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Austrija gavo taikos sąlygas
Austrai maldauja mie= 

laširdystes
Gauna 15 dienų atsakymui
Reinas atsiskiria nuo Vokietijos

Senatorius Johnson smerkia tautų lygą
AUSTRIJA (JAVO TAIKOS 

SĄLYGAS; 15 DIENŲ 
ATSAKYMUI.

Austrija paliekama tik tik 5,000 
ketv. myrių. plotas su 6,000,000 

gyventoju.

ST. GERMAIN, bir. 2. — Tal
kininkų ir susivienijusių valsty
bių pasiūlytos Austrijai taikos 
sąlygos tapo įteiktos Austrijos 
atstovams tuoj po pietų palo- 
ciuje St. Germain’e.

Kariniai, atlyginimai, finansi
niai ir niekurie rubežiti skirs- c 

niai dar nebuvo prirengti įteiki
mui ir jie bus įteikti vėliau.

Sulig įteiktomis sąlygomis A u 
strija pasilieka valstybe šu 6/- 
000,000 iki 7,000.000 gyventojų, 
apgyvenusių žemės plotą nuo 5,- 
000 iki 0,000 ketvirtainių mylių.

Iš jos reikalaujama pripažinti 
pilną nepriklausomybę Vengri
jos. Čecho-Slovakijos ir Serbi- 
jos-Kroatijos-Slavoni jos valsty
bę ir atiduoti kitas teritorijas, 
kurios pirmiau priklausė jai ir 
sudarė Austro-Vengrijos impe
riją su virš 50,000,000 gyvento- 
jų.

Ko dar reikalaujama.

Austrija toliau turi sutikti:
Priimti tautų lygos santarvę 

ir darbo privoles.
Atsižadėti visų savo nepapras

tųjų Europinių teisių.
Demobilizuoti visas savo lai

vyno ir orines spėkas.
Pripažinti talkininkams ir su

sivienijusioms valstybėms teisę 
teisti jos nacionaitks, kaltus p >r- 
žengime karės įstatymų ir pa
pročių.

Priimti smidkmeiškus paro
dinius, panašius į Vokietijos su
tarty}, apie ekonominius santi- 
kius ir laisvę pergabenimo.

15 dienų atsakymui.

Austrijai duota penkiolika 
dienų atsakymui j sąlygas.

Kadangi visa sutartis nebuvo 
šiandie įteikta austrams, 15 die
nų parėdymas apie atsakymą 
paliečia tik tas dalis sutarti vs, 
kurios buvo įteiktos šiandieni
niame posėdyje.

Adniatiko klausimas 
neišrištas.

Sąlygos tapo įteiktos Austri
jai Italijos reikalavimams Adri- 
atike tebesant neišrištais.

Istorinė ceremonija įvyko St. 
Germain pilioriuje, turtingame 
atsiminimais Škotijos karalienės 
Marės, Katrės de Mediči, Diana 
iš Poitiers ir nuverstojo Angli
jos karaliaus James II. Nuo 
konferencijos kambario sienų 

kabojo ankstiviausiai žinomi re
kordai apie prieš istorinį žmo
gų, formoje šiurkščių kopijų.

Tarybos bus tik raštiškos.

ST. GERMAIN, bir. 6. — Tai
kos sutartis tapo įteikta Austri
jos delegatams šiandie 12:39 vai. 
po piet.

Susirinkimas neprasidėjo iki 
12:25 vai. iš priežasties vėlaus 
atvykimo prezidento Wilsono 
atsitikusio delei sprogimo jo au
tomobiliuos šeirio. Jis buvo pa
skutiniu delegatu, atvykusiu į 
dvarą.

CIemencau kalba.
Prenrierns CIemencau, prezi

dentas taikos konferencijos tuo- 
jaus pradėjo savo kalbą, kuri te
sėsi tik tris munutes.

Preinieras Clemencau savo 
instrukcijose Austrijos delega
tams pranešė jiems, kad disku
sijų gyvu žodžiu nebus leista ir 
kad visos rašytos pastabos tu
ri būti priduotos bėgyje maxi- 
mum 15 dienų periodo.

Clemenctm ifžbaigė savo kal
bą 12:29 vai. Jo kalba tada bu
vo išversta į anglų, italu ir vo
kiečių kalba^ ir sutartis buvo 
įteikta austrams.

