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NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephone Canal 1594

True trnnslntion filed with Ihe post- ninster at Chicago, III. May 30, 1919 
as reųuired hy the act of Oct. 6, 1917

Fiume bus nepriklausomu 
miestu

čius nuo Trieste) pavesti Itali
jai, kuri atsižada savo teisių 
prie kitų dalių Dalmatijos pa
kraščio ir jo žemių.

3. Italija gaus strategiškas sa
las Chcrso, Lussin, ir Lissia, 
Adriatiko su gretimomis salo
mis.

BOKsaa

skolinga Ąmerikos valdžiai $4,- 
260.000,006. o įvairus Anų de
partamentai skolingi Anglijos 
departamentams $210,(MM),600, Į 
taip kad Anglija skolinga Ame
rikai apie $4,050,000,000. i

Ti nę friov loHnp filed wllh Ihe

NAUJIENOS
1739 Š. Halsted Street, Chicago, minėki 

Telephoie Caaal IBM

Užpuolimas ant prakalbu
NUTARĖ STREIKUOTI.

Vokietija padavė savo 
atsakymą

tų lyga suteikia Italijai manda
tą ant Albanijos, kuomet Lon
dono sutartis užtikrino Italijai 
tik savo įtekinę ant jos.

iinaster ai Chicago, III. May 30, 1919 
as re<|uirc

80 AMERIKIEČIŲ ŽUVO
EKSPLOZIJOJ.

>e aer of Oct. i>, 1917

LONDONAS, geg. 29. — Iš 
priežasties gaisro name, užimto 
amerikiečių kareiviu, Coblenz 
distrikte ir eksplozijos amuni-

Graikai veržiasi Turkijori
Villistai paskelbė savo prezidentų Mexikoj

ITALIJA NEGAUS FIUME; 
BUS NEPRIKLAUSOMU 

MIESTU.

Vokietija prinsiuntė savo atsa
kymą į taikos sąlygas.

PARYŽIUS, geg. 2 .—Temps 
sako, kad prezidentas Wilsonas 
užgirė susitarimą Adriatiko 
klausime, kurį priėmė Italijos 
premieras Orlando. Tikimąsi, 
kad šiandie prezidentas -turės 
konferenciją su jugo-slavų dele
gatais.

PARYŽIUS, geg. 29. — Aug- 
štuosc rateliuose pasakyta šįryt, 
kad susitaikymas Adriatiko kla
usime yra tikru, išpriežasties ta
rybų vakar dieną ir vakare. Su
lig to susitaikimo, Fiuinc pa
tampa nepriklausomu miestu. 
Italija gaus niekurias Dalmati
jos salas, bet, kaip sprendžiama, 
ji negaus Žara ir Sebeniko.

Vokiečiai atsakė.

PARYžIUS, geg. 29. — Vokie
tijos kontr-pasiulymai į taikos 
sutartį šiandie tapo įteikti talki
ninkų ir susivienijusių valsty
bių atstovams, vokiečių kalboj, 
šiąnakt pora vertėjų, dirba ant 
teksto, kad išvertus jį į anglų 
ir franeuzų kalbas. Priešo at
sakymas apimantis 108 “type- 
\vrituotii” puslapių tapo įteiktas 
paskutinėj valandoj.

Paviršutinis peržiūrėjimas 
vokiečių teksto, sakoma, sutin
ka su neoficialiais pranešimais 
iš Berlino ir Versaillles apie prie 
šo poziciją įvairiuose klausi
muose talkininkų sutartyj. Vy
riausiu reikalavimu, kaip sprcn-« 
džiama, yra, kad neutralu ar

t i ir nuspręsti daugelį svarbes
nių klausimų.

Vokiečiai galbūt gaus dvi dienas 
pasirašymui.

Tinę hansInHon filed wHh Ihe po^l- 
inaster at Chicago, III. May 30, 1919 
as rcųuired by the act of ()i t. 6,1917

GRAIKALITALAI VERŽIASI ' cijos sandėlyj vakar, pasak ži- 
iš Cologne, 80 kareivių prapuo-PRIEŠ TURKUS.

PARYŽIUS, geg. 28. — Nauja, 
karė išsivystė, rytuose, kur 
graikai ir italai eina prieš tur
kus. Einantįs iš Smyrnos grai
kai užėmė Afium-Karahissar, o 
Adalijoj išsodinta italų kavale
rija pasiekė Koniah, perkirsda- 
ina Bagdado geležinkelį dviejo
se vietose.

Dizorganizuoti likučiai seno
sios turkų armijos bandė pasi
priešinti graikų ir italų besiver- 
žimui, bet iškilusiuose susirėmi
muose aplaižė vien nuostolių, 
ypač turkai..

True translnlion filed wilh Ihe post- 
master at Chicatfo, III. Mav 30, 1919 
as re<|uired bv the act of Oct. 6,1917

Šveicarija talkininkaus
—“ne.”

Velėsnė žinia sako, kad gais
ras ir eksplozija ištiko arti Ba
varijos Palatine rubežiaus, fra
neuzų okupacijos apygardoj.

VILLISTAI PASKELBĖ SAVO 
PREZIDENTĄ.

J. Bagočius sumuštas
vakar vakare, kuriame kalbė-Į ---------------------------------------
jo Winnipego streiko komiteto bet kam siunti jį šion (Chica- 
atstovai, vienbalsiai tapo nutar- ' .....”
ta paskelbti generalį streiką, pa- 
rėmiiniui Winnipego darbinin
kų.

Streikieriai užsidės savo 
skalbyklą. •

suformuluoti kontr-pasiulymai 
tapo įteikti Francijds valdžiai. 
Pasiūlymai galbūt bus svarsto
mi taikos konferencijos tarybos 
keturių šio ryto poaėdyj.

Atsakymas yra parašytas vo
kiečių kalboj ir turi tokį ant- 
balvį: “Vokiečių delegacijos pa
stabos apie taikos sąlygas.**

Baronas von L-rsner iš vckie» 
čių delegacijos neformaliai įtei
kė užbaigtus kontr-pasiulymus 
pulk. Henry, franeuzų tarpinin- 
kystės oficicriui, šiandie 12:20 
valanda. Vokiečiai paaiškino, 
kad nebuvo laiko vertiniams, 
kurie bus pasiųsti vėliau. Talki
ninkų vertėjai pradėjo darbą.

Užvedantis kontr-pasiulymo 
raštas nėra surištas ir kampų 
sagutės laiko 116 puslapius.

Ministeriai Landsberg ir Gies- 
berts iš vokiečių delegacijos šią
nakt išvažiuos į Berliną. Gra
fas von Brockdorff-Kanzau, de
legacijos j|irn^in!inkas pasiliks, 
kadangi jis turi pasirašyti (’.ar 
po t rėja ta notų, kurios bus p r- 
duotos taikos konferencijos sek
retoriams.

Vilkininmas su Austrija.
Kada taikos konferencija su

sirinko pilname posėdyje šian- 
<|ie po piet išklausyti Austirjos 
taikos sąlygas, buvo paskelbta, 
kad sutartis dar nėra užbaigta. 
Todėl tapo nutarat atidėti po .c- 
dį iki panedėlio, kada bus pri-

PARYŽIUS, geg. 29. — Kopi-Į 
x w >/, 1 r • Al it Ir •% 4 x 4 < ajos vokiečių kontr-pasiulimų ta

po įteiktos taikos konferencijos 
nariams tuoj po piet šiandie. Di
dieji keturi tuoj pradėjo svars
tyti dokumentą ir taikos komisi
jos ekspertai liko pašaukti pa
gelbėt i-su forui ui uoli talkininkų 
atsakymą, kurisf tikimąsi bus 
įteiktas vokiečių delegatams lai
ke sekamų kelių dienų,.

Atsakyme, kaip sprendžiama, 
bus keletą svarbių atmainymų 
pirmesnių sąlygų, bet jisi užda
rys duris tolimesnėms taryboms

mimui. Manoma, kad tas lai
kas nebus ilgesnis, kaip 48 va
landos.

Talkininkų komisijos nariai 
jaučia didelį neužsigančdinimą 
vokiečių nemandagumu, paskel
biant viešai kontr-pasiulimus 
pirmiau negu jie buvo gauti kon 
ferencijos.

r> i»c Iranslntion filed vil!i the pnst- 
master at Chicago, III. May 30, 1919 
iš reųuired by the net of Oct. 6,1917

KĄ GAUS ITALIJA.

Italija gaus Albaniją ir keletą 
salų.

PARYŽIUS, geg. 29. — Pa
sak Temps svarbesniais dalykais 
susitarime, apie Fiume yra se
kami:

1. Fiume neskaitant Susbark 
priemiesčio sudaro su apygar
da į vakarus nepriklausomą val
stybę po tautų lyga. Ta valsty
bė bus apsupta Italijos ir turės 
geležinkelį iš Fiume į Laibach.

2. Žara (Dalmatijos sostinė)

GENEVA, geg. 29. — ^Veica-' 
rijos valdžia nutarė atsakyti ne
gatyviai (ne) į talkininkų notą 
kaslink Vokietijos blokados, jei 
Vokietija atsisakytų 'pasirašyti 
po taikos sutartim. Skaitoma, 
kad jos išpildymas \ sulaužytų 
Šveicarijos neutralitetą.

(Keletą dienų atgal talkinin
kai ir susivienijusios valstybės 
pasiuntė paklausimą Šveicarijos 
valdžiai, ar ji duotų užtikrini
mą embargo ant maisto ir žalių
jų medegi\ jei blokada prieš Vo
kietiją butų atnaujinta. Pas
kiau žinios sakė, kad tas paklau
simas iššaukė protestų audrą 
Šveicarijos presoje).

WASHJNGT()N, geg. 29. 
Neoficialiai, bet iš ištikimų šal
tinių pranešama, kad Vilios pa
sekėjai geguž. 22 d. Parral mies
te paskelbė Filipe Angeles laiki
nu Mexikos prezidentu ir kar
tu Francisco Vilią tapo padary
tas laikinu karės ministeriu,

Angeles yra vienas geriausiai 
žinomų meksikiečių. užrubežyj, 
karės laiku buvo inspektorių iš
dirbamos Suv. Valstijos amuni
cijos dėl Franęijos ir kartą bu
vo nužymėtas Niagara Falls kon 
ferencijos, kaipo tinkamiausias 
žmogus į Mexįkos prezidentus.

Triic Irnnsl'Olnn filed wilh the pnst- 
inaster at Chicago, III. May 30, 1919 
as reąiiircd by the act of Oct. 6,1917

198 VOKIEČIŲ SUBMARINOS 
SUNAIKINTOS.

000 jurininkų žuvo; daugelis 
išėjo iš proto.

BASEL, geg. 29.—Pasak Ber
lino Vossisehe Zeitung, Vokieti
ja neteko laike karės 198 sub 

1 -marinų. I tą skaičių įeina 7 in
ternuotos svetimuose portuose 
ir 14 sunaikintą jų pačių įgulų.

True translMion filed with Ihp pnst- Daugiau kaip 3,660 jurininkų žu 
imaster at Chicatfo, III. May 39, 19-9 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

LENKIJA SIUNTINĖJA 
AMBASADORIUS.

vo paskendus submarinoms, 
kuomet keli tūkstančiai subina- 
rinų įgulų išėjo, iš proto ir yra 
sutalpinti beprotnamiuose.

TEBBĘ HAUTE. 140 skal
byklų darbininkų, kurie sustrei
kavo, kada jų reikalavimai pa
kėlimo algos ir sutrumpinimo 
darbo valandų tapo atmesti, da
bar nutarė suorgainzuoti koope- 
ratyvę skalbyklą. Unija tą 
gsnį užgyrė. 4 skalbyklos 
vi uždarytos.

gos) pusėn.
Jis taipgi patraukė teisman ir 

reikalauja $160,600 atlyginimo 
iš Chicago Bar Association (ad
vokatų draugijos), narių skun
do komiteto ir to komiteto ad
vokatų John L. Gogle ir Clair E. 
More. Jie reikalavo iš teismo, 
kad butų atimtos teises Metzeh 
advokatauti.

Lietuvių juoda 
šimčiai veikia

Užpuolė laisvamanių prakalbas 
ant Town of I^ake ir sumušė 

kalbėtoją ir keletą 
Žmonių *

šuo išgelbėjo.

zin- 
sto-

GALBŪT ŠIANDIE ATSKRIS 
Į ANGLIJĄ.

BREST, geg. 29. — Amerikos 
hydroplanas NC-4, jei tik oras 
leis, ryto išskristi iš Lisabonos, 
Portugalijoj, į Plymouth, Ang
lijoj. Aviatoriai nori atskristi 
į Angliją puošt avių dienoj.

Vestuvės virš debesų.

WĄSHINGTON, geg. 29.
šiandie Houston. Tex. įvyko įdo
mios vestuvės. Ceremonijos 
buvo atliekamos ne kur-nors 
bažnyčioj, ar teisme, bet virš de
besų. Vedė — armijos lieut. Ro- 
bert Meade su p-le M. Dumont 
iš Cincinnati. Armijos kunigas, 
broliai ir pamergės visi iškįlo 
aeroplanu virš debesų ir ten ku
nigas surišo jaunavedžius “ne- 
atmegamu mazgu.”

Sakoma, kad lai buvo pirmos 
vestuvės ore. •

3 ŽMONĖS UŽMUŠTI.

LACONIA, N. H., geg. 29.
W. G. Richardson, jo sūnūs ir 
viena mergina liko užmušti ant 
vietos traukiniui užgavus jų au
tomobiliu,. Kitas vaikas sun- 

sužeistas.kini

ST. LOUIS.
gėrė apvirtus valčiai Čahokia u- 
pelyj arti Allen Park. Su jais 
buvo viena moteris, bet ją nu
tvėrė šuo ir išvilko ant kranto.

CHICAGO. — Lietuvių juoda
šimčiai veikia. Jie pradėjo sa- 

( vo nedorą, bjaurų, tamsų, tik
rąjį juodašimtiškąjį veikimą — 

Du vyrai pri- vnĮ<ar< kada jie ant To\vn of La
ke užpuolė ant Lietuvių Laisva
manių Federacijos prakalbų J. 
J. Elias svetainėj, prie 46 ir 
Wood gatvių, priešais “Draugo”

Uždarė banką.
DENVER, Col^: — Valstijos 

bankų komisiųdierius paėmė į 
savo tai 
Co., turėjusį 
tų. Banko 
vęs valstijos 
rado kuro administratorius.

ity Bank & Trust 
$1,076,408 depazi- 
prezidentu yra bu- 
iždininkas ir Colo-

Nežinoma liga.

PORTLAND, Ore., geg. 28. —

ėmė Waverly kūdikių namą. 1 
kūdikių jau mirė, o 21 sergu, i: 
kurių 12 galbūt mirs.

MOTERIS KALTINAMOS Už 
KLASTOS RINKIMUOSE.

PARYŽIUS, geg. 29. — Pasak 
Varšuvos žinios, princas Kazys 
Lubomirski tapo paskirtas Len
kijos ambasadorių Suv. Valsti
jose. Kitas ambasadorius yra: 
R. V. Dmowski Paryžiuje; Sow- 
bek — Londone; Kowulski — 
prie Vatikano; grafas Adomas 
Tarnowski von Tarnotv — To
kio.

True transhifion filed with Ihe post- 
inaster ai Chicago, III. May 30, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 0,1917

ČERNOGORIJA PRIPAŽINO 
KOLČIAKO VALDŽIĄ.

PARYŽIUS, geg. 29. Černogo- 
rijos karališkoji valdžia paskel
bė, kad ji pripažino admirolą 
Kolčiaką kaipo galvą didžiosios 
Rusijos valdžios.

True trenslntion filed wi’h the post- 
master at Chicago, III. May 30, 1919 
as reąuired by the act of Oct, H, 1917

Anglija skolinga Amerikai 
$4,000,000,000

Darbininkų kova
CALGARY STREIKUOJA.

Edmontone tik streikieriai 
gauna maistą.

CALGARY, Sask., geg. 29. — 
Paskelbta, kad geležinkelių dar
bininkai nutapė prisidėti prie 

streiko. Elaktro-technikai tele
grafistai ir telefono operuotojai 
nutarė nestreikuoti.

Sąlygos Edmonton, Altą, kur 
yra generalis streikas, parėmi
mui Winnipego streiko darosi 
rūstesnėmis. Ten, kaip prane
šama, duona ir pienas yra pris
tatomi tik streikieriams.

Nori išvengti streiko.

Kita priežastim atidėjimo pil
no posėdžio buvo prašymas ma
žesniųjų tautų, ypač Balkanų* 
valstybių, kad joms butu duota ir Sebeniko (170 myl. į pietry- bute, kad dabar Anglijos valdžia streiko.

TORONTO, Ont„ geg. 29. — 
Čia ryto ryte bus paskelbtas vi
suotinas streikas. Valdžia visais 
budais rūpinasi neprileisti prie 
jo. Premieras Borden pasišau
kė delegaciją iš Toronto, kad

NUŠOVĖ PAČIĄ.

CHICAGO. — Saliuninkas len 
kas Ignac P. Koscierzna, 1924 
Hervey St. vakar savo karčia- 
moje, manoma, laike barnių, 
nušovė savo pačią ir paskui pats 
nusišovė. Keletą mėnesių atgal 
jis irgi šovė į savo pačią, bet ta
da nepataikė.

15 metų jo tėvas' irgi bandė 
nušauti savo pačią, o paskui pats 
nusišovė.

Traukia teisman.

L.CHICAGO, — Adv. John 
Metzeh, kurį virš metų atgal 
“patriotingieji” Staunton, 111. 
atgaleiviai išsmalavo ir apibėrė 
plunksnomis, kada jis atvažia
vo ginti peržengusįjį špionažo į- 
statymą žmogų, dabar patraukė 
teismas teisėją Ch. A. Thmop- 
son iš apeliacijų teismo ir advo
katus Frank M. Fairfield ir El- 
mer Brothers ir reikalauja iš jų 
$75,666 atlyginimo. Jie, teisė
jo sumanymu pasiuntė Staun to
nai! sekamą telegramą: “Išsma-

LONDONAS, geg. 29 — J.
Austen Chamberlain, iždo katih
eteris, šiandie paskelbė atstovų sų ja pasitarus kaip išvengus to lavintas nuoširdžiai užginamas 

Chicagos teisėjų ir advokatų,

Devyniolika teisėjų ir rasti 
ninku lapkričio 5 d. rinkimuose, 
įskaitant tris moteris, tapo ap
kaltinti Hoyne-Brundage lapkri 
čio didžiojo posėdininkų teisme 
suokalbiu klaidingai suskaityti 
balsus pirmoje, trečioje, ketvir
toje ir šeštoje vardose.

Apkaltinimu^ įteikta teisėjui 
Thcodore Brentano; jie yra pa
matuojami priparodymais sura
stais oficialiai beskaitant balsu? 
pas teisėją Foel. Kiekvienam 
kaltinamųjų paskirta kaucija 
$1,500.

Ten kalbėjo advokatas F. J. 
Bagočius iš So. Boston ir P. Du- 
bickas.

Kada adv. F. J. Bagočius pa
baigė savo prakalbą, salėj urnai 
liko užgesintos šviesos, prie est
rados pripuolė nežinomi, kadan
gi patamsyj negalima buvo jų į- 
.matyti, žmonės ir sumušė patį 
kalbėtoją — d. F. J. Bagočių, ir 
keletą kitų žmonių. F. J. Bago
čius gana sunkiai sumuštas, 
jam kokiuo tai įnagiu pataiky
ta į smilkinį ir liko prisvaigin- 
tas.

Juodašimčiai, matyt, buvo ge
rai susiorganizavę ir iškalno pri
sirengę padaryti pogromą. Kas 
suorganizavo tą pgoromą, ko
kiuo tikslu ir iš kokio abaza lic 
juodašimčiai paeina — nesun
ku atspėti.

ja — tokiais savo užpuolimais 
jie nesustabdys laisvosios min
ties žmonių veikimo, — savo už
puolimu jie dar aiškiau parodė 
savo veidą ir savo darbais pri- 
rodė, kad jie, nors kartais ir do

I>‘

IŠMESTIEJI MOKYKLŲ 
VIRŠININKAI EINA 

TIESON.
Išvarytieji švietimo komisijos 

viršininkai žada tuojaus užvest 
kovą teisme.

