėsi
mu pasilikt vienudu iki trečios 
arba ir ilgiau. O kitą vėl nedėl- 
dienį, jeigii turėtum laiko, ateik 
vėliau, arba, jeigu nori, visados 
iki trečios, tuojau po pietų, o 
paskui gali visą laiką praleisti' 
savo pramogoins. Kartais ne- 
dėldieniais, jei kur išeini, gali 
ateit pas mane kaip penkta ar
ba puse po penktos. Ar ateisi, 
brangiausias? [Čia gabalėlis 
laiško išplėšta]. Man regis, kad

.ilgai ji čia nebebus. Ji man sa
kes, kad greitai ji pasišalinsian
ti iščia ant visados. Turėkime 
vilties. Mieliausias mano, aš 
verkiu, aš dusą uju, aš mirštu. 
Mano meilė, mano ilgėjimas ta
vęs man brangiau pareina ne
gu mano gyvastis. Ak, kiek to 
susikrimtimo! Kaip ilgai reikės 
laukti, iki tu busi mano?... 
[Vėl gabalėlis laiško išplėšta]. 
“Paliečiau dvasiškos asabos du- 

iniuio
mieliausias. Aš nenoriu turėt tos 
nuodėmes ant savo sąžines.”

J ieškojimas 'pabėgusiųjų. *

Tas laiškas atidarė motinai a- 
kis. Ji jau nebeėjo pas kleboną, 
bet tuojau nusamdė detektyvą, 
kurs neilgai trukus pabėgusiuo
sius ir susekė.

Sesuo Boleslavu betgi paste
bėjo, kad kažin kas juos sekio
ja. Tat trumpai pasitarus su 
savo Staseliu, juodu nuvyko į 
Indianos valstiją ir legaliai ve
dė. Stasys turėjo tik š šioliką 
metų, beb jis pasisakė turįs aš- 
tuonioliką, ir kadangi buvo au
galotas ir liemeningas, tai jo žo
džiu patikėta.

Jaunavedžiai sugrįžo Chica- 
gon ir apsigyveno kitoj vietoj. 
Kurį laiką gyveno ra mini. Jr lai
mingai, bet galinus ir čia juos 
susekta. Išsigelbėjimo nebebu
vo. Juodu lapo areštuoti ir pa
šaukti teisman.' Nęmečio ber
niuko motinai reikalaujant, tei
sėjas panaikino šliubą, kaipo 
.neliesotą, ir Stasį sugrąžino tė
vams.

r

Romanso pabaiga.

Romansas į'fdsibaigū..
Staselį motina pasitaraba-

nu^atehIRON 1 fiU
padidina stiprumą, švelniu, ner- 
vuotų, suirusių žmonių į dvi sa- 
vaiti laiko daugelyje atsitikimų. 
Varlinas ir augštai rekomen
duojamas buvusiųjų Kongreso 
narių, gerai žinomų gydytojų ir 
buvsių Viešosios Sveikatos per- , 
dėtinių. Klausk savo gydytojo 
arba aptickoriaus apie tai.

DYKAI! DYKAI!
• Specialis Pavasarinis 

Pasiūlymas
Su kiekvienu nauju taeru, kurį 

pirksite pas mus šį mėnesį, 
duosime jums •

TOBE PYKAU
I

SouthWest Tire Cojnpany
Lietuvių 'Korporacija 

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

Telefonuokite McKintey 149
Mes rokuosiiųe jums $5.00 už Jū
sų seną bateriją ant naujos Exide

jus

VIEŠAS DISKUSIJAS
Rengia LSS. 4ta Kuopa 

Pėtnyčioje, Gegužio 16 d., 1919 
Mildos Svetainėje, 3142 So. Halsted St.

, . Pradžia 7:30

TEMOJ:
Kuri valdžia butų geresnė Lietuvos diirbfi žmonėms — Ar kle

rikalų — katalikų Neprigulmybcs? —: Ar hneperialistinė Lenkijos? 
Ar Sovietų?

Taigi, lietuviai darbininkai, kurie inleresuojatės Lietuvos dar
bininkų ir musų pačių likimu, esate kviečiami dalyvauti, šiose, 
diskusijose. Inžanga 10c ypalai. '

Užprašo visus atsilankyti

LSS. 4 Kp. Komitetas.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
l^nedėlyj, Ketverge ir Subatoj

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

lc ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
KALSTEI) tr t2-ra GATVfeft

| Dr. M T. STRIKOLIS I
j Lietuvi* |

Gydytojas ir Chirurgas
i 1757 W. 47 St. Chlcaro. |JL I 
į Ofiso Tel, Boulevurd 166
; Bei Tel Secley 420 |

PARSIDUODA 
Seni Laikraščiai 

Gražiai sulankstyti 
ir surišti.

Po lc. svaras 
NAUJIENOS

1739 So. Ilalsted Street, Chicago

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”

X

EXTRA
Pirmutine Lietuviška Gydyk

la Chicagoje
Naujausios sistemos 

Gydoma visokios ligos: 
Galvos, Akių, Ausų, Reumatiz
mo, Paralyžiaus, Nerviškumo.

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

DR. YU8ZKJEWICZ 
1407 Milvvaukee Ate., Chicago

Phone Humboldt 457

Tolcphone Boulevard £160

DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9

3303 8 Morgan St,

12 ryto

Chicago, 111

"1
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DIDELIS SUTAUPINIAS
Klit’kvienas gali sutaupyti 

20c. ant dolerio 
kuris pasinaudos šiuo didesniu 

išpardavimu.

Kelinių ir Marškini!)
DVIEJUOS NARIŲ SKLEPUOS

Idant pratuštinus vietą dėl 
naujų vasarinių ir rudeninių 

prekių, mes paskyrčnie dalį da
bartinių kelinių ir marškinių 

ant išpardavimo

20 nuoš. nuleidžiama
nuo paprastų kainų, tai yra:

3

6

$2.40
doliarines kelines tik .............. $4.80

$1.68

doliaiinės kelinės tik

2 doliarinius marškinius tik

Meldžiame atsilankyti pas mus ir apžiūrėti, kaip didelį pasirin
kimą visokios rųšies ir vertės mes esame paskyrę ant išpardavimo, 

darome su tuo tikslu, idant davus progą kiekvienam musų nariui
sutaupymo pinigų. v

Sis išpardavimas tęsis tik per vieną savaitę, pradedant nuo pa- 
nedėlio, gegužės 12 d., iki Subatos gegužės 17tos.

Prekybine 
Korporacija Palatine 

1112-1114 Milwaukee Avė. Kamp. 47 ir Paulina

6,000 Narių $500,000

Pranešimas Automobiliu
Savininkams

v

Mes turime dideli sandėli visokio darbo šėnių ir dūdų 
visą laiką. Pradedant Gegužio 12-tą d. 1919 visokio darbo šė- 
nių ir dūdų, kainos nupigintos nuo 10 iki 15 nuoš. Jeigu rei
kalinga šėnių pamatykite arba telefonuokite mums dėl TEI
SINGOS kainos, kadangi męs garantuojame sutaupyti jums 
pinigus ir duoti šviežų garantuotą sądėlį. Vienintelė Lietu
viška Šėnių Korporacija Chicagoje.

SOUTHWEST TIRE COMPANY
2040 W. 35th St. 3475 Archer Avė. Tel. McKinley 149
Sandėlis — Vulkanizavimas Batterijos.

i ------------------------------- ---—.....   .

$5,000.00 Vertes Valgomi) 
Daiktą Sankrova

Išpardavimas groserio. Nepaprastas pigumas iš priežas
ties būtino reikalo.

Paminėsiu nekurtuos dalykus: Geriausia kava, miltai, a- 
pyniai, cukrus, arbata, muilas, pienas, eis brangyn iš prie
žasties gelbėjimo musų brolių, išlikusių nuo karės. Kurtus 
dalykus pirksite dabar, sutaupysite daug pinigų. Pami

nėsime nekuriu kainas:

•KORESPONDENCIJOS
IK___ ------- - ------------------------------------

Liet. Soc. Jaun. Lygos 
reikalais.

SO. BOSTON, MASS.

kreiptis į

Balandžio 16 dieną čionai su
sitvėrė Lietuvių Socialistų Jau
nuomenės Yygos kuopa iš 27 na
rių. Buvo nutarta 
J. V. Stilsoną, LSS. sekretorių
visų informacijų. Gauta atsakyk 
mas, kad jis viską perdavė Y. 
P. S. L. Sekr., William F. Kruse. 
Vėliau* gavom atsakymą nuo 
d. Kruse. Jis sako suteiksiąs vi
sas reikiamas informacijas. Bet 
butų geriau, kad draugai, pri
klausantieji prie L. S. J. L. kuo
pų duotų mums prftarimą, kaip 
ta Lyga tvarkosi ir kiek liet, 
kuopų dabar randasi Suvieny
tose Valstijose? Tai galite pa
daryti parašant į Naujienas ar
ba žeminus paduotu adresu:

P. Matauskas,
472 Fourth St., \ 

So. Boston, Mass.

Kad niurna reikalinga organi
zuoti jaunuomenę, tai negali 
būt abejones ir kad dirva tam 
darbui plati tai irgi negulima už
ginčyti. Pav., South Bostone 
vos 3 savaitės susitvėrė 
o jau turi narių apie 50. 
si rodo, kad darbas nėra 
.Tatai ir mes, lietuviai,
neatsilikti, dirbti ir dirbti!

I^SJL. sekr. P. Matauskas.

sidėt prie generalio streiko. Vie
nas tų naujųjų “evangelistų” da
lyvavo Maryvillės lokalu susi
rinkime. Jau buvo bepradedųs 
skelbti savo evangelijų, bet grei
tai įsitikino, kad jo darbas yra 
veltas. Pamatęs, kad jo evange
lija nedavė geistinų pasekmių, 
vyras taip supyko, kad pareika
lavo iš lokalo kortos ir išsinešdi
no.

Beje, buvusioj unijų skyrių 
konvencijoj, gegužės 4 dieną, bu 
vo renkama aukos. [Kam? — 
Red.]. Surinkta $16.02.

— Laisvės Mylėtojas.

MILWAUKEE, WIS.

SLA. 177 kp. jubilėjus.

kuopa 
Tai pa
vėlini, 
turime

COLLINSVILLE, ILL.

Rengias prie generalio streiko.

Gegužės 4 dieną čia įvyko į- 
vaTrių unijų skyrių delegatų 
konvencija. Delegatų buvo at
siųsta iš East St. Louis, Bellevi- 
11c, Granite City, III., St. Louis, 
Mo.ir kitų vietų. Viso su psren- 
džiamuoju balsu delegatų buvo 
36. Kiek teko patirti, jie repre
zentavo šešiolikę skyrių iš įvai
rių darbo unijų. Konvencija 
berods buvo sušaukta tikslu pa
sitarti apie generalį streikų, ku
ris yra rengiamas kaipo protes
tas prieš kalinimų E. V. Dėbso, 
Tomo Mooney ir kitų. Čia jau 
buvo išrinkta specialė komisija, 
pavadinta teritorialiu komitetu. 
Jisai susideda iš 13 asmenų. Be
to, nutarta paraginti būtent: kad 
kiekvienas unijos skyrius sten
gtųsi išrinkti taip vadinamų lo- 
kalį komitetų. Lokalis komite
tas turės veikt santarmėj su te
ritorialiu komitetu, o pastara
sis su generaliu komitetu.

Užsibaigus konvencijai laikė 
savo posėdį teritorialis komite
tas. Sekamai konvencija nu
tarta lakyti Granite Cityj, 18 
dienų gegužėj. — Maineris.
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Puikus Plaukai
labai priklauso nuo to, kaip jais turite rūpintis. Nereikia rūpintis, jeigu 
Jūsų plaukai nėra tokie kokie turi būti. Apsaugokite juos nuo slinkimo, 
rinkite jy gerų augimų, prašalinkite pleiskanas ir užlaikykite plaukus šva
rini vartodami.

Severos Plaukams Tonikas
(Severus Plaukų Stiprintojas) kaipo vienas reikalingų būdų gydymui plau
kų. Jo pasekmes užganėdinu kiekvieną, kurio plaukai reikalauja prie
žiūros. Su jo pagalba prašalinama pleiskanos. Kaip moters taip ir vyrai 
brangina šį stebėtiną valytoją ir reikalingą papuošėją. 'Tokiu bildu visi 
rekomenduoja jį vartoti. Kaina 65 centai ir 3 centai taxų.

Plaukų šukavimas,
tankiai yra sunkia užduoČIa ypa
tingai kuomet plaukai išrodo lyg, 
kad be gyvybės. Truputį įtrinti 
Severas’ Hair Pomade (Scveros Po
mada Plaukams) kas vakaras arba 
kas antras vakaras, ir pamatysite 
pasekmes. Ji taip veikia, kad plau
kai išrodo ir jaučiasi pilni guvumo, 
minkšti ir gražus. Kaina 25 centai 
reikalinga gero muilo, kuris gerai 
ir vienas centus taxų.

Galvos plovimui
putoja ir antiseptiškas savo sudė
jime. Pabandykite Severa’s Medi- 
Ca|ed Skin Soap (Sęveros gydantis 
odini? muilas). Tai yra malonus 
toa-leti/nls muilas kiekvienam šei
mynos nariui. Tai 
maudymui kudykio. 
ria prie skutimosi.

-Ipi ir vienas centas

yra ideališkas
Vyrai jį gi- 

Kaina 25 cen- 
texų.

Būtinai reikalin
gas toiletinis 
daiktas.
tokis kaip Sevcra’n 
Anti«eptic Toilet Pow 
der (Scveros Anlisep- 
tiškos tailetinės Pro- 
škos) privalo rastis 
kiekviename iiame. 
Jos yra geros ma
žiems vaikams, nuo 
suskilimo, pagražina 

\ moterų veidą ir geros 
vyrams po nusiskuti- 
ivo. ‘Kaina 25 centai 
ir/vienas centas texų.

