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True translation filed with the post-master at Chicago, III. May 2(1, 1919 
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$

Rusija kariauja su 
Rumunija

Japonija pripažino Kolčiaką

Bergeris pašalinamas iš kongreso

Bolševikų laivynas susirėmė su anglais
RUSIJA IR RUMUNIJA 

KARIAUJA.
skubiausiai ištruktomis iš šiau

Bolševikai atėmė iš rumunu 
du miestu.

mis, sulig dabartinių pienų.

LONDONAS, geg. 18. — čia

sako, kad delęi Rumunijos ne-

True trnnslalion filed with the pnsb 
niaster al ( hieago, III. May 20, 1919 
as reųiiircd by the net of Oct. 6, 1917

LENKAI LAIMĖJO 
LIETUVOJ.

žios ultimatumo, reikalaujančio 
evakavimo Besarabijos, karės 
stovis gyvuoja tarp Rusijos ir 
Rumunijos.

Taipjau atnfhšę ukrainus.

VARSA VA, geg. 19. — Oficia-

sako, kad ukrųiniečių ofensivas

reiviai perėjo Dniestro upę Ti- 
arspol distrikte, kur jie sumušė 
rumunus ir užėmė čegruči ir 
Bender.

rę ir rytus nuo Lvovo tapo len
kų atmuštas su dideliais nuos
toliais atakuolojams. Į šiaurę 
nuo Kulikoy, šiaurėj uo Lvovo 
lenkai gana toli paėjo priekyn ir

nuo Odessos.
karinėj pusėj Di

ender yra va
ši ro upės ir fronte, arti Zolkiev, į šiaurvaka

rius nuo KuHkov.
Liet trvo*- Bnrtt gndr j<w fronte

True translaUpn fPed tbc 
rnaster at Chicago, III. May 20, 1919 
as reęuired by the act of Oct. 0.1917

JAPONIJA PRIPAŽINO 
OMSKO VALDŽIĄ.

tas lenku, kurie suėmė belais-

Lenkės armijoj.

PARYŽIUS, geg. 19. - Pra
nešama, kad Japonija pripažino 
Omsko valdžia, valdoma admi- 

<L> 

rolo Kolčiako.

Paryžius, geg. 19. — Pasak 
vietos lenkų naeionalio komite
to, lenku paėjimas prieš ukrai
nus Kulikoy apygardoj, į šiau
rius nuo Lvovo buvo padarytas

T* ne tianslation filed ivitb. the posf. 
niaster at Chicago, III. May 20. 1919 
as regaired by the act of Oct. (J, 1917

ANGLŲ IR RUSŲ LAIVYNŲ 
SUSIRĖMIMAS.

reivių iš Lvovo garnazono.

Vienas bolševikų laivas 
paskandintas.

Ti no translation filcd with Ihc post- 
rnaster at Chicago, III. May 20. 1919 
as rcųuired by the act of Oct. (i, 1917

DENIKINAS SUĖMĖ 10,000 
BOLŠEVIKŲ.

HELS1NGFORS, geg. 19. — 
Anglijos kariniai laivai susirė
mė su Rusijos bolševikų laivynu 
35 minučių inušyj Finlandijos 
įlankoj nedėlioja Bolševikai pa

LONDONAS, geg. 19. — Gen.

savo anti-nolševikišką armiją 
prieš Carycin miestą, skelbia 

suėmimą 10,(MM) belaisvių ir

vienas jų laivas liko paskandin
tas, o kitas liko užvarytas ant 
kranto.

luotą viršininkui Anglijos kari-

dytojų išplaukė iš Kronštadto, 
arti Petrogrado, 6 vai. nedėlios 
ryto ir tuo pačiu laiku bolševi-

Estonai eina priekyn.

COPENHAGEN, geg. 19. —

pievakarius nuo Kronštadto pra 
dėjo apšaudymą Finlandijos pa-

Anglų kariniai laivai išplaukė 
pasitikti bolševikus ir pirmieji 
atidarė ugnį.

Gabens amerikiečius iš 
Rusijos.

ša, kad Estonijos armija, su 
rusų ir Baltiko vokiečių pagelbi- 
nėmis spėkomis veržiasi prieš 
bolševikus 100 kilometrų fron
te tarp šarvos ir Glov ant Pei
pus ežero.

Estonai jau pasiekė žemesnte 
dalį Luga upės, suimdami be
laisvių, kanuolių ir ginghiotų

ARCHANGELSK, geg. 18. - 
Daromi prisirengimai pradėti 
bėgyje 10 dienų transportavimą 
j Angliją 339-to Amerikos in- 
fanterijos pulko. Batalionas 13-

ko fronte ir geležinkelių karei
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True trnnslntion filed with the post-1 Versailles su visu savo bagažu 
mnster at Chicago, III. May 20, 1919' 
as i e<|uircd by the act of Oct. 6, 1917

SUV. VALSTIJŲ KONGRESAS
ATSIDARĖ.

ir vaigšlo gandai, kad jie atsi
vežė instrukcijas pasirašyti po

jų socialistų. Jis sake, kad tai-

rašymui, kadangi jis tikrai ti
kisi politinių sukilimų Franci-

, Gillette išrinktas atstovų buto 
| pirmininku. Victor Berger 

pašalintas.

WASHINGTON, geg. t!). — 
šiandie vidurdienyj prasidėjo

Republikonams esant didžiumoj 
abejuose butuose prasidėjo or
ganizavimo darbas.

Kada vardas Victoro Rergerio 
iš Wisconsin buvo pašauktas 
atstovų bute šiandie, kada nauji 
nariai buvo prisaikdinami, at
stovas Dallinger iš Massachu-

rinkimu komiteto, sulig iškalno

lavo atimti jo teisę užimti vie-

rio reikalavimui, bet juos nutil
dė “speakeris” Gillette, kuris ką 
tik buvo išrinktas. Dallinger pa
skelbė, kad jis įneš rezoliuciją 
paskirimui komiteto iš 9 narių 
apsvarstymui dalyko.

atsisakė suteikti jam balsą, ka
da jis bandė kalbėli.

Abejuose butuose — atstovų 
ir senate — iškalno sudarytas

pienuojama.
Marshal pirmin
Clerk South Trimble atstovų bu
te prezidento Wilsono prokle-

avo senate ir

joj-

INTERNACIONALIZUOS 
FIUME.

PARYŽIUS, geg. 19. — laik
raščiai tvirtina, kad taryba ketu
rių nutars internacionalizuoti 
Fiume miestą, kadangi jokis ki

koj, kurie nuvers kapitalizmą 
ir proletariatas atsiras valdžioje, 
lis permainys laikos sąlygas ir 
suteiks Vokietijos žmonėms 
laug žmoniškesnes sąlygas.

Dr. Rreitscbeid tęsė:
“Darbininkai kurie labiausiai 

kenčia dabar, labiausiai nuken-

los. Tie, kurie garsiau 
kia: “Vokietija turi išgelbėt 
vo garbę; šalin talkininkus

Shivi jos.

fruc tnmslntlon filed with the pnd- 
’naster al Chicago, III. May 20, 191.9 
is reguircd by the uct of Oct. 6, 1917

“MES NIEKAD NEPA
SIRAŠYSIME.’’

Sako prezidentas 
Ebertas.

Pre-BERLINAS, geg. 19.
zidentas Ebertas kalbėdamas va 
kar demonstracijoj pasakė, kad 
Vokietija “niekad nepasirašys

Demonstracija buvo laikoma 
Lusgarten ir joj dalyvavo didelė 
minia. Prezidentas Ebertas api
budino laikus sąlygas kaipo

“Užrubežinės šftlįs .nedaleis
Vokietijos prasudijimo. Jos

mis, taip kad ta pavergimo tai
ka, po kuria mes niekad nepa-

pirmininką — Vokietija pasirašys.

VERSAILLES, geg. 19. — Vo-o sei 
ninku senatorių Cummins i 
loįva. tfte sugrpžęs iš Beriino išreiškė

Troe 'rnnslaHnn filed wilh (be po«s» 
mastei- al Chicago, III. May 20, 1919 
as reguired by the act of Oct. (i, 1917

Taikos Kongrese
ai butų apskulti, jei jie nepa

sirašytų. po sutartim. Jis sakė, 
Vokietijųos žfoEl'AOI iišSolięel 
<ad paremia tai taikos badu 
Vokietijos žmonių.

APSIMAINĖ MANDATAIS.

gūžės 19. — Apsimainymas man 
dalais tarp talkininkų ir susivie
nijusių valstybių atstovų ir Au-

1’rar ‘rnnsl«tlon filcd v iln Ihc pn<d- 
rnaster al Chicago, III. May 20, 1919 
as reųiiired by the act of Oct. 6,1917

VOKIETIJOJ BUSIĄS 
DIKTATORIUS, O PASKUI 

REVOLIUCIJA.

dis tęsėsi 4 minutes.
Julės Cambon pirmininkavo 

susirinkime ir įteikė mandatus 
talkininkų ir susivienijusių val-

monijoj su Vokietijos delega
tais.

Kancleris Renner už austrus 
atsakė trumpai, užbaigdamas 
ceremoniją. Henry White at
stovavo Suv. Valstijas.

Galbūt negaus sutarties 
šią savaitę.

Nepriklausomųjų socialistų va
dovas sako, kad šalis turi 

pasirašyti taiką.

BERLINAS, geg. 19. — Kad

nes diktatūros ar kitos revoliu
cijos, yra nuomonė nepriklauso
mųjų socialistų vadovų. Jie 
tvirtina, kad dabartinė valdžia, 
kuri veda propagandą prieš tai

sukelti ganėtiną opoziciją įgiji
mui atme limo sąlygų.

talkininkų, kokias talkininkai 
uždėjo ant Vokietijos. Darbi
ninkai nori panaikinimo bloka
dos kad išgelbėjus savo šeiminąs 
nuo bado niirties. JŽe nori

gauti darbo. jTaii ~li<3, kurie 
gauna maisto per užpakalines 
duris, sako, kad talkininkai pri
vers juos iš bado pasiduoti. Ne
priklausomieji socialistai skaito,

protestu, pasitikint kad ateitis

Darbininkų kova
VISUOTINAS STREIKAS 

TEBESITŲSIA.
WINN1PEG, geg. 19. — Vi

suotinas streikas Winnipege te-

nematoma.
Geležinkelių darbininkai vien 

balsiai nutarė sveikuoli kada

reikalas.
Kompanijos bijosi samdylies 

streiklaužius ir todėl judėjimas 
mieste yra visai apsistojęs.

Streiko komitetas svarsto apie 
leidimą užtvirtintoms žinių agen 
toroms siuntinėti iš šio mies- 
toto žinias telegrafu. Dabar ži
nios išsiunčiamos iš kitų apielin- 
kės miestų.

NUBAUDĖ 17 PIKIETUOTOJŲ

CHICAGO. — Vakar teisėjas 
Denis E. Sullivan nubaudė 17 
pikietuotuojų, kurie ncžiuirnl 
uždraudimo, pikietavo prie Ex- 
celsior Motor Mfg. Co., kur strei 
kuoja mašinistai. Visų 17 strei-

be to du slretkieriai nuteisti po

Ųittsburgo streikas 
užsibaigė.

PITTSBURGH, geg. 19

kai, kurie streikavo nuo seredos
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Anglų aviatorius nukrito jūron
prie pat Airijos

»   II —■

Amerikiečių hydroplanas atsirado prie A- 
žores salų. Anglai 'šleido lakstymo kodeksą

ANGLŲ AVIATORIUS 
NUKRITO JŪRON.

Beveik atsiekė savo tikslo - 
nukrito vos už 30 mylių nuo 

Airijos. \

LONDONAS, geg. 19. — Iš 
mišinio daugybės ateinančių ži-

siam uustraliečini Hawkcr ke
lionė per Atlantiką, be sustoji
mo iš SI. John ant Neivfound-

vyko ir užsibaigė nelaimingai.

visas orines klintis ir buvo ar
ti atsickimo savo tikslo, kada 
turėjo nusileisti j jurą. Kaip

Ilaivker nukrito į jurą 30 my
lių nuo Valencia, vakariniam:

pusvalandis ir du drąsus aviato
riai australietis llarry Haiv- 
ker ir jo navigatorius K. Ma- 
ckenzie Grieve, savo mažame

stojimo Allanligą, įgyję nemirš 
lamą garbę ir London Daili 
Mail paskirtą $50,(MM) prizą. Jis 
galbūt jau malė žaliuojančiu*

sieksią savo tikslo, bet likimą.4 
kitką lėmė ir jie pergalėję

Niekurios žinios praneša, ka<

tikrų žinių kol-kas trūksta, ne.‘

sai ką kitką praneša.
Kadangi Haivkerio aeroplanai

ker ir apie atsitikusią nelainų

Ii pagelbos. Jie belo buvo ap
sirūpinę sudedamąja valtele, bei 
nė jie, nė kili nededa ant jos 
didelės vilties. Taipgi jie bil

bužiais. Kaip tik gauta žinia a- 
pie nelaimę, tuoj išsiųsta dau
gybė laivų jieškoti aviatorių 
lik jie ir galės pranešti tikras 
žinias.

AMERIKOS HYDROPLANAS 
NC-3 SURASTAS.

Atplaukė savo spėka į Pont i 
Delgada.

IN)NTA DELGADA, geg. 19 
Amerikos hydroplanas NC-3 

kuris kartu su kitais dviem hy-

daugiau dalyvauti skridime per 
Atlantiką, kadangi jis yra per
daug vilnių sudaužytas.

RENGIASI KELIONĖN.

NC-4 laukia tik patogaus 4 oro.

HORTA, geg. 19. — Hydro-

skris tuoj kaip tik leis oras, bet

jama lietus, kas sutrukdys ke
lionę.

Buvo pienuojama skristi iš 
Horta tiesiai j Lisaboną, Portu
galiją, bet jo prisiėjo išsižadėti, 
kadangi neužtektų hydroplanui

ti. Belo norima skristi dienos

butų skrendema tiesiai iš Horta. 
Todėl NC-4 pirmiau sustos Pon-

tugaliją, o iš ten į Portsniouth, 
Anglijoj.

ANGLIJA IŠLEIDO ĮSTATY
MUS APIE LEKIOJIMĄ 

ORU.

WASHINGTON, geg. 19.

•i išleido plačius įstatymus apie 
.kraidžiojimą oru. Patarlė “lai
vas kaip oras“ jau yra mirusi, 
nes ir oras yra suvaržytas įsta
tymais. Orinis (kodeksas yra 
dora, užverianti 30,(HM) žodžių, 
knyga. Kad anglai mano pri-

’odo tai, kad bausmė už tų įs
tatymų peržengimą nustatoma 
£200 pabaudos ir 6 mėnesiai ka
lėjimo. Lekiojimas oru labai 
aivaržomas, avitoriai turi turėti 
specialius leidimus, taipjau pa
liudijimus apie gerumą aero
plano. Jei jie vežasi pasažierių, 
paliudijimai apie gerumą aero
plano turi būti išduoti tą pačią 
lieną, kada skrendama; visi ae- 

•’oplani turi turėti regisiracijos 
numerius, kaip kad turi auto-

jrafo stotės, armijos postus, ba
žnyčias ir tt. #visai uždrausta 
skraidžioti. Įsteigiama oriniai 
noriai, per kur aeroplanai tik ir 
gali išskristi ar atskristi į Angli-

šilčiau rito.
Saulė teka 5:25 vai., leidžia-

ORAS

viai Murmansko fronte, bus pa- si 8:08 valandą.

PARYŽIUS, geg. 19. — Tai
kos konferencijos rateliuose 
šiandie viešpatauja įspūdis, kad 
taikos sutartis su Austrija nebus 
įteikta šią savaitę. Rašymas do
kumento užima daugiau laiko

rinį diktatorių, galbūt dabarti
nį karės ministerį Noske. Žmo
nės kęs badą ir abelnai gyveni-

čiamos, kada talkininkai pradės 
veržiies ir užims teritoriją.

Tas sukels 'revolimciją, kuri 
nuvers karinę diktatūrą. Tada 
dabartinį valdžia luždės naują

RANTZAU SUGRĮŽO.
kos sąlygomis su smarkiu pro
testu.
Tą pranašavo man šiandie Dr.

PARYŽIUS, geg. 19. — Grafas 
von Brockdorff-Ranzaib War- 
burg irykiti vokiečių delegatai Rudolph Breitscheid, vienas žy- 
šiandie vidurdienyj sugrįžo į miausių vadovų nepriklausamų-

unistamsl^r kompanijos reccive- 
riams sutikus reikalavimus pa
duoti karės darbo tarybos iUis-

Mokytojai streikuoja.
WATERLOO, la., geg. 19.