Vakar po pietų jų advokatas, 
kuris taipgi yra vienu išmestų
jų viršininkų, kreipėsi į valsti
jos prokurorą, prašydamas, kad 
jis pasirašytų po informacija 
leidžiančia prašyti teismo, kac 
jis nusprętų kuriems viršinin
kams priklauso vietos.

vo veikime, savo darbuose yra 
tihri juodašimčiai ir niekas dau
giai!, kaip juodašimčiai.

Pažangieji žmonės dabar tu 
ri dar labiau sukursti kovon su 
tais juodašimčiais ir suremti 
juos iš visų pusių.

(Ryto tilps platesnis aprašy
mas tų juodašimčių užpuolimo 
ant prakalbu).

Laimėjo $50,000 už 
išsmalavimą.

SAN. ANTONIO, Tex. — Go- 
veda žmonių iš Luding, Cald- 
well paviete, 1918 m. sugriebė 
W. E. Kellar, išsmalavo jį, api
bėre plunksnomis ir išvarė iš pa 
virto, kaipo “išdaviką.” Kellar

Vakar majoras Thompsonas 
užreiškė, kad skubinama vykin
ti pienai įtaisymui Grant Parke 
milijoninės stadijos — žaidimui 
vietos. South Parko komisinin- 
kai sutiko išleisti popierius už
traukimui reikalingos skolos ir 
bankai apsiėmė pardavinėti juos 
neimdami jokio komiŠino.

teisman, reikalaudamas iš jų 
$500,000. Dabar distrikto teis
mas priteisė, kad tie užpuolikai 
turi atlyginti Keliami $50,000.

* 'K

Moteris kaltinamos žmog
žudystėje.

ORAS.

Giedra šiandie; ryto išdalies 
apsiniaukę ir dar šilčiau.

Saulė teka 5:17 vai., leidžia
si 8:18 valandą.

CHICAGO. — Mrs. Graceį 
Strang, motina 4 vaikų, tapo a- 
reštuota ir pasodinta Wauke- 
gan kalėjime. Ji yra kaltinama 
nunuodijime savo vyro, nes ji 
turėjusi meiliškų ryšių su kitu 
vyru. Ji ginasi.

į Š A ;•,& ■ - - it,-„; jį, Hiiįttii'
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11037 Michigan Avė., Košei and.

Programas bus trumpas, bet žingeidus, nes jame dalyvaus ga
biausios Chicagos spėkos: dainininkai, monologislai, kun. Bim
ba, davatka su visom brostvom ir kiti.. Kalbės adv. F. J. BA- 
GOČ1US irT. J. KUČINSKAS, Adus universiteto studentas. Po 
programų šokiai iki vidurnakčio.rengia LIETUVIU LAISVAMANIU FEDERACIJA

Pėtnyčioj, Gegužio 30, 1919(DECORATION DAY) Pradžia 6 vai. vakare. fažanga 50 centų
Kviečiame visus atsilankyti į šį vakarą, nes tai bus pirmas 

tokis vakaras Bosclande. Kviečia KOMITETAS.

Truc translation Hled vvith the post- 
nuister at Chicago, III. May 30, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(žinios International Labor 
News Service)

mili

ANGLIJA.
Milijonas be darbo.

Ix>ndonas. — Suviršum 
jonus žmonių čia dabar yra be
dailiu, o iš tų 1000,000 yra bovel 
uos apskrityj. Suprantama, 
darbininkų vadovai ir amutiniai 
lunijistai visur reikalauja, kad 
valdžia organizuotą gaminimą

ir visiKMuenintų pramonę, vie
toje ką bedavįnėja bedarbiams 
almužnas.

Yra nurodinėjama, kad visa
me pasaulyje jaučiama truku
mas reikalingų daiktų, kuomet 
dirbtuvės stovi dykos, kad nieko 
nedaroma įvykinimui sumany
tųjų pienų namus statyti, mies
tams taisyti, miškams auginti, 
žemei dirbti su intensyvumu, ir 
kad keliaujanti visuomenė di
delius nepatogumus sutinka dėl 
transporto patogumų stokos,kur 
tūkstančiai bedarbių galėtų, tai
syti vagonus ir surengti dau
giau traukinių bei dūdų, ir tt.

Paskutines Prakalbos
Kalbės garsus kalbėtojas iš Naujos Anglijos advoka

tas F. J. BAGOČIUS.
įteigia LIET. LAISVAMANIŲ FEDERACIJA

Subatoje,

Gegužio 
31,19

Mildos Svet.
Pradžia 7 vai. vakare.

Inžanga 15 centų

Draugai nei vienas nepraleiskite šių prakalbą, nes turė
site progų išgirsti prakalbų garsiausio kalbėtojo Amerikoj.

► - ---------  ----- -------------- i .......   ■<
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Kepėjai, vis tiązdiuanii grąžini 
ui u naktinio dufbo, kaįp veik 
įsakai draulžigntis pnrdavinėji- 
mą šviežios duonos bus atšauk
tas, nusprendė išeiti visuotinau 
straikan, jei1 naktinis darbas ko
kiame šalies krašte butų pradė
tas. Tas atimtų-duoną visoj ša
lyj, bet taipgi suteiktų nemažą 
užuojantą, nes išvestų į aikštę 
neteisingas sąlygas kepėjų nak
tinio darbo, Nesusipratimas 
tarp elektriniukŲi ir darbdavių, 
pagimklžiuslis lokautą, ftaiiigi 
pagrūmos šviesai artimoje atei
tyje-

Kruvinos angį į s. •

Auglinč komisija pradėjo sa
vo posėdžius ir Bobert Smillic 
padarė sensaciją, pareikalauda
mas priparodymų iš nekuriu ka
syklų savininkų, tarp kurių ke
li yra perai. Tai bus gražu žiū
rėti, kaip šitie magnatai susi
durs su mitriuoju škotu taip pui 
kiai gynusiu reikalus darbinin
kų, dirbančių ir statančią pavo
jau savo gyvastis po žeme. įdo
mias skaitliues apie nelaimes pa
duoda Sidney Webb, išdedamas

apskričių valsčių ir parapijų 
tarybas ir globėjų valdybas. Ši
tas darbininkų judėjimas vietų 
valdžiose nebuvo girdėtas pir
miau*. Jei tie, kurie betiksliai 
priešinasi bolševizmui, žinotų 
bolševizmo ypatybes, tai šitame 
pasekmingame darbininką ju
dėjime vietų apskričiuose ir su
lyginamai aiškiame jų nepaisi- 
nime. paskutiniuose rinkiniuose 
parlamentai! jie pamatytų tikrų 
norą decentralizuoti valdžią, o 
decentralizacija yra pamatu bol
ševizmo sistemai.

Antras Didelis Piknikas
Rengia Lietuvių Baltos žvaigždės Pašelpinis Kliubas
NEDĖLIOJĘ; BIRŽELIO-JŲNE 1 DIENA, 1919

Pradžia 9 vai. ryte Muzykė F. J. Jereck. Tikietas 35c ypatai.
STICKNEY PARK DARŽE, LYONS, ILLINOIS

Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

jas kas dėl butų, priverstinės 
kareivyslės panaikinimo, moti
nų užlaikymo prieš pagimdymą 
ir po pagimdymui, škotų, strai- 
kininkų ir visų kitų sąžiningų

lų suvisuomenijimui. Pereitą 
savaitę jis pasakė, kad be dide
lių ekspliozijų vidutiniai butų 
3,000 sunkių sužeidimą (25 mir
tini). Didėsės Britanijos kasy
klose. Vien nugriuvimai šonų ar 
lubų suteikia 000 mirčių ir 6,000 
sunkių sužeidimų kas metas, o 
daugiau kaip 25,000 vyrų ir vai
kų būva suluošinami ar sutrina
mi (suviršum 200 užmuštų) 
nuo karų .po žeme?

Darbininkai laimėjo vietų 
rinkimus.

Visoj šalyj šimtai darbininkų 
vyrų ir motorų tapo išrinkti į J

AIRIJA.
Dublin. — Sinn Feinų vadas 

nesenai suteikė įdomių skaitli
nių savo kalboje pasakytoje 
“Dail Eireann’e” (airių Sinn 
Feinn’ų narių išriktame seime 
Dubline). Tos skaitlines lie
čia oficialius veiklumus 1917 ir 
1918 m. ir jos taai dvejais metais- išnaudojančiai vartotojus. Kaip 
yra tokios: Areštavimų,, 391 - 
1,107; kratą, 11-260; deportavi
mą, 24-91; susiirinkimą išvai
kymą, 2-32; laikraščią sustab
dymą — ,12; kares teismą, 32- 
66; pasmerkimą, 269-979; įnir
čių kalėjimuose, 5-1. Tas pats 
kalbėtojas pridūrė, kad vokiečių, 
kanninkų Belgijos užėmimo lai
ku nuo 1917-18 m. pagal fran- 
euzą paduotas žinias, ten įkalin
ta buvo 860 žmonės. Airijoje 

per tą patį laiką-skaitlines pa
rodo 1,333.

ŠKOTIJA.

Amatų unijo© -stato reikalavi-

Londonas. — škotų amatinių 
nijų kongresas, kuris tik-ką 
pasibaigė, padarė, gerą darbą, 
priimdamas smarkias rezoliuci-

Specialis Pranešimas
■ CHICAGOS =
Siuvėjams ir Kirpėjams
NUO pirmos ir po Birželio mėne

sio įstojimo narystės mokestis į 
AMALGAMATED CLOTHING 

W0RKERS OF AMERICA bris pakel
ta- Visi kirpėjai ir siuvėjai, nesanti 
organizacijoje iki Gegužės 30-tos die
nos bus privemti mokėti naujai pakel
tą įstojimo mokestį.

Siuvėjai ir kirpėjai privalo to- 
liaus pranešti į Uniją, kuomet palie
ka savo darbą, taipgi, neimti jokių ki
tų darbų, be gavimo O. K. nuo darbo 
davimo ofisų, AMALGAMATED CLO
THING W0RKERS OF AMERICA, 
kurie randasi prie 409 So. Halsted St., 
1564 North Robey Street ir 2343 South 
Kedzie Avenue.

Turėkite viršmin&ą pranešimą visuomet mintyje
Pagal įsakymą

Chicago Joint Board Amalgamated 
Clothing Workers of America

ir daugelio kilų pramoninių da
lykų. Pas unijistus auga judė
jimas susidėti su vartotojų, drau
gijomis, kurios dabar sudarytų 
trvitą kūnų devynių milijonų 
organizuotų darbininkų besi
priešinančių dabartinei sistemai,

"red Bramley sako, tai šilas 
yra tarptautinis judėjimas, sie
kiantis Jaučią |>cnkiolikos mi
lijonų vartotojų įvairiose šaly
se, kurie veda pirk lys tę l>e pel- 
nagaudžių įsikišimo. Policijos 
ir kalėjimų viršininkų unija Vis 
dar tebekovoja, kad gavus pri
pažinimų, kuris buvo pažadėtas 
Lloyd (leorge’o pasakiusio, kad 
karės laiku negalima pripažin
ti. Jie tikisi jį gauti, bet yra pa
sirengę s t ra i k uoli, jei butų rei
kalas.

TEISĖJAI IR POLICIJA
VERČIĄ BĖDĄ ANT 

VIENI KITŲ.

Aldcrnianų policija komisi
jai, vadovaujamai aid. 
P. Stclfcno, pradėjus 
kodėl policija nesuvaldo vagių 
ir plėšikų, tarp miesto teismo 
teisėjų ir policijos išėjo ginčų.

Teisėjas sako, kad policija 
kalta tam, jog mieste daug pa
laidų piktadarių, kadangi ji ne
suteikia teismui užtenkamų, pri- 

įni rodymų. Policija ,gi sako,
kad jie atvedu teisman gerai ži-

Waltero 
tyrinėti,

ir paleidžia juos. Taigi jie sa
ko, neverta nei gaudyti tų pikta
darių, jei teisėjai nepadeda jų 
kalėjimų.

Komisija laukia dabar, kų tei
sėjai sukis.

MIESTO PRIEPLAUKOS 
SEZONAS PRASIDĖS 

ŠIANDIE.

Miesto prieplauka, Chicagos 
vasarinis resortas, nusidriekusi 
iždran -per jseptv'iiiis aš{įuiiilda- 
liūs mylios, atsidaris vasaros 
sezonui šiandie. Tai yra ket
virtas sezonas prieplaukos sma
gumą suteikiančių veiklumų, ku 
ris šįmet, ypatingai įplaukų žvil
gsniu žada būti pasekmingiau- 
siu. z ;

šįmet kaip ir pernai prieplau
koje bus šokiai, Leniniai koncer
tai ir piliečių Lygos sceniniai 
surengimai vaikams tūlais va
karais ir popiečiais.

šiemet miestas gauna iš val
džios $300,000 už išnuomavimų 
vietos valdžios automobiliams.

i

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
i£ncdelyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas lig 
Prie šių kainų prfskbitoma ir 

lc ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVĖS

STAR & GARTER
MADI80N PRIE HALSTED STREET— BURLESQUE_

THE SIGHT SEERS Ka.«ien d. iyk 2:15-U:ii
su Gus Fay Me. nu Jie.

Moteris ir merginos gali lankytis kasdiena.

Pakeleivingų užeiga
Noriu pranešti visuomenei jog aš atidarau Lietu

višką Hotelį ant Bridgeporto, išduodu ruimus ant 
gerų išlygų ar ant dienos arba savaitės- Kas atvy
kęs iš kitos valstijos arba miesto gali gauti kambarį.

Atsišaukite po No.
936 W. 33rd St., Phone Yards 2750- Chicago.

Šitai Kur Sveikatos
baltinis, tai Sahile Stomick Bit- ■x' r-.... 1 '1 •>

toris, jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgH laikų mane kankino 
nesmagumas, neviriaimas vidurių ir 
dispepsijo-, negalėdavau valgylį, 1 
taipgi ir tas suvalgytas mai- I 
stas neidavo ant naudos. Skaudė
davo galvų, pilvų, šonus ir strėnas, 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 
sakant visas suvargęs būdavau, vi
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
galėdavai! atsilsėti.

Kaip tik tų garbingų Sahile 
torį pradėjau..naudoU„4. tuunpų lai 
kų palikau laimingas, viduriai dir
ba laba gerai, paliko smagu ir Icng 
va, muskulai išaugo stori ir kieti 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve 
liju visiems, katrie norit būti tvir 
ti ir laimingi, tai naudokit Sahile 
Stomick Hitleris Kaina $1.50 

bonkų, jo gali gauti aptickose 
goresniuose saliunuose, o jeigu 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš 
lute Manufactur Co.

P. BALTRANAS, 
616 W 31st St., Chicago, 

Tel. Bouievard 7351
ni.

už 
ir 

ten 
Sa-

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

Gali but prašalinta ir daugelyje tesitikimy iš
gydyta, jeigu gy dys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

(Ijgiipas Monroe) .
Kambarys 307. v

VAI.ANDOS 9 iki 8 Lh1C£1(K0 
Nedaliomis 10 iki 1.

Julijona
Vaitkienė

Mirė 1-nių vai. ryto, 29 d. ge
gužes, 1919, apie laidotuves 
pranešiu rytoj. Kviečiu vi
sus gimines ir pažįstamus da
lyvauti laidotuvėse.

Nulindęs vyras,

JURGIS VAITKUS,
12140 So. Union Avė., 

\V. Pullman, III.

Tel. Yards 3654. AKUiECKA

■Mrs.A.Mictmteiricz
tfaigsai Akuierijos ko- 
egfj?; Ilgai praktika- 
vusi Penngylvanijos 
hospitalčsc ir Pasek
mingai patarnauji.

>rie gimdyme. Dumiu 
odų visokiose ligone 
noterima ir mergi- 
loms.
<113 So Halsted Str 

(Ant antru UiU)) 
, Chicago

Nūn 6 iki 9 ryte ir 7 iki vaiv«k

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams tinomus per 16 me

lų kaipo patyręs eyjylįojaa, ohimrsa* 
ir dkuSerh.

Gydo aitrias ir «hroniikM Hgaa, yy- 
vy, moterų ir vaikų, pagal naujnuataa 
metodas X -Ray ir kitokius olekjros vri*. 
taisua.

Ofisus tr Labamtorija: 1011 W 18& 
flt. netoii Fuk flt.

VA^AtffrOS: Nuo tO-,11 Nota- Jg 
O—8 vikarais. Taleyhcre Gana) 3110. 
GYVEMMAdi M18 6. HaJatad StraatVALANpCS; 8 £ tiktai^^
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J|s galite pasakyti, kurie 
imonės turi1 geležies kraujy
je— Stiprus, Sveiki, veiklus 

žmonės. —

Miesto gydytojas sako, kad dauge
lyje atsitikimų paprastas Nuxated 
Iron padidjs spėką nerviškų, pa
vargusių žmonių į dvi savaiti laiko

VIENO žvilgterėjimo užtenka, kad 
pasakius, kurie žmonės turi ge* 
Ieties savo kraujirje. Jie yra tais, 

kurie drįsta ir atlieka dalykus. Kiti 
yra silpnųjų klesoj. Bemiegės nak- 
tįs praleistos rūpesčiuose apie neva 
ligas, nuolatinis /vartojimas įprotį 
gimdanti vaistų ir narkotikų ir be
reikalingi bandymai atsigaivinti sti
pria kava ir kitais stimuliantais — 
št]M kas verčia juos kentėti ir vel
tui laukti sustiprėjimo. Jų tikruoju 
keblumu yra stoka geležies krauju. 
je. Be geležies kraujas neturi spėkos 
pakeisti maistą | gy vaisi a s celes «r 
todėl kCSųs ne valgote, neduoda 

kos iš jo. Kada geležis yra parūpina
ma, ji suteikia riebumo nualintam 
kraujui ir priduoda kunui didesnę 
spėką atstumti ligas. Daugelis ner
viškų, pavargusių žmonių, kurie nuo
latos sirguliuoja, pastebėtinai padi
dino savo spėką ir pakantrumą vien 
priimdami geležį tinkamoj formoj. 
Ir tai, niekuriuose atsilikimuose po 
to, kaip išbūdavo ištisus mėnesius 
be negavimo iš rtiekur pagelbos.

Jeigu jus nesate stiprus ir sveiki, 
jūsų pareiga padaryti sekamą ban
dymą: Pasižiūrėkite kaip ilgai jus 
galite'dirbti, ar kaip toli jus galite 
nueiti be nuovargio. Paskui imkite 
po dvi penkių graim plyteles papras
to Nuxnted Iron tris sykius j diena 
po valgiui imt dvi savaiti. Tada vėl 
išbandykite savo spėką ir patis pa
matysite kiek daug jus laimėjote. 
Nėra nieko geresnio, kaip gera se
na geležis padarrymui jūsų veiduose 
raudonio ir tvirtos sveikos mėsos 
ant jūsų kaulų. Bet jus turite imti 
geležį formoje, kuri lengvai susige
ria ir susimaišo, kaip Nusated Iron, 
jeigu norite, kad jums butų nauda, 
kitai)) gali pasidaryti ne nauda, bet 
dar blėdis.

Išdirbėjų pastaba: Viršui rekomen 
duojamas Nuxated Iron yra vienas 
iš naujausių geležies suomaišų Nepa 
našus senam Inorganic Iron’ui, jis v- 
ra lengvai asimiliuojamas ir neuž
gauna dantų, neptfjuodina jų, bei ne
sugadina vidurių. Jo išdirbėjai gva- 
rantuoja pasekmingas ir čielai už
ganėdinančias pasėkmes kiekvienam 
pirkėjui, arba jie sugražins Jums nl- 
nigus. Jos yra parduodamos pas* 

. visus gerus aptiekorids.