Veido masažius
pagražina išvaizdą, 
ypatingai jeigu yra 
vartojamas geras 
krėmas pagelbėjimui 
gamtai palaikymui 
skūrą jauna, hražią 
ir liuosa nuo dėmių. 
Severa’a Facę Cream 
(Severus 
Crehrr) 
geromis 
dėl skuros.
naudoti bent syki ar 
du sykiu į ša vii 
Kaina 35 centai i 
centai texų.

Veidinė 
žinonui yra 
pasekmėmis 

Privalo jį
f • .

Scveros šeimyniniai vaistai parduodama aptiekosevisur. Reikia reikalaut 
i Scveros vaistų nepri-į mus, įdedant reikalaujamą sumą sykiu su texais 
imant pumegždžiojimų. Jeigu negalite jų gauti savo apielinkėj meldžiau 
ic siųsti užsakymą tiesiai

W. F. SEVERĄ CO., C ".DAR RAPIDS. IOWA
į sav/iilę. 

ir 2

Subatoje, 10 dieną gegužės 
jau susilaukę apvaikščiojimo 
SLA. 177 kuopos penkių metų 
gyvavimp jubilejaus nariai ir 
pašaliniai linksmai praleido va
karą. X

Pirmiausiai d. J. A. Dementis 
trumpai paaiškino susirinkimo 
tikslus, būtent ko ši organizacija 
siekiasi. Platinti vienybę bei 
jungti lietuvius į vieną draugi
ją, išmokėti pomirtines pašaL 
pas? šelpti narius ligoje, šelpti 
našles ir našlaičius; šelpti lietu
vius jaunuolius lankančius aug- 
štesnes mokyklas; platinti ap
švietę, leidžiant literatūrą; tei
kti paramą politiškai kovai už 
Lietuvos laisvę ir šiaip mažiaii 
ar dauginus svifrbius klausimus.

ši 177 kuopa buvo suorgani
zuota 10 gegužės, 1914 metų iš 
10 narių ir iki šiol yra nemažai 
pasidarbavusi. Ji surengė 15 
prakalbų; 3 balius ir teatrtis. 
Pašalpos ligoje išmokėta 7 na
riams, o vienam $150.p0 pomir
tinės. Dabar kuopa nutarė su
organizuoti kuopą Sbuth Mil- 
waukee, parėmė sumanymą 212 
kuopos, kas dėl suorganizavimo 
apskričio Wisconsino valstijoje. 
Taipgi daug yra aukojus nuken
tėjusioms dėl kares lietuviams 
ir dalyvavo aukų rinkime Lietu
vių Dienoje. Beto ir šiaip vi
suose prakilniuose darbuose 177 
kp. ima dalyvumą.

Iki šiol j šią kuopą yra įstoję 
100 suvirš narių, bet dėl gyve
nimo aplinkybių turėjo apleisti 
kuopą išvažiuoti, kitur. Bet tie 
lietuviai jau niekada neapleis 
musų gerbiamos organizacijos.

Po prakalbos prasidėjo loši
mas. Vaidinta “Amerikoniš
kos vestuvės.” Nors veikalas 
mažas, bet pavyzdingas. Loši
mas l#|)ai puikiai nusisekė. Prie 
to dar buvo ir deklamacijų: p-lė 
M. šimanskiutė padeklamavo 
puikias eilutes.

Skrajojančios krasos žaismei 
p. F. W. Schneck and Co. pa
aukojo puikų paveikslą, d. M. 
Kuršinskiene — stiklinį setą. 
Pirmą dovaną gavo^d. Mikienė; 
antrą — d. M. Virbalienė, trečią 
— d. N. Sakalauskaitė. Balius 
tęsėsi iki vėlai nakties.

Jeigu kuopai parengimas ne
duos naudos materialės, tai ji 
laimėS| puikią dvasinę naudą.

— S. A. Dementis.

GERKITE KARŠTA VANDENI 
JEI NORITE RAUDONO 

VEIDO.

Sako, mes išrodysime ir jausi
mės geriau po vidurių 

maudynės.

Kad gražiau išrodyt! ir geriau 
jaustis reikalinga yra kas rylą vi
durių maudyne, kad išplovus iš 
kūno pirmesnės dienos išmatas, 
rūgščių susidarymą ir nuodingus 
toksinus, pirm negu jie susigers į 
kraują. Taip kaip anglis, kada jis 
dega, palieka kiek nesudegamų me- 
degų, formoje pelenų, taip priima
mas maistas ir gėrimas palieja kū
no organizmuose tam tikrą skaičių 
nesusivirškinamų medegų, kuriuos 
jei nebus prašalintos sudaro toksi
ną ir nuodus, kurie tada susisunkia 
į kraują tais pačiais kanalais, kurie 
yra skirti susisunkimui tik maisto 
palaikymui kūno.

’Jf

Jeigu jus norite pamatyti sveika
tos raudonį jūsų vaduose, tai nori 
te. pamatyti jūsų odą daranties skai
stesne, jums sakoma gerti kasdien 
atsikėlus stiklą karšto vandens su 
puse Laxcarin plytelės, kak yra ne
kenksmingu išplovimui išmestų me- 
degų ir toksinų iš pilvo ,kepenų, 
plaučių ir žarnų, tuo išvalant visus 
organinius kelius pirm negu lnis~į* 
dėta i pilvą daugiau maisto.

Vyrai ir nioters su pageltusia o- 
da, dėmėmis, spuoguoti) ar išblišku- 
siu veidu, taip tie, kurie nubunda 
su apsivėlusiu liežuviu, netikusiu 
skoniu gerklėje, smirdančiu kvapu, 
kiti, kurie yra kankinami galvos 
skaudėjimo, galvos svaigulio, mgš- 
ties pilve ar nerviškumo, turi tu.'- 
j(dis pradėti gerti karštą vandenį, o 
užtikrinama gera.» pasek ns j k?* 
h,is šio rites.

Taip kaip muilas ir karštas van
duo išvalo ir atgaivina odą iš lauko, 
taip karštas vanduo ir l4ixcarin vei
kia į vidurinius organus. Mes tu- 
lime visuomet atsiminti, kad vidu
tinis švarumas yra daug svarbes
nis negu išlaukinis, kadangi odos 
skylutės nesugeria nešvuumo į 
krauja, J«uemet vidurių sA?! i'.čs jas 
sugeria.
LAXCARIN PRODUCTS CO. Dep. L 
— 2 Pittsburgh, Pa. (Apg.)

LIBER' BONDS
Plakame 

LIBERTY BONDS

Dr. A. Montvid
CHICAGO

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

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

. Rezidencijos telefonas West 6126

L H BERT Y BOND^'
Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite į 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

' C A S IK
J. G. SACKHEIM & CO.
1335 MILWAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sts. i

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Dury, Lentą, Rėmą Ir Stogams Popirro

SPECIALIAI: Maleva malevojimui Mtuby iAvidnun. po $1.40 už gal.
CARR BROS WRECKING COa

•aaaantt h HalafeA Rt Clįleaee, f U.

Akys

Jeigu Aš Prašalinsiu 
Jūsų Tinsuluš Jūsų 
Gerklės fLigos Pasi
baigs '

Yra įsteigtas faktas tarp mok
slinčių, kad tonsilai yra priežas
tis gerklės ligų.

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo viotojep įtrau
kimui pavojingų perų, kurie yra 
oriežastim gerklės ligos. Tonsi- 
litis tankiai yra pradžia tubcrku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra
šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežas 
čia visų gerklės ligų

Jei jūsų tonsilai kuomet nors 
jūsų buvo užsidegę jie turi būt 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien jie įtraukia perų ir ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo neapsireiskia nuolatinė ger
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau
jo—be ligonbučio

Savo 21 metų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau speci- 
alę mokslišką metodą nežinomą 
kitiems specialistams; Aš galįu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
skausmo, be chloroformo, be kra
ujo, be siuntimų jus į ligonbutj. 
Mano metodos yra visai ne ken
ksmingos, ir į minutę aš apsidir
bu, jūsų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau- 
fiau ir daugiau žmonių, kad pra- 
alinus tonsilus—žmonės kurie 

tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.

Mano mokestįs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydvti 
kiekvieną gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už prašalinimą jū
sų tonsilų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jūsų gy
dymą. Todėl tas neužstos jums 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau, jus 
ir vėl sirgs" 
mane tuojai 
ra pavojingos—ir yiš’patarsiu jum.

nervų ligos
Žmonės serga galvos skaudėji 

mo ir nervų ligomis, jie ima vi
sokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikiną pagalbą. Išgydy
mui preižasties yra darbas
Kompetentiško okulisto
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

/Jos ardo nervų sistemą — tuo ta- 
•rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akįs yra silpnos. Lai
ke praeitų

21 metų Chicagoje
Aš išgydžiau tūkstančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš galiu tą 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 metų buvusi kreivomis 

akimis Sophia Masalus,lietuvė me
rgina, gyvenanti prie 4522 So. 
Paulina st., buvo atitaisytos krei
vos akys.

Jeigu jųsų akjs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
stų, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais. »

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydymo metodą prašalinimui 
ligų. Aš jums užtikrinsiu nuola
tini gydymą, ir suteiksiu jūsų a- 
kims sveiką regėjimą. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
tuojaus.

Ausis.
Kurtumas ir užkritimas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma 
pasekmingai. (

Kam kentėt nuo no
sies ligų ir kataro
Daug akių, ausų ir gerklės li

gų paeina nuo nosies ligos^aAki- 
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos —nosyjė.

Mano patyrimas prigelbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligą. 
Aš prašalinsiu jūsų kentėjimą. Aš 
pahuosuosiu jus nuo įpročio I 
“pagauti šaltį”. I

Dr. F. O. CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

21 metas prie State gatves
120 So. State St., antras augštas. Chicago.

Vienos durįs į žiemius nuo Valandos: 9 iki 7.
The Fair Nedaliomis 10 iki 12

Priežas

A
Tuojaus cash—Neatidėliojame—Bile 

kokią sumą
$50, $100 $500 $1,000

Mokame augščiausię kainą.
Ypatos gyvenančios užmiestyje gpli 
..atsiųsti bondsus registruotuose., 

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

Ateikite — Rašykite — 
Telefonuokite.

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

Tel. Majestic 8617. CHICAGO

Už ir prieš generalį streiką.

Vietos ir apielinkių kasyklų 
darbininkai šiomis dienomis tu
rėjo nuspręsti (balsavimu) pri
sidėt prie generalio streiko, ar 
ne? Maryvilles (keturios mylios 
nuo Collinsvillės) lokalas balsa
vo už streikų 428 balsais prieš 
67. Collinsvillės skyrius savo 
reguliariame susirinkime buvo 
nutaręs visai atmesti balsavimų. 
Vis dėlto, keliems skyriaus na
riams reikalaujant, sušaukė 
specialį susirinkimą gegužės 9 
dieną. Nutarta balsuoti. Reikia 
tečiaus pasakyti, kad tūli dist- 
rikto (unijos) viršininkai lanko
si į susirinkimus ir labai agituo
ja prieš generalį streiką. Kai kur 
jiems pavyksta suklaidinti ang
liakasius. Taip, skyrius ir mai
nos. No. 17, sako, sugrąžinęs 
balsavimo blankas visai jų neiŠ- 
pildęs.

Bet tie ponai šituo dar ne
pasitenkina. Jie važinėja po vi
są distriktą ir visur skelbia vie
ną ir tą pačią evangeliją: nepri-

dabar
10c 
13c 
8c 
5c

11c 
10c 
12c

per 6

Kaina buvo pirma, o dabar
12% , 2 už 25c

Dideli kenai tomėtų 
Didelis muilo šmotas 
Snider ketčiapas ... 
Didieji ketčiap..........
Tomėtos pulp.............

Nepraleiskite šios progos, įspardavimas bus tik 
dienas; nuo 19 iki 24 Gegužės, 1919 m.

Išpardavimas prasidės 19 Gegužės, pasibaigs 24 d Geg.

JOHN P. LEGEIKO
3352 So. Halsted St., Tel. Boulevard 4372. Chicago.

Ketčiapas .. 15c
Tomėtos 15c, ItMic, 2 

20c, 
12c, 

. .18c;
28c, 
10c,

už 25c 
15c 
11c 
15c 
24c

8c

Kaina buvo pirma, o
Tomėtos soup .... 12c, 
Arnumrs binzai .. 15c, 
Mažieji .........  10c,
Klenzer .........  6c,
Lux ....................  12c,
Box avižiniai miltai 12c, 
Corn flakes . 15c,

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

mai trumpų laiką. Mes taipgi prirengsime jus J kolegiją ir uni
versitetą* Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimą.
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę-

1537 Nortli Robey Street, Arti Milwaukee Avenue

Tel. Boulevard 8329 

DarboZmoniu 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
gija, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivį”, 
“Kardą”, “Dilgeles” ir “Moterų Bal

są”. • •

JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St 
Telephone Central MM 

Vakarais • 
MII W. 22nd StreM 

Telephone Central 6990

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 
R. Morgan St., m.

Chicago, III
SPECIALISTAS 

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Lira

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

daliomis nuo 9—2 popiet
Telephona Yards M7

t

pas 
nfi-
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prie kunigų, kad išgarsintų ir 
butų galima biznį padaryti, ki
ti prie tautininkų saliunininkų 
glaudžiasi, kad tie savo girtus 
kostumerius atsiųstų, treti pla
kasi prie minios prietarų, prie 
senovės papročių, kad tą minią 
pataikavimais pasižabojus. Tie
sa, už šitokias veidmainystei 
susipratusioj i darbininkų pub
lika pradeda panieką mesti Į 
inteligentus ir veidmainiai kar
tais nū^ant pupų nebeuždirba, 
bet faktus yra, kad didžioji dalis 
miisų inteligentijos dėl asineniš-l
kų išrokavimų eina su ^ęnajaJ singiau bus sakyt “suleisime į 
tvarka. KlesiniaF susipratusius krūvą bei į vieną klesą.” Visuo- 
darbininkus ima apmaudas menė ir tik visuomenė dirbs ir 
prieš tokius inteligentus ir iš- valdys socializmo laikuose, nes

Naujienos eina kasdiena, iisklriant 
nedtldienius. Leidžia Naujieną Ben- 
#ot4, 1739 S. Halsted St., Ohicafo, 
IU. — Telefonas: Canal 1506.