Renner kalba už Austriją.
Kancleris Renner atsistojo ir 

atsakė franeuzų kalboj. Jam 
bekalbant stiklinis indas su liku
čiais akmens amžiaus daiktų 
(dvaras vartojamas kaipo naci
onalis mažėjus) plyšo ir valan
dėlei jį pertraukė.

“Mes pasilikime jūsų supra
timui teisybės ir praktiškai dva
siai nereikalauti, kad mes būtu
mėm sutriuškinti,’ ’ sakė jis. 
“Mis •esame palinkę pripažinti 
musų pačių atsakomybes ir pri
imti musų dalį proporcijoj su 
kitomis didŽdostioan/is valstybė
mis.

“Musų revoliucija buvo tai
ki ir be karinio veikimo. Tai bu
vo vien socialė revoliucija, tiek 
rami ir išmintinga, kiek galima, 
ir mes neatsitolinsime nuo tos 
linijos elgimos ir politikos, jei 
jus duosite mums teisingą tai
ką ir demokratybę, reikalingas 
musų ‘.7dkonon^iniani gyveni
mui.”

Renner argumentavo, kad visi 
žmonės buvusios Austro-Veng
rijos imperijos turi imti dalyvu- 
mą atsakomybėse ir karės kaš
tuose. Apibudindamas sąlygas 
Austrijoj jis sakė: 

“lik per Herbert Hoover su- deda iš Reino provincijos, seno- 
organizuotą pašelpą mes išven- jo Nassau, Reino Ilesse ir Palu
gėm al>soliučio badavimo.”

_________________ tf.g...PgaggBUi MJJ "

“Mes jūsų rankose.”
Renner nurodė, kad naujoji 

Austrijos respublika, kuri išdy
go iš senosios Austrijos monar
chijos, niekad nepaskelbė karės 
prie kurį nors dabartinių talki
ninku. Matomai suprasdamas.
kad jis gali neturėti ateityj pro- 

'gos išreikšti Austrijos reikalą 
gyva kalba, jis pasinaudojo pro
ga perskaityti ilgą typewrituotą 
pranešimą, išdėstantį Austrijos 
maldavimu mielaširdystės. Jis c v

sakė:
“Mes suprantame, kad mes e- 

I šame jūsų rankose ir mes pra
šome vardan žmoniškumo su- 

| teikti mums pasinaudoti \Vi Išn
irimais principais, pripažintais 
visų talkininkų.”

Užbaigdamas Renner sakė:
“Jus galite būti užtikrintais, 

I kad musų didžiausiu troškimu 
j yra kooperavimas sulig musų I
spėkų ir neginčijamuose rube- 
ž tuose įgijimas musų laisvių ir

■ civilizacijos. Mes kooperuosj-
I me kii k tik galėsime tautų ly
goje atsiekiami pasaulinės lai
kos.”

Po išvertimui Keimerio kal
bos j anglų ir italų kalbas, Clc- 
mencau paklausė, ar austrai dar 
turi ką pasakyti. Jie atsakė ne
gatyviai.

Susirinkimas užsidarė 1.11 
vai. i>o pil t.

True IrnnsMinn filed wi h the pnst 
nuister ai Chicago, III. Jane <3, 191!) 
as vcųuircd by the ari of Oi t. (i. 1917
VOKIEČIAI GAUS ATSAKYMĄ

BIRŽELIO 6 D.

PARYŽIUS, bir. — 2.—Echo 
de Paris užreiškia, kad talkinin
kų ir susivienijusių valstybių 
atsakymas j vokiečių kontr-pa- 
siulymus bus įteiktas grafui von 
Brockdorff-Rantzau pelnyčio]. 
Jis bus atmetimu vokiečių pa
siūlymų. Vokiečiams, kaip tvir
tina laikraštis bus pasakyta, kad 
jie turi priimti ar atmesti talki
ninkų sąlygas prieš birželio 25 
dieną.

True translntion filed with the post- 
nuistcr šit Chicago, III. June 3, 1911) 
as re<|iiired hv the ari of Oct 6. 1917

REINAS NORI ATSISKIRTI 
NUO VOKIETIJOS.