Waverly viešųjų mokyklų mo-

gyje 4 savaičių sustreikavo dė
lei mokyklos nesusitarimo apie 
mokėjimą mokytojams algų -ial 
ke infhienzos epidemijos, kada 
mokyklos buvo uždarytos 8 sa
vaites.

ir kuris buvo prapuolęs nuo 
5:15 vai. subatos ryto ir mano
ma buvo, kad yra žuvęs, dabai 
yra uoste Ponia Delgada, ant A-

popieros ir muitininčių kakli
ninkai peržiūri daiktus, kad vi
si įstatymai apie eksportą butų 
išdildyti. Taipjau pardavimą 
icroplanų ir įvairių reikmenų

Matyt, jis turėjo nusileisti lai-

per tris dienas kovojo su audro
ta jura kol pasiekė uostą. Jo į- 
gula išgelbėta.

Manoma, kad kadangi hydro
planas NC-3 galėjo savo spėko
mis atplaukti į uostą, galbūt/panašius įstatymus apie skrai- 
kiek pataisius, galės skristi kar- džiojimą oru.

liaus, sako, įstatymai bus dar 
labiau praplėsti, o laikraščiuose 
dabar spausdinama nurodymai 
apie orą įvairioj augštumoj pa
lei orinius kelius.

Amerika irgi rengiasi išleisti
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CHtCAGOJE

Milžiniškas Dainoriu Piknikas
3SŠ

PASARGA: Važiuodami imkite Archc r-Cicero karus iki City Lindi, o 
paskui Chicago Joliet karus, kurie davež iki pat daržui.

G Eit BIA MOJI VISU( )M EN Ė!
Širdingai kviečanic skaitlingai atsilankyti ant musų parengto pikniko 

Šilime piknike dalivaus gerai pasirengę l-nio Apskričio chorai: vienų vyrų 
ir mišrus; kuriuose yra 300 dainininkų.

Taigi, Gerbiamieji ir Gerbiamosios, nepraleiskite progos, bet atsilanky
kite pasiklausyti žavėjančių dainelių tyrame ore po žolinis medžiais.

Kviečia S. L. D. A. 1-mas APSKRITYS.

Pradžia 10 vai. ryte, inžanga 25c. Programas prasidės pirmų vai. po pietų.

—- Rėagia —
SUSIVIENIJIMAS LIETUVIU SOCIALISTU DAINININKU 

AMERIKOJE 1-MAS APSKRITYS

Nedėlioję, 1 d. Birželio-June, |

LIETUVIŲ VAKARAS” 
AUDITORIUM, 

Nedėlioję, BIRŽELIO 8 d. 
7:30 valandą vakare

Prasidės 9 vai. ryto.
SEIMO SESIJOS 

MORRISON KOTELYJE 
BIRŽELIO 9, 10 ir 11 d.

VI u—
SEIMO BANKIETAS 

MORRISON KOTELYJE 
Utarninke, BIRŽELIO 10 d. 

8 valandą vakare.

Kas Norite LIETUVAI NEPRIGULMYBES, Lai Neapleidžia SEIMO
II 1.1* I —.■■■ III ■■■■

I
r

NEPRIGULMYBE
LIETUVOJE

A. BLINSTRUPO DARŽE
(LEAFY GROVE)

MILŽINIŠKOS

Prakalbos
KAREIVIO

Rengia P.P.D.U, 601 kp.
Utarninke, Geg. 20 d.- 1919 

BLINSTRUPO SVETAINĖJ
4501 Ilertnitage Avė.

Draugai, darbininkai ir darbi
ninkes, šiose prakalbose kalbės 
drg. A. AUDRIUS, buvęs “Darbi 
ninku Balso” redaktorius, ką 

tik pargrįžęs iš Europos, daug 
ką patyręs Lietuvoj. Rusijoj, 
Francijoj ir kitose šalyse, kaip 
ten dabar žmonės gyvena. Taip 
gi kalbės K. J. Geležėlė apie dar* 
Liniukų reikalus.

Pradžia 7 vai. vakare.
S , Užprašo KOMITETAS

Svarbios

True translation filed with the post- 
mnster at Chicago, III. May 2(1, 1010 
Cb i’eųuired by the Act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios International Lahor 
Newn Service)

, ANGLIJA.

Baisi statistika.

Londonas. — Baisią statisti
ką padavė buvusi* sveikatos in
spektorius, J. C. Davison, savo 
kalboj žemutiniame Bute nese
nai kalbėdamas apie butų pro
jektą. Jis sakė, kad Anglijoje 
'yra 3,500,000 "žmonių, kurie 
gyvena mažiaus kaip pusėje 
kambario kiekvienas; 7,06(1,000, 
kurie gyvena mažiaus kaip kam
baryje kiekvienas ir 23,000,000, 
kurie gyvena nnomynėse nuo

Prakalbos
vieno ik P p’ė’B'Rių kaTO barių. 
Daugiau kaip 500,000 namų 
.dar reikia, kad Anglijoje ant 
kiekvieno išeitų bent jo vieną 
kambarį, šitos sąlygos apsirei
škia vaikų marumu, kuris, 

Žinios nuo klcsą karės kalinių, kaip Davison priminė parla- 
Rengia P. P. D. U. 604 kp. j nientui, siekia 160 mirčių iš tuk- 

M1LDOS SVETAINĖJE IsĮąnčio vaikų pus kalnakasius ir 
Gegužio 21 d. 1919., 7:30 v. vak.^iio 150 iki 250 iš tūkstančio

“Biednųjų įstatymo’’ darbinin- 
ninkai tveria uniją.

Londonas. — Yra tveriama 
nauja unija viršininkams ir dar
bininkams biednųjų įstatymu. 
Ji yra vadinama Biednųjų įsta
tymo darbininkų amatinė unija 
(Anglijoje ir Vali joje). Jau yra 
biednųjų įstatymo vinfininkų 
susivienijimas, kuriu priimama 
visi oficialai nuo augščiausio 

I iki žemiausiam; bet dabartinės 
unijos tvėrėjai sako, kad susi
vienijimas neatstovauja ir nega
li tikrai atstovauti žemesniojo 
laipsnio darbininkų, jiems drau
gaujant su tais, kurie ištikrųjų 
yra jų darbdaviais ir atstovavi
mui paprastai esant rankose vir
šininkų.

j Unijos tikslai yra tokie: tin
kamą ir užtenkamą atlyginimą 
turi nustatyti unija; darbo die
na neturi būti ilgesnė kaip 8 va- 
ilandos visiems laipsniams; mo
kestis už viršlaikį pagal nusta
tytas kainas; visi darbdaviai tu
ri pripažinti uniją; vienos die
nos pasilsys septyniose ir vie
nas pusdienis savaitėje; ir tinka
mos gyvenimo sąlygos bei pasi
linksminimo kambariai.

Inžanga 10 centų
Kalbės drg. A. E. Woodruff iš 

New Yorko,, civiliškas inžinie
rius, pra tuomečių laikraščio re
daktorių*, pramoninio uniizmo 
žinovas ir teori tikas, buvęs il
gą laiką kalėjime, Taipgi kalbės 
K. J. (Geležėlė. Daug svarbių ir 
įdomių dalykų išgirsite.

Užprašo Komitetas.

pas neišlavintus darbininkus, 
; kuomet tarpe daktarų yra tik 

10 ir pas vidurines klesas ap
skirtai tik 77 iš tūkstančio. Ne 
100,000 naujų namų tereikia, 
kaip yra pasakyta tų, kurie pa
darė projektą, bet milijono, jei 
norima į dabartinių netinkamų 
namų vietą tinkamus turėti.

VOKIETIJA.

Coblontz. — Amerib&čių už
imtame krašte nebuvo Geguži 
nes Dienos demonstracijų ir 
masinių susirinkimų, formoje. 
Amerikiečiai oficieriui iš pra
džių nelabai priešinosi susirinki
mams, bet kuomet pamatė an
trašus ant vėlukų žadamų neš
ti, tai nusprendė, kad Gegužes

Dieną gerinus bus praleidus be 
manifestacijų. Antrašai skel
bė: “Mes reikalaujame teisin
gos taikos“ ir “Mes reikalauja
me Wilsono keturiolikos punk
tų.”

BELGIJA.

Darbinikai laimėjo reika- 
davimus.

/
Paryžius. — Korespondenci

ja iš Bruksellūs parodo, kad 
Belgijos darbininkai eile strei
kų laimėjo nekurtuos žymius 
p ra va r t itin ils. A|»varstytai 11 i
pasilieka dienos ilgis ir užmo
kės ties klausimas. Trumpos 
dienos principą darbdaviai jau 
pripažino ir vieloje 66 valandų 
savaitės yra įsteigta 53 dienų 
savaitė. Kaip tik bus sužino
tos taikos kongreso siūlomos 
ekonominės sąlygos, šita darbo 
savaite gal IbuK sutrumpinta iki 
48 valandų. Algų klausimas 
padaro daug sunkenybių. Dar
bdaviai nori pareikšti išlavins
ią darbininką budu nepriimtinu 
darbininkams. Sutaikymui ši
tų ginčų suauktą kongresas de
legatų atstovaujančių darbinin
kus ir darbdavius.

■ s

ARGENTINA

Redaktorių unija straikuoja.

Buenos Aires, geg. 1 d. — La- 
Prensa lailkraščio redaktorių v 
straikas vakar neleido išeiti 

, tam laikraščiui. La Prensa ai- I 
leidb vieną redaktorių ir vieną 
darbininką iš reikalų vedinio 
raštinės, kurie buvo tarpe or-

— Duosiu šimtą dolerių t im, 
kas turės drąsos tą patį pada
ryt ! *

Publikoj tylėjimas. Staigu 
vienas vyia< pašokęs garsiai 
užreiškia:

— U apsiimu.
— K.'ip?.. Jus norit?... -- 

n/. igandęs klausia direktorius.
— / loma, padarysiu lygiai 

taip-pat, kaip liuks. — atsako 
drąsuolis.

Turkų pasakaitė.

Kiekvieną kartą, kada tik 
gražioji Suleima ėjo pasivaikš
čioti, ji vis pastebėdavo kažin 
kokį jaunikaitį \ paskui sekio- 

: jaut.
• - Ko tu paskui mane sekio

ji? — vieną vakarą paklausė ji 
’aunilciilį.

Delio, kad aš tave myliu.
— Tu mane myli? Apsižiū

rėk, jaunikaitis Antai 'paskui 
ateina Falima: ji daug gražesnė 
už mane. Tu pamylėk ją.

Įdomumo pagautas jaunikai
tis greitai atsisuko atgal ir iš
vydo seną negražią moteriškę.

Kam tu taip mane prigau- 
dinėji, Suleima?

— Norėjau' tave išbandyti, 
ar tikrai tu myli mane. Jeigu 
tu butum tikrai mane mylėjęs, 
lai kitos višai nebi ’.im žimė- 
ks-

PRIRŪGIMAS PILVE.

Laxcarin padaro njlvų gerame (do
vyje į penkias mlnulas.

| —--- - --- ---------- - ----- " ' -

Apšvietos Skyrius
Geografijos Vadovėlis su 60 paveikslų ir 7 sptdvuobiis 

Ženi lapiais. Žcmlapiai yra viso pasaulio šalių, yra visi 
surengti lietuvių kalboje. Vienas iš minėtų Žemlapių yra 
Lietuvos Kaina $1.00.
Aritmetika, parankiausia knyga išmokti rokundų, 50 centų
Vadovėlis Esperanto Kalbos, apdaryta. Kaina $1.25. 
Kišeninis Žodynėlis, 231 pusi, apdaryki. Kaina 75c. 
Kaip Išmokti Gražiai Rašyti. Kaina 25c.
Aritmetika, parankiausia knyga išmokti rokundų. Kaina 

50 centų.
Daktaras Kišeiiiujc, 167 pusi, apdaryta. Kaina 75c
Naujos Lietuviškos Dainos, su gaidomis. Telpa 31 daineles.

Kaina 50 centų.
Kokius Dievus Žmonės Garbino Senovėje, apdaryta $1.25. 
Francijos Revoliucija. Kaina 40c.
Istorija Europos Kariaujančių šalių, su daugybe paveikslų, 

apdaryta. Kaina $2.00.

Inkvizicija arba Atpirkimas žmonių nuo Šėtono. Kaina 
$1.25.

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

Knygas pasiunčiamo visur ir greitai. Kiekvienam parei
kalavus pasiunčiame savo naują katalogą.

J. F. BUDRIK
3343 South Halsted Street, CHICAGO, ILL.

| unijos, kuri pareikalavo, kati 

jie butų sugrąžinti prie darbo.
Straiiką apšaukė žurnalistų 

; unija, kurią parėmė raidrinkių 
,Į Federacija, priskatanli spaudė- 
jus ir kilus.

Laukiama, kad straikas gali 
išsiplėsti į kitus laikraščius, ku
rie atleido redaktorius ir
porterius priklausančius prie 

i unijos. —

re-

Juokeliai

Girkus. Graži mergele, liū
tų jaukinloja, įeinu dideliu nat- 
vun ir priklappia. Piisiarliira

jos lupų gabalėli cukraus. Pu
blika ploja. Cirką us direklo-

jus:
h •>

Milda Teatrai
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
yfcnedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kainu pnskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED O-ra GATVĖS

Jei justi pilvas'nuolatos jus var
gina: jei ius jaučiatės vidin iu išpūti- 
iii:į ii* pilvo ; jei jn?> <<t-
,sirailgjatc guzu ir rūgščia burnoje, 
jums reikalinga Laxcarin Tablete.

Laxcarin vidurių plytelės suprn- 
lama, duos greitų pagelbų, bei jus 
padarys dar daugiau: jos išvarys 
nuodingus guzus, kurie pagimdo rū
gimų maisto ir pilnai išvalys atnau- 
jinsSe^ustiprins skilvį, taip kad jis 
galės gerai virškinti maistų be dirb
tinės jiagalbos.

Jei jus kankina viduriui užkietėji
mas, žarnų neveikimas, nevirškini
mas, galvos skaudėjimas, netekimas 
apetito, priaugimas pilvo, gazy išpū
timas, Lascarin yra geriausiu jums 

k u. (tironiškose, užsisenėju-
siosc ligose geriausiai užsisakyti už 
tiktinai dėl pilno gydymo, lai yra 
šešias dėžules už penkis dolerius. 
Arba jus galite užsisakyti lik vieną 
dėžulę už vieną doleri, jei jūsų li
ga nėra nžsiscnčjusi.

Lascarin iš priežasties jo gerumo 
yra daugelio paniėgdžiojamas. Ne
leiskite sau kam-nors jus stiklaidin-

i
Dr. M T. STRIKOLIS

Lietuvi*
Gydytojau ir ChlrtutMift

1757 W. 47 St Chicago, UI.
Ofiso Tel. Boulevard 1$$ 

Rez Tel Seeley 420

STAR & GARTER
MADISON PRIB HALSTED STREET— BURLESQUE —

“THE BOSTONIANS” Ka-dien du .yk 2:15—3:11 
su Frank Finney Kaino* 25c. iki Tie.

Moteris ir merginos Kali lankytis knsdienų.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražy $200.00 vertžs 
Phonografų, pasilikusį sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

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

phonografy, kuriuos 
mes parduosime už 
bile pasiūlytų kainų 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietų.
Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotų 10 mėty 
ir vartotų tik 8 savai- 

parduoshne už $325.kuri mes
GYVENA TE UŽMIESTY.!, MES

tęs, 
JEI 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI, ši yrą stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PRISIUNCIAME UŽ DYKA/ 
WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Ilarriaon St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4
ti. Visokie pamėgdžiojimai gali 
jums užkenkti. Rašykite tiesiai Į 
Laxcarin Products Co., Dcpt. L-2, 
Piltsburgh, Pa., kadangi l.axcaiin 
nėra pardavinėjamas aptiekosc.

(Apgarsinimas)

Seni Laikraščiai
Gražiai sulankstyti 

ir surišti.
i Po 1c. svaras

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago

DARBININKAI, skaitykite

“DARBĄ”
Lietuvių kriaučių unijisty 

kfikraštį
Darbas yra vienulinis laik

raštis pašvęstas išskirtinai or^ 
ganizuolų darbininką reika
lams. Eina kas savaitė.

Darbo prenumerata: $1.00 
metams; 50c pusei metų.

“DARBAS”
Adresas:

2343 S. Kedzie av,, Chicago, 111.

Pramogai* ir laiko praleidi
mui įsigykite naują

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.“
Kaina su apdarais $1.00, 

be apdaru 75c.
N A U J 1 K N O S 

1739 So. Halsted Street
Chicago, Iii.
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(•KORESPONDENCIJOS Į
CLINTON, IND.

Darbai. — Iš lietuvių judėjimo.

Darbų čia kitokių nėra kaip- 
tik anglių kasyklos. Bet ir jo
se, kaip tik buvo paskelbta pa
liauba, darbas pradėjo sustoti. 
Kaip ilgai taip bus, sunku pasa-

Dra ugų čia t a i p j a u 
Pirmoj vietoj tečiaus

Lietuvių čia yra ytin daug. Jie 
išsiblaškę po aplinkines anglių 
kasyklas, 
nemaža.
stovi LSS. 104-toji kuopa. Na
rių svaičiumi ji dabar viršija 
visas Clintono lietuvių draugi
ja®. Ir kuopa nuolat auga ir 
auga; nėra to susirinkimo, kad 
jon nejstotų po dešimtį ar pra

Pranciškus Gustys
mirė 18 d. gegužės, 7-tą vai. 
po pietų, 42 metų amžiaus, ši >į 
šalyj išgyveno 19.metų. P įei
na iš Kauno tfub., Lūkės parap. 
Paliko nuliniame moterį Oną 
ir 3 kubais, mažiausias 3 me
tų.