Užslsakomogi Kaina:
Oicagoje — pačtar

Melms........................................66.00
Pusei meto ................................ 3.50
Trims mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiam .................. 1.45
Vienam mėnesiui .............  75

Chicagoje — per neUotojns:
Viena kopija .................... .. »-02
Savaitei ................................   12
Mėnesiui........................... 50

Suvienytose Valstijose, na Olcafoj, metinėjimai darosi vis ta-nkesni I klesų nebus daugiau, 
pačtu: ...........................................’ -

Metras.....................  15.00
Pusei meto .......................... E...
Trims mėnesiams.................. E “
Dviem mfnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui........................ 65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
cm__  _ !_j_ u=?

menę, kurios nariai turi lygias 
tiesas ir prie darbo, ir prie tui> 
to, ir politikoj ir visuomeninia- juos laukan negirdėtu laukiniu 
me gyvenime. Tuomet klesų vi
sai neliks ir todėl klaidinga bu
tų sakyt, kad tik darbininkų kle
sa tuomet vaklys, o kitas naiki
nsime. Darbininkai tuomet bus 
ir savininkais darbo įrankių, to
dėl ir darbininkir klesos pras
me, kaip dabar mis ją supranta
me, išnyks. Jeigu vartot žodį 
“išnaikinsime,” tuomet reiškia 
sakyt, kad visas (ir darbiniu-i 
kų) klesas išnaikinsime, bet tei- donų paskyrė Smetoną.

džiaugdamiesi ir triukšmingai 
plodami rankomis, dabar vej»

trypimu, ir keikimais...
Bet ar toli eis tasai “kairysis” 

Skolintas iš Rymo neklaidingu- 
imas? Į tai atsakys patįs “neklai
dingųjų” darbai.

— Slapukas.

Revu Rėvai
Lietuvos ironija Lietuvos vai-

Darbininkai ir 
inteligentija.

__ I ir aštresni. Klesinis darbiniu- |f 
ar.vJ L . \ 
100 kų susipratimas augs, o ne ma- 
}•£*? | žės, skaitlius susipratusių  jų irgi 

didės, todėl ponai inteligentai, 
kurie šiandien buržuazines idė
jas skelbia ir jas gina, atsidurs 
nemaloniame padėjime. Inteli
gentams iš darbininkų klesos 
kilusiems ir buržuazijai tarnaut* 
nuėjusiems turėtų darytis aiš
ku, jog darbininkai turi gana 
tinkamų argumentų buržuazi
nėms idėjoms sumušti. Inteli-I

Skaitytoju Balsai

Saldus vardas. Gal skyrė jai 
tikėjos, kad dėl to^yardo saldu
mo darbininkai taipjau apsilai
žys ir bus sotus. Bet apsirinka. 
Darbo žmonės palieka tautinin
kams su klerikalais laižytics, o 
patįs rengiasi į savo rankas im
ti visą puodą.

l Ui timikštak Šiame skyriuje 
nuomone# Redukcija neatsako.]

JIE — NEKLAIDINGI.

Pirmiausia ir Didžiausia lietuvių Korporacija New Yorke
Lietuvos Atstatymo Bendrovė pasekmingai vykdo šių reikalų atlikimą:
1) Atstatyti Lietuvą* ekonominiai, suda
rant didelį kapitalą pramones (išdirby- 
stės) h pirklybos (biznio) varymui Lie
tuvoje.
2) Padaryti Lietuvą Nepriguhninga nuo
svetimų išnaudotojų, paimant visą da
lies pirklybą ir pramonę į lietuvių ran
kas.
3) Pakelti Lietuvoje A beiną Gerovę 

steigiant fabrikus, dirbtuves, laivų kom 
partijas Ir tt. . /
4) Pagerinti Lietuvių Gyvenimą organi
zuojant juos į pirklybos draugijas, su
randant gerus uždarbius, palengvinant 
įgijimą ūkės įrankių, mašinų, gyvulių, 
javų ir tt. z
Lietuvos Atstatymo Bendrovė inkorporuota ant $1,000,000, veikia sulyg valdžios už- 

. tvirtinto čarterio ir po valdžios priežiūra. Bendrovės šėrai (akcijos) kaštuoja po 
$10 ir parsiduoda nemažiau penkių Šerų vienam žmogui. L. A. Bendrovės pelnas 
išdalinamas visiems ščrininkams, iš ko yra geras pelnas kiekvienam nuo indėtų 
pinigų. Prie L. A. Bendrovės galima pri gulėti ir Lietuvoje gyvenant. Bendrovė 
steigia savo. Skyrius visuose didesniuose Lietuvos įmestuose.

Visi Dėkitės Prie Lietuvos Atstatymo Bendrovės
Reikalaukite paaiškinimų šiuo adresu:

Lithaanian Development Corporation
320 — 5th Avenue, Nėw York, N. Y.

Lietuvos Alsia tymo Bendrove rūpina
si lietuvių gerove Amerikoje:

1) Steigia Lietuvių Banką su užrubeži- 
nių Reikalų (Foreign Exchange) Sky
riumi pinigų mainymui, siuntinėjimui, 
laivakorčių pardavinėjimui ir tt.
2) Organizuoja Keleivių Namą aprūpi
nimui keliaujančių į Lietuvą ir į kitas 
šalis.
3) Padaro ir paliudija rejentalius doku
mentus, pirkimo-pardavimo aktus, da
lių išjieškojimus, įgaliojimus (davier- 
nasiįs), išgauna dokumentams konsu- 
loĖpaliudijimus ir tL

Šitoj didelėj temoj galima sto
rą knygą parašyti, jeigu klausi
mą gvildenti plačiai čia nori- [gcntas parodo neinteligentiš- 
i 
pie santikius tarp lietuvių darbi
ninkų ir lietuviškos inteligenti
jos Amerikoje,

Keli metai atgal keblu buvo 
įdėt į fabriko darbininko galvą, 
jog žmogus, dirbantis protiškai, 
irgi gali būti jo draugas darbi
ninkas. Šitas dalykas dabar jau 
palengvėjo — fiziškus darbus at 
lieknuti žmonės pradeda supra
sti, jog protiški darbininkai sa
vo i n te nra jiems broliai. 
Vienok rugojimas į inteligentus, 
adresuojamas iš darbininkų pu
sės, vis da nesustoja.

Lietuviškai svarstant, reikėtų 
inteligentiją dalyt į klesas, kaip 
mes socialistai jas suprantame. 
Ir tuomet butų tik juokinga rei
kalaut iš inteligentijos, sudaran
čios dalį kapitalistų klesos, kad 
ji butų ištikima darbininkų kle- 
sai ir eitų padėti tai klesai švie
stis suprastbfcavo reikalus. Iš I kitos pusės, darbininkų klesos 
inteligentija (žmonės dirbanti 
protu ir išlavinti tai daryti) tu
rėtų būti kviečiami prie veikimo 
ir su ja reikia tartis. Aplamai 
imti visą inteligentiją negali
ma, kad ją apkaltinus ar pa
gyrus. Tiesa, patįs inteligentai 
tankiai mėgsta kalbėti į visą vi
suomenę, vadinasi jos žiedais, 
jos gyvybės šaltiniu ir tt., bet 
taip neturėtų būti.

Apart to, kad inteligentija 
skirstosi į klesas; ji gali būti pa
skirstyta ir kitaip. Dtdeis- 
kime, vieni angliakasiai su
pranta savo padjimą, nuvo
kia apie politiką ir visuomenės 
reikalus, o kiti ne; vieni jų yra 
taip vadinami susipratę darbi
ninkų klesos nariai, o kiti gali 
būti pavadinti net ^juodašim
čiais”. Taip pat yra su darbi
ninkų inteligentija; Viena jos 
dalis moka tik darbą atlikti, o 
apie kitką ir pro tau t nenori, ki
ta dalis veidmainiauja dėl tam 
tikrų išrokavimų, o trečia dalis 
yra svarstanti ir kovojanti už 
savo būvio pagerinimą ir lutiem 
ffadedanti tai daryt.

Musų lietuviškoji inteligenti
ja Amerikoj yra veik visa iš dar-

Kaikurie žmonės jokiu budu 
nesupranta, kokios moralės tei
sės turi darbininkai konfiskuo
ti dirbtuves ir kitas įstaigas, ku
rias darbininkai pastato ir jose 
tebedirba. Privatinės nuosavy
bės teisės tai esą šventom.

Bet šįai Gary, Ind., ir kituo
se miestuose laike gegužinių de
monstracijų patįs tų “šventųjų” 
teisių skelbėjai ir jų pasekėjai 
darskė, plėšė darbininkų nuosa- 

drabu-

Kur tik besikreipsi, visur iš
girsi kalbant tuos žmones, kur 
'ypatingu pasididžiavimu karto
ja tą rusišką terminą — “bolše
vikas.”

Jie kalba apie viską, bet pir
miausia ir paskiausia apje tuos

< Ir “gy- 
I vu žodžiu” ir savo “raštais” 
kraštutinieji nuolat ir nuolat 
skaito tų draugų grickus ir 
“krikštija” juos tyli socialpatrio-j 
tais, socialburžujais, sociališda- 
vaikąis ir net šunsocialistais.

Bet patįs — jie neklaidingi. 
| Jie — mfiži visažinantįs ir visa- 
galintįs popiežiukai, sužiniai ar 
pripuolamai pamėgdžiojau lįs 
didžiojo “Rymo galvos” (popie
žiaus) metodus — prakeikimą 
bei atskyrimą netikėlių nuo 
“šventos bažnyčios”../*

Jie tečiaus yra taipjau klai
dingi, kaip kad visi mirštantįs 
žmonės — kad ir paties “Rymo 
galvos’”. Skirtumo yra tik ka
me, kad kraštutinieji savo klai
das nori mums įpiršti kaipo gry 
ną pinigą. Kada mes užreiškia- 
me, jogei jų klaidos mums ne
pageidaujamos, tai kraštutinie
ji sukelia dideliausį skandalą ir 
šaukia: jus socialpatriotai, soci- 
albiiržujai, sociališĄavikai ir 
kitoki!

Jų šaukimo teisingumu abe
jot neleistina, nes gali atsidurt 
už kuopos ribų... Girdi, tuoj bu
si išmestas iš kuopos ir galėsi 
eiti pas buržuaziją. Už tokius 
dplykus atvirai agituojama ir 
“gyvu žodžiu” ir kraštutiniųjų 
“spaudoj.”

Socialkliedėtojų frakcioniz-

nia tik kol i s ruožus pabriežti Į jeigu jis nesupranta darbi
ninkų klesos padėjimo ir sieki- 

fhių. šitokių inteligentų darbi- savo draugus iš Masky 
ninku klesa nenori imti savo 
mokytojais ir nepasitiki jiems. 

I Taigi tie inteligentai, kurie nu
dardėjo į klerikalų bei tautinin
kų politiką, neturi moralės tei
sėk rčikalauti, kad darbininkiš
koji lietuvių visuomenė pripa
žintų juos vertais godojimo ir 
vadovavimo. Mat ir ugnį gali
ma pavartot ir virimui ir namo 
uždegimui. Taip ir mokslas, 
jeigu yra pavartojamas prieš 
darbininkų klesą, ta klesa turi 
kovoti prieš mokslo-nešiotojus; 
ninku ir tik darbininkų klesa 
sa, ji gerbia mokslą juose.

Daugiau aiškumo 
ir logikos. •

Rašančiam šitą straipsnelį ne- 
sykį teko girdėt vieną-kitą soci
alistų kalbėtojų sakant, buk vi
si tie, kas skelbia, jog visuome
nė turi valdyti šalis ir pasaulį, 
yra social-buržujai. Esą, darbi
ninku ir tik darbininkų klesa 
turi viską valdyti, o kitos klesos 
turi būti išnaikintos.

Šitokia 1 ogika ir neaiškumu 
musų tūlų kalbėtojų bei rašyto
jų pasinaudodami, socialistų 
priešai pradeda rėkaut, buk ku
nigai, kapitalistai, ūkininkai, 
profesionalai liksią iškarti ar 
kitaip išnaikinti, jeigu socialis
tai imtų viršų. Jeigu socializ
mo priešai ištikro ir tikėtų, jog 
ne tik jų viešpatavimui, o ir jų 
gyvybių ateis galas socializ
mui įvykstant, tuomet jų kova 
prieš mus pasidaryįų tokia des
potiška, kokią veda prieš mus, 
pav., musų klerikalų įtikinti 
tamsuoliai.

vybę — kaklaraiščius, 
žius ir net kūną, prie kurių 
jokių teisių neturi.

Ką apie ųti, a?

Kas-žin, kas ištikrųjų galima 
pavadinti anarchistais; ar tuos, 
kurie daro ramius susirinkimus 
ir demonstracijas, ar tuos, ku
rie ant tų demonstrantų užpuo
la ir ima mušti?

—Rafael Vargas.

musų vokiečiai išlakė visą pieną. 
Bet stebėtinu budu paliko neiš- 
Laižę Smetoną. Dabar tik klau
simas, ar tos smetonėlės nesu- 
raitys bolševikai.

Chicagos sodiaįistų 
gimdos Mokykla, sako, 
Matyt, mirdama ji nieko nepa
liko, jeigu brooklyniškė Teta pa
laikų nejieško, kaip kad ji šo
kosi jieškot aa. Aleksos palaikų.

— Slapukas.

proypa-
mirus.

“Man rodos, kad pas mus 
kairiuosius yra tokios protines 
spėkos, kad mes net ir Naujienų 
gurbą galėtume apvalyti.“ 
[Žarijos bendradarbis].

Aš lik aukau: Help yirtir self

dėkdic*! —- Xy.

A. Upitis.

Slogutis
(Tąsa.)