Coblenz bus sostine naujos 
Reino respublikos.

PARYŽIUS, birž. 2. — Jour
nal sako, kad talkininkų oku
pacinės spėkos nedalyvaus ju
dėjime už įsteigimą Reino res
publikos. Talkininkų valstybės 
laikysis dabojančio laukimo.

PARYŽIUS, birž. 2. — Cob
lenz bus sostinė naujos vakar 
paskelbtos Reino respublikos. 
Naujoji valdžia ir nacionalis 
seimas susirinks ten, bet laiki
nės valdžios sėdyba bus Wiesba- 
den. Maurice Barres telegrafa
vo dalis proklamacijos laikraš
čiui Echo de Paris. Viena reik
šminga dalis sako:

“Mes paskelbiame autonomi
nę Reino respubliką susidaran
čią Vokietijos prieglebstyj. Ji 
yra taiki respublika, kuri susi- 

tinate.”

Valdymąsis.
“Susitvėrimas rymo ant se

kamų pamatų:
“1. Rubežiai pasiliko tie pa

tįs, įskaitant Birkenfeld.
“2. Permainos rubežiuosc ga- 

!i būti padaryti tik su sutikimu
kių užinteri suolųjų tautų, var
tojant plebiscitą (visuotiną žino 
irių balsavimą).

“3. Laikinė Reino respubli
kos valdžia bus sudaryta pasira
šiusiųjų atstovų žmonių.

“ i. Rinkimai į Retino ųiaciio- 
nalį susirinkimą bus laikomi 
be vilkinimo, sulig Vokietijos 
nacionalio susirinkimo meto
dais.

“Coblenz bus sostinė naujos 
valdžios ir nacionalis susirinki
mas. Laikinė valdžia bus \Vies 
baden. Lokalūs valdžios tebe
laikys kontrolę per tūlą laiką. 
Laikinė valdžia užims vietą cen- 
tralinės valdžios ir Prūsijos, 
ir Hesse valdžių.

“Reino Hesse-Nassau 
komitetas.

“Palatine komitetas.
“Birželio 1, 1919.”

Kita dalis prokalmacijos pa
rodo, kad judėjimas nėra sepa
ratistų, bet prieš prūsinis.

Nori taikos.
Ji sako:
“Prievarta, iš kur ji nė bu

tų, turi išnykti. Reino žmonės 
teisingai ir nuoširdžiai trokšta 
taikos,paremtos, susitaikimu vi
nį žmonių. Tad štai kodėl ji at- 
riskiria nuo įstaigų, kurios yra 
pamatais taip daugelio karių, fc- 
udalbtmo ir mililtarizmo. > Jie 
klo pašalina klintį stovinčią ke
lyj prie tikros taikos.”

Barres šako, kad naujosios 
respublikos prezidentas D r. Dor- 
den yra siela judėjimo. Jis pa
eina iš Bonu ir prit'š karę buvo 
magistratu. Laike karės jis bu
vo vok iečių oficicriu.

I i ar translalion filed v-ith Ihe pnM- 
nuister at Chicago, UI. Jane 3, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (5,1917

Jauty Lyga— 
‘kares trustas’

“Italija neapkenčia mus, Fran- 
cija slapta niekina mu», An
glija naudoja mus, Japonija 
“blufuoja’ mus,” sako sena
torius Johnson.

WASIIINGT()N, bir. 2. - Už- 
sipuldamas ant tautų, lygos, kai
po kombinacijos ginkluotų val
stybių “milžiniškame karės tru- 
ste,” senatorius Johnson, repu- 
blikonas, iš California, pasakė 
šiandie senatui, kad Paryžiaus 
konferencjja nedrįso j)apildy'.f.i 
lygos santarvę taip, kad paskel
bimas ateities karių butų nu
sprendžiamas ne per valdonus, 

I bet populiariu balsavimu palies
tųjų žmonių.

“lai nėra tautų lyga išvengi
mui karių,” sakė jis. “Pačiame 
besitvėrime, nuo jos nuplėšta vi
si ideali tikslai, kokiuos ji ka
da turėjo. Ji užveria savyje pe
rus daugelio karių ir blogiau ne
gu tas, ji sukausto, kaip yra Šan 
tungo nuosprendyj tyronybės 

retežius ant milionų žmonių ir 
sutvirtina ant visados neteisin
gas ir nedoras aneksijas.