KORESPONDENCIJOS j
KENOSHA, WIS.

Klerikalai ir tautininkai bijo 
stot į debatus su socialistais.

ž Kaip jau yra žinoma, Keno- 
shoj 6 <1. balandžio vietinis 
Tautos Fondo skyrius buvo su
šaukęs neva visuomenišką susi
rinkimą tikslu apsvarstyti, kaip 
pasekiningdau surinkt milijoną 
parašų po klerikalų ir tautinin
kų parūpinta peticija. Kadangi 
socialistai buvo priešingi rinki
mui viršniiinėtų parašų, tai kle- 

..........   rikalai su tautininkais pradėjo 
' šaukti: “Socialistai nenori Lie
tuvai laisvės!” Socialistai, no
rėdami parodyt visuomenei, 
kini partija ištikrųjų kovoja už 
Lietuvos laisvę, pareikalavo, 
kad juos pakviestų į debatus. 
Klerikalai ir tautininkai nutarė 
kviesti socialistus į debatus.^

Žinoma, socialistų 58-ta kuo
pa tą pakvietimą mielu noru 
priėmė ir išrinko komisiją. Bet 
komisijai raportus išdavus, pa
aiškėjo, kati klerikalai ir tauti-

DATRIJOTIZMAS 
■ Pačėdumas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK 
Kapitalas ir Perviršis •* 

$120,000.00. , 
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts. 
SIOUX CITY, IA.

ndnkai visokiais budais nori iš
sisukti nuo tų debatų ir negali
ma prieiti prie jokio susitarimo. 
Tada socialistai nutarė rengti 
debatus savo lėšomis gegužės 
25 dieną. Nuo klerikalų ir tau
tininkų tik reikalavo pasisam
dyti gynėjus.

Bet atėjus laikui debatuot, 
klerikalai ir tautininkai nepasi
rodė. Mat, sakyti, kad sociali
stai nenori Lietuvai laisvės, tai 
lengva, bet kad reikia prirodyt 
faktais, tai jų nei dūko...

Kadangi debataji negalėjo į- 
vykti, tai atsibuvo prakalbos. 
Pirmas kalbėjo d. Andrulevi- 
čius, aiškino: kuri phrtija ir ko
kios laisvės Lietuvai nori. Ant
ras kalbėjo d. Bimba; aiškino 
kaip kapitalistai, vardan tėvy
nės meilės, susikrauna milijo
nus dolerių, o darbininkai turi 
gyvastis aukoti.

Žmonių buvo nedaug. Mat, 
klerikalai ir tautininkai suren
gė teatrą tikslu sulaikyti para
pijomis, kad neišgirstų teisybės 
žodį.

Po prakalbų buvo renkamos 
aukos. Dgg. Andrulevičiiri ir 
Bimbai, kaipo moksleiviams, 
aukų surinkta — 21 dol. su cen
tais.

Dabar lietuviams gali būti aiš
ku, kaip ant delno, kuri partija 
tikrai nori ir kovoja už Lietuvos 
laisvę. Socialistai kovoja už 
Lietuvos laisvę, tai jie ir nesibi
jo pasirodyti prieš publiką. Bet 
klerikalams kada reik pasiro
dyt prieš publiką su faktais, tai 
jie kaip žvirbliai į žagarus!

— Ig. B.

WAUKEGAN, ILL.

Apsirūpink Kol Yra Laiko, Kad Pas- 
kui Nereikėtų Bedavoti - Dek Savo
Pinigus, Savo Atliekamus Skatikus Į 
Geriausia Banka Sviete Į Savo Namus

Pirkdamas šiitą prapertę tamista gausti triūso pastangas, nuomone ir medžiagą 
geriausių exportų žinovų subdivizijų budavonių. šita kombinacija padarė šias 
prapertes geriausiomis ant Westsaides ir suteikia Chicagai geriausius namus. 
Supraskite, kad musų interesai šiose pra pertose yra toki pat kaip ir pirkėjų; kad 
mes ant šių praperčių dedame savo reputacija ir kad augantis šios organizacijos 
pasisdkimas priklauso nuo pilnai užganėdintų musų koslumeriu, paklauskite tų 
lųirie iš musų prapertes pirko tai jie pat virtis viską ką mes sakom.

Chicago.

Rūgšti Smetona
Mes dabar 'gatavi esame 

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

Rūgščios Smetonos 
Produktai

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

kasdien švieži. Ateikite arba te- 
lefonuokite.

Lawndale 255.
GUD FUD DAIRY PRODUCT 

CO„
2721 W. 12th St.,

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertis 
Phonografą, pasilikusį sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

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

lui ^etz au#*tos klesos 
ž į phonogmfų, kuriuos

mes parduosime už 
I T l,iIe Pasiūlytą kainą

ImnVnm I u* *a’ k»(t mes turime 
■ II IttIlOI I Pratuštinti vietą. 
UTĮ Mes taipgi turime
įj Y Rk—$650 piayer piano, 

ų garantuotą 10 metų
» ir vartotą tik 8 savai

tes, kurj mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UŽMIESTY!, MES 
PRISIUSIME C. O. 1). LEIDŽIAME 
APŽlURfiTI. ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuo jaus. 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA. 
WE8TERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Neda

liomis nuo 10 iki 4

Storas Vyras
ir taipgi

Extra Dydžio 
Vyras 

Gali būti čia pri- 
mieruotas tuo pačiu 
lengvumu, kaip ir 
vyras paprasto iv- 
gio. Extra dydžio ir stori 
—vyrai paprastai yra po 
imprslja. kad jiems sun

ku yia primieruoti. Bet 
musų specialiai pasiūtos 

t drapanos sto-triems ir ext 
ra dydžio vyrams tikrai juo* 

užganėdina po

$25.00.00, $30.oo, $35’00, $40*oo

Darbininkų judėjimas.

Musų jaunų vyrų liemeni- niai siutai po

$18. iki $35.oo
yra naujausių sifilių ir jusJieŠkosita jų sulyginimui.

Vietos socialistai vefikia kiek 
išgalėdami. Bengia prakalbas 
ir šiaip visokiais budais orga
nizuoja savo atsilikusius drau
gus darbininkų^. Tai matyda
mi pradėjo “veikti” ir patįs mie
sto valdininkai, Tas jų*“veiki
mas” apsireiškia noru užgniau
žti visokį darbininkų judėjimą. 
Pav., gegužės 22 švedai surengė 
prakalbas, o atvykusi policija ė- 
mė ir išvaikė. Gegužės 25 die
ną turėjo įvykti Lake paviečio 
socialistų prakalbos. Bet ir čia 
atdibaladojo keturi tvarkos da
botojai ir padarė kas jiems rei
kėjo. Ar. dar kas norėtų tik
rinti, kad šioj šalyj nėra žodžio, 
susirinkimų ir spaudos laisvės?

Pas mus dedasi kas tokia kei
sta. Jau kelintą subatvakarį 
čia rengiama prakalbų — pas- 
kalais. Žmonės, susirinkę prie 
Liberty svetainės, klausinėja 
vienas antro: “kas rengia?” — 
“Tai Motiejai!is”...

Toj veltoj apsigyventi labai lengva, jus galite pradėti mokėdami kad ir de
šimtį dol. ($10.00) į mėnesį ir be jokių triobelių jums čia nerėkia jokių advoka
tų. Musų kontraktai yra padaromi ant vietos ir gvarantuojami visoj Amerikoj 
žinomos Chicago Tille & Trust Kompanijos. Gerai apdUAidavotos aukštos kliasos 
pagyvenitno sekcijos randasi visur Parkholmee ir tokiu udu ten pasidaro tikras 
pavizdys kaip žmones gali ir privalo gyventi. Čia rasite taupius draugiškus žmo
nes, kurie bus jūsų kaimynais. Ir kurių vaikai yra tinkamiausiais draugais 
jūsų vaikams. Norint matyti šitas praperles reikia nieko nelaukt, nes bus j>er- 
vėlu. Meldžiami telephonuokite arba rašykite

< H H..A • * M ■».*!' <M»L.Adam Markūnas
Sales Manager

Kas diena nuo 10 vai. iki 1 vai. pop ietų.
847 First National Bank Building 

Telefonas Randolph 7400
šventadieniais ant praperČių nuo 10 ryto 

7 valandai vakaro.
19th ir 50th Avė. Telefonas Cicero 225.

Ofiso Tel. Yards 2544 
Residen. Tel. Boulevard 5602

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

Ofiso valandos 
10:30 ryta iki 12 dieną;

2 po pietų iki 4 vai.;
jįjįrZT -7 Jki 9 va L vakare.

Nedaliomis neprimama

3252 So. Halsted 8L. Chicago. UI.

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvi.

Gydytoja* Ir Chirvrgaa
1757 W. 47 8t- Chteaga, UL 

Ufisn Ter. Boulevgra 1M 
Ret Tel Seeley 420

ATDARA 
Utarninko, 
Ketverge ir

Subatos 
vakarais.

ATDARA
taipgi kas
Nedčlia 

iki pietų.

1800-1806 Blue Island Avc. 
Kampas 18-tos gatvės.

DR. DONOHOE, Specialistas
Vėliausios Europiejiskos ir kitos 

metodos.
Jei jus turite kokią vidurių ligą, kepenų, 

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

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

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

mis 10 ryto iki 1 vai. dieną.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO, ILL.

Waukeganiečiai, netikėkite 
tokiems paskaloms! žodžiais te
gul mala kiek kas nori, o kol jus 
nepamatysite plakatų, tai nemi
kite. Tada patauškos ir patįs 
nutils. — Girios Paukštis.

Aš. ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AŠ labai sirgau per 3 metus, nusiabnėjęs pilvelis buvo Dispeo 

db. nevirinima* pilvelio, nudabnėjimas Kraujo, inkstų Nervu b 
ybeinas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių. bet niekui negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Sahitaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, sfiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžimą, 
Išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar iaučiuoi 
smagiai ir esu linksmas ir 100(1 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge 
radėiistei ir linktų visiem savo draugam ir pažtstamiem si tokiais 
atsitikimais patariu uuoŠirdžai kreipties pre Salutaras •

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J Baltrenas, Prof 

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417 Chicago H)

KEWENEE, ILL.

Gegužės 20 dieną metė darbą 
Wolworth kompanijos darbi
ninkai. Vadinas, darbininkai 
jau pradeda susiprasti ir nesi
duoda Amerikos Darbo Federa
cijos vadams bei darbdaviams 
mulkinti save. Ir taip ilgai jie 
kentėjo ir davė save dumti kom 
panijos bernams.

Pirma, kada buvo galima iš-

Vyrišky Drapanų 8argen?i
Npuji 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 paimiš- 
ų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai Ir over 
intai, vertės nuo $25 iki $85 dabar 
15 ir augščiau. Kelnės nuo $1,50 I- 
d $4,50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki 7 doleriu

Atdara kasdien, nedėlioinis ir va
karais

S. GORDON 
1415 So Halsted St Chicago, III

kovoti geresnes sąlygas, tai kom 
panijos agentai dūmė darbinin
kus “demokratijomis” ir kas 
savaitė parsitraukdavo tam tik
rų oratorių, kurie rėždavo karš
tus “spyčius” apie darbininkų 
gerovę po karės ir paikindavo 
juos, kad dabar dirbtų vargtų 
ir butų ištikimi, o paskui tai 
busiąs darbininkų tikras rojus 
— darbininkų demokratija. Da
bar darbininkai pamatė, kaip 
juos apgavo z kompanija iš dar
bininkų dūmimo susikrovė mi- 
lionus dolerių. — Jurbarkiškis.

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

ROSELAND-CHICAGO, ILL.

Liberty Bondsus 
dali Išmokėtą, bondsus Ir ws« 
savintis stamps nuperka ui cast 
Erne! and Co.. 740 W. Madison st 
kampas st., kampas Halsted si 
Room 232, 2rss auirštas, virš Fnmo'v 
Clothing Store atdara vakarais iki 
8 vai. Nedėlioinis nuo 10 iki 1'.

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

Office: valandos 2—4 ir 7—9 
po pietų.

3001 West 22nd Street 
Tel. Lavvndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshail BĮ v.
Tel. Rockvvcll 1681.

EXTRA!
LOTAI TIKTAI $200.00 \

PARSIDUODA lotai 30 X 126 pėdų, netoli Crane Co. ant lengvo 
išmokėjimo, $20 dabar įmokėti, o paskui 5 dolerius ant mėnesio ir 
čielus metus be jokių nuošimčių. Lotai labai gražioj vietoj, kur jau 
daug lietuvių gyvena, todėl ir tamsta pasiskubink įsigyti lot:), kol 
dar yra taip pigus, kur galėsi sau karvę laikyti ir paukščių visokių 
daržovių užsiauginti. Taipgi mes statome namus, koki tik savinin
kas pareikalaus ant lengvo išmokėjimo, galima su 35 mitintomis 
i didmiestį nuvažiuoti, ofisas atdaras visų dieną nedčldieniais ir 
kasdien nuo 0 vai. ryto iki 6:30 vai. vakare.

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

. • J. N. ZEWERT, Mgr,
Kas šitą apgarsinimą atsineš su savim gaus $10.00 pigiau.

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas naujausia metodą su pagelba naujausių 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 1E dieną> ir nuo 4 iki 8 vai. vak.

1645 West 47th St. Arti Marshfield Avė. Chicago.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų Ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimul stubų išvirinus, po 11.40 uš gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

IHLHB a H.Ut.4 6L, Ckleac. m

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

1149 8. Morgai St, karti U < 
Chicago, m.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS!

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

dėliomls nuo 9—2 popiet
Teiepteone Yards <17

EXTRA
Pirmutinė Lietuviška Gydyk

la Chicagoje 
Naujausios sistemos 

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

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

DR. YUSZKIEWICZ, 
1407 Milvvaukee Avė., Chicago.

Phone Humboldt 457■ ■ ■ ...

Dr. 0. F. Yates
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
Praneša apfe atidarymą savo 

naujo ofiso prie
—4722 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.



L NAUJIENOS
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PUIUM Daily «xcMt Santayby 
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1739 SO. HALSTED ST„
CHICAGO, ILLINOIS

cijoti klysta. Tai yra natūralia 
dalykas. Kožna frakcija kriti-

TeUphon* Caaal IBM

a dienos aiaa kasdiena, išskiriant 
tldieoius. Leidlia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chlcago, 
I1L —» Telefonas: Canal 1506.

Ofcagoje — p«Ctw: 
Motin*..........................
Pusei meto............ .......
Trims mėnesiams .......... .
Dviem mėnesiam ..............
Vienam mėnesiui ............

Chlcagoje — per neUotoJasi 
Viena kopija ................

Savaitei ................................

SuvienytoM JalatljoM, n« CNcagoJ*

rsg-.............•»*Pusei mėto .....••••••••••• BJM)
Trims mSnesbuiis.....................1.65
Dviem mėnesiam .................. 1-25
Vienam mtaesiui........................ 65

Pinigus reikta siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
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Neteisinga ir 
negražu. *

Jeigu Jonas ir Juozas sako, 
kad du ir du padaro keiuris, ku
ris jųdviejų yra teisingas?

Tai yra keistas klausinius, 
nes visi supranta, jog jiedu abu 
yra teisingu.

Nemažiau keisti dalykai daro
si ne apie du ir du socialistų ju
dėjime pas Amerikos lietuvius, 
o kada užeina klausimas, kuris 
iš musų socialistiškų laikraščių 
yra tikrai sociafistiškas ir kuris i 
ne, kuris iš musų socialistų kal
bėtojų ir aplamai veikėjų ir na
rių yra tikras socialistas, o ku
ris yra falšyvas. Tokio apara
to nei kitokios priemonės, ku
riais galėtume išmieruot“ žmo
gaus ideališkumą link socializ
mo, da neturime. Prisieina ga- 
nėdintis kiekvieno nario
laikraščio veikimu, kuriamb pa
sirodo ir dalyko žinojimas ir 
jam pasišventimas —- “iš jų 
darbų pažinsi juos”. Bet jeigu 
viena ir kita pusė veikia tokį pat 
darbą, kuri jų geresnė? Kuri 
jų ideališkesne? Jeigu, pa v.,

bei

ką. Tai yra gerai, nes tuomi bū
du aiškiau išgvildenama klau- 

| simai ir argumentai gali pertik
rinti klydusius savo nuomonėse 
bei veikime. Argumentai rei
kalingi, o ne prasivardžiavimai, 
kol lojimas ir vadinimas ne soci
alistais visų tų socialistų, kurie 
nėra tavo frakcijos nariais. 
Jeigu tūli socialistai nueina 
veikt išvien su buržuazija dėl 
jos tikslų, tuomet žinoma, jie 
negali būt vadinanti socialistais. | 
Bet pas mus įėjo inadon, kad 
vieniem nėra pasaulyj kitų so
cialistų, apart bolševikų, kitiem 
tik menševikai yra tikri socia
listai, o bolševikai ir kitos frak
cijos jau ne socialistai.

Juk tai sužiniai ir begėdiškai 
meluojama. Girtis esant vieniu-1 
tėliu tikru socialistu ir spiaut į I 
kitas frakcijas kaipo į falšyvusl 
socialistus, gali tik fanatikas ar-l 
ba gudrus biznierius, kuris mu-1 
šasi *1 krutinę ir giriasi jis vie-l 

| nas teturįs geria usį ta vorą. , '
Pas mus tūli socialistų kalbė-[ 

tojai pasako daug prakalbų I 
darbininkų klesos reikaluose, I 
kurios yra socialistiškos ir re-1 
voliucioniškos. Kiti, kurie arba Į 
mažai dirba arba visai nedirbai 
šitoj dirvoj, ima pasakot, buki 
tos revoliuciouingos prakalbos! 
esančios sakomos tik su tikslu, | 
kad darbininkai manytų, jog ir] 
“tie” kalbėtojai yra socialistai 
ir revoliucionieriai. Arba — 
vi( nas laikraštis be sustojimo

tas ima pasakot, buk tai daro
ma tik dėl biznio, tik todėl, kad 
jau tarybų valdžia ‘esanti stipri 
ir negriusianti. Vienas laik
raštis yra socialistiškas, o kitas 
jam išmetinėja, kad tu esi so
čia listiškas tik dėl biznio. Tokių 
išmetinėjimų daryta ir Keleiviui 
ir Naujienoms ir Laisvei už jos 
Šerų siūlymą sąjungiečiams ir 
tuoj pakraipos permainymą po 
Sąjungos organų uždarymo. 
Rašytojas šilo straipsnio žino, 
kad kožnas iš suminėtų laikrašr 
čių nori šokti, kad pasiteisinus,

Keleivis, Laisvė, Naujienos, Ža- Apsigynus, pasirodžius, jog jis
rija, Musų Tiesa ir Moterų Bal
sas stovi už tarybų val
džią ir varo agitaciją prieš jos 
slopinimą, kuris tų laikraščių 
turi būti pasmerktas už tokį

Kokis tų laikraščių buvo atsine- 
šimas į vieną ar kitą dalyką pir
miau, apie tai nėra reikalo gin- 
čytirs, nes visi senesnieji laik
raščiai yra keitę savo nuomones 
tūluose klausimuose, kada gy
venimo faktai ir jų pačių platės 
uis tų klausimų išstudijavimas 
parodė, jog reikia keisti atsine- 
šimą link to ar kito dalyko. Rei-

visuomet buvo ir yra grynu i- 
dėjbs nešėju. Bet juk čia, ir 
nenorima priekaištų daryt, bet 
norima nurodyt, kad tie priekai
štai, kokie dabai’ yra daromi 
vieni kitiems ir tas mušimos į 
krutinę ir savęs gyrimas, jog tu 
tik vienas esi apaštoliškas, šven
tas socialistas, o kiti yra falšyvi, 
yra neteisingas ir negražus. Kas 
perdaug save giria, o kitus pei
kia, ant to nuožvalga anksčiau 
ar vėliau puola. Jei kas dirba 
geari ir teisingai su tikru pasi
šventimu, tą pramatys darbinin
kai ir be pasigyrimo. Iš darbų

pasigyrimų ir kitų peikimo.

lauso visiem senesniem laikraš
čiam. Su veikėjais yra tas pats. 
Juk gyvenimas irgi keičiasi, pa
tyrimas didinasi — kodėl tad tu
rėtų būt griekas sukritikuot sa
ve naujai įgytais faktais ir argu
mentais, jeigu jie sumuša se
nuosius? Reikia būt nesąmo
ningu arba nacliališku. kad pri
kaišiot kitam, buk jo dabartinis 
žinojimas ir įsitikinimas nėra 
geras, nes jis seniau buvo kito
kio. Tuomet ir suaugusiam 
žmogui reikėtų primesti, jog jo 
kalba nėra gera ir tikra, nes jis 
kada nors yra jos nemokėjęs.