Laido tvės įvyks geg 21 d. 
8 vai. ryto iš namų 2527 «W. 
46th PI. ; bažnyčių P. šv. N. 
Prasidėjimo, o iš ten į šv. Ka
zimiero kapines.

Kviečia i .‘ermenis visus gi
mines ir pažįstamus ir 
vauti laidotuvėse.

Su pagarba,

kioliką naujų narių. Beto, kuo
poj priklauso daug veiklių ir su- 
gabių draugų, kurie sugebi pa
sirodyti netik tarp savųjų, o ir 
kitataučių.

Pradedant 1919 melus kuopa 
surengė dvejas prakalbas, pra
mogų vakarą ir susirinko nema
ža aukų politiniams kaliniams. 
Belo, kas mėnesį kuopa laiko po 
du susirinkimu. Vienas regulia
ri®, kuopos reikalų svarstymui, 
kitas lavinimus susirinkimas.

Pirmą Gegužės čia buvo sai- 
rengta didelių iškilmių. Virš 
trijų tūkstančių minia maršavo 

1 miesto gatvėmis, kad tuo aprei
škia savo solidarumą viso pa
saulio susipratusioms darbinin
kėms. Ir toj demonstracijoj 

lietuviai puikiai pasižymėjo. Di
delis būrys draugų, kartu su fi
nais, italais ir anglais socialis
tais, maršavo miesto gatvėmis.

I O pačiose pirmose eilėse ėjo dvi 
jaunos (penkių metų amžiaus) 
llietuvaitės, apsirėdžiusius rau
donais rūbais ir nešdamos rau
dona skėti 'Fai buvo viena di-C (

džiausiu ir iškilmingiausių de- 
monstrasijų, kokią kada nors 

I yra matęs musų Clintonas. Po 
demonstracijos buvo prakalbų.

bildu.

tiaiy

kurie nesisarmatino apmeluoti 
' surengtą demonstraciją, ypač 
' joje dalyvavusius lietuvius. Ana- 
I va “Dirvos’ nr. 13 tūlas jos ko
respondentas teikėsi pranešt.

Publika Turj Reikalauti Originalio
Nuxated Iron
Gydytojas persergsti nuo pavo
jaus imant netikrus — Sako 
Kad paprastu metališka geležis negali duoti 
to paties.

Stiprumo, Spėkos 
Ir Pakantrumo
Kad Organiška geležis — 
Nuxated Iron

Stebėtinos pasekmės pagamintos Nuxated Iron yra jų išsiplati
nęs iApardavojimas. (yr?i prirodyta, kad virš trijų milionų susinė
tas ją vartoja) privedė prie pasialijimo daugelio netikiu, ir šie gy
dytojai žemiau paminėti sako, I :>ii sveikatos perdčtiniai ir gydy
tojai turi persergėti žmoniją prieš ėmimą netikrų vietoje Nuxated 
Iron, kadangi tie netikri vietoje organiškos gali Imt ne kas kitas, 
kaip metališka geležis sudėtinė, kuri gali daugelyje atsitikimų pa
daryti daugiau blogo negu gero. Tie kurie jaučia reikalą sustipri
nimo ir kraujo atbudavojinio, turi eiti pas savo vietinį gydytoj?) 
ir gauti receptą reikalaujantį organiškos geležies — Nuxated Iron 
— ir pristatyti jį savo aptįekoriui, kad nebūtų klausimo ar gauna

te tikrą daiktą. Bet jeigu jię nenori klapatytis dėl gavimo recepto 
dėl Nuxated Iron tuokart jie turi būt tikri žiūrint į ženklelį ir ma
tant kad žodžiai NUXATED IKON ant jo užrašyti.

Yra tūkstančiai žmonių imanti geležį kurie neatskiria organiškos 
nuo metališkos geležies ir tokios ypatus tankiai negauna energijos 
stiprumo ir pakantrumo kurio jie jieško vien tik dėl to kad jie 
ėmė klaidingą geležies formą. Jeigu jus nesijaučiate stipriu ir svei
ku, jus esate skolingi sekančiam savo išegzaminavimui. Patėmykl- 
te tą, kiek ilgai jus gtdite be nuovargio nueiti. Po to priimkite dvi 
penkiagranes plotkeles pa prasto Nuxated Iron’o tris karius į die
ną po valgiui bėgyje dviejų savaičių. Tuomet vėl išmėginkite savo 
sveikatą ir patįs patėmykite. kiek pasitaisėte.

Išdirbėjų Pastaba: Plačiai paskilbęs 
apgarsinimas viršminėtos žinios buvo pa
duota Dr. James Francis Sullivan, buvu
sio gydytojus Bellevue 1igonbučio(Išlau 
kinio skvifuius*, New York jr \Vestchester 
Pavieto ligonbučio • Dr. I’erdinand King, 
New York’o gydytojas ir medikalis au
torius; ir kili taip, ksul publika turėtų 
būti persergėta kas link to dalyko ir ap- 

* saugota nuo vartojimo metališkos gele
žies manydami kad tai yra Nuxatcd Iron, 
arba bent kas nors taip pat gero Jcaip ir 
Nuxated Iron. Nuxated Iron nėra paslap 
tinis vaistas, bet lokis kuris gerai žino 
mas visiems aptiekoriams. Nepanašus se 
nam inorganiškam geležies produktui, 
jis yra lengvai asimiliuojamas, negadina 
dantų, nepajuodina jų ir nekenkia vidų 
riams. Išdirbėjai užtikrina pasekmingą ir 
pilną užganėdinimą pasekmes kiekvie
nam pirkėjui arba jie sugražina jums ju 
sų pinigus, šiame mieste gaunama visose 
gerose aptiekose

IKON

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europinės metodos.
C H. HAIR M. D.

Mentor Bldg.
Paimk elevatorj. Kambarys 122.

Prieš North American Cafe
39 So. State St., Kampas Monroe.

Ekzaminavimas dykai VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

t

pondentą ir todėl nė nesistebi- 1Bukantas 
me jo “korespondencija 
šmeižimo jis niekuomet negal 
apsieiti. Delei to jisai tapo “iš- 
pravodintas” iš kelių vietos
draugijų. Tai žmogus neturįs 
jokio pastovumo ir mandagu
mo.

Tiek
tono*

Palaidota jisai 16 
be|d. gegužės. Vėlianis paėjo iš 

Kauno gubernijos, Šiaulių mie
sto. Amerikoje išgyveno 
šimt metų. Pirma gyveno 
stone, o per pastaruosius 
metus St. Louise.

A. a. Julius paliko dideliame 
nuliūdime savo jauną moterį, 
su kuria dar nesenai buvo apsi
vedęs. Tebūnie jam lengva ši 
svetimos šalies žemele.

— V. D.

BIIIHBIIIIIIIIIIIIIlilIlIlIlIlIlN

tuo tarpu iš musų Clin- 
—Laisvos Minties.

PIERCE, W. V.

de-
Bo- 
tris

Darbai.
Darbai pas mus eina 

giausia. Dirbame po keturias- 
penkias dienas savaitėj. Vis 
dėlto, jieškantiems darbo va
žiuoti į Pierce’ą nepatariu: iš 
kitur atvykusiiems darbas gau
ti yni labai sunku. Ypač dar ir 
todėl, kad pastaruoju laiku čia 
privažiavo la|bai daug darbi
ninkų. Daugelio jų grižta iš 
kur atvažiavę; kiti, kurių “ka
pitalai” išsibaigė, priversti pa
silikti ir laukti tos laimingos 
valandos, kada maloningasai 
doilcrio patriotas, “<tarl><fiivis‘” kiūtinti apsiaudavau vyžas ir

neblo-
Naginės ir vyžos

Dži viz! Kada tik aš prisi
menu apie seną krajų, tuoj Siųst 
ir atsistoja plaukai. Tik pamis- 
lykile iš pat mažens avėjau vy
žomis. Naginės gi, jos būdravo 
tik šventai dienai, atpuskams 
bei šiaip didelėms iškilmėms. 
Bet ir šventą dieną jos būdavai 
didelėj pagodončj: / bažnytėlei!

palieps eiti jo prakaitinėn.
Tokia jau bėda ir su kamba

riais. Naujai atvažiavusieji tu
ri nemažai vargo, kol susintu-

Tokibs tokeles musų palai
mintame Pierce.

— B. S. Perkūnas.

tik prie bažnytėles durų, ant 
šventoriaus, apsimainydavau 
vyžas naginėmks. Tada aš bū
davau ponas su naginėmis. Ap
siavęs naginėmis aš be jokios

tyra sakoma, ir ponui ir klebo
nui. Žinoma! Gi mužikas, jei 
tuomet jisai norėjo turėt rei
kalo su Jiianimj, turėjo į>asd- 
tenkiint gavęs išvysti mano pa- 
vožnj nugarą. Priešingai, jis 

1 turėdavo laukt, kol aš pasidė- 
’siu savo poniškas nagines.

Kartą tečiaus aš užsimaniau 
susipažinti su tikrai ponišku 
dalyku — batais. Bet, kaip ir 
visnda, norint įsigyti naują da
lyką, pirmiausia reikalinga

SCRANTON ,PA.
Pramogų vakaras.

Andais LMPS. 54toji kuo|xi| 
buvo surengusi pramogų vaka
rą — perstatymą. Publikos 

*buvo ytin daug ir kiek paste
bėjau, visi sfcirstėsii) patenkinti. 
Bengėjams liks keli doleriai 
pelno.

Beje progresastės paskyrė | 
streikuojantiems I.<nvreueo au- j kreiptis j kleboną, kad pavely-

. . ... i i • — is...dėjams penkiohką dolerių

musų Susivienijimo kuopos.

vadinamą “baks parti” po ♦mt- 
m< riu 110 W. Markei gatvėj. 
Tikimės, kad pažangieji vietos 
lietuviai bei jų draugijos pa
rems musų vakarą.

— Komitetininkė.

CEDAR RAPIDS, IA.

Gegužinė šventė.
su—

Prakalbas atidarė d. K. Minelga,’ 
kuris aiškino delko mes, darbi
ninkai, turime švęsti darbinin
kų šventę ir kada ji buvo pradė-

skaitė d. E. V. Dėbso prakalbą, 
o kartu ir d-ges Bose Paster Sto-

Žmonių tečiaus buvo nedaug. 
Tai dėl to, kad daugelis, sako, 
bijojo eiti “į cicilistų prakal
bas,” kad nesuareštuotų... Bet 
kad lošti kortomis (dagi iš pini
gų) ir slaptai pardavinėti ir ger
ti svaiginamuosius gėrimus tai 
musų broliai visai nesibijo. 
Tamsume tu, tamsumėli!

Pabaigoj buvo renkama au
kos naudai pol. kalinių. Aukojo 
sekami draugai: J. Savickas, A.

Vaičiulis, K. Mihelga, P. Bačiu
lis, K. Blužaitis, F. Marcinkevi
čius ir A. Stankęvičia — po 1 
dok; M. Savickas,\A. Armon ir 
M. Armoniene —yj)o 50 centų. 
Viso 10 dol. Vi/iems aukoju
siems tariu širdingą ačių. Aukos 
pasiųsta kur skirta.

Del visa ko reikia paminėti, 
kad musų miestely randasi apie 
40 šeimynų lietuvių, virš dvi
dešimts pavienių ir tūlas sk li
čius merginu. Viešajame darbe 
tečiaus mažai tepasirodo. Didelė 
didžduina gyvena tik šiai die
nai. — K. žąsinas.

ST. LOUIS, MO. 
šermenįs.

žės 13 dieną čia pasi
mirė gerai vietos lietuviams 
žinomas lietuvis a. a. Julius

fui

Mes Neparduoda 
me Bandymui

Kiekviena International mašina sutvarkyta, pabudavota 
ir parduodama dėlto kad ji atliktų tam tikry darbk. Ūkinin
kas kuris perka vienų iš jų tai jisai tikisi atlikti tų darbų. Mes 
neparduodame nebandytas; musų mašinos yra išbandytos, per 
ilgų laikų pirma negu mes pardavinėjame. Ir mes palaikome 
išlavinta organizacija kad užtikrinti jog kiekviena musų par
duota mašina užganėdintų pirkėjų. Su šiomis taisyklėmis mes 
įgijome ir palaikome daugeli ukininkų, kurie nuolatiniai var
toja International mašinųp?

Deering, McCormick and Milwaukee 
Valymo ir šienavimo mašinos,

atlieka atsakanti darbų tūkstančiams ūkininkų, tik reikalinga 
biskj atidos ir užganėdinančiai pasitiks visas valymo ir Šie
navimo mašinos kokios tik pasirodo ant rinkos.

Per keletu metų jus buvote prašomi per valdžių taupyti 
materijolų, taisydami savo s-enas mašinas j vietų pirklio nau
jas. Dabar tas laikas praėjo, argi nebūtų ekonomiškiau pirkti 
naujų mašinų ir būti užtikrini u kad darbas bus atliktas kono- 
geriausia, nekaip sulūžusiomis inbšinomis dirbti o kuomet su 
genda, reiškia turėti dideliausius (nuostolius.

Dabar yra geriausias laikas pasimatyti su tusų apielin- 
kčs pardavėju kaslink mašinų kur pundus suraišiojo, šienpju- 
vj, grėblius/ šieno sukrautoj?) arba ir kitas mašinas, kurios 
tau bus reikalingos šiame laikotarpyj ir paduok užsakymų 
International Mc Cormiek, ar Milwaukee binder twine.z

Deering, McCormick and Milwaukeee javu valymo, ir šie 
Davimo mašinos, duoda geriausi?) patarnavimų, tap-pat gali
mi tų patj ir L IT, C, pardavėjas gali jums patarnauti jūsų 
reikalavimuose; Pagal musų paliepimų yra atidaryta apie 89 
skyriai. Patarnavimų jus galite tikėti toki, kokį gali'duoti 
organizacija, kuri egzistuoja arti šimtmečio ir specializuojąs 
ūkio padargais.

International Harvester Company df America
CHICAGO (Incorporated) USA

Ofiso Tel. Yards 2544 
Residen. Tel. Boulevard 5602

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

Ofiso valandos 
10:30 ryta iki 12 dieni);

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

Nedaliomis neprimama

3252 So. Halsted St., Chicago, III.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisai 
8. Morgam 8L, kerti M aC 

Chicago, III.
SPECIALISTAS

Moteriškų ir Vyriškų 
^Taipgi Chroniškų Ligų 

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

dėlioinis nuo 9—2 popiet 
r»lephon» Yargs W7

i Ofiso valandos: Kiekvienas vaka-į 
ras, Subatomis )>o pietų ir Nedė-1 

liomis nuo 10 iki 6.

Dr. Joseph Ziff
AKIŲ SPECIALISTAS

3149 So. Morgan St., Chicago.
Dr. Glaser’io Ofisas.

Telefonas Boulevard 4790

liet jis visuomet spirdavosi. 
Girdi, vyžos yra sutvertos tik 
tiems žmonėms, kur apdirbti 
laukus, dėl manęs gi esą — na
gines. Batai —b jie dėl musų, 
kunigų^ ir ponų. Taip, girdi, 
paties Dievo surėdyta ią taip 
turi būti. 

p

Nu, jeigu jau Pondžius taip 
surėdė, tai aš nė nebesiprieši
nau, nors man labai netiko, 
kad klebonas šituo atidengimu 
pažemino mįano vardą. Taigi, 
likausi ponu su naginėmis. Bet 
1cad mano naginės dažnai pra
kiurdavo ir Teikėdavo jas lo-J 
pyti, tai kad' apsilenkus su pa
rėdymais, kuriuos Pondžius 
Jave dėl šieno krajaus, aš pas-’ 
tanavijau važiuotų Jemerikon. 
Valinių Baltrus mat man j>a- 
ai&kino, kad tame Jemerike 
Pondžius visai nesikišas į grik?- 
šnų žmonių griešnus reikalus, 
ten visi avį batais. Taigi, pa
traukiau .Jemerikon. čia gi j 
visa buvo kuogeriausia net iki 
paskutinių čėsų. Bet paskuti
niais čėsais ir šitą kontrą išti
ko audra, akurat, tokia, kaip 
prieš sudną dieną. Ir nuo .ši
to, ar vierysit, aš pradėjau va- 
rjjavoti... Nemjegodlamas sa
pnavau matąs nesuskaitomą

vi — snarpsojo įsikabinę jaunų 
griešnų žibuoklių, ir badavo... 
Mačiau, ponus iškartų, nunuo- 
dintų, sušaudytų, papjautų 
vaikščiojančių dideliais išvers
tais pilvais. Žodžiu, mačiau 
baisiausią revoliuciją, kokios 
negal padaryti j'oks griėšnas 
socialistas ar net bolševikas. 
Dar daugiau, aš prisistačiau 
kad tie nevidonai paliko man 
tik kelis sveikus šonkaulius, ne
skaitant tų, kur Pondžius iš
laužė Jievai sutverti...