“Tai yra milžiniškas pasau
lio ekonominis trustas, kuria
mi' keli žmonės esantis paslap- 
toinis, gali kontroliuoti ekono
minį likimą žmonių. Tai nėra 
lyga žmonių, negi ji kame nors 
susiduria su žmonėmis.

Lyga — apgynimui 
valdonu.

“Vieton didesnio susiartinimo 
su labiausia paliestaisiais — vy
rais ir moterimis — dėl karių 
valdžia ir turi gyvuoti, lyga ei
na žingsnį toliau nuo jų. Ats
tovai valdančiųjų spėkų sėdi to
li slaptoje. Jei tie, kurie para
šė tą dokumentą tikrai norėjo 
išvengti karių, jie butų leidę vy
rams ir moterims, kurie turi neš 
ti karės naštą, savo balsais nus
pręsti ar turi, ar neturi būti ka
rė.

“Atsakymas yra, kad ši lyga 
nėra vykinimui taikos, bet apgy
nimui vald;fos. Tie kurie ją 
(lygą) apgina, nedrįsta papildy
ti taip, kad karės klausimas bu
tų nusprendžiamas vyrų ir mo
terų, kurie turi kariauti ir mir
ti už jį.”

Rapjndamas priėml'mą savo 
rezoliucijos, reikalaujančios Jš 
valstybės departamento pilnų te 
ksto taikos sutarties, senatorius 
Johnson perskaitė į rekordu tan
kiai cituojamus prezidento Wil- 
sono išsireiškimus apie “atvirą 
diplomatiją.”

Atviros sutartis — juokas.

“Atviros sutartįs, atvirai pa
darytos,” tęsė senatoriuj “da
bar yra priežodžiu ir juoku. Jų 
paminėjimas iššaukia tik ciniš
ką šypsą.

“Kada jus prisimenate, kad 
Anglija atvirai sako, jog jos su- 
tartįs tebegyvuoju;, jos ofensi-d 
vis ir defensivis susivienijimas 
su Japonija dar kontroliuoja, ir 
tada patemijate, kad Suv. Vals
tijos daro kokiuos tai susitari
mus, žinoti apie kuriuos mums 
dabar nelbidžiama, jus turėsite 
menką supratimą apie tai, ką 
tautų lyga mano veikti.”

“Lapkričio 11 d. Amerika, 
kaip jokia pirmiau tauta pasau
lyj, buvo gerbiama, godojama 
ir mylima. Po šešių mėnesių 
ma/išymosi ICuropois ir Azijos 
ginįiuose ir varžytinėse už teri
torijas, baigia laikos konferen
cijos atranda Italiją nekenčiau! 
mus, Franciją slapta niekinant 
mus, Angliją naudojant mus ir 
Japoniją ‘blufuojant’ mus.

“Juodžiausias lapas visoj mu
su, istorijoj buvo parašytas, ka
da musų vardas buvo pasirašy
tas po sutartim, atiduodančia 
Šantungą Japonijai. Mes netik 
piruriaušia pa pi Įdėm nusidėji
mą, bet mes užsipclnėm nusidė
jimą ant visados. Mes atiduo
dame taikos sutartimi šantun
gą Joponijai, ir tautų lyga, da
limi to palies dokumento, mes 
gvarantuojame Šantungą Japo
nijai ir gvarantuojame jį musų 
turtu ir musų krauju.”

ORAS.

Apsiniaukę ir vėsiau šiandie 
ir rytoj.

True translntion filed with Ihe post inaster at Chicago, III. June 3, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 0, 1917

Austrijos taikos sąlygų sutrauka
Austrija turi priimti tautų ly ’ 

gos santarvę ir darbo privalės
Ji turi atsižadėti visų savo ne

paprastųjų Europini*) teisių.
Austrija turi pripažinti pilni; 

Vengrijos m priklausomybę.
Austrijos nacionalai, kalti pet 

žingime internacionalai' karės į 
statymų, bus teisiami taikiniu 
kų.