Ii liko profesionalais ir neina už 
algą dirbti, o savo biznejį turi 
Iš šitokios inteligentijos reikėtų 
tikėtis daug paspirties socialisti- 
škam judėjimui. Bet išeina prie
šingai. Iš apie 20 lietuviškų 
daktarų Clucagoje vos vienas y- 
ra socialistas. Iš apie 50 lietuvi

škai daktarų Amerikoj vos 2 ar 
3 yra socialistai. Iš daugelio 
lietuvių advokatų visoj Ameri
koj vos vieną ar du turime so
cialistus. Mat, didžiuma profe
sionalų ue idėjos keliu seka, o
j ieško grašio: vieni jų šliejasi į dirbančią ir naudojančią vis uo-

Kam kalbėt bei raš^t neaiš
kiai ir nelogiškai? Juk visi so
cialistai žino, kad žudyti arba 
versti badu išmirti visus kitus, 
apart darbininkų, ir negalima, ir 
nežmoniška, ir neprotinga ir ne
naudinga. Nei vienos klesos, nei 
profę^ijos žmonių socializmo 
įvedimas neišnaikins, tik jis 
transformuos visas klesas į vie
ną — dirbančią ir naudojančią 
visuomenę.
neįvyks, kol eina kova tarp bur
žuazijos ir darbininkų 
dabar yra Rusijoj, nėra viskas 
sutvarkyta taip, kad visos klesos 
turėtų susilieti į vieną, tol gali 
būti klausiiuas, ar tik <lqrbi- 

ninkains valdyti šalį (jeigu jip 
apgalėjo buržuazinę valdžią) ar

Kol socializmas

kaip

Taip, jie — neklaidingi. Kraš
tutinumas, pagalios, jokių klai
dų nė nepripažįsta. Jeigu kas 
nors ir kur-nors jiems nepa
vyksta — -socialpatriotai kalti! 
Tie pfdįs socialpatriotai, kurie, 
sulig jų pasakos, visai “nusmu
kę; nuo koto,” nebeturį minioj 
įtekmės ir todėl jiems, kraštuti- 
niemsiems, jionieko nebereiš
kia.

Tai yra “gudrybė,” kuriai ly
gią galėtum rasti tik ten, Ry
me... 4

Socialkjiedėtojai -piestu*, sto
ja prieš tarybą. Bet jeigu jos 
“tėvu” butų toks Stilsonas, ku
ris kartu su tūlais kitais kraštu- 
tinybių “tėvais” suorganizavo 
komunistų lygą, (tūli kraštuti
nieji ten, “rytuose“ ją vpdina 
liga, tik pabrėždami su dviem 
raidėm “ii”.) \ tai visa butų 
allright. Tuomet jie gal strak
sėtų prieš dabar giripmąx ^Qię

I Redakcijos Atsakymai j

palie.gus ir sunykus. Akis giliai 
įdubusios kakton, nosis pašida 
riusi tokia plona, o gysleles ran
kos nuolat dreba. Svirduliuoda
ma ji atsiremia į galą lovos ir 
neramiai pažvelgia į vyrą. Jis 
užsidaręs pats savyj, nejaučia 
nė gailesio, ne pykčio.

—Pailsau... jis prabyla, man
dagiai žiūrėdamas į jaunuosius 
pribuišus. šešis kartus pertem
piau pervažą skersai upę...

—Labai gaila... prabyla an
trasis jaunikaitis mandagiu, bet 
ypatingu, skardžiu tonu. 'Pami
štai neišvengiamu būdu reikės 
pertempti dar ir septintą kartą.

—Reikės!... Liepiui tarytum 
šnybštelia į ausį. Tie ponaičiai 
manosi duoti jam prisakymų? 
Pervažininkas mandagiai nusi
šypso ir atsigožia krėslam

—Prisėskite, sveteliai. Ir tam
stos, matau, pastirę, nuilsę. Juk 
dar suspėsime nubėgti...

—Mes neturime laiko žaisli— 
ir abu jaunikaičiai grasinančiai 
paeina priekin. Bet pervažinin- 
ko moteris skubiai pašoka į tar
pą.

das giliai įdubusiom pameiyna- J p * V 
vusiom akim ir nusmylusia no
sių?... Yt smūgio trenktas Lie
pia pašoka nuo lango. Dantįs 
kalenusi...

dalykų tvarkymo. Bet kaip grei 
tai klesos nebegali gyvuoti kai
po klesos, o turi lietis į krūvą—

Tai vis k ruštii(iiiys:ii neklai- 

dihgunias, toks neklaidingumas, 
kurio pa j ieškoti reikėtų tik Ry
me.

Kraštutinieji elementai sten
giasi “išėst” savo įsivaizdintus 
priešus. Tuos narius, kur keli 
metai atgal jie priėmė į kuopas

J. J. Bagdonui, Canonsburg. 
— Ačiū už atsiųstą iškarpą, noi» 
nebepasinaudosime. Tos žinios 
jau buvo išspausdintos Naujie
nose anksčiau.

J. Degučiui, Pittsburgh. — A- 
pie tai buvo jau Naujienų tele
gramose. Iškarpą grąžiname. 
Ačiū. Rašinėkite mums šiaip 
žinių iš savo miesto.

P. Kauniui, Tacoma. — Tam
stos verstų eilių negalime suvar
toti. Geriau rašinėkite mums 
šiaip žinučių iš savo apiclinkės.

Frank Balchunui, Chgo. — 
Vietos žinios reikia urnai pra
nešti. Senos žinios dienraščiui 
nebetinka.

A. Lingei, Cicero. — Kad ži
nutę nereikėtų versti anglų kal- 
bon, kai ką turėjome apleisti. 
Tikimės, nerugosile.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų I
Tel. Drevei1 1310

Mieuto Ofisas:
127 N. Beartam St.

111M8 Unity Bldg.
įsi. Central 4411

—Tegul jis... ką čia su 
juo — aš pati jus perkelsiu. Ir 
vėla ji pridengia galvą skara ir 
rengiasi eiti.

Licpis dilbai akimis ir šypsosi, 
daugiau vidujiniai nei išlauki
niai. Ji perkels! Ji mačiusi kaip 
kelia, bet pati vargiai kjtŪa yra 
bandžiusi. Ir pervažas nūnai 
taip sunkus, ledu apšalęs. Tegul 
bėga, tegul pabando!

Bet likus vienam jį pasigau
na nepaprasta, neatlaikoma at
jauta. O jeigu ji, to neveizint, 
bando keltis? Į anąją pusę per
temps jie, tie svetimieji, bet at
gal? Kaip ji dasigaus atgal? 
Jam prisimena moters pamėly
navęs veidas, gyslotos rankos ir 
smaili nosis... Visu smarkumu jį 
nupurto šaltas šiurpas. Licpis 
pašoko nuo krėslo. Dantįs ne
sulaikomai kalenusi... Įremia 
kuklų į u]xrii«»c>.j usį lituko stiklu 
ir bando įžiūrėti tamson. Nič

nieko negalima sumatyti; lik 
rodosi, kaž-kur toli, toli tary
tum blykstelia mažas pervažo 
žiburėlis. Bet žiu... ar ten 
iš anos pusės, nesiremia į lango 
stiklą lavoningašai moters veii-

Skubiai jis išeina oran. Vėjas 
sukinėjasi ir ūžia pro visus pir
kelės kampus, teškia šalto lie- 
t«U!>. Jašys .į. y.ęicJĮą,,,, 
ko* negalima sumatyti. Tik ka
biukui’ toli, toli slėnyj mirksi 
rausvas žiburėlis. Liepis sku
bi slėnin ir nuolat ^mintija: ra
si dar nebus nuvažiavę... Bet juo 
artyn slėnin, tuo labiau jam iš
rodo, kad raudonasai žiburėlis 
blyksi ne čia, šiame krašte li
pęs. Prideda rankas prie buri 
uos ir surinka. Riksmas tečiaus 
bespėkiai suskamba čia pat, ant 
vietos, ir dingsta, vėsulos pa- 
siauboj. Nieks neatsiliepia. 
Liepis skubiai eina toliau.

Nugi, pervažo jau nėra. Rau-fdos, 
donasai žiburėlis, rodos, sping
so tokiame pat atstume kaipir 
pirma. Spingso toje pat vieto
je, ir mirksi tarytum ašaromis 
pasriuvusi akis. Šlapi, subrinku
si virvė siubuojasi, tik negalima 
sumoti: traukoj^ ar vėjo ir ban
gų judinama. Liepto koja suta- 
pena tilto kraštą, žvelgia pro jį 
bando įžiūrėti vandenį. Veltui: 
prieš akis stūkso juoda, neatski
riama nepermatoma taniai. 
Licpis riktelėja,' klausosi, ųik 
vėjas gaudžia, kone ledu pa
virtusieji sunkus lietaus lašai 
kerta veidan, spragsi iš visų pu
sių. Povaliai, atbulom Liepis 
pasitraukia nuo tilto, pasilipa 
atgal į kalnelį, sustoja ir jaučia 
kaip pradeda linksėti keliai.

Liepis stebeilijasi į raudonąjį 
pervažo žiburėlį tol, kol jisai 
pradeda trūkčioti, šokinėti. Jam 
aišku: tai klcjojimas, taip pat 
kaip ir pirma, už lango. Tokių 
prietikių Liepis pastaruoju laiku 
dažnai turėdavo. Kartą, kažin 
kaip pažvelgęs pakalnėn, jis ir 
vėl mato Mejero arklį ties obe
limi. Pirmoj akymirkoj jo ran
kos tarytum nutirpsta, ausyse 
I>ra<lecia visa HeAimčia
varpų. ISekamoj akymirkoj 

jisai pastveria gulintį ant per
važo kirvį ir bėga kalnan. Bet 
nubėgęs atsipeiki: jis apsirikęs. 
Tai obels šaka, primiricusi, ap- 
širkšnijusi, iki žemei nusvirusi. 
Kirvį jis nuolat laikosi ant per-

švil-
Už 

Lie-

važo — dėl ko, pats nenusimo- 
ja” 1 1

Valandą, gal bųl ir ilgiau Lie- 
pis ten stovi. Žiburėlis vis dar 
taip-pat spingso, tyegirdėt nė 
vieno gyvo garso. Tik vėjas 
gaudžia, ledu pavirtusieji lie
taus lašai kerta veidan. Išrodo, 
kad naktis darosi vis tamsesne 
ir tamsesne. Licpis sunkiai 
atsidusta, apsisuka ir po valiai 
kopia atgal į kalną. Balkšvas 
šviesos ruožas driekiasi nuo 
lango į jį, pakalnėn. Licpis tru
putį lygir jaučia po savo kojo
mis šlapią purią smiltį su bal
tais šerkšnies ruožais, vaikščio
jusių įmintom duobutėm bei 
važiavusiųjų pravažom.

Viduje, lempos liepsna pra- 
tysusi, iš stiklo kopia viršun 
rusvas durnų sluogsnys. Licpis 
prisuka lempą, atsisėda ir pare
mia rankomis galvą. Aitrus ke- 
rosino smalkių dvokas smel
kiasi uosiu. Vėjas nuolat 
pia pro pirkelės kampus, 
lango tūlas barškinusi, bet 
pis bijosi pažiūrėti. Jam

kad iš lauko pro lango 
stiklą dilbsi lavąrfiingasai mo
ters veidas...

Liepis truputį prasibkiivo 
nuo slėgusio jį snaudulio, girdi 
kaip atsidaro durįs. Pro mie
gus jam lygir suskamba ausy
se moters ir tų svetimųjų vyrų 
balsai. Bet gerai nenusimano 
— gali būt, kad tai iš pirmiau... 
Krūptelėjęs jis pašoka nuo krės
lo, bet pamatęs moterį, vėla at
sisėda.

Moteris eina Svirduliuodama, 
tarytum prisigėrusi. Didžiosios 
skaros kampai Kuosai nusidrie
kę iki pat aslos 4- sumirkę, pur
vini, apšalę. Veidas ir rankos 
visiškai pamėlynavę, rodos, pa
stirę nuo šalčio. Akįs... pasi
baisėtinos lavoningos akįs... jo
se merdi ypatinga švieselė. Ji ei
na stačiai prie lovos, ryžtasi gul
ti į ją, bet staptelia ir taip pasi
lieka rankomis atsirėmus, pa
sviri! usi į priekį.

—Kurgi tu... taip ilgai? Lie
pis prašneka ir pats krūptelia 
išgirdęs savo balsą.

Moteris, rodos, žiuri kažin- 
kur toli-toli ir klausosi slėpinin
gų, tik jai vienai tegirdimų ga
rsų.

(Bus daugiau)

Liberty Bondsųs 
dali išmokėtą, bondsui Ir war 
savmgs štampe nuperka eaab 
Erne! and (X, 740 W. Madisoa it., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Rpom 232, 2ras aukštas, virš Famous 
Clothinfl Store, atdara vakarais iki I vaL Nedaliomis nuo 10 iki 1.
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Chicago ir Apielinke
nori atiduoti už vyro, tokio pat 
girtuoklio. Mergaitė sužinojusi, 
nuo motinos, jog ji ne jos duk
tė, neklauso tėvų, ir išeina į

Lietuvių Rateliuose
BRIDGEPORT

Prakalbos. Račiūno paveikslai.

Pereitų pelnyčių, gegužės 9, 
P. P. D. unija surengė prakal
bas Mildos svetainėje. Kalbėjo 
Geležėlė ir Audrius. Pirmasai 
nupiešė pramoniečių unijos už
duotis, jos reikšmę ir taippat nu 
rodė kokiose vietose pramonie
čiai turi tvirtai suorganizavę sa
vo armijų ir tt. Audrius buvo, 
pasakęs kelia tų žodžių, skaitė re
feratų. Žmonių buvo apie du 
šimtu. Beje, rinkta aukų palai
kymui pramoniečių laikraščio 
Proletaro. Kiek surinkta, nepa
tyriau.

Su balos vakare švento Jur
gio basemente buvo rodomi pa
veikslai. Rodė p. Račiūnas. 
Daugiausia rodyta kapitalistų 
militarė jiega ir pagalios, kaip 
ta pačia jiega naikinama ir 
triuškinama patįs jos palaikyto
jai

Paveikslai nebūtų taip prasti,' 
jei jų aiškintojas, Račiūnas, pa- 
gelba tos mašinos ne niekintų 
tuos pačius darbininkus, iš ku
rių ir jisai pasilaiko. Žinia, kad 
aiškintojas yra klerikalų globoj, 
bet vistiek reikėtų turėt saiko...