Tos baisios inintįs mane bega
lo kankino. O tie socialistai 
vis nesiliauja, visu stropumu 
rengias prie pirmos gegužės. 
Man jau rodėsi, kad tie nevido
nai Slaptai nutarė paitmti mane 
pirmą ant savo peilių... Tą pa
čią dieną ar ant rytojaus kaž-

PAIN-EXPELLER
Jau anvlrž penkios deAitntys metu 
kaip Aitu pluki gyduole yra var- 
tuojaniK su geriausioms pasek
mėms, lAgydymul r u mat i žino, 
skausmu krutinėję, Aouose ir rau* 
meuyse, neuralgijos, strėnų die
gimu, žalčio ir kosulio.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Mainierlal, mechanikai, audėjai, fabrikos Ir eiap visokie 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yru amžini drangai

Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didėlėse benkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
I’ain-Expeller, persitikrink ar yra IKARA, vaisbnženklls ant baksiuko. 35 centai ir 65 centai už 

bonkutę. Gaunamos visose aptiekose, ar tiesiog is labortorijos.
• F. AD. R1CHTER & CO„ 74-80 Waahlngton St., New York, N. Y.

Dr. G. F. Yates
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Pruneš?i apie atidarymą savo 

naujo ofiso prie
—4722 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

Telephone Pullman 452.
Dr.M.D. YAMPOLSKY 
Pasitarimo valandos 10 iki 12 
2 iki 5 ir 6:30 iki 8 vakare.
10821 So. Michigan Avė.

ROSELAND-CHICAGO, ILL.
■i................................... ,,

Telephone Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 8 Morgan St, Chicago, III

Dr. A. Montvid
CHIČAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St., Marahall F i rl d Annex, 18 flioras, Suite 1827
Phone Centrai 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

JL739 So. Halsted St. Phone Canal 4626 ;
Valandos: 6 iki 8 vakare

Rezidencijos telefonas We«t 6126

ROSELAND-CHICAGO 1
Atidarė Lietuvišką Valgyklą ir 
nesvaiginančių gėrimų užeigą.

ržkvieoiame draugus ir drau
ges atsMi&yti. Atdara anksti 

nuo ryto iki vėlai vakare.
10822 Šo. Michigan Avė.

iw i imlumą amBEB

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilnų “Cash” vertę. 
Atneškite arba atsiųskite | 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durą, Lentą. Rėmą Ir Stogams Poptero

SPECIALIAI: Maleva roalevojimui šluby išvidaaa, po $1.40 už gat
CARR BROS. WRECKING CO.

irn a HaleteD SU Chleaga, IU.

kas pabeldė į nųino duris, 
net nutirpau. Persižegnojau ir 
laukiau savo mizerno gyvenimo 
pabaligos. Atsidarė jjurįs ir 
Muzikuotas - medalikuotas Iboi- 
sas įmetė man telegramą. Skai
tau. Žiu, ką knisius apjovija:

“Brangus Blyne: — Mumis, 
Bostone, patiko nelaimė. CicL 
likai prisiuntė Brostvininką 
drukarnei bombą, kurią tuč 
tuoj aus padavėime ekspertui iš
analizuoti. Pasirodė, kad jijc 
susideda iš skusbezdŽio, prL 
kimšto tikrais lietuviškais kler
kais. Taigi pasirodė, kad ji ne
labai pavojinga. Bet jau buvo

Aš pons Karšis jau buvo persivil- 
kęs naujomis kelinėmis... Jis ir 
dabar jaučiasi labai nesttnagiai. 
Tavo Knisius.”

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

Halsted St., arba pas fotog
rafą STANKŪNĄ.

3315 So. Halsted St.

Didumap 12 X 20 
Kaina $1.00

Dži viz! šitokia koronė šiam 
fri kontrui. Kodėl?

Kaip tik aš ištariau tą maeną 
žodelį ‘‘kodėl”, mano akįs ta
rytum praregėjo. Kažkas 
dunkstelėjo mano galvon, kad 
tai šis kontras užsitraukė tokią 
koronę t^dpl, kad aš pabėgau iš 
seno krajaus palikęs ten savo 
nagines, ir vyžas.

Nu, jeigu Pondžiui netinka, 
kad aš gyvenu šilaine kontre ir
aviu smailius čeverykus, kokių Į visos gronyčios plauksiu atgal 

vėlu: kadia ekspertas pranešė nevisi seno krajaus kunigai gal pas savo nagines ir vyžas, 
savo tyrinėjimįų pasekmes, tai|turėti, tad kaip greiit atsidarys —Gvaizdikas.

arba tiesus ir trumpas 
kelias j sveikatą.

Sveikata turi kelis Įimtus 
paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
viu kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pus}. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $240 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite Šiuo adresu:

"Naujienos”, 
1739 S. Halsted sL, Chicago, Ut
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NAUJIENOS
LITHUANiAN DAILY NEW® 

Published Daily ezcept Snnday by 
the Lithaanian Newa Pub. (X, lac.

1739 9O. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS.

Telephone Canal 1501

Neužtenka įgijus drąsos pasi
lipi ant pagrindų bei pasiėmus 
plunksnų ir pliekti, kas pasitai
kė, kaip tik klausytojus labiau 
užinlercsavus; reikia kaip galint 
plačiau išstuiUjuot dalykų, ku
ris eina kitus mokyti. Tuomet 
jei ir darysime klaidas smulk-

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., ('hlcago, 
11L — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chlcagoje — pačiu:

Mctnis.............................
Pusei meto ...........
Trims mėnesiams ..., 
Dviem mėnesiam ........
Vienam mėnesiui ....

Chicagoje — per nešioto]
Viena kopija .....................  ..02
Savaitei ...............    12
Mėnesiui ..................................... M)

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metms...........................  U.00
Pusei meto .............................. 8.00
Trims mėnesiams.................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui ........................ 65

Pinigus reikia slyst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00
3.50
1.85
1.45 

. 75

kai bus išguldyti aiškiai ir kiek 
galint neklaidingai. Mat musų 
darbas nėra žaidimas, o žmoni
jos reikalas, todėl jo imtis rei
kia rimtai, su prisirengimu.

Trae tianslation filed vvith the post- 
master Chicago, III. May 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Sovietų Rusijoj.
Rašo Frazier Hunt.

(Copyright 1919, by the Tribūne Co.)

Siauras ir platus 
žinojimas.

Žmonių puiarlė sako: Juo to
lyn i giria, tuo daugiau medC \ 
Taip yra ir su mokslu ir su vi
sokios srities žinojimu: juo dau
giau žmogus išmoksta ir pati
ria, tuo platesnis laukas atsidaro 
nežinomų ir nepatirtų dalykų. 
I'ivsa, dabartinėj fazėj mokslas 
ir patyrimas yra taip platus ir 
taip stebėtini, kad vienas žmo
gus jokiu būdu nebegali išmok
ti visko, kas vadinama mokslu, 
nebegali patirti visko, kas yra 
žmonių patirta. Bet reikia pripa
žinti, kad mokslas su jo visu ste- 
bėtinumu, atidengusiu žmonijai 
supratimų link pirmiau nežino
mų, mažai žinomų ir klaidingai 
žinomų dalykų, visgi yra da tik

klesos, kurių komunistai sten
gėsi sunaikinti, o taipgi ir iš ar
mijos oficierių kastos. Bet da^ 
bar, dėl propagandos ir agita
cijos, ir dėlto, kad sovietai ne
įstengė duot žmonėms duonos 
ir šiokių, tokių patogumų, nepa
lankumas komunistų partijai i- 
ma vis labiau ir labiau augti 
jau ir pačių darbininkų- skraite.

Partijų susiskaldymai

Tarp pačių socialistų partijų 
šalyj yra nesutarimo ir, turbūt, 
vargiai jos pajiegs kada-nors 
susitaikyti. Nesenai, areštavusi 
ccntralinio socialistų-revoliucio- 
niorių komiteto narius, valdžia 
uždarė ir jų laikraštį Maskvoj. 
Socialislai-rcvoliucionicriai kal
tina bolševikus, kad jie darą tai 
dėl pavydo ir dėl baimės opozi

cijos, o komunistų lyderiai šau
kia, kad jie turį kovot už būvį; 
kad sočiaiistai-revoliucionieriai 
duotą jiems laisvę leisti■> savo 
laikraštį tuo supratimu, jog jie 
veiksiu išvien su valdžia, tuo
jau pavartoję tam, kad kurs
čius streikus ir neramumus ir 
darius visa, kad nuvertus vald
žių.

Ne kartų čia Maskvoj buvo iš
reiškiama baimės, kad jeigu nc- 
pasiliausianli smarki vidujinė 
opozicija, tai valdžia pasigrieb
sianti teroro, idant jų nugniau- 
žus. i

Skaitytoju Balsai
\Už iirelkšttis šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

ždžiai ir darbai.

Man prisimena tūla lietuvių 
patarlė: daug prižadėsi, mažai 
ištesėsi.

Ji ne iš piršto išlaužta, iš dau
gelio patyrimų žmonės mat su
žinojo, kad prižadėti visuomet 
galima labai daug, bet tuos pri
žadus išpildyti — nevisuomet.

Kažin, ar leista prisimint šitų 
patarlę tiems musų visuomenės 
elementams, kur ypatingu pa
mėgimu vaidina save ^kairiai
siais” ir net “bolševikais?”

Tikiousi, nesugriešysiu...
Taigi, kraštutinieji [aš juos 

nevadinsiu nė “kairiaisiais”, nė 
“bolševikais,” nes viena, “kai-

kai. O tuo tarpu ta spėka mie
ga, dar ji reikalinga suorgani
zuoti ir išlavinti proletarinės 
kovos metodų. Socialistų parti
ja tuo tarpu yra tik menkutis 
lašelis didžiųjame Suv. Valsti
jų gyventojų okeane.

Žinant visus čia suminėtus ir 
nesuminėtus faktus, o kalbėli 
apie steigimų Sovietų respubli
kos ir jos komisarų Debsų gali 
tik visiškai neišmanėliai ar su- 
žinųs demagogai.

Tokie tai yra kraštuliniųjų 
žodžiai ir jų darbai — nuo vie-

— B—šius.

Truc hanslntton filed with thc post- 
inaster at Chicago, III. May 20, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Nelaisvio laiškas iš 
Lotaringijos.

A. Upitis.

Laisve ir palaidumas.

Kaip mes galime duot K^p-mdo j jr

mėgdžiijimas tūlo buržuazinio 
“išmislo” franeuzų revoliucijos 
laiku, antra — bolševikais jie 
niekuomet nebuvo ir perą] gar
siai kalba ir “mokina” žmones, 
jogei dabar galima atsiekti vis
ko, (ik reikia norėti. Tie gi, kur 
drįsta paabejoti, kur kiekvienų 
kraštuliniųjų užreiškimų ne
skaito esant grynu pinigu — vi
si tie ir socialpa trio tai, ir išdavi
kai ir dar kas nors daugiau. Lin
kui jų kraštutinieji neturi pasi
gailėjimo: “ėda” juos ir savo 

j’ “prakalbas” sa ky

gavo 
iš Lotaringijos nuo savo bro
lio Antano laišką, rašytą bal. 1 
š m. Antanas Stasiulis buvo pa
tekęs vokiečiams į nelaisvę ir 
išdangintas į Lotaringiją. Ka
rei pasibaigus tų kraštų užėmė 
franeuzai, tat ir Belaisvis pasi
liko franeuzų rankose. Laiške 
jis labai skundžiasi dėl savo 
likimo ir prašo brolio pagalbos. 
Jis rašo:

Slasiulis, Chicagoj,

tani didėjimui ir aiškejinnii m

žmogus, kuris yra ragavęs 
nemažai mokslo vienoj ar kitoj 
jo šakoj, nuvokia, kaip mažai 
yra žinoma da ir kaip daug žmo
nija turės da (įirbt, tyrinėt, tobu
lintis, kol mokslas duos jai tin
kamo dvasinio užsiganėdinimo 
ir malerialės naudos.

Mokslas parodė, kad piitniau 
neaiškus, nežinomi dalykai lie
ka aiškiais ir žinomais vėliau. 
Todėl reikia tik tyrinėt, mokin
tis. Laikas negali būti paimtas 
'kaipo mastas (miera) pilame 
dalyke.

Bet pastebėtinas yra faktas, 
kad žnkmės, kurie mažai žino, 
jaučiasi daug žinanti. Tiesa, vie
ni jų prisimeta esu tokiais tam
siais, kad patįs nieko nenori mo
kintis ir žinot, pavesdami viską 
Dievui bei mokytiems žmo
nėms. Šitie yra senovės vergai, 
taip vadinami prasčiokėliai. 

Bet tie, kurie atsisako pavesti 
viską žinot ir viskuomi rūpin
tis Dievui ir mokytiems, neretai 
padaro klaidų manydami, jog 
jie veik viską žino ir jog moks
las jau viską arba netoli viską

kai ir ekonomistai visus gyveni
mo klausimus riša labai greitai 
ir jiems žmonijos gyvenimas 

visose jo šakose yra pilnai aiš
kus ir paprastas. Pirmametis 
medicinos studentas ar kokios 
kitos šakos studentas irgi nema
to jokių neaiškumų bei keblumų 
savo moksle. Bet tie.patįs žmo
nės, kuriems pradėjus studijuot

MASKVA, Ral. 20. Ii
Sovietų Rusija pergyvena vic- 

Į na didžiausiųjų krizio valandų. 
Kolčakas atakuoja iš rytų, len
kai — vakaruose, o čia dar grū
moja dideli darbininkų neramu- 

I mai.
Kiek laiko atgal buvo laukia- 

Ima milžiniško visoj šalyj gelž- 
Į kelių streiko, grūmojusio badu 
parblokšti komunistų valdžių. 
Didžiose gelžkelių taisymo dirb
tuvėse Maskvoj darbininkai ty
čia ėmė gaišinti laikų, menkai 
tedirbdami, kad tuo budu da
rius nesmagumo valdžiai ir pri
vertus ja duoti darbininkams 
didesnių maisto porci jų. Bet val
džia mokėjo pastverti buliui "tiž 
ragų: ji uždarė dirbtuves, ir 
dabar priima dirbti tik tokius 
darbininkus, kurie priklauso 
komunistų partijai, arba kurie 
prisižada jos klausyti ir dirbti 
kaip reikiant. Iš karto atrodė, 
kad gelžkelių darbininkai, už-

[ jausdami! maskviečiams, prisi
dėk prie jų streiko, bet taip ne
įvyko, ir dabar vėl visa kas ei-1 
na gerai.

Priešai desperatiškai 
stengiasi.

Vienok juste jaučiama, kad 
audra gali kiekvienų valandų 
apversti valstybės laivų. Sovie
tų valdžios priešai, išvien su 
Kolcaku, lošia desperatiškų loši- 
nį, tikėdamies laimėti anksčiau, 
ne kaip Paryžiaus konferencija 
prieis prie galutino sprendimo 
Rusijos klausimu.

Nesenai buvo susektas su
moksiąs išsprogdinti vandens į- 
staigas Petrograde. Darbinin
kų streikai ir sumišimai aiš
kiai buvo atkreipti prieš vald
žių ir todėl sovietų valdžia, įta
rus opozicijos socialistų frakci
jas, kad tai jos užsiimančios 
kurstymais, areštavo sociabstų- 
revoliucionierių ir socialdemo
kratų cenlralinius komitetus ir 
sumelė į kalėjimus, kame jie da 
bar laukia teismo.

Nėra abejonės, kad nepasiten
kinimas-Rusijoj šiandie yra di
delis. O tai, visų pirma, dėl 
žmonių badavimo ir dėl didelių 
laisves suvaržymų, nes ištikrųjų 
šiuo momentu Rusijoj nėra 
duonos nė tikros laisvės.

ne

Slogutis
(Tąsa.)

IV.

►

Darosi tamsu. Dar 
valandų po pietų, bet spalių mė
nesyj greitai sutemsta. Tykus, 
miglotas vakaras. Liepis sėdi 
pervažo kampe ir žiuri j išplu- 
šentas lentas.

— Pervažininke! aname kra
šte atsiliepia stiprus kerkianlis 
balsas. — Pervažą!

Iš balso Liepini aišku: jis no
ri skubiai. Nusišypso savyj ir

tik pora

šimts minučių, kada pribuišas,. 
gerokai pašukavęs, pradeda ko- 
liuoties. Tada Liepis neskubė
damas pasiraivė, nukabina nuo 
kuolo virvę ir pradeda trauk
ti -----  povaliai, prisižiūrėda
mas dujomis pridengiau perva- 
žo takeliu. Pervažas slenka po- 
valiai, tarytum nenorėdamas. 
Pribuišas aname krašte upės dar

ten dar gali ištikti. Tu žinai, 
musų gyvenimas ten pat šaly
je. Tatai nusitariau: kad tik aš 
neįveltas gaunu išsinešdinti, ta
da tegul jie nusisuka smi spran
dus. Visų dienų laikščiau:;i, bet 
nedrįsau: namai pilni svetimų 
pribltišų — neišleistų. Tik da
bar, prieblandoj pasisekė.