Bet ne apie nuomonių ir atsi- 
nešimų kritimą eina čia klausi
mas. čia statomas klausimas, 
‘kuris socialių yra tikras socia
listas ir kuris yra netikras?’

Socialistai visi turi vieną tiks- 
. įkūnyti socializmą. Kada

Atmininio 
Diena.

keliamas klausimas "Kaip jį į- 
kdnyt?’, tuomet nuomonės pasi
dalija ir jos skirsto socialistus į 
frakcijas. Kožnos frakcijos na
riai mano stovį ant teisingiau- 
šio kelio ir jog visos kitos trak-

Šiandien išpuola atminimo 
diena, tai yra atsiminti apie tuos 
žmonijos narius, kuriuos mirtis 
atskyrė nuo musų. Kiti šią die
ną vadina puošimo, (liesa, nes 
puošiami kapui ir paminklai mi
rusiųjų, kurių laidojimo vietos 
yra žinomos ir metamos gėlės 
į upes, ežerus ir jūres puošimui 
žuvusiųjų vandenyje, ir daro
mi kitokie puošimai ir parodos 
atminimui mirusiųjų.

Ypač šįmet žmonijai svarbu 
atsiminti apie milionus išžudy
tų karėj jaunų spėkų, apie kri
tusias aukas karės išplėštos epi
demijos, apie kritusius kovoj už 
geresnę žmonijos ateitį. Kapi
talistų klesa apvaikščioja, r šią 
dieną Amerikoj savo karžygių 
atminimui. Darbininkų klesa 
gali ją apvaikščioti savo karžy
gių atminimui. Asmens apvaik
ščioja ją savo brangių giminių 
ir draugų atminimui.

Pėtnyčia, Gegužės 30, 1919h' a ev ----
ganizacija jokiu budu negali 
liętics, jungties ar kompromisų 
daryti su jokia kita politine par
tija ar organizacija;

Togidel tebūnie Nacionalio 
Egzekutyvio Komiteto nuspręs
ta, kad augšČiau išdėtos sąlygos 
ir prasižengimai prieš partijos 
konstitucijos literą, dvasią ir 
tikslą sutveria tokią rūsčią situ
aciją, kurios partija negali pa
kęsti; nes palaikanti šitokiems 
ryškiems nusižengimams tai rei
kštų lipvilti partijos narių užsiti- 
^ėjimą ir visą partijos organiza
ciją įduoti savavaliai susitaisiu
siai grupei, kuri užsigeidė ka-' 
riauti prieš Socialistų Partiją ir' 
partijos veikimo budus konven
cijose nustatytus ir referendu
mų patvirtintus.

Tebūnie toliau nuspręsta, kad 
dėl augŠčiau minėtų prasižengi
mų prieš partijos konstituciją, 
Nacional'is Egzdkutyl|is Konii- 
trias, pilnai suprasdamas visą 
tuo dalyku savo atsakomybės 
didumą, šiuomi suspenduoja 
Rusų, Lietuvių, Ukrainiečių, 
Vengrų, Pietų Slavų ir Lenkų 
Sąjungas, kartu su visomis pri
vilegijomis, kurių tęikė joms jų 
prišlijimas prie partijos. >

Tebūnie toliau^ nutarta, kad 
šitas nusprendimas, kartu su 
dokumentiniais ir kitokiais pri
rodymais, kuriais jis remiasi, 
butų atiduotas specialei Nacio- 
nalei Konvencijai, ii’ kad palie
čiamųjų Sąjungų sekretoriams 
butų duota progos savo dalyką 
konvencijai pristatyti.

Tebūnie tolinus nutarta, kad 
tie augščiau išvardytų Sąjungų 
nariai, kurie nesutinka su savo 
Sąjungų pasišokimais prieš par
tiją, yra mielai priimami kaipo 
partijos nariai visų valstijų lo- 
kaluose ir kuopose.”

visokių socialių refor
mų reikalavimų iki nepripažini
mo smulkių investuotojų ir ma
žo turto savininkų, o stoja už 
užkariavimą valdžios miijių vei
kimų, xkas prieštarauja Ameri
kos Socialistų Partijos dabar 
vedamai politinei akcijai; tuo 
parodydama, kad ji nori perkel
ti čia doriškai visus musų drau 
gy pavartotus antrojoj Rusijos 
revoliucijoj metodus, visai neat
sižvelgiant į sąlygų skirtumą 
šioje šalyj; ir

Kadangi nariai ir lokalai, susi- 
dėjusieji su tariamųjų Kairiojo, 
Sparno Sekcija, vartoja nede- 
mok račiausiu ir nesąžiningiau- 
Sių metodų, taip kad partijos lo
kalų konvencijose neleidžia dagi 

yra | diskusuoti paeiliui savo progra- 
mo punktų, tarydami, kad taip 
vadinamosios Kairiojo Sparno 
organizacijos padaryti nutari
mai privalomi kiekvienam par
tijos nariui pildyti; ir

Kadangi ta taip vadinamoji 
Kairiojo Sparno * organizacija 
savo darbais nuėjo taip toli, jo- 
gei-ėmė klastuoti balsus renkant

Ištikro, yra verta taiki nuo lai 
ko atsiminti tuos žmones, kurie 
dirbo dėl augŠtesnės civilizaci
jos, dėl žmonijos gyvenimo pa- 

Į lengvinimo, pagerinimo ir pa- 
I darymo liksmesniu ir vertesniu. 
Vieni žmonės dirba tik savo 
naudai ir naudai tų, kurio gy
venimo gerumus turi iš žmoni
jos vargo. Tokius mes atsime
name su pasipiktinimu. Bet yra, 
didelis skaitlius žmonijos drau
gų ir darbinuikų kh-sos draugų, i 
kurie pašventė daug sveikatos 

Į ir ypatiškos laimės, o tūli jų 
net kovoj krito už musų geres
nę ateitį. Ne tik verta juos pa
minėti, o verta atminti juos, pa-l 
galvot giliai apie juos, nes musų 
idėjos yra surištos su jais. Jie] 
ir jos — musų draugai 
mirę kūniškai, jeigu tokis išsi
reiškimas teisingas, bet jų dva
sia, jų darbas gyvena. Jis ne
mirštantis, jis nei ginklu, nei 

[kitom priemonėm nesunaikina
mas —• jis seka iš gentkartes į 
gentkartę. Žmonijos mokslas, 
jos dvasinė jiega, jos tikslai jau 
ne tie netobuli, ką buvo šimtai 
ar dešimtįs metų atgal. Dailinin-1 partijos valdininkus ir delegatus 
kai miršta, bet jų ištobulinta I į Tarptautinį Kogresą, balsuo- 
dailė, jų atliktas darbas į žino-1jaut e n block 
niją nemiršta, o eidami iš gent- 
kartės į gentkartę vis labyn to
bulinasi. Taip pat yra su moks
lo žmonėmis ir su visuomenės 
veikėjais, kurie nuoširdžiai dir-

1 ba žmonijos padarymui laimin- 
I gesne. Mes esame produktas 
Į tų, kurių mirė ir tūlų tų, kurie | kaly ir kuopų diskusijomis ir 
Ida gyvena. Jeigu nešiojame 
savyj kokius tobulumus, kokias 
geras ypatybes, kokius pasišven
timus, tankiausiai viskas tas yra 
perduota mums jau šiandie 
negyvenančiais žmonėmis, bet 
jų dalį mes nešiojame savyj. 
Puoškime gėlėmis, muzika;^dai
nom ir kitaip tai, kas mums yra 
brangu ir artima prie širdies! 
Puoškime sa,vo mirusių draugų 
kapus ir savo idėjas, nes be pa
puošimo, be dialės, be filosofi
jos gyvenimas yhi sausas, įki-

1 rus ir nuobodus.

ir vartojant 
kitokių nelemtų metodų, kurių 
vartoja tik suktos politinės kapi
talistų klesos partijos; ir

Kadangi partijos konstituci
ja teikia pakankamo aparato 
partijos kiklikai ir politikai mo
difikuoti (taisyti, keisti) — lo-

Socialistu Partijoje
Žingsnis prieš Kalbines 

Federaiijas.

LSS. SUSPENDOUTA.

Vakar Naujienose jau buvo 
pranešta, kad Socialistų Partijos 
Nacionalis Egzekutyvis Komite
tas, kur dabar per kelias dienas 
laike posėdžius Gliicagoje, nu
tarė suspenduoti iš partijos sve- 
timkalbes organizacijas, tarp jų

Tas suspendavimas reiškia, kad 
svetimkalbės organizacijos, tai
gi ir Lietuvių Socialistų Sąjunga 
nebetenka nū jokių, teisių Socia
listų Partijoj, iki busimas par-

spręs, ką su suspenduotomis 
svptinifcalhlių organizacijomis

Priežastįs, dėl kurių Partijos 
Egzckutyvas pasijuto priverstas 
esąs padaryti šitą griežtą žings
nį, išdėtos jo priimtoj rcžoliuci- 
joj, kurią mes čia, išvertę lietu
vių kalbon, paduodame:

Čia eina: Socialistų Partijos 
Nacionalio Egzekutyvio Komi
teto Rezoliucija.

Socialistų Partijos Nacionalio 
Egzekutyvio Komiteto 

Rezol^icija.

Kadangi Socialistų Partijos 
ribose įsisteigė nesenai tūla or
ganizacija, pasivadinus save So
cialistų Partijos Kairiojo Spar
no Sekcija, tuo tiesiog duplikuo- 
dama visą Partijos aparatą ir 
lokahiose, ir valstijose ir visoj 
šalyj, net iki nacionalės konven
cijos šaukimo; ir

Kadangi ta organizacija pri
ėmė programą kurs savo kraštu- 
tinybėmis siekia nuo umaus at-

tarimais, iniciatyvomis ir refe
rendumais ir instrukcijomis sa
vo delegatams į konvencijas; ir

Kadangi Komitetas turi savo 
rankose dokumentinių prirody
mų, susidedančių iš vertimų iš 
ivctimkalbių organų, sekreto- 
rių-vertėjų pranešimų ir straip
snių išspausdintų taip vadina
mojo Kairiojo Sparno spaudoj, 
kurie parodo,1 kad partijos kon
vencijų ir referendumų nutari
mai už nieką/aikoma; ir

Kadangi Rp$ų, Lietuvių, Lat- 
♦ių, Ukrainiečių ir Pietų-Slavų 
Socialistų Sąjungų sekretorių- 
vertėjų raportai parodo nepa
prastai didelį narių skaičiaus au
gimą pastaraisiais mėnesiais, 
kas rodo, kad daroma pastangų 
prisigaudyti žmonių tuo tikslu, 
idant pasigavus partiją į savo 
rankas vien tik daugumo spėka, 
o ne išmintingomis diskusijo
mis; ir

Kadangi Kairysis Sparnas, tų 
Sąjungų tvirtinamas, sulaužė 
Nacioualčs Konstitucijos Art. 
2, sec. 1, įsteigdamas saviškas 
Kairiojo Sparno baltas kortas ir 
padarydamas jas ištikimumo 
Socialistų Partijai "žyme, tuo 
budu nebepripažindanias dagi 
raudonosios kortos tiesoiumo; 
ir

Kadangi tos Sąjungos savo 
bendrame laiške į Nacionalį Eg- 
zekutyvį Komitetą tiesiog atme
ta Nacionalės Konstitucijos Ar
tikulą 12 sekciją 5A, ir dagi rei
kalauto reikalaujš, kad Nacio
nalis Egz. Komitetas jų to dės
nio atmetimą užgirių; ir

Kadangi tos Sąjungos prasi
žengė su dvasia ir dėsniu Arti
kulo 12 sekcijos 2, kurs nusako, 
kad sekretorių-vertėjų prieder
mė yra “tarnauti kaipo susiži
nojimo tarpininkais” tarp savo 
sąjungų ir partijos, savo oficia- 
lę poziciją pavartojant tam, kad, 
šalę kontroliavimo savo federa
cijų, diktuoti joms partijos poli
tiką ir taktiką; ir

Kadangi Rusų, Lietuvių, Lat
vių, Ukrainiečių, Pietų Slavų, 
Lenkų ir Vengrų sąjungos apla* 
mai arba išdalies prisidėjo prie 
taip vadinamo Kairiojo Sparno 
ir savo pranešime Nac. Egz. Ko
mitetui užreiškė, kad, girdi, 
“Mes nepakęsimc nė jokio pasi- 
priešinimosi tai pozicijai, kurią 
mes^užėmėme,” tuo budu lau
žydamos Nacionalės Konstituci
jos Art. 10 sec. 3, kurs sako, kad meta. Dabar jau penkios 
“nė viena valstijos ar lokalo or- vaitės dieną ir naktį dejuoja, aš

Cook Apskr. Soc. Partijos Raš
tinė Valstijos Egzefcutyvo 

Globoj.
Iki bus sutvarkytas dalykų 

padėjimas, pagimdytas laikyto
sios gcg. 17 ir 18 dienomis Gook 
Apskr. socialistų partijos kon
vencijos, kur taip vadinamas 
kairysis sparnas pasiūtojo paim
ti partiją į savo rankas, Illinois 
valstijos socialistų partijos .De
legatų Komitetas nutarė paimt 
Cx)ok apskričio raštinę į savo 
kontrolę. Tokį nutarimą pada
ręs valstijos Delegatų Komitetas 
raštines globėja paskyrė valsti
jos organizatorių draugą Edga
rą Owensą.

Laiškas iš Lietuvos
Marcele Sliklytė, Liepalotuo

se, Naumiesčio apskričio, Suval
kų gub., balandžio 7 š. m. rašo 
savo sesutėms, > F. Kemežienei, 
O. Vikšricnei ir P. Raudonienei, 
Chicagoje:

“Mano brangiausios sesutes! 
Po ilgo ilgo tylėjimo ir vėl aš į 
jus prakalbu nors per šį laiškelį. 
Neminėsiu daug apie pergyven
tas audrų ir verpetų dienas, nes 
tam reikia daug popieros ir 
laiko... tik turiu prisiminti, kad 
aš tokia jau kaip ir prieš karę, 
tik, suprantama, penkiais me
tais senesnė. Visą laiką gyve
nau Liepalotuose, tėviškėj. 
Nors turėjau geros progos išva
žiuoti Rusijon ir ten daug lais
viau ir linksmiau gyventi ka
rės laiku/bct pasilikau pas mu
sų visų mamytę, kuri verkdama 
prašė, kad neapleisčiau jos.

Dabar, kada lietuviai gavo 
savyvMdą, daug reikalauja lie
tuvaičių išsilavinusių jižimti 
vietų valdiškose vietose, konto
rose. Moka po 300 rublių mė
nesiui, bet aš turėsiu sėdėt na
mie. Mamytė veik kiekvieną 
žiemą guli-serga, o šįmet tai 
nuo Visų Šventų serga. Jau 
trečią kartą vežėm gydytoją, ir 
,vis nieko nepadeda: kaip iš vie
nos ligos pagyja, tai kita pridi-

sa-

pati pavirtau ligoniu, nes kiek
vienas jos sudejavimas atsimu
ša mano sielos gilumoj. Kad 
mano broliai ir sesutės gal sau 
geru upu linksminasi ir gėrisi 
gyvenimu,.mano širdis kiekvie
ną dieną sužeista.

Mes dabar gyvenam penkiese: 
tetuks, mamytė, Jonas ir mer
gina. šiaip šiuo tarpu gyvenam 
kaip kad ir prieš karę, tik karė 
labai mus sunaikino. Dabar tik 
vieną karvę ir vieną kumelę te
turimu. Rūbai ir apsiaviuias be
galo brangu. Kas prieš karę 
mokėjo kapeiką, tai dabar rei
kia rublis mokėti. Žinoma, iš
laidų yra begalo. Kiekvieną 
šventadienį palieku po keletą 
rublių už vaistus, o parduot nė
ra kas, nes iki šiol karė visa ką 
už pusdykę atimdavo. Nors ir 
dabar ši karė reikalauja, bet 
nors kiek žmoniškiau užmoka. 
Būdavo, kiaušiniui kaina 20 ka
peikų. o jie duoda tik 5 kapei
kas. ir U. Rūbų jokių nesitai- 
siau karės laiku, o į Naumiestį 
tai su šliurėmis einu, nes batu
kų pora moka 100 rublių! O ka
pitalo nėra...

Kastantinas su savo žmona ir 
Pranukas, gyvena Kaune prie sa 
vo senųjų amatų. Gyvuoja ne 
blogiausiai.

Vieną karią karės laiku mes 
gavome nuo Berlino komiteto 
šimtą markių, tai spėjame, kad 
jus iš Amerikos atsiuntėt. Dauž 
diftig ko turėčiau rašyt, bet nesu 
užtikrinta, kad ir šį laišką gausi
te. Gal jau ir adresas nebetiks, 
nes laiškų iš jūsų labai senai 
kaip nebėga u name. — Sudiev, 
bučiuoju jus visus, jūsų sesė 
Marcelė Sliklytė ir visi namiš
kiai.”

mo, jog reikia “vaiskan” eiti. 
Jie jieškojo nusiraminimo svai
galuose, o apsidumę protus, ne- 
besivaidė. Kumšcia teko žydui 
lygiai kaip ir ne žydui — kas 
ant kelio pasisuko.

Vilnius — Lietuvos sostinė, 
miestas, taip sakant, “ištautė- 
jęs:” lietuviškai kalbančių lietu
vių ten nebedaug. Daugiau įsi
viešpatavus rusų kalba ir len
kiškas žargonas.

Bet lietuvių dvasia pasilikus.
Vilnius iki šiol nebuvo nekal

tu žydų krauju susitepęs.
Atėjo lenkų ginkluota spėka, 

užvaldė miestą ir pirmaų pro
gramų punktan pastatė:

—Žydų pogromas.

Ne, prieteliau, aš ne tautinin
kas. Aš socialistas nuo pa
kaušio iki kulnų< Tautinio an
tagonizmo nepakenčiu, kaip pa
vietrės.

Betgi, norėdamas būt nuo
širdus, prisipažįstu, kad aš ne- 
grisčiau, idant Lietuva kada- 
nors atsidurtų savo aristokrati
ne atžagareivybe besididžiuo
jančios, tautiniu šovinizmu ir 
antisemitizmu girtos ir ncišsipa- 
giriojančios Lenkijos naguose.

Revu Rėvai

Lietuvos žmones — lietuviai, 
ir žydai, ir kiti — moka kuogra- 
žiausiai susiprasti, sugyventi ir 
šalia kits kito pilnai išsitenka. 
Kaip vieni taip kiti pripažįsta 
kits kitą tolygiais žmonėmis c- 
sant ir pešlies jiems nėra dulko.

Sugyvendami gražiuoju tarp 
savęs, jie nenori, ir negal norė
ti, kad atėję Lenkijos grobikai 
savo pramogai Baltramiejaus 
Naktis, pdgromiis rengtų, Z 
dymem požar<yw giedodami.

— Pabraiža.

Prieš lenkų kuriamas Kazimieras Gugis

pakelė teisingą protesto balsą. 
* Dabar lenkai šokosi protes- 
tuot-prieš -žydų- protestus: ko, 
girdi, jums nepatinka, kad mes 
jūsų veislę naikiname?