Austrija turi priimti ekono
mines sąlygas ir laisvę perveži
mo, panašias į Vokietijos sutar- 
tyj-

Skirsniai apie karės belaisvius 
ir kapines yra tokiais pat, kaip 
•r Voketijos sularlyj.

Vakariniai ir šiaurvakariniai 
rubežiai (susėsii kiantįs su Ba
varija) pasilieka nepermainyti

Austrija turi pripažinti nepri
klausomybę Čecjio-Slovakijos 
ir Jugo-Slavijos.

Austrija yra pripažįstama kai
po nepriklausoma respublika po 
vardu “Austrijos respublika.”

Austrija turi pripažinti Bul
garijos, Graikijos, , Vengrijos, 
Lenkijos, Rumunijos, Čecho-Slo 
vakUjos ir Jugo-Slav|jos rube- 
žius, kaip dabar jie yra, ar kaip 
bus nuspręsti.

Austrijos, Čccho-Slovakijos ir 
Jugo-Slavijos rubežiai galutinai 
bus niKstatyti maišytos komisi
jos.

Čccho-Slovaikija ir Jugo-Sla- 
vija turi sulikti apginti rasines, 
tikybines ir kalbines mažumas.

Naujosios slavų šalįs ir Ru
munija turi užtikrinti laisvę per 
vežimo ir bešališką elgimąsi su 
svetimos šalies pirklyba.

Austrija turi pripažinti pilną 
nepitiklausomybę visų teritori
jų, pirmiau buvusių dalimi Ru
sijos.

Brest-Litovsko sutartis panai
kinta.

Visos sutartįs su Rusijos < le
mentais, padarytos po revoliuci
jai, yra panaikintos.

Talkininkai pasilaiko teisę su
grąžinimo dėl Rusijos ir Austri
jos.

Austrija turi sutikti panaikin
ti 1839 m. sutartis, įsteigiančias 
Belgijos neutralitetu.

Austrija turi sutikti su nau
jais Belgijos rubežiais, kaip jie 
nustatyti talkininkų.

'Tokie pat parėdymai apie I.u- 
xcmburgo neutralitetą ir rube- 
žius.

VILLA PAĖMĘS CHIHUAIIUA.

JAURES, Mexika, birž. 2.
Iš išlikimų šaltinių pranešama, 
kad gen. Angeles ir Vilią vakar 
užpuolė ant Clrihuahua miesto 
ir jį paėmę. Kilos žinios sako, 
kad mušis mieste dar tebesiuu- 
čia. Komunikacija tarp Jaurez 
ir Clrihuahua pertraukta.
Austrijos taikos sutartis parėdo 
sekamą:

Bėfca nuo Vilios.

JAUREZ, bir. 2. — Nors dar 
nėra žinių, kad Vilios spėkos 
butų kur-nors arti nuo čia, dau

Austrija turi priimti talkinin
kų nuosprendį apie kokias-nors 
Austrijos teisis 'Turkijoj ir Bul
garijoj.

Ji turi priimti talkininkų su- 
i tarimą su Vokietija apit 
šchleswig-I lolstein.

Austrijos nacionalai visų ra
lių, kalbu ir tikėjimų yra lygus 
)rieš įstatymus.

Skirsniai apie Egyptą, Morok- 
ko, Šiam ir Chiniją yra tie pa
lįs, ką Vokietijos sutartyj.

Austrija turi atsižadėti visų 
finansinių reikalavimų iš pasi
rašiusiųjų.

Sutartis įi)is v’dikmūn, kada 
bus pasirašyta Austrijos ir tri- 
;ų didžiųjų valstybių.

Visas Austro-Vengrijos laivy
nas bus atiduotas talkininkams.

21 pažymėtų pagelhinių krui- 
zerių turi būti nuginkluoti ir pa
versti į pirklybinius laivus.

Visi kariniai laivai, įskaitant 
submarinas, kurie yra budavo- 
jami, turi būti suardyti ir ga
li būti vartojami tik industri
niams tikslams.

Visi laivyno ginklai ir mede- 
gaTuri būti atiduoti.

Vartoj|mas subfnjtrinų atei
tyj yra uždraustas.

Kariniai skirsniai palikti at
sargoj.

Austrijos bevielinė stotis ne
gali būti vartojama kariniams ir 
politiniams pranešimams buvu
sioms Austrijos talkininkėms be 
sutikimo talkininku per tris mė
nesius.