Bet kas įdo/niausia, tai pasi
rodymas ant stalčiaus tūlos mo
terėlės, kuri rodant ant paveik
slo upę‘ kraujo, pradėjo rycieri- 
šku tonu dainuoti* tam tikrų 

■“dainuškų”, kūčios reiškiama

sigėrėjimas tuo atkariu vaizdu... 
Mano nusimanymu, tokia mo
teriškė tik jau nėra vaikų moti
na. Ir musų klerikalai dar turi 
drųsoš prikaišiot socialistams 
troškimų žmonių kraujoj Dar
bininkai kartų ant visados tu
rėtų įsidėmėti, kad tie juodieji 
gaivalai, kaltindami socialistus, 
patįs nori paslėpti savo juodus 
darbus. — Gvaizdikas.

ROSELAND

- irgi darbininkai.

Pramogų vakaras.

‘ Nedėlioję, gegužės 11, K. oi P. 
svetainėje buVo surengta Šau
nus pramogų vakaras.

Kas rengė, kokia draugija ar 
kuopa, ir kokiam tikslui nesi
stengiau sužinoti, ir nesvarbu, 
tik pats lošimas.

Veikalas “Pavogtas Kūdikis“ 
parašytas Kalnų Duktės, ytin 
įdomus ir įspūdingas. Jame 
parodoma didelį godumų pini
gų, kaip “prastų“ taip ir “aug- 
štesnės“ klesos žmonių. Pasi
turįs miesčionis kėsinasi ant 
savo sesers mažos dukrelės, ku
rios (sesers) vyras užsimušė au- 
tomobiliuje. Galvoja, kaip jų 
nužudžius, kad išgelbėjus dėl 
savęs sesers turtų. Pasipainio
ja pprastas žvėjys, tas už pini
gus apsiima nužudyti. Bet nu
sinešęs kūdikį skandinti pasi
gaili išneša savo seserei, kad ši 
augintų jį, kaipo savo. Girtuok
lio moteris augina mergaitę iki 
17 metu. Žvejys ir jo sesuo

pas savo tikrų motinų ir dėdę, 
kurs tikėjosi jų nužudęs. Čia 
vėl parodyta turtingų ponaičių 
ištvirkimas, vogimas tėvų pi
nigų ir tt. Pagalios nuskriaustos 
mergaitės išvarymas iš namų...

Veikalais >pavar<^in|tas 'Wa- 
ma”< bet jo galas* nedramatiš- 
kas, nes viskas ger^i užsibaigia. 
Motina pažino savo tarnaitę kai 
po savo pražuvusių dukterį. Rro 
lį, kaipo žmogžudį areštuoja. 
Bet jo sunui prižadama paliuo*' 
suoti tėvų, jei jis apsives su nu
skriausta mergaite. Tas, žino
ma, sutinka. Tada visi džiau
giasi, bučiuojasi.

Lošėjui savo roles atliko ytin 
gerai, tik daktaro rolė nt} dak
tariškai išėjo. Veikale visi vy
rui parodyti blogesniais, o mo
teris visur geresnės. Taip ir lo
šime visos moterįs geriau iš
pildė savo roles.* — žemaitė.

PROTESTUOJA PRIEŠ 
KRATOS PROJEKTĄ.

Miesto tarybos leidimų komi
tetas užvakar po pietų nubalsa
vo pasiųsti abiem legislaturos 
butams kopijas aid. Cermako 
protesto prieš sumanytąjį kratos 
ir užgriebimo aktų, kuris dabar

___ •

Raktas

Suvirškinimas tai svarbiausias 
pamatas organizmo, taigi jeigu ne
suvirškina tinkamai, Jus pajaučia-

į Sveikatą
Paslaptis sveikatos randasi už

laikant suvirškinimų gerame ir re-

NEGRAI APLEIDŽIA CHICA- 
GĄ DEL DARBO STOKOS.
Cbicagos negrų gyventojų 

skaičiusMjina mažyn. Ateivys- 
tės vilnis, kuri nuo 1915 metų 
pi r trejus metus atvarė 45,000 
mgrų šilan miestan, padidinda
ma negrų gyventojų skaičių iki 
100,000, per paskutinius kelis 
menesius buvo apsistojusi. Da
bar prasidėjo išeivystė, kas mė
nuo pamažindama miesto neg
rų gyventojų skaičių ant 1,000. 
Negrai darbininkai, dažnai su 
visomis šeimynomis dabar ypa- 
liitgai keliasi į automobilių iš- 
dirbystėsAcenlrus Michigane ir į 
kilus pramoninius centrus, ar-

nustojote apetito, Jums tuomet 
būtinai reikia suvalgyti pirm gul
siant tris saldainius

Kurios išvalys .Jūsų sistemų teisingai ir greitai, per naktį. 
Partola reikia turėti visuomet kiekviename name ir turite

% Turime tūkstančius laiškų paliudijančių, kad Partola nuski
lę sveikatų ir pataisė žmones normalniai gerausiame stovyje.

Norintieji gali užeiti ir pažiūrėti. Męs Jums mielai paro
dysime, nes ant rašto siHeikė leidimų ant to.
Kiekvienaine name turėtų ra

stis skrynutė l’artolos ,kuri kai
nuoja 1 dol. Norintieji turėti 
ant sykio 6 skrynutes, gali ap-

DYKAI
Graži dovana kiekvienam 

prisiuntusiam ta kuponų su už
sakymu ir pinigais.

APTEKA PARTOSA 
160 Second Avė.

Ne)v York, N. Y. Dep. L. 1.

Svarbi Pastaba
DAKTARAS W. M. LAWH0N 

{ŽYMUS specialistas 
Dabar yra apsigyvenęs savo nąujamc ofise

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

tas visų ligų 
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų iš- 
X gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug mc- 

N gydžiau pasekmingai šias ligas. ,
UMano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus prl- 

rodymas mano gabumo.
atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 

gydymu.
Pritakau akinius teisingai.
Pasiturimas nemokamas.

~ w W. M. LAWHON, M. D.
Kambarys 307. m • L

VALANDOS 9 iki 8
Nedaliomis 10 iki 1. VlllVO-g

> So. Dearborn St. 
Monro e) .

kad Chica- 
tarp 60,000

Yra apskaitoma, 
goję bedarbių yra 
ir 75,000; tarp jų negrų be dar
bo apie 8,000, ar 9,000. Tarp 
negrų bedarbių yra apie 1,000 
pargrįžusių kareivių.

Cbicagos negrai padaro 4 
nuoAiinčhis 'Cbicagos gyvento
jų skaitliai,i$, gi negrai bedarbiai 
padaro 11 nuoš. visų bedarbių.

Tennessee ir Klabamos valstijo
se buvo atsiuntę savo agentus į 
Chicagų kalbinti negrus darbi
ninkus grįžti atgal, kurie pasa
kojo jiems apie pasigerinusias

vo veltas. Negrai darbininkai 
nenorėjo ten grįžti daugiau.

SMUKLININKAI NEŽUDO 
VILTIES.

Cbicagos smuklininkai nežu-

po liepos 1 d., kada žada užsto
ti negeriamasis laikas. Tų pa
rodo tas, kad jų skaitlius nesi- 
mažina. Už gegužes ir birže
lio laikų išsiėmė leidimus 5,200

mų dar vis tebeplaukia. Pas
kutiniu laiku buvo 5,407 sniuk-

4 AREŠTUOTI DEL MAR- 
CHARDO UŽMUŠIMO.

Keturi vyrai areštuoti kaipo 
įtariami turėjusiais reikalų su 
užmušimu darbininkų vado va
karinėj miesto dalyj, Williamo 
J. Marchardo. Kiti dar žada bti- 

‘ ti areštuotais, bet vardai nei su- 
! areštuotų, nei žadamų areštuo
ti dėl atsargumo nepasakomi.

GAZAS NEBUS PIGESNIS.
a<J.v. Ponald R. Richberg, at

stovaujantis miestų, pareikala
vo iš viešojo patarnavimo komi-

................................................................. •

ŠALIN SKAUSMAS!
BudnmnH sveiku, darbe rasi nnniguina, 
nepaisant kaip MinkuN tas darbas butų.

Kiekvieno priederme yru saugot save nuo Ilgu. Turint Anlti Ir nebnmlnnt 
ji pr«*»dlnt, geli lė»ivyRtyt I pavojingą Ilge. MenklaneiH nikstorojlmae 
geli vėliaus būti labai puvojingn, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.

P AIN - EXPELLER
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. Isgvdymul Šalčio krutinėję, skausmu fionose ir nuga
roje, namatlam* ir neuralgiją, trumpai sakant visokius aklius- 
mus raumenyse ar sąnariuose Paln-Expo)let ira gerlauses. 
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didėlėse bonkose. * 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi l‘ain-Kxpoller, persi
tikrink ar yra IKARA, vaisbnžonklls ant baksiuko. v INU 
KITOKIU NEIMK. 35 centai ir 05 centai už bonkutę. 
Gaunamos visose aptlekose ar tiesiog is laboratorijos.

F. AD. R1CHTER A CO., 
m*^^ **" 74—80 Wa«hlngtai fit,

New Yerk.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 Vertis 
Phonografų, pasilikusi sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

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

pbonografų, kuriuos 
įneš parduosime už 
bile pasiūlytą kainą 
už tai kad mes turime 

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

parduosime už $325.tęs, ktirj mes
JEI GYVENATE UŽMIESTY.!, MES 
PRISIUSIME C. O. 1). LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro- 
Ba. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PHISIUNCIAME UŽ DYKA.
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison SL Chicago, Iii. 
Atdarai nuo 9 ryto iki 9 vai. Nede

giomis' nuo 10 iki 4

Sergėkite savo t kis
*4 r

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
!|aliu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą ai- 
ieku belaukiant, užtikrintai.Jei * - - -

linai.

PARSIDUODA lotai 30 X 126 pėdų, netoli Ciane Co. ant lengvo 
išmokėjimo, $*20 dabar jmoketi, o pagili 5 dolerių ant mėnesio ir 
čieius metus be jokių nuošimčių. LotaPlabai gražioj vieloj, kur jau 
daug lietuvių gyveną, todėl ir tamsta pasiskubink įsigyti lotą, kol 
dar yra taip pigus, kur galėsi sau karvę laikyti ir paukščių; viso
kių daržovių užsiauginti. Taipgi mes statome namus, kokį tik savi
ninkas pareikalaus ant lengvo išn;okčĮjimo, galima su 35 minuto- 
mis į didmiestį nuvažiuoti, ofisas atdaras visą dieną nedėldieniais 
ir kasdien ni^o 9 vai. ryto iki 6:30 vai. vakare.

WM. Q. MURDOCK & CO.
4980 Archer Avė. ir Crawford (40th) Avė.

i J. N. ZEWERT
Kas šitą apgarsinimą atsineš su savim gaus $10.00 pigiau.

•w—veneriškv ligų 
specialistas

Romu 1210 Republic Bklg.
209 So. State Street Chicago.
Vai: 1 iki 3 i>o pietų, ir pagal ,*m-

, tarties.
Phonc Harrison 7536

South Side oi įsas
1616 West 47th St., Chicago.

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

Phonc Boulevard 344.

Rūgšti Smetona
Mes dabar gatavi esame 

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

Rūgščios Smetonos 
Produktai

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

kasdien švieži. Ateikite arba te- 
lefonuokite.

jums akiniai nebus reika
luos tai Jurus pasakysim*. 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1891 So. Ashland Avė., Chlcaga, 

Kampas 18-tos gatvės 
B-Člos lubos, viri Platt’o aptiakoa 

T* myki te | mano paraftą 
Taiando* nuo B-toa vai. ryte Iki 
8 vai. vhkaro. Nedėlioję neo I 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Oi. A. R. Blumenthal į

AKIU SPECIALISTAS 
Akla EgtunlMBoj* Dykai

sijos, kad ji pareikalautų iš Ga- 
zo kompanijos numažinti kai
nų guzui iki 70c. 1,000 kub. pė
dų, jei ji iki birželio 1 d.’nepri- 
parodis kodėl ji turi skaityti po 
88 centus 1,000 kubiškų pėdų. 
Komisija vienok tų jo pareikala
vimų atmetė ir tokiu bildu din
go viltis, kad gazas atpigs.

Lavvndale 255.

GUD FUD DAIRY’ PRODUCT
1 CO.,

2721 W. 12lh St., Chicago.

nyksta regėjimą. 
vg*Kmrai / Mes vartojam 

pagerintą Oph- 
thalmometer. T- 
patinga doma at- 

< • kreipiama i vai
kus. Va).: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 «l 

, Telephone Yards 4817.
Boulevard 6487.

A A
Katrina Kruvieliene

Ofiso Tel. Yards 2514
Rcsiden. Tol. Boulevard 5G02

Dk. M. HERZMAN

John W. Sapalius,M.D>
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

POLICIJA JIEŠKO KETURIŲ 
MERGAIČIŲ.

Keturios jaunos mergaitės už
vakar prapuolė iš Chicagos Mo
terų Club Home Training mo
kyklos, pn. 816 Ncvvport Avė. 
Polic. ir detektyvai nenumano, 
kur jos galėtų būti. Išeidamos 
paliko korčiukę, kur dvi pasisa
ko, kad jodvi išeinu visai be no
ro ir prašo mokyklos užlaiky tu
jos nepykti ant jų.

KURP1Ų DIRBĖJAI PASIDUO
DA TREČIŲJŲ TEISMUI,

5,000 Chuicgos kurpių darbi
ninkų priklausančių United 
Shoe Workcrs of America uni
jai, 9 larybtii pavedė savo daly
ką vesti trečiųjų teismui. Jie 
streikavo reikalaudami 44 va- 
. 1 1 • i ••

Kompanijos, prieš kurias jie 
streikavo, yra šios: Florsheim, 
Smith ir Tilt.