Lenkai pyksta, kad jų skerd
žiami žydai protestuoja, o ne a- 
čiu taria ir rankos nebučiuoja.

Taip kitados buvo Lietuvoj. 
Lenkas dvarininkas dyrindavo 
lietuviui kailį ir reikalavo, kad 
nudyrintasis savo budeliui (lai
koj as bučiuotų.

Lietuviai su žydais visados 
gražiuoju sugyveno. Tautines 
neapykantos tarp jų nebuvo.

Atsitikdavo, kad “navabran- 
cų” ėmimo laikais girti naujo
kai padarydavo peštynių mieste
liuose, ir kartais vienas kitas 
žydelis nukeli lodavo. Bet tai’ 
jie darė ne dėl nekentirpo žydų, 
o tik dėl savo didelio susikrimti-

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuose 
taip ir civitiikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir p op i eras.
Namų Ofisas:

3S2S S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Minto Ofiiai: 

n? a. Beartam M. 
1111-ISltoity Mg.

Tel. Central 4411

Gerkite ir 
Gyvenkite!
BUKDOS Arbatga išvalymui pa

prastai veikia ant organizmo virš
kinimo ir valo kraujų. Tai yra pa
sekmingas, švelnus ir malonus va
lymo būdas. Greitai prašalina visus 
užkietėjimo atsitikimus, apsunkini
mas kepeny, dys|)cpsye, rūgštis vi
duriuose, triukšmų ir galvos stikl
inusi ir picinius nuo veido.

BURBOS Arbata išvalymui pa
gini inu vaistu, gydymui peršalimo, 
kosulio, karščio arba vidurių kata
ro.

Kaina 25c už vienų pakelj. Gali
ma gauti visose aptiekosc arba tiesiai per krasa iš

Burda Drug Co.
1363 N. Ashland Avė., Chicago, III.

D r A. Montvid
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS « 

25 E. Washington SL Narstai! Field Annex, 18 flioras, Suite 1827 
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

o ——-———— \
1739 So. Halsted St. Phone Canal 4626

Valandos: 6 iki 8 vakare
Rezidencijos telefonas West 6126

Hoffman Mokykla
Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI i gali-

mai trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir uni
versitetą. Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kiu/ie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimą. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 North Robey Street, Arti Milwaukee Avenue
—     ............ ■>!—1IRI R ■ I.... ,,    —■ .1.1 I.  ------------ .. ....... . . _ _
/ II—, „I,,, ,, ...................... ,

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais. Ketvergais ir 
Subatomis 0—9.

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

t
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Lietuviu Rateliuose.
NAUJIKŲ DISTRIKTAS

Susipešė ir ausiprovojo.

Tai nauja, bet vis ta pati is
torija, kuri pasikartojo ponioms 
Julei Sventkauska, nuo Canal- 
jx>rt a u nes, ir Agnei Gačioni^J— 
nuo Ifolstryčio. Andai jodvi ė- 
mę ir susipešę. Prieš Ui jos 
mat buvę padariusios “biznį:“ 
Agnė pardavusi, o Julė nupirkti-, 
si blankėtų. Bet kažinkas Ju
lei pakuždėjęs, buk tie blankė- 
tai esą “no gud:” jie buk tai “iš
trukę“ iš pulmankarių“ Julė 
tuoj dui pas Agnę ir pareikala
vusi “atsiskvėrint:“

Tu, girdi, atsiimk savo 
blanketus, o man atiduok pini
gus *— šitaip buk užreiškusi po
nia Julė. Bet ponia Agnė nepai
siusi. Nu, žinoma, žodis po žo
džiui ir kilus tikra (motiniška) 
“karė.“ Siekusi Agnė, nelauku
si ir JnIC.

Galų gale jųdviejų “keisas“ 
atsidūrė į rankas ponui džio- 
džei, Mriisvi Įstriži ne. Jis užva
kar padaręs šitaip:

Blanketai buvę jiadėti ant ski
lo prieš poną džiodžę; ir jis įsa
kęs, kad jie butų nušiptuoti at
gal į pulinankarius, o ponia Ag
nė turėsianti atiduoti 
doleriu, poniai Julei.

That’s all. •

dcšinits

— Rep.

SU RE-MOTERIS PERŠAUTA 
VOLVERJU RANKOJ

- i Vakar rado moterį 35 melų 
/ amžiaus, Lulu Smaili jos kam
baryje pn. 66 W. Ontario gt. su 
peršauta krutinę kiek augščiau 

širdies; ji turėjo apgniaužusi 
revolverį rankoje. Ją nugabeno 
apskričio ligoninėn; žaizda esan
ti pavojinga. Lulu yra nevedusi 

(įir turinti turtingus gimines ry
tuose.

NAUJA ŠVIETIMO KOMISIJA 
VEIKIA. n -

Naujoji švietimo komisija va
kar oficialiai pradėjo tvarkyti 
mokyklų reikalus. Ji išrinko 
Veter A. Mortenson’ą mokyklų 

perdčtiiuu keturiems metanas 

su alga $12,000 metams; Wm. 
A. Bither advokatu su alga $10, 
000 metams; Cha s. J. Fonber
gą reikalų vedėją takiajai! alga 
ir Albertą II. Millerį. sekreto
riumi su alga $4,500 metams. 
Visi tarnaus ketveris metus nuo 
vakar dienos.

Paskui ji nuėjo pas senosios i 
komisijos prezidentą Jacob M. 
Loeb raštinei! ir naujosios komi-.

C fi ICBgOy II!.
. (Apg.)

Mildos Teatro Bendiove
i Dalivauja Seime

mys pareigas. Tečiaus 
jiems Sunku sužadinti mus, Lie
tuvos praščiok^llus. Mat, tik 
toks 
žinti ir išreikšti. Tatai mums 
reikia savo gaivinamojo šaltinio.

Tokiu gaivinamuoju šaltiniu 
Chicago* MeUTviams, be abejo
nės, patapo “Birutė“, vedama 
gerbiamo kompozitoriaus St. 
Šimkaus. Taigi ir mudu laiks 
nuo laiko pasinaudojame Biru
tės svetingumu,, idant atsikvė
pus lietuviška daile.

* « *

kad jis pavartosiu reikalingų prakilniu pareigas 
sp$ką jo prušalinimui iŠ rašti
nės. Loeb atsakė jam, kad aky
vaizdoje tokio pasiryžimo pasi
traukia. Tų padare ir kiti senie- 
ii mokyklų valdžios viršininkai. 
Buvhms mokyklų perdėtinis 
Chadsey paspaudęs naujam per- 
(letiniui Mortensonui rankų ir 
palinkėjęs jam geros kloties.

IŠKIRTO GRABORIUI ŠPOSĄ

lturon viešbutyje 
Chirk g. pereitą penktadienį 
sižudė tūlas Gus. Johnson, 
matomai neturėjo draugų,.

669 N. 
nu
lis 
bet

nepažįstamas žmogus nuėjo 
pas grahorių Brieške ir papra
šė jo, kad jis paimtų Johnsono 
kūną ir palaikytų iki ateis jo se
suo, o Johnsono pati ir apmokės 
Grnborius pasiėmė kūnų, užmo
kėjo už balzamavimą ir laukė 
ateinant pačios. Bet pati neatė-i 
jo. Po kelių dienų jis susipra
to, kad jam nusižudėlio drau
gas šposą iškirto. Vienok jis 
apsiėmė negyvėlį palaidoti kad- 
ir savo lėšomis.

PAKLAUSTAS KAIP JO VAR
DAS, fctfE LOT.

Išpradžių mane, tai 
žaidžia, bet priėjęs

Evanstono policistas \Villiam 
Johnson, stovėdamas ant kertės 
Davis ir Maplc g. išgirdo šunim 
k lauksiant; iiiidavinias buvo ga
na geras ir jis pradėjo žingei- 
dauti. 
vaikai
arčiau patyrė, kad tą daro su- 
augęs vyras. Jis paklausė jo. 
kas yra su juo, o tas ėmė lote 
lot ant jo. Jis nusivedė jį nuo
vadom bet jis ir ten savo vardo 
nepasakė, tik lojo. Policijos 
kapitonas, manydamas, kad 
jam galvoj negera, pasiuntė 
jo protą ištirti.

Du žodžiu taria
TtfAŽTUKAS IR DIUžKIS. ’

Apie Bjrutės koncertu

p reikiant pa-

Užbaigai dairas garsiai sūdai-, 
navo savo energišką išdidų liim J 
ną “Lietuviui esame mes gimę.” j

Koncerte, žinoma, buvo ir silpl 
nesnių vietelių, bet viso progra 
mo akyvaizdoje jos paskendo 
kaip lašas Nemune grožės.

Didikio žodis. I

ji

minti jog uct vieno lejitro negalė
tume pats valdyti? Ar pinigiškasai 
pelnas yra vieninteliu tikslu musų 
gyvenimo?” Savo iškalba užavėjo 
visą susirinkimą. / Dalininkams a- 
kise stojo ašaros. Pasidarė ištikrų. 
i’ų graudu. RodCsi kad lietuvių 
mltirinč dvasia atgimė. Kalbėto

jui pabaigus, pakilo šturmas aplo
dismentų. Pats oponentai plojo rary- 
komis.

Pabaigus prakalbą Jonaičiui kal- 
Ibčjo Žuraitis, nurodinėdamas kad 
,mcs lietuviai iš prigimimo nėsame 
pripratę jokių biznių varyti, bet 
Čionai matome kad vienok randasi 
jau daug lietuvių biznierių, kuriems 
gerai sekasi, ir todėl teatrą paėmus 
patiems valdyti su laiku galėsime 
taip gerai jį išvesti kaip ir kitų tau
tų žmones. Kiti kalbėtojai: Valio
nis ,Petrukas, Ambrose ir Gaubas 
irgi pritarė patiems teatra valdyti. 
Ūpas susirinkimo, matomai: pakrypo 
prie teatro valdinio per bendrovę.

Baigiant diskusiijoms, susirinki
mas pareikalavo, kad sekretorius iš
reikštą savo nuomonę ar teatrą mu
sų bendrovė galą išvaryti pali ir ko
kiu budu. Sekretorius tada trum
pai pasakė: Išvesti teatrą mes ga
lime, jeigu bendrovė tai nuspręs, bet 
tegul kiekvienas balsuoja siilyg sa
vo locnos nuomonės ir nesivadovau- 
?(a kitu. Mildos Teatro bendrovė 
yra 1900 dalininkų, iš kurio tai bū
rio gali atsiras! keletą žmonių kurie 
yra nors maž daug su teatro daly
kais susipažinę. Iš tokių tai žmo
nių privalo būt išrinkta valdyba. 
Valdyba nuo savęs pasaindys gaspa. 
dorių, įš pašalinių žmonių, kurio 
rūpesčiu bus tvarkinius visų teatro 
dalykų. Valdyba-gi prižiūrės ad
ministracijos dalykus per komite
tus paskirtus iš savo tarpo. Tokiu 
budu visi keblumai bus prašalinti, 
ir viskas bus sutvarkyta taip 
privalo būti.

Potam, sekretorius paaiškino 
ant to klausimo balsuoti. Ant . 
pozicijos ar tepi ras privalo, būt ben
drovės valdomus, visi tie kurie tam 
pritarė privalo; padėti kryžuka lan
gelyje, prie kurio 
“Yes”, , ■ ■
žymėti kryžiuką prie žodžio “No”. 
Kad skaitime balsų viskas butų tei
singai atlikta, sekretorius patarė, 
kad Komitetas dėl balsų skaitymo 
susidarytų iš. žmonių kurie išreiš
kė savo nuomonę už ir prieš, f ko
mitetą įėjo sekantieji žmones: Jo
nas Prušinskas, Jakavičius, Jonai
tis, Žuraitis ir Valionis. Suskai
čius balsus, Komitetas padavė per
skaitymui susirinkimui sekančio re
zultato: “Už” vedimą teatro — 
4157 balsai, prieš — 902 balsai. Ta
da sekretorius pridėjo prie balsuo
jančių “uŽ” dar balsus jam paves
tus per dalininkus kurie nebuvo su
sirinkime, kas sudarė “už“ 6500 bal
sus, o prieš 902. Tokiu tai didumu 
balsų Mildos Teatras tapo paliktas 
lietuviams valdyti.

Laike susirinkimo, savo vietoje, 
sekretorius išdavė raportą iš stovio 
bendrovės. iš to raporto paaiškė
jo, kad namas buvo atimtas Scpt. 
1, 1919 metais. Tame laike buvo 
sudėtų Trust Certifikatų tiktai $125- 
708.25. Truko dar arti $15,000.00 
trust certifikatų sudarimui $140- 
000.00 reikalingų atėmimui namo iš 
Trustee. Rakol mimas nebuvo atim
tas, ramios ėjo naudai Trusto. To
dėl, kad priskubinus atėmimo na
mo iš Trustee, nariai valdybos su- 

I skolino bendrovei $10.600 pinigais, 
I o $3600 bondsais. Už pinigus pa- 
Į darytą paskola buvo mokėta 6%. 
Todėl prisirašant naujiems nariams 

l.iij <*014 i filcntni l>uvo vo_
žaini trustiii ir pinigai paliuosuoja- 
tni. Bėgyje keletą mėnesių, tai yra 
March 4. 1919 visi pinigai buvo jau 

i atimti iš trusto ir atiduoti .jiems 
huo kurią buvo paskolinti. Tokiu 
budu procentas už tam tikslui pas. 
kelintus pinigus išnešė tiktai $96.76. 
Bondai-gi, už kuriuos procentas ne
reikėjo mokėti, buvo palieti iki ga- i 
lui, ir 'jie tano paliuosuoti tiktai ‘ 
April 19, 1919. Jeigu va’dj’.ia butų 
laukusi susiraŠimą visu reikalingą 
trusto certifikat:’, tai iki šiam lai
kui bendrovė nebūtų gavus dar nei 
vieno cVnto naudos, o dabar yra 
$2,036.70 pinigais banko.se ir $6,000 
turtu.

Organizacijos cxpensai atsėjo 3% 
nuo namo, vertės. Dalis tų expcnsų 
buvo sumokėta prisirašiusiu pini
gais, o dalis šorais bendrovės. Da
lininkai kurie iki šiam laikui savo 
įžengimas mokestis yra užsimokėję, 
gavus tuos pinigus priskaitytus prie 
šėrų. Tokiu budu Šerų privalo būt 
išduota $145,700.00. Bet kada ben
drovė gavo $5200.00 vertės šėrų už 
randą bėgančių metų, kuri buvo pa
imta už teatro prie padarinio kont
rakto, tai atmetus ta sumą, šėrų bus 
išduota lik ant sumos $1'40,200.00; 
skaitant ir tas šėras duotas už trus
to certifikatus ir lėšas pinigais už
mokėtas. Mildos Teatro kapitolas 
yra $150,000.00, arba' 15,000 dalių. 
Atėmus namą ir apmokėjus lėšas su
tvėrimo bendrovės, pasiliko arba 
pasiliks dar ižde 9.800 dalių (sha- 
res) pardavimui už pinigus, kurie 
bus sunaudoti sumažinimui skolos 
trustui, $50,000.00, užtrauktos 'per. 
p. A. Olszevvski laike išmokėjimo 
depozitoriams pusę depozitų pini
gais, kas yra žinoma visiems iš 
“Composition Offer” depozitorių 
priimtos Feb. 14, 1917 metais. Vi
sos skolos, užtrauktos paminėtame 
laike ant viso atlikusio kredito
riams turto buvo $90,000.00, iš ku
rio $50,000.00 pripuloė ant Mildos 
Teatro, o $40.000.00 ant kitų namų, 
iš kurių keli dar yra rankose trusto.

Iki metiniam, šiam susirinkimui, 
šėru buvo išrašyta 12.!|J8 ant sumos 
$129,180.00, nes ne visi užsirašiusie
ji savo lėšas dar yra užsimokėję. 
Susirinkime dalivavo todėl tiktai tie 
kurie pinigiškai prisidėjo prie ben
drovės sutvėrimo, o tie kurie lik 
trusto certifikatus pridavė, bet lė
šų nėra užsimokėję, balso bendro
vės dalykuose* neturi. Kiekvienas 
norintis savo trust certifikatą atsi
unti gali ji atgal gauti. Tiktai $129- 

apmokHos, ir tai nepilnai. •

akis

Meutsitikildt savo regėjimo ®lr- 
tnaiam by kokiam jaeprityrūsiam 
aptlekoriul, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Ai turiu H matu patyrimą ir 
galiu ištirt jusy akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jd jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysima.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

IMI 6e. laktand Ava., CMcsp,
Kampas 18-tos gatves

F4io« luboe, Mrl PlatTo apttolm 
Temyklta i mano parašą

Valandos nuo t-tos vaL ryto fld 
• vai. vakaro. Nedėliojo aua • 
vai. ryto iki 11 valandai dieną.

Metiniame susirinkime dalininkų 
Mildos Teatro Bendrovės, kuris į- 
vyko Nedėtioj, Gegužio 25, 1919, Mil
dos svetainėj, 2 vai. po pietų, tarp 
kilų dalykų, Bendrovė vienbalsiai 
nutarė daiivauti Lietuvių Seime, ku
ris Įvyks (Jiicago, Birželio 8, 9, 10 
ir 11, Morrison Viešbuty j. Atsto
vais į seimą tapo vienbalsiai išrinkti 
sekantieji dalininkai:

.1. J. Ilertmaiioviez, bendrovės se
kretorius, Antanas Daubarus, Jurgis 
Paukštis, Tamošius Staškevičius, 
Stanislovas Grigaliūnas, Antanas 
Amrose, ižininkas bendrovės, ir 
Jonas Prušinskis.

Bendrovė skaito arti 1000 narių, 
todėl turėjo teisę paskirti 20 dele
gatų. Valdyba mano paskirti iš sa
vo tarpo dar 3 atstovus. 1

Panelė Rakauskaitė, Šimkus, 
Šimkus, Šimkus, panele Staniu
lį u tė, Šimkus, daug ponių, ir pa
nelių, Stogis, Šimkus, Šimkus, 
visas Birutės choras, c Iki ra s, 
choras, Šimkus, Opera, Oželis, 
Šimkus.

Tokia tai buvo paroda — Bi
rutės koncertai pereitą nedėl- 
dienį.

Aš žinau, kad mano prietelius 
gėrėsis (kaip matau jis ir gėrė
jos) panele Marijona Rakaus
kaite. Nes jis sakosi esąs užža
vėtas jos balso-balselio stipru
mu, aiškumu, skurdumu, švel
numu, meilumu, karingumu ir 
žiaurumu. (Žiaurumu tcnlel, 

kad jam širdį perveria). Ale tai 
jau jo dalykas. Aš čia tik tiek 
galiu pasakyti, kad aš jam iš 
dalies pritariu, gerokai prita
riu, beveik visai pritariu, ypač 
kad jis man neduoda nepritar
ti.

Užbaigdamas sezoiių, Birutės 
dirigentas vargiai galėjo, sutai
syti geresnį programą kaip tas, 
kurį jis patiekė publikai pereitą 
nedėldienį Kimba 11 svetainėje.

Ten ir vėl turėjome progos 
išgirsti dūduojant jau tobules
niais vargonais poną Šimkų. Iš
kilmingas Graiul Chorus, taip 
puikiai Šimkaus sudūduotas, 
tinkamai prirengė mus prie to
lesnio chorinio programo. 1

Programas susidėjo beveik 
vien iš to, ko mes labiausia tro
škome, būtent, iš liaudies dainų. 
Mes jas geriausia suprantame iri 
jomis daugiausia džiaugiamės.

čiurlkmies “fcėriau žirgelį“ 
buvo pirmas Birutės choro žo
dis tartas j mus. Ta dainelė 
priminė nuims apie jos genialj 
nrtaiiniugą autorių ir joju nelai
mingą tėvynę — musų tėvynę.