—Šitaip, tai tu bėgi?
—Nė tai bėgu, bet kiek vienį as 

juk ir savimi privalo pagalvo
ti. Aš netikiu, kad šitai užsi
baigs geru. Tau, Liepi, aš pri
sipažinsiu: joks turčius neesmi, 
bet šiaip jau prakjaitą braukda
mas savo skatikėlį sutausojau. 
Bet minai ta naujoji mada: pi
nigai nereikia i ingi, turčiai ir be
turčiai nereikalingi — Visiems

aišku ir inuhiroma, atranda 
daug neaiškumų, keblumų ir 
reikalingumo tyrinėt, kada jie 
nužengia tolyn savo studijavi
me.

Žinoma, pozityviškuniai ir en
tuziazmas yra geri dalykai, bet 

retai jie lenkia į klaidingų pu- 
ir daro suirutes. Ypač socia- 
tams reikia kaip galint pla- 

sludijuot politiką ir ekono-
iją, kad nedarius daug klaidų 

"kibime darbininkų klcsai.

m

Bijo KolČako įsigalėjimo.

• Taip, nepasitenkinimas ko
munistų partijos valdžia yra 
didelis, betgi žmonės visoj šalyj 
dar labiau bijosi Kolčako. Tat 
daugelis svarsto taip: Jeigu ne 
bolševikai, tai kas? — Jie žino, 
kad visuotinas geležinkelių 
streikas galėtų esamųjų komu
nistu valdžią parblokšti, bet 
kasgi butų po to? Jie norėtų tu
rėti daugiau ar mažiau radika
lę valdžių, bet kokį konstrukty
vų programą gali pasiūlyti kitos 
partijos? Šiaip ar taip, komuni
stų partija bent tokį programų 
turinti ir ji žinosi, kų norinti da-

nėms neapribotos laisvės, jeigu 
jie ta laisvę, tuojau įsivaizdina 
kaipo palaidumą, kaipo laisvę 
daryt pikta, ir stengiasi užmušt 

[mus ir musų valdžia?” nesenai 
pasakojo maiį vienas komisa
ras. “Kada mes susilauksime 
laikos, mes sugebėsime taip 
savo žmones patenkinti, kad 
jiems niekados nebeateis į gal
va kelt kontr-revoliucijų. Dabar 
gi mums tenka veikt uždaryta
me rate, 
kad mes 
duonos ir 
priversti grimities 
viduj ir iškinko; kol mes 
versti didesnę savo spėkų savo 
energijos dalį apversti kovai už 
savo išsilaikymų, kokiuo gi tad 
budu mes galime duot žmonėms 
duonos ir tikros laisvės ”

“Nėra nė mažiausios abejo
nės, kad jeigu žmones butų ge
rai pavalgę, jų nepasitenkini
mas tuojau išnyktų; sumažėtų 
ir kontr-revoliucijos pavojus. 
Jie galėtų balsavimu pašalinti 
komunistų partijų, bet jie nie
kados ncbesikėsinlų naikinti so
vietų valdžių.”

Didis lokomotyvų reikalas.
Vienas augštųjų valdininkų 

man sakė: “Jeigu kartu su taika 
mes galėtume gaut iš Amerikos 
nors tuksiantį lokomotyvų, tai 
maisto klausimas butų išrištas 
ir neramumai pasibaigtų. Šių 
valandų Busi joje yra pakanka
mai maisto, jeigu mes galėtume 
jį pristatyti į miestus. Dabar- 
gt didesnė musų transporto pusė 
užimta Raudonosios armijos 
reikalams.”

Del to tai Sovietų Rusija sten
giasi gaut pripažinimo vidui ir 
užsienyj. Jeigu ji tatai laimės, 
ji galės loliaus vesti savo didį 
soeialį eksperimentų.

Pasaulis reikalauja, 
duotumo žmonėms 

laisvės. Bet kol mes 
su priešais 

pri-

darni.
Tatai panagrinėkime tų kraš

tuliniųjų žodžius ir palyginkime 
juos su gyveninio tikrenybe,ki
taip — su jų darbais.

Tūlas rajonas, kurį kontro
liuoja tie patįs kraštutinieji, an- 
dais savo konferencijoj priėmė 
“rezoliucijų.” Toje “rezoliucijo
je”, be visos krūvos nelogingu- 
mų, pasakyta sekamai:

“Mes patol rankų nenuleisi- 
me, pakol d. Debsas su visais 
laisves karžygiais nebus paliuo- 
suoti iš visu, kalėjimų. [Nejaugi 
Debsas ir tie “kiti” kartu esti 
visuose kalėjimuose?] ir nebus

“Brangus broli Vincentai, ap
rašysiu apie savo sunkų gyve
nimų. Kaip žinai, aš gyvenu 
Škotijoj; 17-tais melais mane 
išlrebavojo į Rusiją. Parvažia
vau ir patekau į sakintus. Aš
tuonioliktais metais Rygoj pa
kliuvau vokiečiams į nelaisvę. 
Jie mane išgabeno į Lotaringiją 
ir čia išbuvau nelaisvėje metus 
laiko, o dabar, kai vokiečiai pa
sitraukė iš Lotaringijos, pali
kau po franeuzu ir dabar čia te
besu. Norėčiau kur-nors išva
žiuoti, todėl šaukiuos prie ta
vęs, broli, pagelbėk man ištruk
ti iš šios vargo ir ašarų padan
ges, o nelaifcvitrnašta begalo sun 
ki. Tasai prakeiktas kaizeris- 
nuskriaudė daugybę jaunų vyrų, 
suardė, sunaikino jų sveikatų. 
Nusigąstum tu, broli, pamalęs 
mane šiandie su išsikal ilsiais iš

lėčiau, kaip ir

uolusis šukau- 
Neramiai jis 

tilto, 
per skers

apmauda. Jis iškelia kumštį, 
pamosikuoja ir tęsia traukimų 
— nė skubiau nė 
iki šiol. 4

Pasirodo, kad 
to jas yra Aušys.
.tūpčioja pačiame krašte 
užsimojęs peršoka 
medį ant perviažo.
paprastos našios pintinių, jis dar 
laiko rankoj nedidelį raudonų

Šauk, šauk ir negalima pri
sišaukti... Aušys niurnia, ne
ramiai stypčioja ir kartais pa-

skale --------  sulyg įsakymais...
šitaip negalima.

—Tu čia su savo skalėm... 
Liepis piktai-iššaukiančiai su
kvatojai. Apmaudos pas jį daug 
bet jisai skaito peržema paro
dyti tai tokiam žmogiukui. Jis 
susikiša’kelnių lušeniTiosna Šuli- 
jusias, truputį pastyrusias rau

tu
m
jų aišk

i

Iki šiol sovietų valdžia netu
rėjo rimtos organizuotos opozi
cijos pačioj darbininkų klesoj. 
Opozicija buvo tik iš pusės los

PRITEISĖ BUVUSIAM POLICI
JOS VIRŠININKUI HEALEY 

$3,000 UŽSILIKUSIOS ALGOS.

šeštadienyj apskričio teisme 
teisėjas Jobu P. McGoorty nu
sprendė, kad buvusiam, policijos 
viršininkui Charles C. Healey 
butų užmokėta $3,000 algos, 
pripuolamos už tų laikų, kaip jis 
buvo suspenduotas. Jo suspen
davimas tęsėsi nuo kovo 12 d., 
1917 m., kada civilė tarnystes ko 
misija sustatė apkaltinimų ant 
jo, iki kovo 2Pd., 1918 m., kuo
met tas kaltinimas buvo atšau
ktas. Miestas nesipriešino tam 
pajieškojiniui.

tų Respubliką.,’’*
Pagalios: -
“Tada tik pailsėsime, kaip 

musų numylėtas d. Eugenijus 
V. Debsas bus Jungtinių Valsti
jų valdžios komisaru.”

Labai gerai. Ašai ilsėtis neno
riu ir pirm|utinis balsuoju už. 
Debsas yra allrighl žmogus ir su 
žirnis socialistas. Ir jeigu lik ji
sai “priiims nominacijų” — kas 
tuomet? Kalėjimų raktai, pase
kant “rezoliucijos” autorius, dar 
nedarbininkų rankose. Bet iš 
visa ko matosi, kad šios šalies 
darbininkai apie tuos raktus 
kaip ir negalvoja [kodėl -kitas 
klausimas].... Tai gerai liūdi ja 
kadir praeitieji balsavimai. 
Miestas, kuriame randasi anas 
revoliucingas rajonas, i, apie sep 
tynių šimtų, tūkstančių balsuo
tojų už socialistų tikdeta tedavė 
vos dvidešimts tūkstančių bal
sų. O rasi, reikėtų pasitikėti pa
lies ano rajono nariais, kurie, 
kiek tatai rodo jų darbai, yra 
daugiau aidoblistų pamčgdžio- 
tojaik Taigi, sakykime, kad jie, 
prisilaikydami savo “principų”, 
nebalsavo. Bet... jei tikėt to 
rajono viršininkų prancSimui, 
jame randasi lik virš aštuone
tas šimtų žmonių... Taigi nėra 

, vilties, kad jiė gajėlų atlikti lai, 
ko prisižadėjo savo “rezoliuci
joj.” .

Kų lai reiškia? Reiškia ta 
kad jie daug prižadėjo, o mažai 
ištesės. Socialistai šitokių nesų- 
monių nedarys. Šitaip “mokin
ti” minių lai reiškia dumti jų. 
Tai yra sužini ar nesužini dc- 
mogogijoja. Tokį “džiubų” gali 
atlikti lik buržuazinės partijos. 
Vie nos jų mat pasitiki “ant Die
vo valios”^ kitos — pinigų mai- išskiriant lik 4 ar 5 keltuvų in- 
šui. Socialistai gi gali pasilikot žinierius.
tik organizuotai darbininkų spe- Vietos anglų laikraščiai ap-

bos, jokio užtarimo neturiu. Lo- 
tarifngijos kalnuose^ akmeny
nuose žiūrėdamas augštyn dū
sauju ir klausiu dangaus: kada 
gi visos los kančios ir visas tas 
pragaras pasibaigs? Broli mie
las, pagelbėk man, kaip galėda
mas. — Anlon Slasiulis, Rue de 
la Republiųue 39, Knulange, 
Lofraine, France.

—Nu, patrauk gi, patrauk! — 
Ausys jį paskatina ir dar karta 
pasižvelgia atgal į kelių, kuriuo

Liepisnusispiauja.
—Tu mane nemokyk. Drožk

Darbo Laukas
STREIKAS.

PAR CITY, UTAH.

greičiau.
Aušys nusimano, kad tuo liū

tį u jisai nieko nelaimės. Nuduo- 
dh linksmų veidų, pabruka pa- 
žastin rišulį ir rankas sukišęs: 
kelinių kišeniuosna, prieina aN 
toliau.

—Pailsęs? šiandie tau daug 
darbo: tokia kiiautinė žmonių. 
Ir vėla jis pasižvelgia atgal į

Tarpe 4,000 šio miestelio gy
ventojų lietuvių yra tik viena 
šeimyna ir 5 pavieniai. Čia yra 
4 sidabro kasyklos, 3 malimai 
ir vienas smelteris, “Zink 
Plaut”. Čia kares laiku mokes
tis buvo paprastam darbininkui 
4 dol. 75c. už 8 valandas darbo 
dienų. Kovė 1 dienų kompani
jos numušė darbininkams mo
kestį ant 75c. į dienų. Dėlto ki
lo tarp darbininkų didelis neuž- 
siganėdinimas. Gegužės 5 die
nų visų kasyklų, malūnų ir 
smelterio darbininkai Jurėjo du 
mitingu Western Federation 
Union Mincrs Ilallej, 1:30 va
landų po pietų, kilų milingų 
7:30 vai. vakare. Tapo išrink
tas iš 8 žmonių komietas ir pa

Liepis patrukčioja pečiais ir 
viena ranka stveriasi virvės. 
Pervažas povaliai pasislenka 
nuo tilto.

l^abar tokie, laikai...
—Laikai, taip... Aušys, tary

tum nusigandęs, kužda. — Šim
tai žmonių. Tuo tarpu jie dar 
slapstosi, bet kada sutems, tuo
met visi į Varnių dviarų...

—Šitaip, į varnių dvarų, tu

ri.
—Kur daugiau! Ko kita jie čia 

sugarmėjo. Argi paslaptis, kas 
apie ponų Mcjcrų jau nuo senai 
kalbama. Dievas težino, kas

su reikavimais 6 valandų darbo 
dienos ir 5 dol. 50c. mokėsiies į 
dienų. Bet kompanijos atsisa
kė darbininkų reikalavimus iš
pildyti. Gegužės 6 dienų visi 
kasyklų, malūnų ir smelterio 
darbininkai metė darbų. Apie 
800 darbininkų išėjo ant streiko

šaukė slreikierius bolševikais ir 
IWW. Kompanijos tuoj aus 
parsitraukė 75 deputy šerifus

atims! Bet kodėl? Ar aš pavo
giau, ar nuo žemės pasižėriau? 
Dirbant, prakaitų Inaukiant su
tausojau. Ne, nieku budu jiems 
neatiduosiu!'— Aušys kumščiu 
stipriai užgauna sau krutinę.

Apmaudingai Liepis pažvel
gia į Ausį. Rjanka povaliai pa
leidžia virvę.

—Tai tu šitoks... bagotyrius...
— Kų tu čia! koks iš manęs 

bagotyrius! Bet sviete visuomet 
taip buvo ir bus*v vienas turi 
('augiau, kitas mažiau. Thip- 
pal niekas negyveno ir negy
vens be ponų. Ko jie užsimanė: 
perkeisti lai, kų pats Dievas su
tvarkė! Kvailiai, aš sakau, tikri 
kvailiai!... Bet Mejerui gali už
sibaigi blogu: šimtai žmonių. 
Jau vakar aš jam sakkiu: ponu
li, važiuokite sau, čia gero ne
bus. — Kur aš, Auši, važiuosiu 
— jisai atsako — ponih serga, o 
man pačiam nuo tų razbainin- 
kų šūvio viena ranka kaiĮfir a- 
timta.

—Tu jam sakei? Tu sėbrau
ji su ponais? Pervažas tunai Nu
stoja, tris-keturi sieksniai iki 
kraštui.

Aušys lieka nesavas.
—Ne, kų aš čia... Aš tik taip 

sau, — nič-nieko bš nesakiau...
—Išdavikas Žulikas! Liepiu 

akįs ugningai žėri, tarytum įdu 
kusio žvėries. Stipriu truktelė
jimu įjudintas pervažas slenka 
atgal prie užvažiuojamojo tilto.

—Liepi -----  kų-gi tu! Aušys
nusigandęs prašosi. Kalba ir 

‘užsikerta. Jis prisiartina, pa- 
slveria Liepini už rankos. — 
Brolyti, nekrėsk juokų! Jie 
mano nudaigos!...

—Nudaigos? — Tegul muša. 
Nudaigot tu reikalingas. Gurg
ždėdamas pervažas atsiremia į 
užvažiuojamąjį tiltą, — ŠJalin! 
nešdinkis nuo pervažo!

—Brolyti, gerasai... Aušys 
drebėdamas prašosi. 1

—Sakiau, šalin! Liepis grąži
nančiai artinasi prie Aušio. Pa
starasis pažvelgia į vienų ir ki
tą pusę ir, nematydamas kito
kio išėjimo, peršoka per skers- 
medį atgal ant tilto.

ti. Bet kol-kas dar skobų nesi
randa. Dabar kompanijos bai
do darbininkus, kad uždarysiu 
kasyklas šešiems mėnesiams. 
Bet darbininkai neatboja.

Čia iš laikraščių pareina 4 
egz. Naujienų, 2 Keleivio, Kar
das, Musų Tiesa ir Saulė.

— Mažai mokyta.

Kazimieras Gugis

Veda visokias reikalus, kaip kriminaliŠkuose 
taip ir civiliškuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir popieCąs.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
12? N. Dearborn lt.

1111-13 Unity Bldg.
‘fei. Central 4411

JOŠEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie 8t 
Telephone Central 6191 

Vakarais 
2911 W. 22nd Rtreat 

Telephone Central 6110 ,

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka ui cash 
Ėmei'and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st 
Room 232, 2ras aukštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
S vai. Nedaliomis nuo !• liti 1.
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Chicago ir Apielinke

Lietuvių Rateliuose
• Auka Lawrenco audėjams.