STREIKAS PIENO 
PRAMONĖJ.

Visuotinas streikas pieninėse 
šiaurinėj llliuojaus dalyj gali 
palikti Chicagų be pieno, svies
to ir sūrio.

Pieno išvežioto j ams atsisa
kius priimti pakėlimų algos nuo 
$26 iki $30 į savaitę ir nutarus 
strcikpo^K4cilo visuotinas strei
kas. Pieno parupintojai pieni
ninkystės apsKrityj įieško būdų 
pasiuntimui pieno miestan auto
mobiliniais trokais ir pardavinė
ti visiems, kurie lik norės pirk-

Mirė Gegužės 12 d., (i vai. 
vakare sulaukus 20 metų ir 6 
mėnesių. Velionė -gimė Ma- 
hanoy City, Pa. J oš kūną 
atveš iš Kevvance, lll/j namus 
pas savo seserį 3103 So. Union 
Avė. Paliko dideliam, nuliū
dime vyrą ir 2 mažus vaiku- 
kučius, 3 seseris ir tėvą. Lai
dotuvės įvyks subaloj Gegužio 
17 d., 9:30 vai. iš ryto į šv. 
Jurgio bažnyčią ir iš ten j 
šv. Kazimiero kapines. Kvie
čiame visus gimines ir paž.V- 
stamus dalivauti laidotuyėsej.

Tėvas
PRANAS Š1UKYS.

100 NAUJŲ POLICISTŲ.

Šimtas naujų policislų, paimlų 
iš darbo jieškančių kareivių ir 
jūreivių eilių pradės savo tar- - 
nystę nuo ateinančio penktadie- d

Ofiso valandos 
10:30 ryla iki 12 dienų;

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

Ncdčliotnis neprimama

3252 So. Halsted St., Chicago, III.

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

naujo ofiso prie

—4722 So. Ashland Avė.
CHICAGO, 1LL.

Vyriškų Drapanų Sargmi
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, verti nuo 
$80 iki $50 dabar parsiduoda po 
$15 $35 siutai ir overkotai, nuo 
$$15 ir 25 dolerius

,,, . . .. , . į Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki
Kiek yra Clncagoj lietvių ail- $35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 

.n s_ 1., 1 18 dolciių,
_ .. ‘‘. 1 Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš-
Žinome tiktai1 tų overkotų,

1 Visai mažai vartoti siutai ir over 
,11- kotai, vertės nuo $25 iki $85 dabar 

$5 ir augščiau. Kcjnės nuo $1,50 1- 
ki $4,50. Vaikinams siutai nuo $3,00 
iki 7 dolerių

Atdara kasdien, nedėliomis ir va
karais

S. GORDON
1415 So Halsted St Chicago, III 

SandeJpO savininkas, gerai žj-

LIETUVIAI AUTOMOBILI
1 NIAM BIZNYJE

tikrai nežinome.
lų, kad jie yra skaitliumi ši 
tais if žinome taip gi tai, k 
visiems jiems bus smagu žino
ti, jog yra “tairsų“ ir kilų au
tomobilinių reikmenų krautu- 
ve, kurioje Jieutviai yra dalinin
kais ir Ruriojc jie g\li gauti tik
rai 
patarnavimų.

Šita krautuvė vadinasi South pagelbininkų
Wesl Tire Co., užlaiko įvairių • Gordbn l'irc & Rubber Co. Chi- 
geriausių “tairsų”, vidurines du- cagdje 
kkis ir kitokias aiutojuoildlines
roikmenas ir randasi pric/2038- vus savo reikalų vedimui ir ga
lt) W. 35-th gatvės. jli užtiktrinti geras prekes (ta-

P-as Jonas E. JEudit'ikis, žii- vorų) ir gerų patarnavimų au-

kaip muihs sakoma, nomas ant 18-tos gatvės* 
P-s Wijliains pirmiau buvo 

manedžieriaus

Taipgi jau iš to matyti, 
kad‘ šita kompanija turi žino-

nonijms ant Timii of Lake gra- 
borius

lomobilių savininkams. Tarp 
gaunamų čia tairsų yra pamj-

Pirmutiniai sustreikavo Bow- 
inano įstaigoje bonkapiliai Cry-t

ir automobilių savinin-
yra šios kompanijos pre- • nūtinos: Michelin U. S. Royal 

A. II. Kasparas j Card, Goodyear, Ali \Veathcr, 
Gofrdo’n

zidentii,
yra još vicc-prczidcnlu/ p. M. j GoodTich Si Įverto \vni, 
F.. WilliaiiLs yra sekretorium ir 'ir daugybę kilų.

. / Kompanija skelbia,
P-s Kasparas per ilgus metus (kiekvienu “tairso“ 

Daugiau kaip’750,060 <>SVS buvęs su žinoma B. F. j kompanija šį mėnesį 
Goodrich kompanija, kaipo Ser
vice (h'parlamenlo manadžie- 

adžiusleris ir sakoma
■ turjs nepaprastai gerą suprati- ninkai, nepadlarys klaidos, jei- 
imų apie šitokį biznį heli apie a u-} gu reikalui esant, jie pasitei

raus pirmiaus pus South West 
as Vailčekunas Didelio Tire Co.

Didžiausia# trukumas pieno J 
gal pasirodis šiandien, kada sau-1 iž.dininkn. 
dėliai pieno miesto pieninėse 
išsibaigvS. 
kvortų yra sugrųžinta ūkinin
kams.

Smulkus pienininkai, kurių : rius ,ii 
yra Chicagoje apie 1,000, turin
tieji .po vienų ar du vežimu, 
galės išvežioti pienų, jei lik jį tomtlk'ilių taisymų, 
gitų*.

kad su 
pirkiniu 
prideda . 

dar vienų vidlipnę duilų (inner

Lietuviai automobilių ' savi-

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kalpc patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
tų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie* 
taisua.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fuk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų. I? 
6—8 vakarais. Telephcrė Canal 8110.
GYVENIMAS: 8412 S. iHahted Street 

VALANDOS; S L K to. tiktai

Tclcphons i ai d: 7032

Dr M. Stupnicki
3il j H. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuc $ iki 11 ryto 
ir nuo t "ki 8 vškart

Dr. D. J. BAGOCIUS
Petuvib Gydytojas ir 

Chirurgą*
Ofisas 10900 So. Michigan Ava.

Rezidencija 10731 S. Michlgaą
Avė., Roseland, BĮ.

Telefonas tas pats rczidencjjgl 
ir ofisui: Pullmai<841.

VaK: 9 ryto iki 11 <L
2 po piety iki 4 
0 iki 9 vakare.

Rez. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

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

Telephone Yards 1814.

D r. P.G. Wiegner 
Prieinimb val&ndoa ano 8 iki 11 
iš ryto ir nno 7 iki • vaL vak. 
3325 So. Halated St.. Chicago.

Gydytoja*, Chirurgą*, AkaAari* į k 
1120 So. Halsted Su Chicago, į J 
Kalbu lietuviškai, latviškai fa- i 

rusiškai. ’
alandos: 1012 rytų; 6-J va- 11 

Tel. Canal 4187. J

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA 

°°rs.A.MIchniewicz 
Baigusi Akušerijos ko- 
■egiją; ilgai praktika
vusi PcniLsylvanijos 
hospilulčse ir Pasek
mingai patarnauji 

prie gimdymo. Duodu 
rodą visokiose ligose 
moterims ir mergi
noms.

So Haląted Slr 
(Ant antrų lu^į) 

Chicago
Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki včl^yak

___
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PRANEŠIMAS

vienytu Valgomų daiktų Bend
rovė praneša visiems savo na
riams (šėrininkams), kad bė
gyje trijų mėnesių tai yra nuo 
gegužės I I iki rugpjūčio I i, at
sineštų savo senas seras (Certi- 
fikatus) ir paimtų naujas. Prie
šingai sulig įstatų Illinois Val
stijos nustos vertės po augšėiau 

paminėtu laiku. Susirinkimai 
būna kas antrų seredų kiekvie
no mėnesio, Žilevičiaus svetai
nėje, 7:30 vai. vakare 361 Ken-

Direkcija

PRANEŠIMAS 
Dr. M L BOZ1NZH. 

Lietuviu
Perkėlė savo biurą iš 845 Mikvau
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 Haymarket 

5282.

Pranešimai
Paataba at«iunčianttem8 draugijų 

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 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspčjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti •

— Redakcija

Mest Pullman, III. LSS 235 kuo
pos pusmetinis susirinkimas/įvyks 
h> d. gegužės, no No. 11946 So. Hal
sted St.

Draugai 
paskirtu 
reikalų.

Pradžia 7 vai. vakare.
i r Draugės! Pribuki!

laiku, nes turim svarbių

Sekr. J. J. Chesunas.

III., LSS 138 kp. mišrausCicero, 
choro repeticijos įvyks ketverge, 15 
d. gegužės, 7:3(1 vai. vakare, Gaiga
laičio svelainėje, 4847 \V. 1 I St. Vi
si Mainininkai malonėkite susirinkti 
laiku. Org. A. M.* ---- -  I

LMPS. 9 kuojios mėnesinis susi
rinkimas bus subatoje, II d. gegu
žės, 7:30 vai. vakare, I*’ellowship 
svetainėje. 831 — 33 PI. Kviečiainųs 
visos narės atsilartkyli ir ncsinęlihli.

— Valdyba.

ISS. 22 kp. susirinkimas įvvks 
ketverge, 15 d. gegužės, kaip 8 Vai. 
vnk., M. Mehlažio svetainėje. 2212 
YV. 23 PI. ^.Org. Al. Zelba.

Chicagos Lietuvių Draugijos Sav. 
Paš. mėnesinis susirinkimas įvvks 
nedėliojo, 18 geg., 2 vai. jm> pietų 
Liusybės svetainėj, 1822 YVabansia 
Avenue.

Draugai, 
laiku, taipgi atsiveskit naujų narių, 
nes įstojimo mokestis yra nuniažin-

malonėsite atsilankyti

— Valdyba.

LSS. 4 kp. rengia viešas diskusi
jas pčtnyčioj, gegužės 16, Mildos 
svetainėj. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Visus kviečiame atsilankyti.

Komitetas.

LSS. 22 kp. turės savo mėnesinį 
susirinkimą šiandie geg. 15 d. Melda- 
žio svcl. Tarp kitų svarbių reikalų 
bus taipgi balsavimas už kandida
tus į nacioniilį pildomąjį komitetą. 
Susirinkimas prasidės 7:30 vai. va
kare. Visi nariai pasirūpinkite atei- 

I i ir ateiti laiku —.Valdyba.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PA.IIEŠKAU savo sesers Domicė

lės, paeina iš Isokoncio sodos, Tre
šku parap. ir Švogerio Juozapo Moc
kaus girdėjau kad gyvena Boston, 
Mass. Norėčiau susižjnotie su 
sevęrc. Aš esu žcnola. Meldžiu

11930 Calumet Av<

nlsi-

imago, JII

PARDAVIMUI
■. 11 b.1 ■

RAKANDAI
a mm

NAMALžEMe

Ketvergas, Gegužės 15, 1919

PARSIDUODA labai pigiai .veži
mas, “bogė”, “brička’ 3 setui pakin
kių extra vienienai ir lt. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. Halsted 
St. Chicago, III.

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

Coyne Bros.,
119 YV, South YVuter St., Chicago,III

PARSIDUODA grosernė lietuvių 
iipgyventoj virtoj; biznis išdirb 
per daugel melų, Atsišaukite gręr 
524 YV 33rd SI

\ KAS NORITE 
mq nusipirkite ?

PA.IIEŠKAU sesers Agotos Grį- 
trailiutės. Paeina iš Suvalkų gu
bernijos Seinų pav., Krasnavo ^mi
no, sodos Disnyčių. Girdėjau. A- 
gota gyvenanti Amerikoj. Ji pati 
ir kas kitas meldžiami kreipties se
kamu adresų:

ONA GRIMALIl’TR,
11 II Jig). Peoria St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo moteries Pet
ronėlės (imies, ktų-i paliko mane II 
\l. balandžio, 1919. 26 m. amžiaus,
5 pėdų ir 4 Col. augščio, tamsių 
niauku, mėhnos dkys. Su savim 
išsivežė vaiką ir mergaitę Genovaitę
6 metų 7 mėnesių, Rudolpas 4 metų 
6 mėnesių, abudu sviesiu plaukų, 
turi mėlynas akis. Vyras su kuriuo

lių augščio, švesių plaukų. Kas pa- 
tėmysite. paduokite policijai arba 
praneškite man

SAM GŪDIS,
615 Vandelia St. Collinsville, III.

PAJIEŠKAU savo brolių Vinco ir 
Ant. Dicrkies, paeina iš Kauno gub., 
Panevėžio pav,, Kilovvanio mieste
lio. Kas žinote, malonėkite pranešti

S. DIERKIES
1316 Elizabeth Avė., Grand Rapids, 

Y. Mieli.

ĮIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU kambario, kad butų 

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

I. .1. K. .
>739 So. Ealsjtcd SI.. . Chicago, l’l

SHJLYMA^KAMBARIŲ
PASIRANDAVOJA ruimas

vieno arba dfiėjn vaikinų Lincoln 
Park aplelingčj, puiki vieta prie 
tyro oro atsišaukite

'l'el. Linco 787 1 arba J. Doveika 
61 f C ield Avė

REIKLI DARBININKŲ

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

rie yra apsipažinę su žmonėmis ir 
turi daug pažįstamų, visi galės pa4 
dvigubini savo algą nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas. pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY LAN!) A- INVEST. CO 
3301 So. Halsted St.. Chicago. III.