Tolinus, pur ištisą vakarą, 
klausėmės p. St. Šimkaus kom
pozicijų. St. Šimkus taip gerai 
įpranta liaudį, ir taip gerai, 
taip gabiai suderina jos dainc-

Visos jo dainos mane džiu
gino, ir vis ką nors man papasa
kojo iš praeitų dienų.

Truputį sunku buvo kJausy- 
lics “Vakar dienelės“. Beklau-
.r.-t man vaizdinos pilki, lind

ai, kaip ir gaida, musų nualin
to*- tėvyškės paveikslai. Kodėl?

Sasnausk'io “Karvelėli mėly-i 
nosis” —- tas kompozijos žiedas 

-4«Hp gražiai, jausmingai ir 
įtikinamai iitivb dainuojamas, 
kr.d ir man beklausant tų 
iiudna“ norėjosi sušukti 
dynės. “Ir man liūdna, 
mieli dainininkai!“ 

Sakaus, patiko man

Rimkaus dainelės: ir kokeliška 
“Nueisiu”, ir labai skambi “Vie
nas žodis ne šneka,“ ir labai Iie-' 
tiiviška “Tu, mergyte, ajisigau-f 
si ” O jau tas “Oželis“ “Ože
lis” —- tai labiausia. Kaip pui- 

'kiai tonuose, išreiškia jaunos 
mergelės išgąstis: baimėje, ro-, 
dos uždusdama ji klausia: “Kas 
bus, kas bus?” Virpėdama kly- 
kia: “Kas, bus, Uas bus?” Taip, 
garsų suderinimas nebegali bū
ti tobulesnis.

Panelė M. Rakauskaitė, kaip ne melodramos, bet operos), 
ir visuomet, ėmė pirmą prizą. Man nepatinka nei “Kaip raiba 
Duete “Plaukia sau laivelis” jai |>aukštelė,“ nei “Šimkų man gy- 
gražiai padėjo panelė S. Staniu- venti,” nei ^Lopšinė,” nei “i)u- 
liutė savo simpatišku altm Pub- etas.
lika judviejų dainavimu .buvo no brangi, 
pasitenkinus neišpasakytai. Pri
vertė atkartoti. O man ir to-ne- 
užteko.

Tie, kur neatsilankė į šį va
karą, daug prarado. (O jiems- 
dar buvo vietų ruimingoje 
Kimba!) svetainėje). Jie,.ocba-l 
gai, neišgirdo nepalyginamai su-' 
<l<iinuotos daihos “Kur bakiižč 
samanota“. Niekas kilas gal1 
nesudainuotų tos dainos taip 
kaip panelė Rakauskaitė. Ge
rinus nesiginčykite: manęs vis- Ale visvieua aš Oželį gyriau ir 
tiek ucįlikrinsite. Nei liek tra-, giriu.
giškumo, nei tiek lindėsiu, jaut- O kartu aš giriu visą Birutes 
raut, gilaus liūdesio, negalimai ir Si. Šimkaus chorą.
puikiau išreikšti.

Fublikai labai pūtikų ponu 
Stogio griausmingas balsas, ka
da jis pastebėtinai energiškai., 
be mielaširdystės sudainavo ari-' 
ją iš Čigonų “Era mano brangi”.' 
žmonės plojo ir plojo, reijkaluu^ 
dumi pakartoti.

Pono Šimkaus improviza^įa
padare j mane, smagų įspūdį. |

“Man 
iš se
numoMažiuko žodis

* Jau nuo |xit kūdikystes aS su 

nusistebėjimu temijau, kad dai
lė gamtoje yra toks stambus 
veiksnys. Žolynai savo žiedais, 
savo kvapsniu traukia prie sa
vęs savo meilės talkininkus — 
museles ir vabalėlius. Akiniuo
ta gyvatė savo skaisčiomis spal
vomis vilioja savo aukas linkui 
savęs, idant jas prarijus. Jau
nas ėriukas išreiškia savo links
mumą šokinėjimu. Musų gi 

mylėtino lakštingalė apsiauga 
stebuklingo pavasario vakaro 
apgalime gieda meilės himnus, 
ir nereikia jai nei ritmo, iiei 
solfedžio, nei akompanimentų, 
nei kitų musą toli nužengusios 
muzikos gudrybių. Ji gieda 
jausmingai, l>e apyskaitos. Te
čiaus ji Užžavi visą apielinkę sa
vo giesme. Ji patinka visiems 
— ir prasčiokėliams ir labai iš-1 
didiems ponams. x 

Žmoguje visi palinkimai prie 
grožės yra įdomiai susipynę. Ne* 

apveikti jus —jus išpjauna! jas, jąs+suspėja jis iš vjrstvklų išsivys- 
tyti, o pamatęs gražią kvietkelę 

į jau tiesia prie jos savo neprity- 
Į rusią ranką; išgirdęs muziką* 
daro pasiryžimų šokti, savo lin
ksmumą išreikšti. Ir žemiau
siame išsivystymo laipsnyje 
žmogus yra susigiminiavęs su 
daile, jis braižo, išdrožinėja sa
vo įnagius, dabinasi, puošiasi, 
skambina, klykauja ir šokinėja.

Mesybent kaikuriais atžvil
giais, jįįtrdaug tolinus esame nu
žengę už ėriuku* ir už kūdikius 
ir už laukinį žmogų. Musų sie
jos pasiduirė turtingesnės, prigi
jo t langiaus ir gilesnių pajauti- 
liii-, ir muni» sunkiau jau vi
ską išreikšti. Tik parinktiniai 
musų tarpe yra apdovanoti tuja1, 
dieviška galybe. I Rodėsi, kad jis tik, ėmė ir į mus

Chicagoje yra daug vietų, kur susirinkusius ramiai, širdingai, 
gabus dailininkai atlieka savo broliškai prašnekėjo.

Tcčiaus, vienok, betgi, nežiū
rint į tai viską, aš gėrėjaus ir 
kitomis panelėmis, kurios ne 
taip buvo žymios kaip panelė 
Marijona, bet kartu susijungu
sios savo balsais ir balseliais 
driekė nematomą (bet girdimą 
ir jaučiamą) mezginį ir painio
jo į jį tave visą nuo galvos iki 
kojų. O taipgi stebėtina buvo

< I

jausti ir girdėti, kaip subaubia 
vilkų, gauja, atsivydama paskui 
rėkaujančių ir kilnojančių mer
gų ir mergelių ir kartais tas bau
bimas buvo toks smarkus, kad 
rodėsi, jog tos moterėlės su 
mergelėmis jau iš išgąsčio ne
betenka balso, vienok jos vėl at
sigauna ir vėl pasileidžia krykš
tauti neramiam ore.

Ale štai vėl aš mąstau ką kitą, 
beklausydamas. Man rodos, 
kad ir Lietuvoje yra truputis A- 
merikos, o lietuviškose dainose,

vis apreiškė savo pirmtakunui,

da, yra truputis lietuviško “rag- 
tahno”— lietuviško, Dieve sau
gok — ne kitokio. Gal man tas 
taip rodoę todėl, kad aš “ragtai- 
mą“ savotiškai įsivaizdinu. Vie
nok Lietuvos ubagų dainas aš 
lyginu prie “ragtaimo” toj pra
smėje, kad jos skiriasi nuo ita
lų ir vokiečių operų. Iš to vis
ko, žinoma, išeina tik tas, kad 
aš esmi apkurtėlis ir apjakėlis, 
ir Čigonų melodramos negaliu 
suprasti. (Beje, atsiprašau, —

VIDURIU NEVIRŠKINIMAS PA 
.GREITINA SENATVE

Kaip apvalyti kūną nuo kenksmin
gų nuodu ir toksinų

“Jus galite rasti vidurių nevirški
nimą pagrinde daugelio sunkių li
gų. Nevirškinimas pagimdė daugiau 
kentėjimo, negu kokia nors kita li
ga,“ nesenai pasakė garsus gydyto
jas. “Ne vien tai”, tęsė jis, “bet ji 
tikrai pagreitina senatvę ir atneša 
ankstyva jnirtj.**

Neleiskite, kad skilvio nevirškini
mas padarytų jus senesniu, negu iš
tiktųjų esate. Tam nėra reikalo. 

Jų* neleidžiate užtrinoms ant kojų 

gv(h*l ja* — iki jos nepranyksta. Tad 
aodel negydyti skilvio nevirškni- 

mo. kuris yra daug svarbesnis, y- 
pač ątsižveigiarft i tą faktą, kad nuo 
jo priguli visa jūsų sveikata. Visi pil 
no keblumai paprastai paeina nuo 
chroniško hevirškinimo, todėl iš- 
sigelbčk nuo šių keblumų vartoda
ma* gerą kūno valytoją.

Keista, kaip daug Žmonių neno
ri klausti draugiško persergėjimo. 
Kiek daug žmonių buvo klausiami 
jų gydytojų ar viduriai veikia gerai, 
ar ne. Vistiek jie nepaklauso drau-, 
giško patarimo —■ vartoti gerą vidu
rių liuosuotoja — gerai išmankštin
ti ir nebus jokios priežasties kode! 
jus neturėtumėt būti sveikais.

Pabandyk dėžulę laxcarino. Patė 
myk stebėtiną pagerėjimą, kokį ji* j 
suteiks. Jis pagelbės jums suvirš
kinti maistą, jis Švelniai pagelbės 
jūsų vidurių veikimui. Nors tas tie
sa, kad jis labai švelniai veikia -j 
jis tečiaus yra labai veikmingas, i 

Žinoma, jus branginate sveikatą 
virš visko. Tai yra vienas turtų, su 
kuriuo neturi būti apseinama nc- 
paisiančiai. Darykite ką tik jus ga
lite, kad pagelbėjus motinai gamini 
atlikti savo pareicas. Pabandvkite dė 
žutę Lazcarin. Užsisakvklt 'ją šian
dien ir jauskitės geriau ryto. — 
Laxcarin Products Co., Dept. L-2,

Pittsburgh, Pa. ( Apgar.)

nei ^Lopšinė,
Man pa tinka “Era, ma- 

Ir man labai patin
ka “Gana girioj šioj nakvotų“ 
Tai yra puiki suderinta daina, ir 
kada ją dainavo dabar Birutės 
choras ne operoj, ji buvo taip 
geistina ir maloni. Bet sakykit 
ką norite, aš labiausia džiau 
giaus Oželiui Mano kaimynė 
koncerte mane net išbarė už tai, 
kad man taip labai patiko Ože
lis. “Na, jau gana, sako, kad 
Oželis tamstai patinka, tai jau... 
tai jau ir bile kas gali patikti..

Nes man jis ir jos dainavimas 
patinka,

O kodėl patinka?
Todėl kad patinka.
(Tokį tik galiu duoti atsaky

mą apie patikimą.)
Be j c,j Mes' Igukctne,1; ku(| S U 

Šimkaus improvizacija vargo
nais bus žaibai ir perkūnai, O 
vietoj to išgirdome kažinkokią 
gražią-gražią laumių pasakėlę. 
Tai buvo, kaip sakoma, siurpri1 
zas.

Tarp kitų svarbių bendrovės nu
tarimų, pažymėtinas yra tas, kad 
nuo ateinančių Naujų Metų Mildos 
Teatras bus valdomas! pačių bendro
vės, jis nebus daugiau išduotas rau
doti. Išrišimui to klausinio, ar te
atru išduoti randon ar patiems ope
ruoti, ir buvo sušauktas tas susirin
kimas.

Nuo laiko atėmimo Mildos Teat
ro iš Trustee, Mildos Teatro Bendro 
vės valdyba nuolatai svarstė ta klau
simą, ar teatru išduoti vėl randon 
ar patiems j j valdyti? Priežastis 
iškilimo to klausimo buvo ta, kad 
išdavus teatru randon dalininkai ne
galėtų tikėtis gauti didesnį nuošim
ti negu 4% j metus. Iš raportų gi 
randauninkų, išduodamų bendrovei 
kas 3 mėnesius, matėsi, kad grynas 
pelnas iš teatro, apmokėjus visus 
iškaščius siekia arti ^IK,000X10 į me
tus. Bandauninkai gi, norintieji 
paimli randon teatrą nenorėjo mo
kėti daugiau negu $9,000.00 į metus. 
Bcto, randauninkams valdant teat
rą, namas yra apleidžiamas. Pa
tiems gi valdant, galima bus palai
kyti narna geriausiame padėjime. Iš 
to matėsi, kad svarba viso paminėto 
klausimo yra dideli, ir todėl, valdy
ba, norėdama lą klausimą išrišti 
kuogreičiailsiai, nelaukė rudens, ka
da tai susirinkimas metinis privalo 
įvykti, bet sušaukė jį Gegužio 25 d., 
1919.

Atidarius susirinkimą, bendrovės 
iždininkas išdavė finansinį raportą, 
iš kurio pasirodė, kad bėgyje perei
tų 9 mėnesių, nuo September 1, 
1918, kada tai teatras tapo atimtas 
iš Trustee, bendroves inplaukos iš 
randų, pinigais, buvo $6,567.09. o 
visos išlaidos $3,530.39, laip, kąd 
grynais pinigais bendrovė turi ban- 
Įkoje $2036.70. Boto turtas gautas 
už randas paimtas iš kalno prie iš
davimo teatro 1911 metais, išneša 
$6,000.00, tokiu budu visas turtas 
bendrovės, apart namo, laike meti
nio susirinkimo išnešė $8,036.70. Iš 
to turto bendrovė galėjo išmokėti 
šį rudenį savo dalininkams 3% kai
po dividendas dalininkams. Einant 
gi į biznį, judinamąsai turtas bus 
reikalfngas prisirefigimui prie teat
ro vedimo, ir jokių dividendų šiais 
metais, ir iki galui ateinančių 1’920 
metų neims galima mokėti. Jau dėl 
tos vien priežasties valdyba nenorė
jo pati nusprensti klausimą ar pa
tiems teatrą valdyti ar jį išduoti ran
don ir ant ateities, bet pavedi tą da- 
iykii patiems (InHninknms iii-lšti.

PriCjlUi prie to kluusiiiio, sekre- 
torius bendroves nušvietė dalykus, 
ir patarė, kad visi tie dalininkai, 
kurie permato kokias priežastis dėl 
kurių teatras privalo būt pačios 
bendrovės valdomas ir visi iie ku
rks permato priežastis dėl kurių te
atras privalo būt išrandavotas, pri
valo duoti susirinkusiems dalinin
kams rimtą paaiškinimą, o uždarius 
diskusijas dalininkai nubalsuos tą 
klausimą balotais, ant kurių kiek
vieno dalininko vardas ir skaitlius šė 
»rų yra pažymėtas. Didesnis skait
lius Šerų išriš klausimą.

Prezidentas bendrovės ,p. Waltcr 
Beinar, pranešė, kad visi Iie kurie 
nori imti balsą diskusijose, paduotų 
savo vardus ir pavardes, o diskusi
joms prasidėjus visi bus iššaukti 
naeiliui. 1 diskusijas stojo Mykolas 
Barauskas, Jonas Prušinskas, Jaka- 
vičius, Her. Mockus, Zavest, Doč
kus, Klestauskis, August Jonaitis, 
Valionis, Jokūbas Maskoliūnas, Kaz. 
Kuraitis, Mušinskis, Jonas Kurkaus. 
kis, Pelrokas, Ant Ambrose ir Jo
nas Gaubus.

Diskusijas atidarė p. Jonas Pru
šinskis, visiems žinomas artistas. 
lošė'jas, paaiškinimu, kad vedimas 
teatro yra keblus dalykas, ir nepai
sant kad pelnas gali būt didesnis 
patiems valdant, atsargiau yra ir 
ant tolesnio laiko išduoti randon. 
Tos pačios nuomones prisilaikė ir 
sekantieji kalbėtojai: Barauskas, 
Jakavičius, Zavest, Dočkus, Mušins- i 
kis^ ir Kurkauskas. Buvo malonu 
klausyti jų rimtą ir nuoseklų išdės- 
tinėjimą dalykų, ir susirinkimas 
kiekviena kalbėtoja apdovanojo ap- 
plodismentais. Rtalėsi iš syk kad 
teatras bus vienbalsiai nuspręstas 
randavojimui. Kalbėtojai savo iš
vadžiojimuose prirodinėjo, kad lie
tuviai niekad tatro nėra vedę ir to
dėl dėl stotyos pat irimo vieton pel
no gali būt nuostoliai.

Bet Čia atsitiko kasžinkas, kad 
pridavė diskusijoms dramatiška ko
loratūra. Po keliu žodžiu p. Her. 
Mockaus, nurodančio biznio žvilgs
niu reikalą patiems teatrą vest, ga
vo balsą p. Augustas Jonaitis, jau
nas ir rimtas vyrrfs, kuris savo iš
vadžiojimus pradėjo nuo tų žodžių: 
“Iš kalbos visu oponentų valdimo 
musų teatro pačios musų bendrovės, 
pasiaiškino kaip svarbiausi prieža
stis kad mes esame lietuviai, ię to- 

Idel žmones netinka lokį darbą atlik
ti. Del tos tai priežasties mes turė
dami puikiausi teati’ą koki kada 
nors lietuviai visoje pasaulyje tu
rėjome .privalpme' jj išduot i ran
don. Tame gi pačiame laike musų 
broliai tėvynėje, suvargę keturių 
metu karę, stoja i kovų su visais 
svetimtaučiais norinčiais Lietuva 
valdyti, tikrindami savo krauju, vi
su turtu ir gyvasčių kad lietuviai 
įgali savo rikalus pates tvarkyti. 
Ar mes Amerikos lieturiUi nėsame 
tos pačios tautos sunais ir dukterį- ____ ______ ______ _

mis, kad jau taip turėtume pasiže-kimus vienbalsiai nutarė kad ta pa-

| Dr. A. R. Blumenthal |

kaip

pro-

yra pasakyta
o priešininkai, privalo pa-

mian«j* DykaiAkto

nyksta ragčjim*.
Mes vartotam 

pagerintą Oph- 
thalmometer. T-

Aus. Vai.: nuo t ryto iki I vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 a| 

Telephone Yards 4117 
Boulevard M17.

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Uetavia Gydytojas ir 

Chirurgai
Ofisas 10900 So. Michtoan Ava.
Recidencįja 10731 S. Miehiąan 

Avė., Roseland, Dl.
Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: Pullman 141. 
▼ak: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietą iki 4 
6 iki U vakare.

Rez. 933 S Ashland Blvd, Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiky ir visu chronišku ligų

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

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7-6 vak. Nedalioms 10—12 dieną

Telephone Yards MM.

D r. P.G. Niegner 
PriimiMo valandM aae S Iki U 
iš ryto ir nao 7 iki • vai. vak. 
132S So. Hatoted SU Chi<w«

Dr. Leo Awotin 
Gydytoju, Chirargao, Akoiorto 
142* 8o. Katotet 8U CMcofo. 
Kalba Uetuvilkai, latviškai U 

ruriikai.
Valandos: 10-12 rytą; M va
karą. TeL Canal 4147.

m ‘OS«3IU3 is 8 «OES
6—Z
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Telephono Yards 5032

Dr. M. Stopnicki
3109 E. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

ti valdyba |MisiIiklu ir ant bdialis, 
Vineok keli direktoriai sudėjo savo 
rezignacijas ir tokįu budu pasidarė 
vakansai, kuriuos reikėjo užpildyti. 
Iš valdybos rezignavo: Frunk Žil
vitis, Ciprijonas Baltrūnas, Jonas 
Krumin, ir Stanislovas Petreikis. 
t’ž jų gerą pasidarbavimą laike tar
nystės, susirinkimas ištarė ačiū at
sistojimu. Užpildimui vakansų, Į 
kandidatus tapo paskirti: Kazimie
ras Žuraitis, Jokūbas Maskoliūnas, 
Jonas Prušinskis, Heronimas Moe- 

...... ^v... j. «.««.. iiiuhi -pu.;,- į kus, Stanislovas Stankus, Augustas
380.83 Irusio certilikataų lėšos yra Jonaitis, Jurgis Gheinauskis ir Bu- 
apnmkMos, ir tai .nepilnai. • ta. Didumas balsų krito sekančiai: 

Iš lėšų dalininkų sumokėtų buvo . Žuraitis, Jonaitis, Rūta, Stankus, 
nudengti visi bėgantieji bendrovės Prušinskis, Chernauskis. Mockus ir 
ifckaSėini iki šiam metiniui susirin-' Maskoliūnas. \ Išrinktais i vaidyba 
kiniui. Nuo to taiko iškaščiai ben-] lapo: Kaz. Žuraitis Augustas J<>- 
drovės bus išmokami iš inplaukų. nailis, Rūta ir Stan. Stankus.
Taip pat ir patarnavimas visų bus Prieš užbaigimo susirinkimo, ’da- 
apmokatnas. liniukui nutarė, kad sekantis meti.