Ainiais čia buvo surengta tarp 
tautiškos prakalbos. Tarp kita

TOWN OF LAKE
Seimui priešinga klerikalų agita 

ei ja.
Davis Sųuare parko svetainėj 

praeitą pelnyčių buvo susirinka
mas. Sušaukė jį klerikalai tikslu 
paagituoti žmones, kad netlaly-

slreikuojančių Lawrenee audė
jų. Surinkta $135.24. Padengus 
surengimo lėšas, streikininkams 
pasiųsta šimtas šeši doleriai ir 
septyniosdešimts keturi centai. 
Aukas pasiuntė LSS. 234-toji

seime. Kalbėtojai buvo kunigas 
Bučys ir p. Kaupas. Abudu pa
vartojo visą savo buklumą, 
sustengdami “priparodyti” blo 
gus tautininkų darbus, jų už 
gaidas kelti revoliuciją prieš ail 
loritetą, prieš viršiausias įstai 
gas, ctc. Bet matyt tie jų argu
mentai prieš seimą ir prieš nedo 
ruosius tautininkus veikė į susi
rinkusius žmones kaip tik prie- 
šingai, negu to norėjo kalbėto
jai. ir salėj sumišimas ir triuk
šmas buvo dideliausias.

— Petronės Sūnūs.

Sekamą pelnyčių čia įvyks 
kitos tarptautiMcos prakalbos

School Hullėj, prie 48 
ir Donore gatvių.

4- P. Karneckas.

BRIDGEPORT
Debatai.

Praeitą pėtnj’čios vakarą Mil
dos svetainėje buvo surengta 
vieši debatai.

KAINA ANT REIKALIN
GIAUSIU DALYKU 

NEPAKILO.
Per paskutinius kelis metus

ypač ant visokių vaistų baisiai 
pakilo, bet musų kainos ant 
siems žinomo Nervc-Eli.\ir

vi-

PARTOGLORY
niaukite, nes mes žinome, kad

nmn žmogui savo namuose tu
rėti. jis eu tvirtina n nas

Faktas yra, kad Partoglory 
priduoda maisto kiniui ir susti
prina visą organizmą ir subu- 
davoja muskulus ir nervas

Jeigu jautiesi nuilsęs ir netu
ri energijos, tau būtinai reik 
Partoglory. Didelis butelis kai
nuoja $1.00; buteliai kainuoja 
tiktai $5.00. Užsakykite tuo** 
jaus adresuodami.

APTEKA PARTOSA 
160 Second Avė.,

New York, N. Y., Dep. L. 1.

Rengė LSS. 4-ji 
kuopa. Suairinkimo-debalų 
pirmininkas, Alšys, pirmiausia 
praneša, kad “debatai surengti 
tuo tikslu, idant išreiškus savo 
mintis kaip kas atsineša prie 
lietuviškos valdžios ir, pagalios, 
kokia valdžia butų tinkamesnė. 
Iš pirmininko užreiškimų buvo 
galima padaryt tokį išvedimą, 
kad į debatus yra kviečiama 
šios trįs sroves: bolševikai, kle
rikalai ir tautininkai. Bet pasi
rodė, kad suradimui oponentų 
pavartota visai netinkamas sky- 
mas. Prieš publiką pasirodo 
“kairysis” barkūnas ir užreiškia, 
kad jisai... ginsiąs klerikalų po
ziciją! Kaž-kokia išvirščia kal
ba jisai pradeda aiškinti kleri
kalų nuveiktus darbus ir tt. Su
sirinkusiems tečiaus buvo aiš
ku, kad tai yra tik “fonės”.

Jam užbaigus, “dėl visa ko,” 
geroką valandą, “jieškota” kito. 
Galų gale “atsiranda” — Janu
sas. Jis stoja už bolševikus. 
Jam užbaigus pasirodo tautinio 
kų srovės gynėjas. Savo kal
boj Misevičia, žinoma, laikėsi 
kuo arčiau prisigužti prie bolše
vikų, bet išvedimais nieku ne
siskyrė nuo jau žinomų tautiš
kų “neprigulųiybių” jeikalau-

Atsirado ir klerikalas, kuris 
ilgoką vvalandą pasakojo, bet 
nieko įdomaus nc|xasake. Po jo 
ir vėl kalbėjo bolševikas ir tas

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

mai trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir uni
versitetą. Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimą.
Musų mokytojai draugiški, pažangų^ ir phtyr

1537 North Robey Street, r Arli Milwaukee Avenue

Dr. FRENC
Room 1210 Republic Bldg.

209 So. State Street Chicago.
Vai: 1 iki 3 po pietą, ir pagal *u- 

tarties.
Phone Harrison 7536-

T VENER 
SPEC

South
1616 Wc8t 47t| 

'( Ap 
Vai.: 4 po pietį 

Phone B(

ŠKŲ LIGŲ 
TAMSTAS 
$ide ofisus 
t St., Chicago.
tiekoje) 
j iki 8 vai. vakare, 
ndevard 344.

Svarbi Pastaba
DAKTARAS W. M. LAWH0N

ĮŽYMUS SPECIALISTAS
Dabar yra apsigyvenęs savo naujame ofise

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

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

35 So. Dearborn St 
(kaupas Monroe) .

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesitikinių iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tą gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytą ligonią yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Prikibau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M. D.
Kambarys 307.

VALANDOS 9 iki 8 LhlCflffO 
Nedaliomis 10 iki L V/IlIVCSg,

LAI 11 ' J

pats Misevičia. Prašė balso ir 
klerikalas, bet kad visi norėjo 
kalbėti už bolševikus, tai jam 
nebuvo progos.

Vienas negeras dalykas, tai> 
kad ir debatų rengėjai ir pati 
publika, stačią! nenorėjų išklau
syti priešingų srovių “gynėjų 
nuomonės. PavM kada jie kal
bėjo, tai “gerbiamoji publika” 
plojo, švilpė, ūžė — pačius kal
bėtojus laike kalbos stengės per
traukti, kalbino juos. Tai, šiaip 
ar taip, keista: juk jeigu nenori
ma išgirsti priešingos nuomo
nės,. tai kam tuomet reikalingi 
tokie debatai?

— Gvaizdikas.

CICERO
Piknike.

Pereitą nedėjktienį, gegužės 
18 dieną,, Cicerus Lietuvių Ko
operacija buvo surengus puikų 
pikniką Schuth’so darže, River- 
sidėj. Publikos buvo neperdau- 
ginusia, bet visi susirinkusieji 
gražiai Tinksm^nosi ir smagiai 
pavasario tyru oru kvėpuodami 
pialeido laiką. Skirstantis namo, 
buvo gftMėttis pageidavimų — 
daugiau panašių pasilinksmini
mų. ..

Rengėjams, tu įtinu t liks šiekš
tu k pelno. — Buvęs..

DUONKEPIŲ STRAIKAS TUO 
JAUS BAIGSIS.

nanų duonkepių striuką, pen
kiolikoje didžiųjų kepyklų penk 
ladienio vakare buvo be pasise
kimo; vienok manoma, kad jis 
seksis užbaigti už kelių dienų.

Reikalaujant darbo skyriaus 
komisininkui Fr. L. Feickui, 
duonos išvežiotųjų unijos pildo
moji taryba, buvo sušaukusi su
sirinkimą Grant Pacific viešbu
tyje kepyklų savininkų ir jų lar- 
bininkų, bet darbininkai nebuvo 
įgalioti taikytis. Yrw laukiama, 
vienok, kad bus išrinktas komi
tetas iš penkių narių, po du nuo 
kiekvienos Priešingos pusės ir 
vienas pašalinis ir jam bus pa
vesta nuspręsti.

Straikininkai, kurie daugiau 
kaip 65 nuoš šapų yni jau pasi
rašę, kovoja tik dėl naktinio
darbo.

Kepyklų savininkai tvirtina, 
kad naktahnis darbas yra būtinai 
r i kalingas ir palaikymui jp jie 
apsiimą duoti už jį pusantro ar 
ir dvigubą laiką.

Kitas bendras s^isirinkimas į- 
vyks už kelių dienų.

DRAUDIMAS PIKETUOTI.

Teisėjas Chas. M. Foel augš- 
tesniąjame teisme penktadic- 
nyj išdavė draudimą kepyklų 
darbininkų unijos nariams pi
ketuoti kepyklas, kuriose strai- 
kas eina. Draudimo reikalavę 
adv. Dudley Taylor, vardu 
War<l Baking kompanijos ir ki-

DVI MOTERIS SUSIGINČIJO 
DEL TRANSFERIO IR BUVO

SUAREŠTUOTOS.

Mrs. Meteli Rigg, 4121 Poto- 
mac avė. ir Mrs. Nellie. Kares, 
4107 Tbomas avė. grįžo namon 
vakare. Viskas buvo gerai iki 

j jos nepadavė dviejų Chicago 
avė. transferių, Ashland avė. 
karo konduktoriui. Kondukto
rius atsisakė juos priimti, saky
damas, kad jos jierilgai juos 

, laikė. Konduktorius reikalavo 
iš jų antrą, syk užmokėt; jos 

■ ėmė ginčytis ir ginčijosi iki atė
jo Cliicago avė. policija ir mo
teris suareštavo už betvarkes da
rymą.

SURIŠO MOTERĮ IR APKRAU- 
STfi NAMUS.

Mis. C. II. Mkietzc, japotiė gė- 
' rimų pardavinėtojo pati, buvo 

J viena namie. Kažkas šuskainbi-

no durų varpėĘ ir ji pravėrė re-1 
tėžiu užkabintas duris pažiūrėti' 
kas ten atėjo; buvo du jauni vy
rai,, kurie atrodė broliais. Jie sa
kė, kad juos atsiuntęs Mr. Mue- 
tze, atnešti jam raktą nuo jo au- 
tomobiliaus, kurį, jie ketino tai- 1 
syti. ' ■ •*; !

: Kada šeimininkė nuėjo nuo 
durų rakto* jieškoti, vyrai, pas
paudę, nutraukė durų retežį, įsi
veržę. vidun, užpuolė ją, nuinau- f 
stč jai Žiedus ir įsivedę miega- 
man kambarin, surado porą šil
kinių pančiakų ir jomis surišo 
jos rankas prie kebų ir surištą 
paguldė ant lovos. Po> to jie ap- 
kraustė visus kampus namuose 
ic kas. jiems patiko išsinešė. 
Žmoną paliuoisavo jos kaime
nė, kuri j išgirdusi jos riksmą, a- 
tėjo pas ją. Vagįs išsinešė žie^ 
dus, apyrankę ir kitų daiktų 
vertėje $1,000. Muetze laiko 
gėrimų sankrovą ties kampu N. 

?Clark ir W. Lake gt

CHICAGOS ALDERMANAS
ĮMAIŠYTAS Į PLĖŠIKŲ 

REIKALUS.
/ _______

Cbicagos aldermanas, darbir 
ninku unijoš a geldas ir advoka
tas yra* po policijos priežiūra ir 
saugojami, kad jie neišvažiuotų 
iš miesto, kol valdžios- raštines 
advokatas tyrinėja plėšikų gau
ją. ‘

Visus juos tris yra įvardijusi 
15 metų mergaitė « Rose Ifircli, 
kurios namuose bėgiu kelių pa
skutinių mėnesių gauja pienavo 
apiplėšimus siekiančius $300,- 
000. Susijungįme su šituo ty
rinėjimu suarštuota 6 vyrai.

Svarbus Susirinkimas
ŠVENTO PETRO AP. BAŽNYČIOS KOMITETŲ 

IK VISŲ PARAPIJONŲ

Seredoį, 21 d. Gegužio
M. CHERNAUSKO SVETAINĖJE

1900 So. Union Avė.,

Neužsitikekit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriul, aukso r i ui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie au
telius jua akims tik daugiau blogo.

AA turiu 15 metu patyrimą ir 
galiu ištirt jusą akis ir pririnkti 
It ....................... ~ '
lieku

Pradžia 7:30 vai. vakare.

Jo Mylista Vyskupai Rt. Rev. C. H. Carpora D.D- 
atsiuntė jauną naują kunigą dėl sutvarkymo parapi
jos.

Kviečia naujas kunigas ir Komitetai.
Kun. J*. A. Bukauskas.

Jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai

Jei juum akiniai nebus reika
lingi. mes tai jums pasakysima.

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

IMI So. Ashland Avė., Chlcaąa.
Kampas 18-tos gatve* 

t-Mos lubos, viri Platt'o aptiekė* 
Tftntyk.ite l mano parašą 

Valandos nuo B-to* vai. ryta iki 
I vai. vakaro. Nedėlioja nne f 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

•. M. MBSIROFF, Bkap*rtM Optikai.
Jei jt|» **t<bU ir reikalaujat patarimo arba ▼aiitų, ateikit pa* mane. Albn^au ap- 
tiekortui Ruiijoj viri 10 metų. Amerikoj 15 metų. Al duoda P*^*®*“DTKA1 O*11® 
padaryti bil* kukiui r ui lik u* reiitui. Ai rekomenduoju tik GERUS. daktarus. Ai «*a 
drauRM Ėmoniy. f

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

%

VIBNAT1NUI BMMTRUOTA8 RUSAS APT1EKORIUS ANT BRIDGEPORTO
VYRAMS IR SUAUGIEM8

Akiniai aukio rlmuoaa nuo $1.00 Ir au- 
gKčiau. Sidabro r<Wnuo»o nuo $1.00 Ir 
aujrfdiau. Pritaikomi akiniu* uldyk*. 
Atminkit: Galtoa lopljimaa, nerviiku- 
ma*. akių ikatdljima*. apvilkima* ir 
tt. yra vaiaiali jyairiti ligų, kurto* ga
li būti nraiallntoi K«rų akinių prttaky- 
nm. Ittyrima* uMrkg, j«* p«rlM ar 
■kandą akicK i°* raudono*, jei gal
va iopa, jai blogai matai. j*l aki* oilp- 
ita. neteik ilgiau, o jietkok. pagclbo* 
apti*koj, kur kiikrtinam pritaikoma a- 
kiniai utdykg. Atmink, kad m«* ko$- 
nam gvarnntuojara akiniu* ir kiakvia- 
nam garai prirenka®.

TĖVAI ABUDU DIRBA; 4 VAI
KAI NAMIE UŽTROŠKO 

GAZU.

Frankui Swiniarskiui, 2339 
S. Sacramento Avė. vakar va
kare parėjus iš foundrės namo, 
pasitiko jį policistas ir nusive- 4

kį parodė jam keturis jo vaikus 
užhoškusius gazu: Joseph 2, So
pina 4, Mary 6 ir Auna 7 metų.

Už kelių minučių parėjo ir 
‘motina, kuri vidurmiesčio na
me aslas plati ja. Tėvas laužyta 
anglų kalba papasakojo polick 
jai, kad jis dirba foundrčj; kad 
motina turi nuveiti laiku į savo 
darbą, taigi ji, išeidama užkaite 
bulves ant ugnies jam vakarie
nės ir įsakė vyriausiai mergai-

Tėvas gavo progą viršlaikį dirb
ti ir neparėjo laiku. Mažoji šei
mininku nesulaukdama tėvo su
guldė vaikus į lovą ir pati pri
gulus prie jų taipgi užmigo.

Tuo tarpu puodas išbėgo ir 
užgesino ugnį. Namo šeiminin
kas, suodęs gazą, atėjo pažiūrė
ti ir rado vaitus negyvus.

VIENAS IWW. DELEGATAS 
NUTROŠKO, KITAS ARTI 

MJRTIESw

Du delegatai, atvykusieji į 
Cbicagą IWW. konvencijon va-
kar atrasti, pilname gazo kam
baryj pu. 1214 W. Monroe gt. 

■Vienas jų, James Gallagher nu
mirė bevežant Higonihen; ant
ras, P. J. McAndrews« gal taip
gi mirs.

Juodu atrado namo šeiminin
kė užuodUs gazą; gazine švilkš- 
lė buvo atsukta; langas buvo 
praviras, kas parodo, kad tai 
buvo nelaimė.

Laiškai pas juodu atrasta, 
kad IWW. varo plačią propa
gandą Europoje. Vienas laiš
kas rašytas McAndrews O’Brie- 
no iš Bultęs, Mont. tarp kitko 
sako:

“šiandien Buttėje yra Geguži
nė diena ir “vobliai” turi gerus 
laikus. Iloran ir kitas vyras 
matoma gavo pinigų, nes jie da
bar Airijoje ir mano vykti Fran
ci j on ir saiisumon. Jie taipgi 
gali nuvykti dLc^donan.”

į Dr. A. R. Blumenliial

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akla Ersaminuoja Dykai

Gyvenimas yra * 
tHŠčias, kada pra į 
ayksta rrgftjim*. i 

Mes vartojam « 
pagerintą OpK \ 
IhaJmofneter. Y* | 
patinga doma at- B 
kreipiama i vai- « 

nuo 9 ryto iki 9 vak.

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

Tad su reikalais visų pažįstamų prašau kreiptis po augš- 
čiau nurodytu antrašu per laišką, arba ypa'tiškai.

Madison ir Austin karai nuveža j Melrose Parkę.