REIKIA geru tvirtų vyrų dirbti 
int elektros pręso j skudurų dirbtu
vę. Pastovus darbas. Gera mokes-

1416 Blue Island Avenue Chicago

PAJIEŠKAU barzdaskliČio, lietuvio 
atsakančio savo amate. Alga garan
tuoju $25 ir nusę po $33. Nedelio- 
mis nereikia dirbti. Atsišaukite grei
tai.
. A. RASIMAS,

201 Cordoni Avė., ' Delroit, Mich.

PPDU. 604 kp. rengia viešas pra
kaląs pčtnyčioj, geg. 16, Liuosybčs 
svet. 1822 M’abansia Avė. Kalbės A. 
Audrius ir K. J. Geležėlė. Pradžia 
7 vai. vakare. Kviečia Komitetas. |

RI'TKIA langų plovėjų CHICAGO 
M INDOM' (:LEANERS, 62 YV. 
sbington St.. Romu 2 Chicago,

M’a- 
III.

mo-

biznis išdirb'as
Itai

Chicago

turėt gerą gyveni- 
šią studiją arba pik- 

černę. Vėliausios mados įtaisymai 
Geroje kolionijoje. Netoli nuo 
Chicagos. roję kolionijoje gyve
na virrš 25000 gyventojų.. Anie 6 
mylios scpiore nėra tokio biznio. 
Geras orus. Priežastis nardavimo 
—. Savininkas eina i kitą biznį. Sa
vininko ) !•'•< >< giminės pail 
nyje — turiu eiti pagelbėti, 
šaukite į

KAZ. JAMONTAS.
1739 So. Halsted SI., Chicago, III

Alsi-

PARDAVIMUI 4 “pool tables". 
IIAURY BI.OCK,

1356 So. Halsted St., Chicago

ANT PARDAVIMO grosernė ir bu- 
cernė 562 YV. 18th St. Lietuvių ir 
Lenkų apgyventoj vietoj. Atsišauki
te: 562 YV. 18lh St., Chicago. III.

PARSIDI ODA ir 
$400.00. Parsiduoda 
sišaukite (uojaus

Union

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

NAMAI-žEMĖ

EXTRA RARGENAI |
Parduodamu naujas mūrinis na- • 

mus 2jų lubų augščio, 2 pagyv., po 
Ji kambarius, maudynės elektra ir, 
visi kiti naujos mados įtaisymai, 
parsiduoda labai pigiai. Namas i 
randasi ant So. Lovve Avė., tarp 31 
ir 32 gatvės.

Parduodama 2jų lubų augščio inu-’ 
rinis mimas, 5 pagyv., po I kamba
rius, raudos nrša $60(1.09 j metus. 
Prekė liktai $4800.00. Namas ran
dasi ant So. Emerald Av>. ir 30 
gatvės.

Parduodama 2ju lubų augščio

DRAUGYSTES PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Valdyba 1919 metams

M.

Ig-

Avė

Milwaukee, Mis. — LSS. 119 k». 
rengia pavasarini pikniką, nedėlioj, 
gegužio 18, liauermas Parke, kam
pas Eighth ir Manitoba Sts. Prasidės 
1 vai. no pietų. 8-tos Avė karai pri
veža iki parkui. — Komitetas.

LSS. IX rajono nariams. — Devin
tojo Rajono konferencija iv\ks ne- 
dčlioj. geg. 18, Sheboygan, YVis .V e- 
ta: 1336 (? Red.) M. Rimgino salėj. 
Pradžia lygiai kaip 9:30 vai. ryto. 
Dc'egalai prašomi 
laiku. — Org. J

atvykt paskirtu 
Marcinkevičius.

19 kp. nariams.Pr^npiima^ LDLI).
LDLD. 19 kp. laikytame mčnesi- 

niaire susirinkime 1^ geg nutarė 
pertraukti susirinkimus trims mėn. 
būtent iki rugsėjo. Jeigu atsitiktų 
nepaprastų reikalu tai bus sušauk
tas nepaprastas susirinkimas.

Knygas galima gauti ypatiškai ras 
Fin. sekretorių !•’. Zavista. 4942 So. 
Tripp Avė., Chicago, III.

— Valdyba. ..

Brighton Park. — Keistučio Kliu
bo dramos skyriaus susirinkimas <- 
yyks ketverge, geg. 15, T. Maženio 
svet, 3834 So. Kedzie Avė. Dramie- 

susi rinktčiai ir dramictčs prašomi 
kaip 7:30 vai. vakare.

— Org. J.

bės svet. 
kviečiami 
mumis išvien.

Misevičia.

REIKALINGA mergina^ arba 
l'*ru prie siuvamų masinu. įsisiuvus 

’ darbas. •Geriausia mokestis. Geriau-

Progresą Hat Mfg. C«»..
9J0 \Vesl Jackson Blvd., Chicago. 

4-las floras.

REIK ALINGA barberis subatomis 
ir ncdčliomis ant visados.

JOE. MAŽEIKAS.
856 YV. 33rd St.. rhicago.

Phone DCover 4796

REIKIA edge heistėrių ir lining

MAZNE COSTEN BROOKS 
2014 YVabansia Avė. 

l'el. Arinitage 5302.
Chicago. 

r

RFIKIA gero sherman. CHFRNTK 
SCRAP IRON CO. 1009 YV. Taylor

susirinki-1kp. mėnesinis 
ketverge 1/5 geg. Liuosv- 
1822 YVabansia Avė. Visi 
atsilankyti ir veikli su 

—Valdyba.

REIKALINGA šeimynų dirbti ant 
cukrinių burokų farmu Michignne, 
geros mokestis, darbas laike žiemos 
dirbtuvėje, dykai kelias, dykai per- 
kraustymas jus*u rakandų, dykai na
mas ir daržas. Mokame $24 už ak
ro. Atsišaukite nčtnyčioje, subato- 
je ir nedėlioję, nuo 8 ryto Iki 7 vai. 
vakare. Išsiuntimas sekftntftgutar- 
pinka Gegužio 20 d., Mr. FRANK 
PALLA, 809 YVest North Avenue, 
arti Halsted St. Chicago.

COLUMBIA SUGAR CO., 
Bay City, Michigan.

Roseland. —« LMPS. 25 kn. lavini
mo* Ir kartu mėnesinis siisirinkimts 
ivvks ketverge, oeg. 15, Aušros kam
bariuose 10900 Michigan Avė. Prad
žių lygiai 7 vai. vakare. Narčs pra
šomos susirinkt laiku, nes nebus 
laukiama. Lavinimo* pamoka* ves 
įl. A. Petratis. — Organizotorė.

I REIKALINGAS vaikinas, kalban- 
į lis lenkiškai, lietuvi'deni ir angliš
kai į daktaro ofisą už perkalbėtojo. 
Atsišaukite tuoipne

DR. IHFCHARDT.
3548 S. Halsted St., Chicago, III.

REIKALINGAS geras Griaučius 
už pusininkų arba partnerj. Biznis 

proga geramišdirbtas gerai. Gera 
kriaušiui. Atsišaukite 
4240 Archer Avė.,

PARDAVIMUI naujas mūrinis na. 
mas, du metu kaip statytas, 4 faml- 
lijoms po 4 kambarius, su maudy
nėmis, nuo fronto sankrova bučer- 
nei ir grosernei. Neša 12 prqc. Sa-• 
vininkas gyvena tame pačiame na- mūrinis namas 2 pagyv., po 6 kan 
me nuo užpakalio žemai.

A. KASINSKAS, 
930 YVest 35th PI.’ < ‘ ‘

barius su elektra, baltomis maudy
nėms ir sinkonis, viskas įtaisytu po 

Chicago. II). ! naujos mados, randasi ant So. Union 
Avė. Didžiuusis bargenas ant Brid- 
geporl. Prekė tikini $4800.90.

—————— Parduodama 2ju lubų augščio mū
rinis namas, 2 pagyv., pp I kamba- 

PARSIDUODA naujas 6 kambarių rius, toilclai ir kili geri įtaisymai, 
namas su puse akro geros žemės. 
Galima laikyti karvę, vištas ir au
ginti daržoves. Visi patogumai, van
duo, gražioje vietoje, arti galvekarių, 
Kaina $2,800.

J. TAMOŠAUSKIS 
10512 So. May Street, < hb-ago, III

ČIA JU£Ų PROG Y 
rfo akru arba .daugiau išdirbtos

namas randasi prie3346 So. 1 nion 
Avė. gatvės

Kaina tiktai $2900.00.
Parduodama 3jų lubų augščio mū

rinis mimas akmenų frontas, pasta
tytas ant 2 lotų, 6 pagyv. po 6 kam
barius, elektra, garu šildomas, ar- 
žuolu papuoštas, namas randasi 
pusę 'bloko nuo Garficld Blvd. prie 
Halsted SI. Raudos neša $3000.90 
per metus. Prekė $14000.00.

Parduodama 3jų lubų augščio mū
rinis namas 5 pagyv., po 4 kamba
rius ir vienas storas, namas yra kam 
pinis, labui gražioj vietoj, ramios 
neša $80.00 į mėnesį. Prekė tiktai 
S67OO.OO. Ateik ir pamal s k 
greičiausiai, nes tas namas bus

tmuanas vėr ės 
i>/ $150.00. A.-

Chicago

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

Atsišaukite 3548 Emerald Avė.,

PARSIDUODA (irbsc'uė ir smul
kiu valgomu daiktu ki*huluvė. Biz
nis gerai išdirbtas, parduosiu hi- 
ghu iš priežasties kad einu į kitą 
biznį.

Atsišaukite 1633 S. Jefferson St., 
'Chicago, III.

PARDUODU bučernę ir groserpe 
Einu ’ kila biznį. Atsišaukite ‘Teitai. 
732 YVest 191h St., ’ Chicago.Chicago

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA beveik naujas au

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

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

PAPSI DUODA (Automobilius su 5 
sčds neins, gerame padėjime, G tai- 
rai. 2 įnirai ir betrė, visai nauji, 
parduosiu už labai pigia kainą.

z'dam \Vidzeis. Auto* Ren. Shon 
3238 So. Hnjsted St., Chicago, III.

GI'RA PROGA norinčiam įsigyti 
automobilių Burek 7 pasažierių 6 ci- 
linderm.
3223 So. Halsted St., retsidensijos 
numeris 3153 Emerald Avė.

Gali mane matyti nuo 6 vai. vak.

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 2 akrų 

trąšios vaisingos žemės ant South 
Side daržų. Renda labai pigi. Klaus
kite Mr. Smitb. Room 206, 219 So. 
Dearborn st., Chicago.

. . De Kalb, III. — Bendrovės krau
tuvė ant rendos — su visais įtai
symais, vidui, lentynos, “shovv ra
sai” ir “Ic.e Bok” Pigi randa Lie
tuvių apgyventa vieta. Del tolesnių 
žinių kreinkitės

KAZIMIERAS ČEPULIONIS, 
916'Markei St., De Kalb, III.

RAKANDAI
' TIKTAI SI MENESI

Už $60 nupirksi puikų tikros sku
tos seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setu 
Mes taipgi tpfjj 
Taipgi pianas ii 
SIUNČIAME UŽ 
I ibertv Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

vėliausios stailčs.
visokių divonų.

įhografas. PRI-
*YKA. Priimsime

FXTRA BARGENAS.
$200 dubultu springsų Phonogra- 

4’as, g. aįina visokius rokui dus, par
duosiu už $55 su rekordas ir dei
mantinę adata. Taipgi vėliausios 
mados i ai .indus j kambariams, 
arba atskirai, puikus sek'jčios se
tas, valgomojo kambario setas,, mie 
ganiojo kambario setas, davenport, 
aksomo divonai, raukomi'# piešti pa 
veikslai ir tt. parduosiu uv. bite tei
singą *pasiulymą. Nepraleiskite šių 
bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA rakandai 4 kamba
rių >‘ibai pigiai nardavimo priežastis 
išvažiuoljų į kitą miestą; kam rei
kalingi <*>kir rakandai meldžiu atsi
šaukti gi eitai
1022 So. Halsted St., 2 fl. iš užpaka
lio Lhicago.

K G ATI? KAS,

PARSTDUODA Rakandai tn- žai 
vartoti dcl mažos šeimynos 912 — 
W St. Atsišaukianti galit rasti na- 

Chicago. mie ryte 8 vai. ir vakare 7 vai.

Čepulis, pirm.
4028 So Artcsian 

Laudanskis, pirm, pageli).
1139 So 50th Avė, Cicero 

Žilinskas, nut. rašt
2351 Hamburg St,

I'rank Micklin, turtų rašt.
1906 So. Union Avė 

Cbs. Maskin, kasierius
668 YV. 181 h SI, 

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

Susirinkiinai atsibuna kas antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, liną 
vai po pietų, .1 ui Malinausko svelai 
nėję, 1843 So. Halsted St

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktoi ius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu bte- 
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžio išdirbu visokius sto
gus ir visokius btekinius darbus.

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

LITHUAN1AN RED 
ROOFING CO, 

and Sheci Metai VVorka
2106 W, 24th St Tel Ganai 4802

i<

DRAUG1JOS
LIETUVIU MOTERŲ DRAUGIJA 

APAVIETA 
Valdyba 1919 metų.

Pirmininkė M. Dundulienė,
1915 So. Halsted

Pirm, pagelbininkč K. Katkevičienė
2252 YV. 22nd St.

Notarinių raštininkė J. Pabarškicnė,
2928.M’. 401h PI.

Finansų raštininkė J. Jazavitienė,
3125 YV. 381h St.

Iždininkė P. Balickienė
3543 So. Union Avė.

Kasos globėjos:
Baranauskienė, 3810 Lowe
Yuškienč, 3228 YV. 38th St.

St

Avė.

JUODOS žemės viduriniam YVi.skon-1 Lti parduotas.
sine. Mes pastatysime uims naują j Parduodama namas vertas 
ją NAMA, naują BARNE ir ŠULINI Į 000 parsiduoda už $7500.00.
už tuos pačius pinigus. I'aip kaip, nekuriu priežasčių savininkas 
parodyta ant paveikslo. Duosime i priverstas par<lu.oli šitą 3jų

ant kiekvieno M0 akrų VIENA GOL-
STEIN KARVE arba daugiui. 10

nietų ant išmokėp.uo. čia viskas ant 
vietos: geri keliai, arti miesto, kri- 
inernės, telefonai, mokyklos, tingai 
Atsišaukite.