Baigiant susirinkimą, pakilo klau- bis susirinkimas butų sušauktas 
simas rinkimo valdybos. Susirin- gruodžio mėnesyti, 1920 metais.

•- 7“. Jos. J. Hertmanowicz »ekr.

banko.se
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GARBUS 
DRA UGAI:

“NAUJIENŲ” STOTJS
1,1 11 y. 1»

. Dainininkų Pir-

NESENAI būrelis vyrų ir mo
terų sėdėjo apie stalų pri
vatiniuose namuose. Visi 

iš svečių kalbėjosi apie puikų 
valgį, kokį šeimininkė pateikė. 
Jis buvo labai paprastas valgis, 
bet buvo puikiai iškeptas ir gra
žiai paduotas. Staltiesė, Blindai^ 
gėlės viduryj stalo — viskas har 
monizavo.

Gatvių kampai kur visados galima 
gaut Naujienas nusipirkti.

VIDURMIESTYJ:
Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NW 
Madison ir State, N\V 
Adams ir La Šalie, NVV 
Van Buren ir Franklin, NVV 
Van Buren ir VVells. SVV
Van Buren ir ('.tark. SVV
Van Buren ir State. SVV'
Harrison ir VVabash, NVV
18th Ir

Susiy. Liet. Soc
mas Apskritys rengia šaunų pikni
ką nedėlioj, birželio 1, Leafy (Blin- 
strupo) darže, Summit, III.) Pra
džia 10 v. ryto. Visi kviečiami1 at
silankyti ir išgirsti Pirmojo Aps-' 
kričių chorų dainas ir kartu pra
leisti laiką tyrame ore.

— Org. J. Urbonas.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS geras Ručeris, 

turi gerai kalbėti Lietuviškai, Sla
viškai ir Angliškai. Geram žmo- 
|iui geras darbas ir gera užmokes
tis. Atsišaukite po No. 1727 So. 
Union Avė., Chicago

AUTOMOBILIAI NAMAI-ŽEMĖ

Pėtnyčia, Gegužės 30, 1919.
.M -z.*:—....-7_— —-v x Tijx.-..- ^-Į'iįAį /yrr -f ~.ii iii 4: ii ii - f ' "

E X T R A
PARDUODU pigiai King automo

bilių 1918. Mažai važinėtas, atro
do kaip naujas.

P. S.
3346 So. Halsted St Chicago.

State. NW
SOUTH SIDE 
ir Madison, NW 
ir Jackson, NVV 
ir Van Buren, SW 
ir 12th, NE

Valgis prasidėjo Skaniu tomn- 
čių viralu. Paskui kiekvienam 
svečiui paduota po šmotelį stoi
ko mažiausia dviejų ir pusės co
lio storio, kaip tik mieroj iš
kepto. Keptos apverčiau t bulvės 
taipjau paduota su stoiku. Karš
ti piragaičiai, pačios šeimininkės

PAMATYK GREITAI.
Sekantieji namai parsiduoda la

bai pigiai. Kiniuos galima pirkti 
su mažu įmokėjimu, o likusius iš 
randų išmokėsite.

PARSIDUODA geras namelis dėl 
vieno pagyvenimo, su visais gerais 
įtaisymais, šviesus iš abiejų pusių. 
Parsiduos už .................... $1400.00

PARSIDUODA 2jų pagyvenimų 
namas ant nutrinių stulpų. Bandos 
neša 14 procentą. Parsiduoda už 
$1900, su $200 įmokėjimu, o likusius 
raudos išmokės. . \ -

PARSIDUODA 3jų pagyvenimų 
medinis namas. Raudos neša 16 
procentą. Parsiduoda už $2400.00

PARSIDUODA 4 pagyvenimu vi
sas mūrinis namas po 4 kambarius. 
Ramios neša $40.00 į mėnesį. Par
siduos už ............   $3800.00

PARSIDUODA 6 pagyvenimų vi
sas mūrinis namas už.... $7000.00

PARSIDUODA 3jų pagyvenimų 
visai naujas mūrinis namas su nau
jausiais įtaisymais. Neša gerą ren- 
dą Parsiduos už ............ $6500.00

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas. 2jų metų senumo ir 
su visais naujos mados įtaisymais, 

arsiduos daug pigiau negu kaina
vo pabudavoti.

Visi virš minėti namai randasi lie
tuvių apgyventose vietose ant Brid- 
geporto ir Brighton Parko. Visi 
bus parduodami su visai mažu (mo
kėjimu.

Ateikite į musų ofisą, o mes Tam
stoms pririnksime namik pagal Tam
stos norą, nes musų yra didžiausia 
Reai Estate firma Lietuvių Ameri
koje.

Kas norite parduot eni kokią 
nuosavybę, mes parduosime grei
tai, visiems tiems kurie tik paduos 
gerus bargenus, nes im-s parduoda
me desėtkus namų kas savaitė ir 
musų visi kostumeriai yra užganė
dinti.

Liberty Land & Inveatment Co. 
3301 So. Halsted St., Chicago, Iii.

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu kie
kinius kaminus, dedu kiekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius kiekinius darbus.

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

LITHUAN1AN RED 
ROOFING CO, 

and Sherl Metai Worka
2106 W, 24th M Tel Canal 4802

NAMAI-ŽEMĖ

PRANEŠIMAS važinėtojams. Tu
rite matyli 7 pasažierių, 
rių pasivažinėjimui karą, 
ir važiuoja kaip naujas, 
už $400.00.

NP. SREVAK, 
1034 West 181 h SI

6 ei Iind'?-
Išrodo 

Bargenas
REIKALINGA pardavėjo, kalban

čio svetimomis kalbomis. Gali pa
daryti gerus pinigus. Darbas vaka
rais ir nedėliomis. Prityrimo nerei
kia. Atsišaukite į A. J. Crocker, nuo 

'10 vai. ryto iki 6 vakaro.
% VVM. D. MURDOCK and CO., 

4980 Archer Avė., Chicago.

LSS. 4 kp. mišraus choro visi dai- 
ninkai ir daininkės bukite ant SLSI) 
A. Lino Apskričio generalės repeti
cijos subatoj geg. 31, Mildos svet., 
3142 So. Ilalsted St.. Bus duodami 
dykai tikietai piknikai) bbirželio 1 
d., Leafy Grove— darže.

—Raštininkas.

Chicago, III.

RAKANDAIIlalsted 
Ilalsted 
Ilalsted 
Ilalsted 
12th ir Jefferson, NI 
Halsted 
Ilalsted 
Halsted 
Halsted 
Halsted 
Ilalsted 
Ilalsted 
Halsted 
Halsted 
VVontworth ir 35th. SE 
Went\votrh ir 47th, SVV 
Ashland ir 35th, SE 

NORTH SIDE 
Milwaukee ir Paulina, NVV 
Milvvaukec ir Lincoln, SE 
Milwaukee ir Roby. NE 
Milwaukee ir VVestern, 

WEST SIDE 
Bhie Island ir VVestern, 
Leavitt ir 22nd, NW 

TOWN OF LAKE
Ashland ir 47th, NE. Gross Avė. 
Halsted ir 47th, SVV ir NE 
Agentai ir šiaip kitos stotįs bus

ir Maxxvell, SE ir NE 
ir 14th, NE 
ir
ir Archer, NVV 
ir * 
ir 
ir 
ir 
ir

l«th. S\V

3Įsi. NVV 
351 h. NVV 
42nd SVV
4 71 h, SVV ir NE 
alsi, SE

li* NW 
SE

NW

PPDU. 604 kp. susirinkimas (vyks 
subatoj, geg. 31 d., Aušros svet., 3001 
So. Ilalsted St., 8 vai. vakare. Visi 
bukite laiku, taipgi nauji kviečiami 
ateiti prisirašyti prie PPDU.

— K. J. Geležėlė.

LLF. rengia prakalbas subatoj. geg 
31 d. Mildos svet., Kalbės adv. 1*'. 
Ragučius ir 'I'. J. Kučinskas. Pradžia 
7 vai. vakare. — KomitetaH.

REIKALINGA audėjų prie ranki
nių staklių. Mes mokame 33Mic už 
’ingrain* ir 35c už ‘brussel’’. Pasto
vus darbas visą metą.

OLSON RUG CO., 
1508 VVest Monroe SL, Chicago

TIKTAI ŠI MENESI
Už $60 nupirksi puikų tikros ska

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30

tas, kuris padarė piragaičius ne
paprastai skaniais. Dezerlui lai
duota puikios keninės pičios ir 
didelis šmotas čekoliadinio pi- paskelbta vėliau.

Amalgamatų unijos lietuvių sky
rius 269 komitetas ryto nuveš puikų 
vainiką ir padės ji ant kapo dviejų 
savo draugų, Nagrcckio ir Lažins- 
ko, kurie buvo nušauti Chicagos ru- 
bsiuvių streike 1910-11 metais. Ku
rie norėtute dalyvauti, meldžiame 
pribūti į Šv. Kazimiero kapines ly
giai kaip 2 vai. po pietų. Už komitetą

— K. Rugis.

rūgo, taipjau padaryti pačios 
šeimininkės.

Aš buvau vienu iš svečių šio 
nedeldienio vakaro pietuose. Aš 
išreiškiau Ibranginimų labai ge
ni valgio ir puikaus iškepiųio ir

PRANEŠIMAS 
Dr. M L BOZINZH. 

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

POLONIA PHARMACY. Valandos 
los pačios. Telefonas Haymarket 

5282.

Kensington. — Dr-stė L. D. K. Ge
dimino laikys savo mėnesini susirin 
kimą pėtnyčldj vakare, geg. 30, F. 
Shdvilos salėj, 341 E. Kensington 
Avė. Visus narius kviečiame atsilan
kyti, turime daug svarbių klausimų 
aptarti. , —• A. N.

ChicagOH Lietuvių Vyrų Choro na
riai, malonėkite pribūti i Tautiškas 
kapines geg. 30 d., nevėliau kaip 
10:30 vai. ryto. —F. Mažola

“Ačtiu jums, bet aš padariau Pranešimai
nok gi man yra smagiau vaišin
ti paprastais valgiais, kadangi 
mano svečiai tankiausiai mėgsta 
juos labiau ir be to aš manau.

Jaunų Lietuvių Am. Taut. Kliubo 
mėnesinis susirinkimas atsibus bir
želio 1 d. kaip 1 vai. po pietų. 
Draugai, teiksitės susirinkti laiku, 
nes yra daug svarbių reikalų.

— Raitininkas.

SLA. 226 kp. mėnesinis susirin
kimas įvyks nedėlioj. birž. 1 d., Lino. 
s\ bės svet.. 1822 Wabansia Avė., 1 v. 
po pietų. Visi nariai, malonėkite at
silankyti paskirtu laiku, nes yra 

daug svarbių reikalų. Taipgi yra pri
siųstos blankos balsuoti kaslink pa
skyrimo pinigų iš Našlių ir Našlaičių 
fondo “Lietuvos laisvės” reikalams.. 
Nariai nepamirškite, nes labai svar
bus reikalas. — Sekretorius.

PAPRASTI.

“Tiesa”, atsakiau aš, “paprasti val
giai visuomet būna labiau užganėdi
nančiais.”

LSS. 4 kp., JLSL. 1 kp. ir JLAT. 
kliubo lavinimus susirinkimas įvyks 
nedėioj, birželio 1 d. Pradžia 10 v. 
ryto, Aušros svet. 3001 So. Halsted 
St., Bus diskusijos temoj: “Ar so
cialistai turi apleist SLA.?’’

Pirm. S. Zavė

USMENI JlfeBftUJIftfc.M

Reikalingas čeverykų taisytojas bu. 
tinai turi būti apsipažinęs su tumu 
darbu. Darbas ant visados, gera mo
kestis. Atsišaukite tuojaus.

P. BALTUŠKA
1411 So. 49th Avė., Cicero, III.

ros seklyčios setą, vartotą tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių divonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PR1- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Ronds.
WESTERN FURNTTURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

FARMA ) FARMA.

REIKALINGA moterų prie plovi
mo antrarankių bonkų. $1H j savai
tę — valandos nuo 8 iki 4:30 kas
dien ir 8 iki 1 Sųbatomis,

GEO RASMUSSEN CO., 
615 VVcst Rnndolph St., Chicago.

Reikia darbininkų, gera mokes-

NATIONAL LEAD CO..
900 W. 18 St., Tel. Canal 3389

Reikalinga moteris arba mergina 
dėl indų plovimo. Darbas pasto
vus mokestis gera.

Atsišaukite 1356 So. Ilalsted St., 
Chicago, III.

Reikalingas jaunas vyras, mylin
tis gyvulius, dasidėti $1001) prie ūkės 
gyvulių ir pieno pardavinėjimo. Aš 
galiu gvarantuoti $lp.00 gryno pel
no j dieną nuo pradžios ir daugiau 
ateityje. Ant mano ūkės galima at
važiuoti už 5c. streetkariais iš Chi
cagos. Kas neturite $1060, nei uk- 
vatos prie gyvulių, meldžiu manęs 
neklapatyti.

JOHN AMBROSE,
Dolton, III.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų ne

praleiskite šio burgeno. Puikus 
Player Pianas, slaile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
nijegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokj teisingą pasiulijimą, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograph. Grajina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Resideneija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chicago, III.

PARSIDUODA rakandai Irių kam
barių visai pigiai iš priežasties, sa
vininkas išvažiuoja iš to miesto.

S. DIKCIS, 
4614 So. Wells St., Chicago, III.

Jeigu jus norite pasidaryti sau na
mą ir būti neprigulmingu pirkite 
farmą Lietuvių kolonijoje “Vilnosz” 
Vilas paviete, Wisconsin. Jeigu jus 
pirksite ten sau farmą jus pirksite 
nuo savininko, bet ne ’nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,000 
akrų žemės, ir paskyrėme 5,000 ak
rų vien tik lietuviams dėl kolonijos, 
ir paskyrėme Kazimierą Gadliauską 
kaipo Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yra mums pagelbėti.

Mes jau apgyvendinome apie 25 
šeimynas lietuvių, kurie ten gyvena 
ir turi pasisekimą. Mes pagelbstame 
kiekvienam nuo pradžios, kuris per
ka nuo musu farmą. Mes pagelbsta
me pasistatyti namus ir mes parduo
dame jiems arklius, karves, ir kitus 
galvijus, ir ukeės mašinerijas ant 

lengvų išmokėjimų.
Jus galite pirkti farmą kokib dy

džio jus norite, 40, 80, 120, 160 akrų, 
arba daugiau už kainas nuo $15.00 
iki $25.00 už akrą. Jeigu jus žingei- 
daujate pasilikti nariu pasekmingos 

lietuvių apielinkės neprigulmingu 
fermerių, rašykite mums lietuviškai 
dcl platesniu žinių.

SANBORN COMPANY, 
Eagle River. Wisconsin.

RANDAI
ATIDUODAMA rendon 2 akrų 

trąšios vaisingos žemės ant South 
Side daržų. Renda labai pigi. Klaus
kite M r. Smith. Roorn 206, 219 So. 
Dearborn st., Chicago. •

Aš tada pastebėjau šeimininkei:
“Strikas yra tokio pat skanumo, 

kokį jį pagamina VVilson Jk Co., Chi- 
cagoje. Jus žinote, aš buvau Chicago- 
je keletą savaičių, vaigščiodamas po 
VVilson X* Co. dirbtuvę ir mačiau 
kaip 'jie ištaiso savo jautieną. Jautie
nos departamentas yra pastebėtina 
vieta. Aš mačiau kaip jautiena eina 
per savo keletą procesų ištaisymo 
pirm jos išsiuntimo, kaip rūpestin
gai saugojama ir peržiūrima pirm 
negu išleidžiama publikon ir aš no
riu pasakyti jums, kad aš niekad ne
sijaučiau taip tikru apie kokybę ma 
no valgomų steikų ir kepsnių, kaipp 
savo apžiūrėjimui VVilson' & C®, mė
sos departamnto. Aš manau, kad ir 
kiti mėsos pramonėj yra taip pat rū
pestingi, bet aš žinau ką daro VVil- 
son A Co. apsaugojimui vartotojų, 
todėl aš, suprantama, esu palinkęs 
prie jos.

Milwaukee, Wis. — LSS. 119 kp. 
rengia vakarą sukatoje, 30 d. gegu
žės S. S. Turner Hali, 473 National 
Avė. Bus perstatyta veikalas “Salia
mono Sapnas’*, taipgi bus (Irkleliui- 
cij’ų ir monologų. — T. Miliauskus.

Kenosha, Wis. — SLA. 212 kuopos 
susirinkimas įvyks 1 d. birželio 
Shlitz svetainėje. Draugai ir drau
gės, visi malonėkit atsilankyti, nęs 
bus svarbus balsavimai ir bus ren
ki mi delegatai į apskričio konfe
rencija. — Valdyba

Kenosha, Wis. — TMD. 119 kuo
pa laikys savo susirinkimą 1 d. bir
želio, 2 vai. po pietų, Schlitz Hali. 
Visi nariai ateikit laiku, ypatingai 
tie, kur nėsate užsimokėję.

Kazys Braževičius.

PAJIEŠKAU brolio Juozapo Gri. 
čiuus paeina iŠ Kauno Gub. Telšių 
pav., Alsėdžių parap., Grumblių so
dos; drg. Jonosaitis Oleses, Kauno 
gub., Leplaukės parap., VV'ilkelių kai
mo; ir Onos VV'alauskates, Kauno 
gub., Alsėdžių parap., Kolskiunų so
dos. 3 metai atgal visi gyveno Chica- 
goj, dabar nežinau kur.. Meldžiu at
sišaukti šiuo adresu:

J. GRICIUS, 
Jen. Hosp. No. 6 Ward G .

Ford Mc. Pherson la.
a 
f

PAJIEŠKAU dviejų pusbrolių, An
tano ir Petro Masiokų, abudu paei
na iš Kauno gub., Panevėžio pav., 
Ramigalos valščiaus, Grigalių kai
mo; pirmiau gyveno Chicagoje. Jie 
patįs, ar kas žinote malonėkite pra
nešti.

MIKE MASIOKAS
Box 37. Ledford, III.

REIKALINGA šeimynų su 3 arba 
4 darbininkais ir nevedusių dirbt ant 
cukrinių burokų farmų Michigane, 
geros mokestįs, darbas laike žiemos 
dirbtuvėje, dykai kelias, dykai per- 
kraustymas jūsų rakandų, dykai na
mas ir daržas. Mokame $24 už ak
rą. Atsišaukite pėtnyčioje, subato
je ir nedėlioję, nuo 8 ryto- iki 7 vai. 
vakare. Išsiuntimas sekanti utar. 
ninką, June 2-rd, Mr. FRA.NK PA- 
L.IA. 809 VVestNorth Avė., arti 
Halsted St., Chičago.

COLUMBU SUGAR CO., 
Bay City, Michigan.