S. P. Cook Apskričio 
Konvencija

Konvencija prasidėjo subatos 
vakare, bet man teko nueiti tik 
nedėlioj, ir tai iki galo neišbu
vau. Kiek patyriau, subatos po
sėdy) buvo karščiausių ginčų. 
Nedėlioj gi konvencijoj domina
vo taip vadinamieji kraštutiniai 
kairieji. Dgs Stedmanas buvo 
minimas kaipo “nepageidauja
mas elementas.” Jeigu kas ka
ine nesutiko su kraštutiniaisiais, 
tą tuojau vadino “stedmaniniu.” 
Dgs Stedmanas yra partijos ad
vokatas, rimtas socialistas ir ga- 

bus kalbėtojas, bet kraštutinie-

Buvo svarstoma rezoliucijos 
socialistų partijos taktikos klau
simu. Rezoliucijos perša, kad 
partija junglųsi su revoliucinio 
proletariato organizacijomis, 
kaip aidoblistų, bet su Peoples 
Council ir kitomis panašiomis 
nesusidėti.

1 Daugiausia kalbėta apie aido- 
blistus ir juos girta, taip kad 
konvencija darė tokį įspūdį, lyg 
ji butų parmon iečių mitingas,

Rūgšti Smetona
Mes dabar gatavi esame 

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

; Rūgščios Smetonos 
Produktai

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

kasdien švieži. Ateikite arba te- 
lef oliuokite.

Lawndale 255.

GUD FUD DAIRY PRODUCT 
CO„

2721 W. 12th St., Chicago.

kus. Vai.:
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 1

I
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną, i 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 o 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR M. HERZMAN !
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomai per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą.* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
lų, moterų ir vaikų, payhl naujausias 
metodas X-Ray ir kitokyh elektros prie
taisus. /

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tb 
St. netoil Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ii

a

j
A--8 vakarais. Telerhone Canal 3110. 
GYVENIMAS: 3412 S. IhJ.ted Street 

VALANDOS: 0 £ lito, tikta’,.

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvi* Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Ava.

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

Telefonas tas pats rezidencij$d S 
ir ofisui: Piilhnan 842.

Vai.: 9 ryto iki 11 d.

Delegatų gi buvo didelis būrys, 
apie ketvertas šimtų, o subatoj 
buvę dargi daugiau — apie šeši

Vyriškų Drapanų Sargeliai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kotai, vertės nuo $25 iki $85 dabar 
$5 ir augščiau. Kelnfts nuo $1.50 i- 
ki $4,50. Vaikinams siutai nuo $3,00 
iki 7 dolerių

Atdara kasdien. ncdCliomis ir va
karais

S. GORDON
1115 So Halsted St Chicago. III

2 po pietą iki 4
6 iki 9 vakare.

Rez. 933 S Aahland Blvd. Chicago 
Telephone Haymarkct 2514

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

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

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

šimtai. Man pasakojo, kad dau
gelis rimtesniųjų delegatų bu
vę nepatenkinti kraštutiniųjų 
smarkavimais subatos posėdyj, 
ir dėlto ant rytojaus jie nebeėję 
konvencijon.

Sekdamas visus tuos ginčus 
konvencijoj, kartais dagi labai 
piktus užsi varinėj imtis, įgavau 
įspūdį, kad nelengva bus parti
jai išlaikyti kimo sveikumas. 
Jos viduj kalbama labai skirtin
gomis kalbomis ir ncbesusikal- 
bama.

Bross Lteyd, milijonierius so
cialistas, buvo pirmininkas. Jis 
dabar paskilbęs kaipo kairių- 
kiuriausias. Renkant aukų sa
les samdymo lėšoms padengti, 
jis išmetė visą šimtinę.

Buvo įnešta rezoliucija reika
lavimu, kad prie Pildomojo Ko
miteto partija turėtų taip vadi
namą greito veikimo komitetą

'.......... ...........
Minykų 
Kunigų 
Darbai
Filipinų Salose

Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St. 

Chicago, UI.
1 

iš trijų/narių. Ar tu rezoliucija 
perėjoĄnežinau, nes galo nebe
laukiau. —Dr—s.

Telephone Yards 8884.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos ano 8 iki II 
Įš ryto ir nuo 7 iki I vaL vak. 
5325 So. Halsted St., Chicaao.

&r. Leo Awotin h
• iiGydytojas, Chirurgą* škašaria

1929 So. Haleted SL. Chieago. p 
Kalba lietuviškai, latviškai tą *1 

rusiškaL
Valandos: 10-12 rytą; 6-8 va- N
kare. Tel. Canal 4867. H

IBRBI ■ I „Ii............ I

Tol. Yards 3654. AKUŠERE A

Mrs.A.MIchnl8wlcz
Baigusi Akušerijos ko* 
lediją; ilgai praktika* 
vusi Pennsylvanijos 
hospitalese ir Pasek
mingai patarnauji 
rie gimdymo. Duodu

rodą visokiose ligose 
moterims ir mergi
noms.
3113 So Halsted fctr 

(Ant antrą luL.}) 
Chicago

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėl/ y®k

<<• >> š<
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PRANEŠIMAS v 
Dr. M L BOZ1N2H. 

Lietuvis
Perkėlė savo biurą iš 845 Mikvatl. 
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 Haymarke 

5282.
________ _---------- —----------- — 

Pranešimai
Pastaba atsiunčiantiema 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 pro. 
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 Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti

— Redakcija

Brighton Park — Keistučio Paš. 
Kliubo choro repeticija įvyks sere- 
doj, geg. 21, T. Maženio svet. 3834 So. 
Kedzie Avė. Pradžia 7:30 vai. vaka
re. Dainininkai ir dainininkės pra
šomi susirinkt laiku. — P. Gura.

Cicero. — LSS. 138 kp. turės sa
vo susirinkimų seredoj. geg. 21 d. 
Grigalaičio svet., 4837 W. 14th St., 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Draugai 
ir draugės malonėkite visi susirink
ti, n?s turime daug svarbių reikalų.

Org. P. Daubaras
----------

LMPS. 9 kp. choro repeticija po 
vadovyste P. Gugienės bus seredoj, 
geg. 21 d. 8 vai. Vakari* Mark \Vhite. 
S. svet. llalsted ir 29 gat. Visos cho
ristės būtinai atvykite, nes bus ap
tariamas svarbus choro klausimas.

F. S. K...

i t
Kensington. — LLF. 4-ta kp. ren

gia prakalbas utarninke, geg. 20. 
Stančiko svet. 205 E. 115th St. Prad
žia 7:ę0 vai. vakare. Kalbės drg. A. 
Ma r gėris temoj: “Ar turi žmogus 
dūšią?“. I nžangu visiems dykai.

r— Komitetas.

West Pullman, III — LSS. 233 kp. 
lavinimus susirinkimas įvyks- sere
doj, geg. 21, Lietuvių svet. 11946 So. 
llalsted —St. Pradžia 7:30 vąj- Va
kare. Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

LMPS A. 29 kp. susirinkimas į- 
vyks seredoj, geg. 21 d., 7:30 vai. va
kare, Viešo knygyno svet. 1822 \Va- 
bansia Aw, Visos narės, malonėki
te ateiti paskirtu laiku ir atsiveski
te naujų narių. Sekr. A. čepukienė

Roseland. — Aušros knygynų pa
laikančių draugijų nepaprastas de
legatu susirinkimas įvyks seredoj, 
geg. 21, Aušros kambariuose, 10900 
Michingan Avė. Delegatai prašomi su 
sirinkt kaip 7:30 vai. vakare.

— Rast. F. Varekojienė.

Soc. P. Lietuvių Skyriaus susirin
kimas įvyks ketverger^eg. 22, M. Mel 
d ai i o svet. 2242 XV. 23rd PI. Pradžia 
kaip 8 vai. vakare. Nariai :’r norin
tis įstoti kviečiami atsilankyti.

Organizatorius.

PP..D.U. 604 kp. rengia prakal
bas, Mildos svetainėje, seredoj, geg. 
21* <1. Kalbės inž. d. A. E. Woodniff 
iš New Yorko, buvęs ilgų laikų ka
lėjime, vienso didžiosios unijos ži
novas ir teoretikas, lietnvišk"! ’ ai
bės K. J. Geležėlė. Pradžia 7:30 v. 
vakare.

Kviečia KOMITETAS.

Wa»erhiiry, Conn. — Lietuviu So 
cialistu kuopos susirinkimas ivvks 
nedė’ioj gegužės 25 <1. 10 v.*d. ry
to. 103 Grcen St. Norinti istot į 
kuopą prašom ateit ir prisirašyt.

Org. P. Plečkaitis.

Waterhury, Conn. -t Lietuviu So
cialistų k u po a rengia prakalbas, 
nedėlioję, gegužio 25 d., svetainėje 
103 Green St. Pradžia 7:31) vak 
vakare Kalbės drg. St. Michclso- 
nas temoj: Santikiai bolševikų su 
socialistais menševikais.

Kviečia Valdyba.

P. P. D. U. 604 kp. rengia pra
kalbas utarninke, geg. 20 d. Blins’ru- 
po svet., 4501 Hermitage Avė. Kalbės 
A. Audrius ir K. .L Geležėlė. Pradžia 
7 vai. vakare. Užprašo Komitetas.

LSS. 4 kp. mišraus choro repetici
ja įvyks geg. 20 d. kaip 7:30 vai. vak. 
Mark White S. didžiojoj svet. Visi 
dainininkai malonėkite atvykti pažy 
mėtų laiku. — Organizatorius.

ASMENŲ J f EAK< MIM ’i i
Pajleškau pusseserės O. Žiobi kai

tės, Kauno gub., Telšių pav., Salan
tų par. Gyveno So. Omahos mies
te. Meldžiu atsišaukti

P. PREBIS % 
11257 Michigan Avė., Chicago, III.

PAJIESKAU savo sesers Liudvi
kos Birgiliutės, paeina iš Kauno gub. 
Reseiniij pav.. Naujokų kaimo. Taip
gi draugės Magdelenos Blažiutės iš 
Palšiu kaimo. Liudvika gvveno Pitt 
sbnrgh. Pa., Magdelena Blažiutė gir
dėjau, kad apsivedus ir gyvena Broo- 
klyn, N. Y. Jos pačios, ar kas žino
te. meldžiu nraneėti.

JONAS RTRGII.AS HOSPITAL 
Train No. 4. Waldo Avė., 
Jardo p. R. R. Jersev City

N. J.

ASMENŲ JIEšKOJIMAl
PAJIESKAU Žuko Jono, paeina 

iš Kauno gulk. Reseinių pav., Kalti
nėnų parap.. Yiodvašų sodos; apie 
I I metų kaip Amerikoj, pirmiau* gy
veno ('hicago, III., o dabar nežinau 
kur. Meldžiu atsišaukti arba jei kas 
žinote, meldžiu pranešti, nes turiu 
svarbų reikalų.

XVM. ŽUKAS,
1014 XV. 34th PI.. Chicago, III. 
---------------_J------- —------------------

PAJIEŠKlAU kambario vienam 
vaikinui šviesaus ir švaraus. Geis
tina kad butų telefonas ir kad šei
mininkė pagamintų valgį. Kas turi
te tokį kambarį, malonėkite greitai 
pro nešti.

KRANK KLIKNO,
Atsišaukite laišku arba telefonu, 

Frank l.etman. Sears Roebuck and 
Co.. Deot. 142 Arthington St. Tele- 
phone Kedzie 2501) —1 12. klauskite 
Krank Letman.

J IEŠKO DARBO
NORIU mokytis už bučeri arba už 

pardavėjų į drpartamentinę sankro
vų. Turiu 6 mėnesių patyrimų prie 
“studijos darbo”. Dirbsiu už pigiai.

A B C
1739 So. llalsted St.. Chicago. ✓

JIEŠKO KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon kambarys 

vienam arba dviem vaikinam, be 
valgio Ant antrų lubų. Atsišaukite 
”!io 6 vai. vakare.
3216 So. Union Avė., Chicago

REIKIA ^DARBININKŲ
REIKALINGA langų plovėjų, gera 

mokestis, pastovus darbas. Atsišau
kite, 62 XV. VVashington St., Room 2, 
Chicago, III.

REIKALINGA rakandų nudirbėjo 
ir kubinei dirbėjų. Pastovus darbas, 
iera mokestis.

PHILLIP’S RROS. and VVEIL 
825 West. 63rd St., Chirago.

REIKALINGAS vaikinas, kalban- 
• s lenkiškai, lietuvi »kat ir^nngliš- 
iai j daktaro ofisų už perkalbėtoji). 
Atsišaukite tuojuus

DR. R1ECHARDT,
3518 S. Halsted St., Chicago, II!.

REIKALINGA moteris tvarkyti 
senas popi eras, popierų šapoje. Ge
ra užmokestis, arti Union Avė.

CHICAGO WASTE PAPER C.O. 
2215 Eord Avė.

REIKALINGA mechaniku ir pa- 
"e’bininku. bufferiu ir pališiuotojų. 
vairių darbininkų į hotelius ir res- 
oranus, gera mokestis, 2 janitorių 

$21 - $25 i savaitę. įvairios rųšics 
medžio dirbėjų 50-6(Jc. į valandų. 
I eiberių, automobilių plovėjų, west 
side, vyrų j barnę, karpenteriu, per
kuriu ir |>agclbininku $23-930 į sa
vaite.'darbininkų ant ūkės, apyse
nių žmonių prie langvn darbų. Pun- 
ch, drill ir screw machine operuoto- 
•i”. sargų nečkurių su vandens pri
žiūrėtojo laisniu, blekorių pagelbi- 
ninkų, vyrų prie elevatoriaus, te- 
korių, kunerių 51c į valandų, Gordon 
feederhi $18 - $25 į savaitę.

MOTERŲ' reikalaujama, įvairių 
darbininkių j hotelius ir restoranus. 
.Moterų prie lengvo darbo dieno
mis arba naktimis, Fabriko* darbo 
darbininkin $15 — $18 į savaite.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
, AGENCY

4103 S. Halsted st., 2-ras augštas.
Visi darbai South North ir West 

pusėje. (Kalbama lenkiškai).

REIKIA vyrų ant burdo su valgiu 
i Lietuviškų HotelĮ valgis pigiai ir 
dėl pakeleivingų gera vieta pernak
vot.

LIETUlC HOTELIS
1606 So. Halsted St. Chicago

Tel. Canal 5512

REIKIA1 moteris ar'mergina į Lie
tuviu Holelį, gera mokestis, pasto
vus darbas.

LIETUVIU HOTELIS
1606 So. Halsted St. ('hicago

Tel. Canal 5512

REIKIA jahitoriaus. Atsišaukite 
tuojaus.
1lH)7 So. Oakley Blvd. * Chicago.

REIKALINGAS kriaučius prie ke- 
L'nj’i siuvimo ir nrie sienų taisymo 
ir prosinimo, mokestis nuo štukiu. 
*4.00 už kelines ir 60c. nuo $1.00 už 
senu taisymų. Nuo ncdčlių $25.00 *r 
aukščiau. Atsišaukite laišku šiuo ad
resu.

K. CHESUNAS,
P. O. Box 726 So. Bend \Vashington.

DARBININKŲ I 
KRIAUČIŲ 

ŠAPĄ

KELNIŲ IR BRUSLOTŲ 
ŠAPĄ

Abu departamentai yra 
padidinami. Yra vietos 
dėl operatorių ir rankų 
darbininkių visuose 
skyriuose. Nuolatinis 
darbas, 44 valandų sa
vaitė. Laikas ir pusė 

virtaikį.

THE ROYAL TAILORS
731 So. Wells St.

REIKALINGAS kriaučius prie vy
riško darbo. Ateikite prisirengę dir
bti.

JOS. MOCKUS
3216 So. Halsted St., Chirago.

KEIKIA DARBININKŲ
Reikalinga moteris prižiūrėjimui 

kūdikio melų ir pusės, kambarys ir 
valgis, taipgi ir primokėsiu. Malo
nėkite atsišaukti arba kurie jau
čiate kur galima gauti tokia motrį 
praneškite greitai.

KRAKAUSKAS
3051 So. Papler Avė. Chicago, III.

REIKIA tvirtų vaikų apie 16 'ki 
18 metų; gera mokestis.

11. .1. SACMBORGER and C.O.
1368 Blue Island Avė., ('.hicago.

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

ProgrejjH Hat Mfg. Co.
910 \Vest Jackson Blvd., Chicago. 

4-las floras.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA labai pigiai .veži

mas, “bogč”, “brička’ 3 setai pakin
kiu extra vienienai ir lt. Atsišaukite 
pažymėdami No 6 1739 So. llalsted 
St. ('.hicago, III.

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

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

KAS NORITE turėt gerų gyveni
mą nusipirkite šių studijų arba piky 
černę. Vėliausios mados įtaisymai 
Geroje kolionijoje. Netoli nuo 
Chicagos. Toje kolionijpje gyve
na viris 25000 gyventoju. Apie 6 
mylios scpiore nėra tokio biznio. 
Geras oras. Priežastis pardavimo 
— savininkas eina j kilų biznį. Sa
vininko i ičios giminės pailso biz
nyje — turiu eiti pagelbėti. Atsi
šaukite į

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

PARSIDUODA Gro.it‘'*nė ir smul
kių valgomų daiktų krautuvė. Biz
nis gerai išdirbtas, parduosiu pi
giai iš priežasties kad einu į kitų 
biznį.