S TA NIS L A V A S S() K A LS KIS

kuo- 
grei-

$10-
Del

> parduoti šitą 3jų lubų 
augščio mūrinį narna su murinę gu
lage dėl 4 automobilių, su elektra, 
maudynėmis ii vistrs kitais gerais 
įtaisymais, nepraleiskite šios geros

MICHAEL L KIRAS
3331 So. Halsted St.,' . ., Chicngo, ;ll.

29 So. La Šalie St., 3 floras, Room
330 arba vakarais ir nekėliomis'

3313 Lovve Avė., Chicago, III.

UKES
Lietuviai įsidomėkite. AŠ nupir

kau ūkę YVisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kilų lietuvių 
pfrko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor. Lincoln ir Langdalc pa
vietuose, YVisconsin. ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite m«n dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Roekforde arba arti 
jo atsišaukite j mane bite kokią die
na po šešių vai. vak

Anton Paulick,
R. 3 Box 62, Medford, YVis.

PARSIDUODA tikrai geras, muro 
namas ant dviejiFpagyveniiyų po 5 
ir 6 kambarius lietuviu apiclinkėje 
ant Bridgruorto; prekė greitam par
davimui $3000.00, vieną trečdalį rei
kia įmokėti, likusius ant lengvų iš
mokėjimų. Atsišaukile pas

A. GRIGAS & CO., 
bll4 S. Halsted SI., Chicago, III.

80 akrų.
Dauguma 

nuo mies- 
Kąina $0000

PARDAVIMUI fa.-m.i 
Visa išd:rblr« ir apsčia 
namų nabji. Myle ir pus 
to ir ger; s mokyklos, i 
su javais, $5000 be javų. Antrašas: 

TOM KULF.Vič
19’6 Uhion Avė., Chicago.

2 r is flatys iš u/.p.’l:/ ,io

A
Maršalka K. I rbenė,

3313 Union
Knygč S. Stasiukytė,

3239 Emerald

Avė.

Avė.
........... r. .U —----- -- - .............. .........

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

Avė.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmą penkiadienį F. Sbe- 
dvvillo svetainėje, 341 E. Kol 
ton Avė., Kensington, III.

Valdyba 1919 metu:
Prpz. D. Shatkus,

213 E. Kensington 
Vice.prez. Jonas YVilkas

206 E. 1161b St.
Iždininkas YV. Markauskas,

355 E. Kensington Avė. 
Prot. Rašt. F. Grigula,

10441 So. YVcntworth Avė.
Turtų Rašt. YV. Dargis

10520 So. State St.
Norinljs prisirašyti atsilankykite 

į susirinkimą. Instojimas pagal am
žių ir konstituciją.

LIETUVOS, MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
Valdyba 1919 —metų

P\RSIDUODA septynių kambarių 
incd'iiis namas, ąkmeninis punda- 
mentas, karštu pru šildomas, 50 pė
dų lotas, visi gatvės palaisvinai ir 
apmokėta. Lietuvių apgyventa. 
Kaina $3200.

GEORGE BRINKMAN 
7910 Halsted St. ('.hieag », III.

PARSIDUODA namas irgi 2 lotai 
ant lengvų išmokėjimų 10531 Ed- 
rook Avė irgi 65 akrų žemės netoli 

Muskiegan, Mich. Apmokėsiu už 
North-YVest Side namą

F. YV TAPĖ
2827 N YVhipple St. Tel Albany 9098

..PARDAVIMUI 2 namai ant vieno 
loto. Vertas $5700.00. Parduodu- už 
$4500.00 priežastis pardavimo Tiro
lis mirė, paliko didelę farmą. Turiu 
išvažiuoti ir per šias dvi savaiti turi 

j Imt parduota. Del platesniu žinių 
j krėipkilės j J. Mikais, 3826 Hmerald

PRANEŠIMAS KNYGŲ AGENTAMS Av«’- Chicauo, III._________________

’ietuviškas knygas, tai malonėkite Į PASKOLOS-MORG UČIAI
kreiptis vakarais: seredoįris arba 
suimtomis nuo 7 iki 9 vai. vakare.

11133 Michigan Avė., Chicago, III.

ANTRAS MORTGAGE.
Aš turiu privatišką Fondą dėl in- 

veslinimo į antrus inortgagius, duo-

PARSIDUODA PIGIAI puikus ant 
vieno pagyvenimo muro''namelis su 
gazii, elektra ir kitais parankamais, 
randasi lietuviui apielinkėje ant 
Brids/eporto; prekė greitam parda
vimui tik $1800.00, reikia įmokėli 
$300.0(1, likusius ant išmokėjimo po 
$15.00 i mėnesi. Atsišaukite pas 

A. GRIGAS & CO..
3114 S. Halsted St., Chicago, III.

II. O. MULKS,
Room 1117 Herris Trust Bldg.
111 YV. Monroe St. Tel. Central 8830

MOKYKLOS

-----------------------------------------f----  
.DIDELIS BARGENAS!

medinis na-
5r Michigan 

bažnyčios. 
Namas pa^-

Parsiduoda 3 augštų 
mas afM 107tos gatvės 
Avė. arti lietuviškos 
Raudos. atneša $43.00. _ ____ ,
si.duodir*už $4600.00. . Už trumjM) 

laiko tasai namus bus brangesnis 'r 
galima jį perdirbti į biznio vietą. 
Gera proga dėl lietuviško grabo- 
ria'is. Atsišaukite tuojaus dienomis 
arba vakarais: seredomis ir :;uba- 
ton’is/

S. T. TANIS, 
14133 Michigan Avė., Chicago, III. 

» .

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moterišku AprėdaluV 

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus žinovu į trump* 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpfmo-designing ir siuvira<

I skyrius ,kur mes suteiksime praktift 
I ką patyrimą kuomet jus mokysite*

ŽINGEIDUS PRANEŠIMAS!
Parsiduoda farma 80 akr’i žemės, 

gražiausioj apielinkėj, YVisconsin. 
l.iivgtadc Countv. Randami 5 akrai 
žemės piknikams prie dailiausios u- 
i čs ir vasarą galima nudaryti daug 
pinigo randavopant (laižą pasilink- 
snum.nain'.. Arti farmos j’nndasi 
Public ,>c.)ooL 'Piktai 3 mylios iš i 
mmsrb Aniico ir gyventoju randasi j 
7500. Savininkas nori mainvti for
ma ant namo tiktai Roselande arba 
pardueti. Parsiduoda labai oig’ai. 
Del platesniu informacijų atsišauki
te kasdiena dienomis arba vakarais 
seredenus ir suimtomis.

S. P. TANLS, 
1113? Michigan Avė., ChicagO, Tll.‘

ABS1DUODA lotas geroje vietoje 
tel statymo namo. Parduosiu pi
giai, nes reikia ninigu.

VLADAS VILNIUS 
3238 S. Halsted St., Chicago, III.

3114

. : J./r,... L

NEMOKI-KITĘ KITIFMS RANDI,!! 
Supraskite kad su mažu {mokėjimu 
jus galite nusioirkti sau tinkamą 
namą ir iš randu išsimokėti namą. 
Mes turime pardavimui didelį pa
sirinkimą visokiu namų ir o visas 
Meluviu apielinkes/ Norėdami pirk
ti sau tinkamą narna ar tai išmainy
ti atsilankykite Į musu of'są b>le 
kuomet ir atsilanko nersjtikrvsite, 
I nd mes turime dideli rasirinki'”a 
v'*’nklu namu po visas lietuviu npio- 
linVnc kur tik kas geistu. Rcika’e 
kreinkitčs pas mus sekančiu ant
rašu :

A. GRTGAS & CO..
S. Halsted St., Chicago, III.

ą patyrimą kuomet jus moKysne* 
‘ Elektra varomos mašinos mušt 

siuvimo skyriuose.
Jus esate užkvieČianu aplankyti ii 

pamatyti musų mokyklą bite laik,u- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali!
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal lusų mie 
rą — bite stailės arba dydžio, iš bi 
le madų knsgos
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kaunicka Perdėti n t it 
190 N. STATE STREET, CHICAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų

Y'ALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas,/Potrenų Kirpimas, De
signing, deJ biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvaranluo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643 «

SARA PATEK, Pirmininlęfc.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomasis Komitetas
A. Petratis, pirmininkas

3343 So. Lovve Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. YVinchcster Avė.
J. Degutis, sekretorius

2228 Coblenz St.
Komiteto nariai: *

P. Jakavičia, 927 W. 33rd PI.
J. Gustaitis, 2856 W. 38th PI.
J. Vilis. 2538 Frankforl St.
J. Briedis,

Juozas Poška, 
809 Al bert 

M. Songaila, 
u53 Mark et

Maršalkos:
Jonas Kasiulis, 

653 Garden
M. Nekrušas,

420 Orange 
Teisėjas Antanas Bubele,

313 Quince 
Vėliavanešiai: 

Juozas Jurevičius,
152 Main

Petras Milauskas, 
R. 1 Box

Durininkai:
N. ; Janavičia,

614 Market Street
Beg. Kimčius.

Street

Street

Street

Street

Street

Street

50

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

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

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

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

Gustaitis, fin. rašt.
2856 YV. 38 PI.

J.

.1. žilvitis, ižu.
841 W. 33 st.

S. L. A. 55 K p. W. PULLMAN, ILI 
Valdyba 1919 m. ir Jų adresai

Kažvs MaČiulskis, pirm.
11927 Union Avė..

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

Ona Mačiulskienė, nut. rašt.
11927 Union Avė. 

Andrius Statkus, turtų rašt.
120 Union Avė. 

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

' Stasys Borelka, duoklerįinkis
11820 Lovve Avė.

Priminninka* Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė, 

Y’ice-pirmiiiinkas Antanas Strolic,1 
2018 So. Peoria St, I

Nut. rušt Kazimieras Dcinereckis I Jonas Riepšas, kvotėjas, 
lacc St 3310 So. Halsted St., Chicago 

j Vincas Kaličius, organizatorius, 
Cicero,' 835 YV. 122nd St.

i Petras Laukis, durininkas, 
12143 Green St.

Kuopa laiko susirinkimus t šeŠta-

l 'in. rašt. Vincentas Buiskas,
1520 49lh Avė., 

Knygų globėjai: 
Ardriauskas 

3424 So 
Burba, 2947— YV
Sbimkus

1023 So. Montgomery 
Kasierius Antanas Antanaitis

819 sYVest 351 h

Feliksas

Antanas
Antanas

Union Avė [’ ‘
391h St , diepyje po pirmos kiekvieno mėne

sio, 7 vat vakare, J. Gruzdžio ir P. 
RaišuČio šventinėje.St

St.

RURSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIU 
SKYRIAUS VALDYBA:

III.

St

St,

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 YV. 15th St Cicero,

V Prusis, pirm, pagelb, 
1649 Girard 

Ig. Žilinskas, Nut Rašt, 
2351 Cnster

P. Galskis, I'in. Raštininkas,
1356 Hoyne Avenue.

J. Katilius, Kasierius, 
1685 Mikvaukee Avenue ’ 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmą pėtnyčią 7:30 valandą vakare
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie pat Mikvaukee avenue

Lietuvių Kriaučių Kliubo Savitar
pinės Pašei p08, valdyba 1919 metų.

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

Fel. Brazis, vice-pirmininkas.
, 2420 N. Marshfield Avė.
J. Kalpokas, nutarimu raštininkas

1839 YVabansia Avė. 
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 N. Marshfield Avė. 
Just. Antanavičia, iždininkas.

1719 Eilėn SI.
H. Rauskiniutė, kont. rašt.

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

1554 YV. Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redą kiekvieno mėnesio, Liuosybčs 
svet. 1822 YVabansia Avė.

VALDYBA 1919 METAMS:

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

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

J. Kalpokas, nut. raštininkas
1839 YVabansia

K. Navickas, iždininkas,
1737 N. YVinchcster

V. Briedis, turtų raštininkas, 
1049 N. Marshfield

Avė.

Avė.

Avė.
Ang. Chepukienė. kont. raštininkė,

1648 YV. Division St.
Yg. Chcrnauskas, ir X., Shaikus, 

iždo globėjai.
L Dauginas, maršalka.
A. Montvidas, daktaras kvotėjas.

1739 S. Halsted St.

NAUJA VALDYBA DRAUGYSTES 
LIETUVOS BALSAS. 

Kenosha, Wis. 
1919 metams 

Pirm., Kaz. Brazevičius, 
402 Lincoln 

Vice-pirm., Ig. Jaseliunas, 
960 Jenne 

Prot. sekr., Jonas Sereikis, 
960 Jenne

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

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

Iždo globėjai:

Street

Street.

Street

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

D. Shatkus, pirmininkas,
344 E. 116 SI r.

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. Shrdvillo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

K.

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

N. YVilimaitis, pirmininkas
3154 Douglas Blvd. 

Juozapas Užubalis, pirm, pagelb.
2911 YV. Adams 

Fabijonas Striško, nut rašt., 
4 4255 Richmond

Vincentas Manikas, Fin. rašt.
2839 YV 40th 

Mykolas Kaziunas, iždin.
3959 YV. IGlh

Susirinkimai būna kas antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, 1 vai. po 
pietų, John Engei Svet., 3720 W 
Harrison St.

st.
St.
St.

St.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

Nauji Yteldyba:
J. Zautras, pirm.,

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

526 N. Robey St.
Maželis, nut. rašt.

731 YV. 18 St.
Girdvvainis, Fin. rašt.

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

1750 S. Union Avė?
Susirinkimas būna kas antrą su- 

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

A.

I).

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

H. Labanauskas, Pirm., 
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė.

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct.

Baubonis, Fin. sekr. 
726 Park Avė. 

Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė. 

Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Karine, YVis. 
Vaičiulis, Iždo glob.,

447 N. Pteasant Street 
Bielskis, Cteganiz.,

267 Milwaukee avė.
J. N. Palt. Daktaras Kvnt.

165 Main Street 
Metiniai komitetai VI. Bielskis ir 

Juozas Vaičiulis.

Juozas

Karolis

Juozas

Juozas

Vladas

/