ANT RENDOS barbernė 3 krėslų. 
Puiki vieta daug darbo yra. Rendos 
$25 į mėnesį, čia gali būti kad ir 
trumpo laiko patyrę barberini. At
sišaukite greitai. 
1119 So. State St. Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ

-rd, Mr. FRĄNK PA- 
sr North Avė., arti

PARDAVIMUI

PARSIDUODA farma, 80 akrų. 
Visa išdirbta ir apsėta. Dauguma 
namų nauji Mylia ir pusė nuo mie
sto ir geros mokyklos. Kaina $6000 
su javais, bejavų $5000. Antrašas: 

TOM KULEVIČ,
1916 Union Avė., Chicago, UI. 

2-ras fialas iš užpakalio

PASISKUBINKITE PIRKT FARMA
PARSIDUODA 80 akrų gera far

ma su gera stuba ir nauja barne, da
lis žemės yra pradirbta, o kita leng 
va pradirbti visa žemė gera ir ran
dasi prie gražios leikos (ežero). 
Arti prie miestelio, ant gero kelio 
ir tų visų parankamų. Parsiduos už 
$2500.00 ant lengvų išmokėjimų

PARSIDUODA 160 akrų geros že
mės apie 50 akrų dirbamos su ge
roms trioboms, ant gero kelio, pu
sė mylios nuo mokyklos, 3 mylios 
nuo gražaus didelio miesto Verta 
ta. farma $8000.00. Kas pirks dabar 
greitai, paims už -4500.00 ant leng
vų išmokėjimų.

Turime daugybę visokių farmų 
dideliame pasirinkime. Atvažiuo
kite o mes turėsime tokią farmą, 
kokios tik Tamstos j ieškot e. • Rašyk 
į bent vieną ofisą, o mes Tamstai 
prisiusime knygelę su paveikslais, 
mapą ir platesniais aprašymais apie 
Lietuvių kolionija.

Liberty Land & Investment Co. 
3301 So. Halsted St. Chicago, III.

PARSIDUODA labai geras puikioj 
vietoj mūrinis namelis, gražiai įren
gtas, 5 kambariai, gesas, elektra ir 
visi parankumai; šalygatviai ir pa
taisymai išmokėta. Arti gatvekarių. 
Kaina tiktai -1,850 ant lengvų išmo
kėjimų. Ateikite Nedėlioj. 
9943 So. Racine Avė.

Tel. Beverly 3264.

40,000 akrų trąšios juodos žemės 
nausėdžiams. Vidutinis klimatas. 

Gera transportacija. Lengvos sąly
gos. Geriausia kooperacija. Ten yra 
jūsų krašto žmonių. Platesnių žinių 
rašy kitę:
l'rank Foldi, Cor Sound Frams., 

634 Otis Bldg., Chicago, UI.

NAUJAS medinis namas 5 kamba
rių, didelis vištininkas ir barnės, ant 
3 lotų, ant Archer Avė. Mainysiu ant 
grosernės arba kitos bižnies.

GEO WASLOVAS, 
2844 W. 36 SI., Phone McKinley 4404

FARMOS PARSIDUODA

“Ar nunokusios alyvos, kurias jus 
davėte ir* sviestas, ir keninės pičios 
ir ketehu, visi jie man išrodė iš sko
nio VVilson & Co. produktais.”

Tada šeimininkė manę labai nus
tebino pasakydama šypsodamos:

“Jus sakote tiesą apie steiką. Jis 
yra VVilson & Co. Aš nusipirkau iš 
mano mėsininko, kuris sako, kad 
mėsos, kokias jis gauna iš 
& Co.r Certified Blue Label 
Ar ne puiki?

“Aš jum taipgi pasakysiu,
vartojau VVilson & Co. Majestic Tau
kus, kepdama piragaičius.

“Nunokę alyvos ir keninės pičės 
ir ketehup taipjau buvo VVilson &

Rockford, 111. — SLA. 77 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks nedė
lioję, 1 d. birželio, 2 vai. po pietų 
1012 S. Main St. Nariai būtinai pri
valo atsilankyti, nes randas svar
bus balsavimai. Beto pasistengkite 
ir nepaprastus mokesčius užsimokė
ti. — Org. S. J. Petrauskas.

PajieŠkau krikštą motinos Emilia 
Petrikienė, paeina iŠ Kauno gub., 
Raseinių pav., Pabulnienės sodos, 
po tėvais vadinosi Emilia Toleišai- 
tė. Kas žinote ar jinai pati, mel
džiu atsišauki, busiu labai dėkinga. 
Laišką rašyt ant vardo Leonas 
Stungis.

AGNIEŠKA VALAUSKAITE 
2016 Canalport Avė., Chicago, III.

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

(’oyne Bros., z
119 VV. South Water St., Chicago,III 
— — , i->- oi, -

PARSIDUODA Pikčcrnė vėliausios 
mados intasynąai, geroj kolonijoj, 
netoli nuo ('hieagos. Toj kolonijoj 
gyventojų yra 25,000. Apie 6 mylios 
nėra tokio biznio. Geras, oras. Atsi
šaukite.

BARGENAS
PARSIDUODA nauja 4 ruimų stu

ba su 8 lotais parsiduoda labai pi
giai $2700; du blokai į žiemius nuo 
Archer avė. 3-Čia stuba nuo 64th Ct. 
Atsišaukite. ALEX JAFES, savinin
kas 5307 So. Nagle avė.

PARDUODU arba išmainau ant 
loto namą 2 pagyvenimų. Rendos 
neša $25.00 j mėnesį. Kaina $2400.00. 
Savininkas gyvena žemai užpaka

2841 So. Emerald Avė Chicago.

REIKIA TĖVŲ

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

VVilson
Blend.

kad aš

• Susiv. Liet. Soc. Dainininkų Pir
mojo Apskričio vyrų ir mišraus cho
rų gneralė repeticija bus subatoj, 
gegužės 3h Mildos svetainėj. — Vy
rų choro repeticija prasidės lygiai 
kaip 5:30 v. vakare, mišraus choro 
— kaip 7:30 v. v Gerb. dainininkai, 
tai paskutinė' repeticija, nedėlioj 
turėsime dainuot savo parengtame 
piknike. Leafy grove. Todėl kiek
vieno dainininko ir dainininkės per- 

, eiga yra atsilankyti repetieijon.
— Org. J. Urbonas.

ATIDUODU vaiką, 3 metų ir 2 
mėn. senumo, iš priežasties mano 
moteries mirties, nes neturiu kam 
augyti. Kas norėtų paimti kaip už 
tikrą sūnų, meldžiu atsišaukti.

F. MUSKAITIS,
569 — 155th St. and VVincen.se Road, 

Harvcy, III.

DIDELIS BARGENAS.
PARSIDUODA “Kendžių ir Ciga

rų Storas” taipgi laikoma tabakas ir 
visokių smulkmenų. Biznis išdirb
tas per 11 motų, vieta tirštai apgy
venta lietuvių. Priežastis pardavi. 
mo, turiu kitą biznį. Atsišaukite 
1609 So. Ilalsted St., Chicago.

PARSIDUODA medinis namas pi
giai ant 2 pagyvenimų arba mainau 
ant fanuos, bet tik per savininką, ne 
per agentą.

PAUL SADAUSKI
3943 So. Francisco Avė., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ

PARDAVIMUI Pirmos Klesos bu- 
Černė ir grosernė, su pusantro augš- 
to mūriniu namu, didelis skiepas, 
vandeniu šildomas. Apgyventa len
kų ir lietuvių. Prekė $1500 su vi
su tavoru ir įtaisymais.

Atsišaukite tiktai laišku adresuo
dami 17.39 So. Ilalsted St., pažymė
dami No. K>.

PARSIDUODA namas ant 2 pagy
venimų lotas 175 X 170 ant kampo 
1 Datas po 6 kambarius, o kitas po 
7 kambarius mūrinis basementas, 
vertės $5,500, parduosiu už $4,500. 
Atsišaukite.
4938 So. Racine Avė Chicago.

j Draugystės D-ro Vinco Kudirkos 
mėnesinis susirinkimas įvyks suim
toje, gegužės 31 d., 7:30 v. vak. M. 
Meldažio svetainėje, 2242 VV. 23rd 
PI. Narių prašome susirinkti pas
tirtu laiku, nes yra daug sva’bių 
dalykų apsvarstymui. Atsiveskite 
ir naujų narių — Rašt. M. čiurlis.

PAJIEŠKAU kambario Rridgepor- 
to apylinkėje su valgiu. Meldžiu at
sišaukite šiuo adresu:

* J. SHEPUTIS,
910 VV. 32nd St., Chicago.

PARDUOSIU arba mainysiu 2 pa
gyvenimų po 6 kambarius su augštu 
basemenlu mūrinis naujas namas. 
Tarpe 31 ir 30 Emerald Avė. šitą na
mą mainysiu ant loto prie Crano 
dirbtuvės. Namo kaina $5500.00.

GEO VVASLOVAS, 
2844 W. 36 St., Phone McKinley 4401

EXTRA

Aplink!? miesto Scottville, Michi
gan kuT yra Didžiausia Lietuvių 
l'armerių Kalonija Amerikoje, kurių 
męs apgyvendinome su 438 Lietuvias 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ka, kuri turi Kunigą ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kalonijoje suvmėn iš Anglikų jų ge
ras Fannas kad Apgyvendimus jas 
lietuvais ūkininkais. Turime ant 
parodavimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, Ūkės gyvu
lius ir padarines. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kolonijos 
tai daro išpavido, nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepirksi, atvažiuokite tuo
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku km* jums 
bus linksma gyventi ant gražių gerų 
ūkių kur laukai ligųs su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
jievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga
li ievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerį. Kurie 
perka pas mus ukes gclžkelio kaštus 
sugrržiname, duodamie dovanų $25. 
dorelius koinam už, kožną prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti 
platesnios žinios prisiųskite už 6c. 
štampu gausite ūkių Katalogo ir 
žemlapį Kolonijos Adresas.

A. Kiedis <ft Co. 
Peoples State Bank Building. 

Scottville, Mich.

PARSIDUODA npujas 6 kambarių 
namas šu puse akro geros žemės. 
Galima laikyti karvę, vištas ir au
ginti daržoves. Visi patogumai, van
duo, gražioje vietoje, arti gatvekarių, 
Kaina $2,800.

J. TAMOŠAUSK1S
10512 So. May Street, ( hieago, III

PARDAVIMUI namas ir lotas. Pi
giai. Atsišaukite i 3348 So. Hoync 
Avė., Chicago.

PARDAVIMUI — $200 Cash nu- 
pirksite lotą 30x125. Vanduo ir ty
nos įtaisytos prie 64 Court Pusė 
bloko į pietus nuo Grand Avė

H. RETLES, 
2436 So. 6oth Court, Cicero, III.

PARSIDUODA 3 pagyvenimu nau
jas mūrinis namas j>o 6 kambarius 
su maudynėmis. Tas namas vertas 
$8,500 parsiduoda už $6,200. Namas 
randasi ant Emeraid Avė. tarp 33 
ir 32 gat. Atsišaukite uas

C. SUROM.SKI, 
3346 So. Halsted St., Chicago.

(PARDAVIMUI arti Cranc 4-4-4, 
muro apatnamiu, lotas 27X125, elek
tra, maudynės, pagal sutartį, $5700.

McDONNELL
2630 W. 38th St., Chicago.

MOKYKLOS

REIKIA DARBININKI

“Aš parengiau šiuos pietus šįvakar 
jūsų garbei, kadangi aš žinau kaip 
entuziastiški jus esate apie VVils >n 
& Co. maisto produetus ir dabar, ka
da aš pati juos pamėginau, aš noriu 
jums pasakyti, kad nuo dabar aš pirk 
siu tik tokius maistus, kur aš maty
siu mėsinyčiose ir grosernėse, kad 
jie turi ta už tikrinančią gvaranti- 
ją “The VVilson Label Protects Your 
Tubte” (VVilsono Labelis apsaugo- mėnesini? susirinkimas bus nedėlioj 
ja jūsų stalą). i 1 hirželio. 9 vai. iš ryto, paoras-

- toj svetainėj. Draugai nepamirškit 
atsilankyti parskirtu laiku.

— Organizatorius.

BEI KALINGAS kriaušius prie se
no ir naujo vyriško darbo. Darbas 
pastovus, gera mokestis. Atsišauki
te greitai.

“Tai yra puikus vaizbaženklis, ka
da pamąstai ir surandi Jo pilną reik
šmę. Aš pati viską perku dėl namų 
ir aš labai džlautfiuosi, kad jus savo 
laiškais supažindinote mane su VVil-

West l’ullman. — LSS. 235 kn. 
mėnesinis susirinkimas įvvks 1 d. 
birželio. Pradžia 1$ vai. dienos, po 
No. 11946 So. Ilalsted St. Draugai 
ir draugės, susirinkit visi, nes bus 
renkami darbininkai piknikdi.

— Sekr. J. J. Chesnas.

Harvey. III. — LSS. 228 kuonos

East Chicago, Ind .— SLA. 89 kp. 
laikvs savo mėnesini susirinkimą 

„ _ , .. , , ... nedėllnje. 1 d. birželio, 10 vai. ryteson & (.o. produktais. Jus pasakėte , Grikšto svet. Nariai malonės 
tiek daug gražių dalykų apie darbi- j būtinai susirinkti, nes kurie nariai 
ninkus ir kokią puikią dvasią Jie pa- neiftsimokgs extra apsaugos mokes- 
rodo, ir jus pasakėt tiek daug apie <iu sustinkime, bus susnom 
p. VVilsoną ir kaip jis yra geras ir 
teisingas, kad aš negaliu neremtu įs
taigos, kurios biznio principai yra 
tokie puikus.” >

Su pagarba William C. Freeman, 
250 Fifth Avė., New York City 

(Apgarsinimas*

duoti. — Sekretorė.

Gary, Ind. — IJSS. 209 kuopa ren
čia teatrą ir balių, nedėlioj 1/ d. bir
žijo, Turner Hallėj ant 14 ir VVash- 
ington gatvių. Scenc|i stato 4-rių 
aktu dramą ^Kryžius”. Svetainė 
atsidarvs 2 vai, po pietų, lošimas 
prasidės 6 vai, vakare.

— Komitetas.

ST. ALEKNO,
911 VV. 33rd St., Tet. Drovcr 6836

REIKIA kišenių dirbėjų opereile- 
rių, finišerkų, kriaučių ir merginų 
mokytis ant vyriškų kautų.

J. SCHVVARTZSON and Co., 
515 So. Franklin St., Chicago.

REIKALINGI 2 natyrę shearma- 
nai dirbti ant geležgalių yardo. At
sišaukite

COIIN and STEEL C.,
Chicago2034 South Port Avė

REIKALINGAS bučerlus pradėti 
gerą biznį su maža suma pinigų. At
sišaukite per telefoną, So. Chicago 
1806.

NAMAS ant 2 lotų su cemento/ ba- 
sementu .dailioj vietoj gatvės ir vis
kas išmokėta, ant lengvų išmokėji
mų $200.00 Cash, o likusius po $10 
j mėnesį, kaip renda Pas mus salima 
pirkti namus su $1000 ir augŠčiau sų 
mažu inmokėjimu po visą Chicagos 

. _ . . . miestą, Pirkite arba mainykite. Rei_
Nupirksite visai pigiai. Kreipkitės kabindamas atsišaukite pas. 
šiuo

GREITU Laiku parsiduoda pool 
Rumis 4-rių stalų, kartu barhernč 2 
krėslų, kartu ir nesvaiginančių.' gėri
mų biznis ir $600 pianai. Turite su
prasti, jog saliunų biznis baigiasi; 
šis biznis yra nešantis gerą pelną.

2111

adresu: 1 GEO VVASLOVAS,
L. J. BAJORINAS 2844 W. 36 St., Phone McKinley 4401

W. Coulter St., arba 2.5 gatvė. ------------------ —-------------------------
______ j FARMA ir NAMA parduosiu pigiai 

iŠ priežasties ligos. 40 akerių, trįs bu- 
" įlinkai; žemė gera, upė bėga, arti 

miestas ir lietuviška bažnyčia. Ati
duosiu už $1500 namą ant trijų pa
gyvenimų su maudynėmis. Atiduo
siu *jž $2.600 ant lengvų išmo
kėjimų arba mainysiu. Aš visada na
mie.

FRANK DOBROWOLSKI 
1827 W. 23 St. Chicago, 111.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė, priežastis turi du bizniu, vieną 
parduosiu.
3553 So. VVallace St., Chicago

BIZNIERIŲ DOMAI I
PARDUODU pirmos klesos bučer- 

nc ir grosernę su vieno augšto mi
mu naujoje lietuvių apgyventoje vie
loje. Parduosiu už nebrangią kainą.

ANTON PRAZSKY,
2856 Emerald Avė., Chicago

REIKIA PARDAVRJO augštos rų- 
šies gerui kalgančio svetimomis kal
bomis distriet sales manatfer, geisti
na lietuvio, kuris ir nekalba angliški5 
kai, bet tori turėH aerą išveizdą.' 
tvirto sudėtinio ir budo, užbaigimui 
darbo kurį atlieka sub-agentai ant į 
12 procento divident anmokamo biz
nio. Teisingam žmogui ši vieta ap
mokama po $50.00 j savaitę. Atsiša 
kitę tam 10 ir 3 vai. Room 915, >39 
North Clark Street, Chicago.

PARDAVIMUI paskučiausios ma
dos puiki bučernė. Gera vieta lie
tuviui. Turiu parduoti iš priežas
ties mirties. Atsišaukite J 2009 So. 
Ilalsted St., Chicago.

AUTOMOBILIAI

P. RETRULIS,
534 VVest 33rd St., Chicago, III.

PARDUODU automobilių 8 cilin- 
rių, 7 pasažierių, King, $750.00, 

Galima matyti vakarais nuo 6 iki 
9val.

UKES.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

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

Anton Paulick,
62, Medford, Wis.
♦

E X T R A
PARSIDUODA 2-jų augšlų muro 

namas.. Du pagyvenimai po 5 kum- 
barius. Kaina $3800. Inmokėti >*">00, 
likusius kaip renda. Namas randa
si ant Lowe gatvės.

PARSIDUODA 2-ju augšlų mūrinis 
namas. Du pagyvenimai po 6 kam
barius. Su elektros šviesomis, bal
tomis maudynėmis ir sinkomis. Taip 
gi aukštas beismentas su skalbyklo
mis. Namas visuomet vertas $6600, 
Kaina $4800. Randasi ant Union' got.

PARSIDUODA 8 kambarių mūrinis 
namas. Galima lengvai padaryti du 
pagyvenimu, du lotai 50X125. Na
mas randasi ant Union‘gatvės. Kai
na tik $2600.

PARSIDUODA 2-jų lubų augščio 
mūrinis namas, 4 pagyvenimų po 4 
kambarius ir medinė cottagc užpa
kalyj, 4-rių kambarių su amzštu beis. 
mentu. Namas randasi 3632 Lowe 
A ve. Kaina tik $5800. $1000 Įmokėti, 
likusius kaip renda, arba pagal pir
kėjams norą.

PARSIDUODA 3-jų lubu augščio 
mūrinis namas. 4 pagyvenimų po 4 
kambarius. Augštas beismentas. Ren
dos neša į mėnesį $57.00. Kaina tik 
$5500.00. Savininkas gyvena ant 3-čių 
lubų. Namas randasi 1822 So. Ruble 
Street.

Del platesnių žinių kreipkitės pas 
M.ISHAEL J. KIRAS i 

3331 So. Halsted St., Chicago.
Tel. Yards 6894.

Mokykla Kirpimo ir Designing
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus iinovu i trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet Jus mokysitės.

Elektra varomos mažiuos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti spccialii- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bi
le madų knygos.
MASTEK DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kasnicka. Perdėtinia
190 N. STATE STREET, CHICAGO.

Kampas Lake St. ant 4 lubų

n. 3 Box

PARDAVIMUI namas 6 kambarių, 
geroje tvarkoje. Visi reikalingi įren
gimai. 2026 Canalport Avė. Atsišau
kite j 1917 W. 21st St., Chicago.

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st, 2407 W. Me
dinom 1850 N. Wella et.

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

SARA PATEK, Pirmininkė
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