Atsišaukite 1633 S. Jefferson St.. 
('hicago, III.

ANT PARDAVIMO grosernė ir bu- 
cernė 562 XV. 181h St. Lietuvių ir 
Lenkų apgyventoj vietoj. Atsišauki
te: 562 XV. IBth St., Chicago. III.

BARGENAS norintiems stoti j 
tiznį. Parduodu bučernę ir groser- 
nc. Biznis eina labai gerai. Iš
dubta ant cash. Nėra knygučių. 
Parduosiu pigiai. Pardavimo prie
žastį patirsite ant vietos. Atsišmi- 
Dte šiuo adresu 254 \Vest 51«t St., 
Tel. Boulevard 4114.

PARSIDUODA Bu\rnė ir groser
nė ir namus ir 2 mašinos. Je’tfu kas 
nori gali pirkti po vi^nų ir gali mal
inti ant rezidencijos. Atsišaukite.

K. JAMONTAS, 
1739 So. Halsted St., Chicago.

PARbAVIMUl harber shop ir 
‘nool room’ nigiai.
2252 West 22nd SI., Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARDAVIMUI 1918 modelis-()ver- 

land 5 nasažierių pasivažinėjimui 
karas. 3949 So. California Avė., 1-as 
flatas. Galima matyti bite kurį laikų.

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 2 akrų 

trąšios vaisingos žemės ant South 
Šitie daržu. Remia labai pigi. Klaus- 
kile Mr. Smith. Room 206, 219 So. 
Dearborn st., ('hicago.

RAKANDAI
TIKTAI ŠI MANĖSI

Už $60 nupirksi puikų tikros sku- 
ros seklyčios setų, vartotų tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
‘•eklyčios setu vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI
SIUNČIAMU UŽ DYKA. Priimsime 
I i bert v Bonds.
WESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 XV. Harrison st.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- 

lioinis nuo 10 iki 4 vai.
~FTTRA BARGENAS.

$200 (hibullu springsu Phonogra- 
fas, g.:iĮ:na visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekorda s ir dei
mantinę adata. Taipgi vėliausios 
mados lal andus > kambariams, 
arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas,, mie 
ganiojo kambario setas, davenport, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir tt. parduosiu už bile tei
singų pasiūlymų. Nepraleiskite šių 
bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA 4 kambarių rakau 
dai Parsiduoda pigiai, tik vienus 
metus vartoti. Atsišaukite 

ANTANAS BALSUS
3213 Ūme St., Imas floras

NAMĄI-ŽEM® ~

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

A. KASINSKAS, 
930 West 35th PI. Chicago. II).

PARSIDUODA naujas 6 kambarių 
namas su nuse akro geros žemės. 
Galima laikyti karvę, vištas Ir au
ginti daržoves. Visi patogumai, van
duo, gražioje vietoje, arti gatvekarių, 
Kaina $2.800.

J. TAMOŠAUSKIS
10512 So. May Street, ('hicago, I

NAMAI-ŽEME Į
PARSIDUODA septynių kambarių 

medinis namas, 8120 Kerfoot Avė-, 
nue akmeninis fundamentas i 

kar’tu oru šildomas, 50 pė
dų lotas, visi gatvės pataisymai ir 
apmokėta. Lietuvių apgyventa.! 
Kaina $3200. i

GEORGE BRINKMAN 
7910 llalsted St. ' ~ Chlcag), III.

..PARDAVIMUI 2 namai ant vieno 
loto. \rertas $5700.00. Parduodu už 
$4500.00 priežastis pardavimo bro
lis mirė, paliko didelę farnuj. Turiu 
išvažiuoti ir per šias dvi savaili turi 
bot parduota. Del platesnių žinių 
kreipkitės į J. Mikšis, 3826 l'merald 
Avė. Chicago, III.

PARSIDUODA 50X226 pėdas šiam* 
vakarinis kampas XV. 42 ir So. I'ran- 
cisco Avė.. Atsišaukite

J. SIIUBERT, 
20H) So. California Avė. Chicago.

Už cash, nėra agentų.

DTDZIAUSIS BARGENAS PAS MUS
Turim visokios kainos narnu: bran 

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

C SUROMSKT REAL ESTATE 
3316 So Halsted St Chicago

ARSI DUODA lotas geroje vieloje 
lel statymo namo. Parduosiu pi
giai, nes reikia pinigų.

VI?ADAS VILNIUS
3238 S. Halsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI namas ir 5 lotai. ; 
Rargenas. Atsišaukite į 5541 So. I 
Hamilton Avė., ('hicago. Tel. Pros j 
pect 2479.------------------------t----------------------

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

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

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

PASKOLOS-MORGEČI AI
ANTRAS MOR I GAGE.

AŠ turiu privatiškų Fondų dėl in- 
veslinimo į antrus mortgagius, duo- i 
du ant geru išhgu.

II.’V- MULKS.
Room 1117 llerris Trust Bldg. 
III XV. Monroe SI. Tel. Central 8830

iViOKYKLOS

r—
V nfl5TER SYSTEM _ J

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moterišką Apredaly. ■

Musų sistema ir ypatiškas mokini . 
mas padarys jus žinovu į trrnnpi j 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirprno-designing ir siuvime , 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės i

Elektra varomos mašinos musų ; 
siuvimo skyriuose. (

Jus esate užkviečiami apianicyt) h 
pamatyti musų mokyklą bile laiku • j 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi 
Iv madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOO1 

J. F. Kaanicka. Perdėtieu.
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

s, 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti sukuos už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, PirmininU

DRAUGIJOS IR ORGA-
— NIZACIJOS

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS

Pidomasifl Komitetas
A. Petratis, pirmininkas 

3343 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 yVinchester Avė.
J. Degutis, sekretorius

2228 Coblenz St.
Komiteto nariai:

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

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Valdyba 1919 metams

Ed. Čepulis, pirm.
4028 So Artesian Avė 

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

Ig. Žilinskas, nut. rašt
2351 Ilamburg St.

Frank Micklin, turtu rašt.
1906 So. Union Avė

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

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

Susirinkimai idsibuna kas antrą . 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Imą 
vai po pietų, Jul Malinausko svvtai 
nėję, 1843 So. Ilnlsled St

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA
APŠV1ETA 

Valdyba 1919 metų.

Pirmininkė M. Dundulienė, 
. 1915 So. llalsted St

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

Nutarimų raštininkė J. Pabarškienč,
2928 XV. 101h PI.

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

Iždininkė P. Balickicnė 
3543 So. Union Avė.

Kasos globėjos:
J. Baranauskienė, 3810 Lo\ve Avė.
A. Yuškienė, 3228 XV. 38th SI.
Maršalka K. IJrbenč, 

3313 Union Avė.
Knygė S. Slasiiikytė, 

3239 Emerald Avė.

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

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmą penktadienį I*'. She- 
dsvillo svetainėje, 341 E. Kensing- 
lon Avė., Kensington, III.

Valdyba 1919 metu:
Prpz. D. Shatkus,

213 E. Kensington Avė. 
Viee.prcz. Jonas XVilkas

206 E. 1161h St.
Iždininkas XV. Markauskas,

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

10IH So. XVentworlh Avė.
Tūrių Rasi. XV. Dargis

10520 So. State St.
Norintis prisirašyti atsilankykite 

j susirinkimą. Instojimas pagal am
žių ir konstitucijų.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
Valdyba 1919 —metų

Priminninkas Juozapas Rūta,
3131 So. l'merald Avė, 

Vice-pirmininkas Antanas Strolie,
2018 SoA Peoria St,

NuĮ. rašt Kazimieras Demereckis
3327 So XVallaee St

I'in. rašt, Vincentas Buiskas,
1520 — 49th Avė., Cicero, 

Knygų globėjai:
FY!iksas Ardriauskas

3121 So. Union Avė
Antanas Burba, 2947—XV. 391h St
Antanas Shimkus

4023 So. Montgomcry St 
Kasierius Antanas Antanailis

819 XVest 35th St.

RUBSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ
SKYRIAUS VALDYBA:

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 XV. I5th SI Cicero. III.

V Prusis, pirm, pageli),
1649 Girard St 

Ig. Žilinskas, Nut Rašt,
2351 Custer St, 

P. Galskis, F'in. Raštininkas,
1356- lloyne Avenue.

J. Katilius. Kasierius,
1685 Milwaukce Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmčnesis 
pirmų pėtnyčią 7:30 valandą vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie put Milwaukee avenue

Lietuvių Kriaučių Kliubo Savitar
pinės Pašelpos, valdyba 1919 metų.

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

I'el. Brazis, vice-pirmininkas.
2420 N. Marshfield Avė. 

J. Kalpokas, nutarimu raštininkas
1839 yVabansia Avė.

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

Just. Antanavičių, iždininkas.
1719 Eilėn St.

II. Rauskiniutč. kent. rašt.
1652 yVabansia Avė. 

I'r. Kasitdis ir J. Valiulis, iždo glob. 
J. Dauginis, maršalka.
G. H. Moldenhaucr, dak. kvotėjas.

1554 XV. Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redų kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 yVabansia Avė.

VALDYBA 1919 METAMS:

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

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

L Kalpokas, nut. raštininkas
1839 yVabansia Avė. 

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

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

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

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

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

1739 S. Halsted St.

NAUJA VALDYBA DRAUGYSTES 
LIETUVOS BALSAS.

Kenosha, Wis.
1919 metams

Pirm., Kaz. Brazevičius,
402 Lincoln Street 

Viee-pirm., Ig. Jaseliunas,
960 Jenne Street.

Prot. sekr., Jonas Sereikis,
960 Jenne Street 

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

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

Iždo globėjai:
Juozas Poška,

809 Albert Street 
M. Songaila,

653 Markei Street
Maršalkos:

Jonas Kasiulis, 
653 Gardeli Street

M. NekruŠns,
420 Orange Street

Teisėjas Antanas Bubele,
313 Quince Street 

VėliavRnešfai:
Juozas Jurevičius.

152 Main Street
Petras Milauskas.

R. 1 Box 56

Durininkai:
N. Jannvičia, 

614 Market Streel
Ben. Končius,

274 N. ('.hicago Streel

Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliub< 
valdyba 1919 metams:

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

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

K. .1. Petroks, Nut. Rašt.
3122 So. Lowe avė

J. Gustaitis, fin. rašt.
2856 W. 38 1’1

J. Žilvitis, ižu.
t 841 XV. 33 st

S. L. A. 55 K|>. W. PULLMAN, ll.L. 
Valdyba 1919 m. ir jų adresai

Kažys Mnčiulskis, pirm.
11927 Union Avė.

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

Ona Mačiulskienė, nut. rašt.
11927 Union Avė. 

Andrius Statkus, turtų rašt.
120 Union Avė. 

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

Stasys Boreika, duoklerįinkis
11826 Lowe Avė. 

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

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

Petras Laukis, durininkas, 
12143 Grcen St. 

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

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

D. Shatkus, pirmininkas,
344 E. 116 Str

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

K. Baltremas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė.

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

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė.

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

Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų 
Pašelpinio Kliubo valdyba 1919 me
tams:

N. XV;limaitis, pirmininkas
3154 Douglas Blvd. 

Juozapas Užubalis, pirm, pageli).
2911 XV. Adams St.

Fabijonas Striško, nut rašt., 
4255 Riehmond St.

Xrincentas Manikas, F'in. rašt.
2839 XV 40th St. 

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

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

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

Nauji Valdyba:
J. Zautras, pirm.,

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

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

731 XV. 18 St.
F. Girdwainis, F'in. rašt.

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

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

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

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

H. Labanauskas, Pirm., 
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė 

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct 

Juozas Baubonis, F'in. sekr.
726 Park Avė 

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė.

Juozas Sokelis, iždo glob.
1934 Cacc A Ve., Racine, XVis.

Juozas Vaičiulis. Iždo glob., į 
447 N. Pleasant Strdpf

Vladas Bielskis, Organiz., 
r 267 Milsvaukce avė

J. N. Pult, Daktaras Kvot.
165 Main Streel 

Metiniai komitetai VI. Bielskis i' 
Juozas Vaičiulis.

Rytmetinės žvaigždės Pašalpos ir 
pasilinksminimo Kliubo valdyba:

J. Chepaitis, pirmininkas, 
1661 N. Oakley Blvd.

T. Sabiecki, pirm, pagelbininkas, 
2042 Homer str.

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

J. Rasimas, iždininkas,
1845 N. Hoyne Avenue 

J. Kitchas, finansų raštininkas,
3646 Hamilton Avenue.

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

('TCFRO LIET. VYRŲ IR MOTERŲ 
APŠV1ETOS DR-JOS NAUJOJI

VALDYBA

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

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

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

V. Shileika. Fin. sekr., /.
1409 So. 49 avė., Cicięro, III.

M. Bartkienė, I/.d.,
1500 So. 48 Ct., Cicero, III.

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rnin paipas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius biekinius darbus.

Darbusgyužimu visose dalyse Chi
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis Žmo
gus reikalingas, kreipkitės

L1THUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Shecl Metai Worka
2106 XV, 24th M Tel Canal 4802

DRAUGIJOS
Iždo globėjai: V. Stanislovaitė, 

1334 So. 48 avė., Cicero, IIJ.; A. Do- 
čkienč, 1225 So, 50 avė., Cicero, III.; 
.1. Marazas, 1530 So. 49 avė., Cice
ro, III.
T. Bartkus, maršalka,

1500 So. 48 Ct., Cicero, III. 
C. Tuskienis, Org. Užžiur.,

1225 So. 50 avė., Cicero, III.

LIET. MYL. DR-STĖS VALDYBA 
1919 METAMS.

J llOAii I i JI m.,

709 XV. 34 st. 
Antanas Strole, Pirm, pag.,
. 2018 So. Peoria st.
Kaz. Demereckis, Nut. rašt.,

3338 So. AuŪurn avė. 
Vinc. Buiskas, Fin. rašt., /

1520 So. 49 avė.,/Cicero, III. 
I'el. Ardžiauskas, Kontr. rašt..

3424 So. Union avė. 
Ant. Sinkus, I kasos glob.,

4025 Montgomery St. 
Ant. Burba, II kas. glob.,

2947 XV. 39th St. 
Kaz. Vaitkus, Maršalka,

833 XV. 33rd Place 
Ant. Antanaitis, Iždin.

819 XV. 35th Street 
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

subatos vakarą kiekvieno mėnesio, 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Aulnirn avė., Chicago, III.

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

Juozas Bukauskas, pirm.,
1424 S. lOth st.

I'r, Makarevičia, Pirm, pad.,
1618 Huoron avė.

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

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

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

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

Ittoz. Svitlauskas, Iždo glob.,
’623 Indiana avė.

Jurgis Montvila, Maršalka,
1336 Erie avė.

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

DR-TfS MEILĖS LIET. AMERIKOJ
• VALDYBA (CICERO, ILL.):

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

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

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

555 XV. 14th St. City. 
Juozapas Švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekunas, 
Antanas žičkus, pirmas maršalka, 
Geo. M. Chcrnauckas, antras marš., 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

“NAUJIENŲ“ STOTIS
Gatvių kampai kur visados galima 

gaut Naujienas nusipirkti.

VJDURM4ESTYJ:
Madison ir Franklin, SXX* kampas 
Madison ir XVcll, NXV 
Madison ir State, NW 
Adams ir La Šalie, NXXr 
Vau Buren ir Franklin, NXXr 
Vau Buren ir XVells. SXV 
Vau Buren ir Clark. SXV 
Van Buren ir State. SXXF 
Harrison ir XX’abash, NXXr 
18th ir State. NXV

SOUTH SIDE 
Halsted ir Madison, NXV 
Halsted ir Jackson, NXV 
Halsted ir Van Buren, SXV 
Halsted ir 12lh, NE 
12th ir Jefferson, NE 
Halsted ir MaxxVe)l. SE ir NE 
Halsted ir 14th, NE 
Halsted ir 18th. SXV 
Halsted ir Archer. NXXF 
Halsted ir 31 st. NXV 
Halsted ir 35th. NXV 
Halsted ir 42nd SXV 
Halsted ir 47th, SXV ir NE 
Halsted ir 51st, SE 
XVentworth ir 35th. SE 
XXrentwotrh ir 47th, SXV

• Ashland ir 35th, SE
NORTH SIDE 

Milwaukee ir Paulina, NXV 
Milwauktec ir Lincoln, SE , 
Milwaukee ir Roby. NE ir NW 
Milwaukee ir VVeštern, SE

WEST SIDE 
Blue Island ir Western, NXXr 
Leavitt ir 22nd, NXV

T0WN O F LAKE
Ashland ir 47th, NE. Gross Avė. 
Halsted ir 47th, SW ir NE 
Agentai ir šiaip kitos stotįs bus 

paskelbta vėliau.

G E B B. Naujienų skai
tytojos ir skaitytojai 

prašomi pirkinių reikalais 
eiti į tas sankrovas, kurios 
skelbiasi Naujienose.