Austrija negali turėti karinių, 
laivyno ir orinių spėkų.

Ji turi demobilizuoti esan
čias orines spėkas bėgyje dvie
jų mėnesių ir atiduoti aviacijos 
medegas.

Ekonominiai skirsniai abelnai 
panašus į Vokietijos sutartį. 
Austrijai duodainas priėjimas 
prie Adriatiko.

Bausmių dalis yra panaši į Vo 
kietijos sutartį, išėmus dalį apie 
Vokietijos kaizerį.

Iš naujųjų valstybių reikalau
jama pagelbos teisime ir baudi
me savo nacionalų, kaltų prasi
žengimuose prieš internaciona- 
lius įstatymus.

Austrijos nacionalai negali 
tarnauti karinėse laivyno ir ori
nėse spėkose svetimų valstybių.

Austrija negali siųsti karinių, 
laivyno ar orimų misijų į kokią 
nors svetimą šalį.

gelis Jaurez gyventojų siunčia 
savo turtus ir šeiminas į Suv. 
Valstijas, o tolimesnių apygar
dų žmonės bėga j saugesnes vie
tas. ,

*
■................  '"I ■■ ...

True translntion filed \vlth the post- 
master at Chicago, III. June 3, 1919 
as rcquired by the act of Oct. 6,1917 
Philippinai reikalaus priėmimo 

į tautų lygą.

WASIHNGTON, birž. 2. — 
Philippinų salos paprašys priė
mimo į narius tautų lygoje tuo- 
jaus po gavimui savo nepriklau
somybės ir skaitys tokią narys
tę užtektina apsauga nuo išlau
kinio užpuolimo.



Audra
Carola Prosperi — Vertė J. S.

Stengdamosi paslėpti susier
zinimą ir pyktį, šėlstantį jos 
krutinėję nuo vakar dienos ir 
nuduodama ramų ir besišy|>saii- 
tį veidą, kokiais aplamai pasi
žymi tikros draugės, namų šei
mininkės, ji tarpe trijų ir pen
kių, tai yra tuo laiku, kada ji bu
vo įsitikinus, kad Emilijos nėra 
namie, paspaudė skambutį savo 
draugės durų. Atidarydamas 
duris ir, pamatęs ją, tarnas 
kaip ir sumišo, o buvusi tenai 
prieškambaryje tarnaitė lami

—Ak, kaip gaila.... Ponios 
nėra namie!...

—Ištikrųjų nėra?...
klausė Džemą, puikiai nuduoda
ma nuliūdimą ir kartu įeidama 
į prieškambarį.
si. Gaila...
vieną knygą.
nėra namie?

— Ponas namie.
— Tai aš galėsiu jį paprašyti

O aš tikėjau- 
orėjau pasiskolint 
. Ir pono, žinoma.

Jis, žinoma, jos nelaukė. Sto-

rankas j kišenius ir nuleidęs gal-

li’ smarkiai sudrebėjo netikėliu 
išgirdęs jos balsą. O ji, žiūrė
dama pro durų uždangą, garsiai

Ar galiu aš užimt jums 
keletą minučių laiko? Ar aš 
jūsų netrukdysiu? Aš atsidrąsi-1 
na u ateit pas jus paprašyti pa
skolint man vieną knygą...

Truputį nubalęs, jisai ėjo jos 
pasitikti, atsakydamas jai tyčia

,garsiai, kad tarnai girdėtų:
— Meldžiu tamsta... Labai 

malonu! Gailą, kad Emilijos nė
ra namie...

- Ir man laitai gaila.
Jinai įėjo. Jis drūčiai užda

ri duris ir užleido uždangą. Su
stojus viduryj kambario, ji nu
simetė kaukę: dabar veidas jos 
nublanko, akįs rūsčiai žibėjo ir 
didelėj m ui toj rankos nerviškai 
drebėjo. Ji nenuleido nuo jo a- 
kių. Kaip patyrusi atktorė, ji
nai momentališkai ramią veido 
išvaizdą permainė į rūsčią, bet 
visgi joje buvo galima pastebėti 
nuovargis nuo tik-ką suloštos 
trumpos komedijos.

—Ar taip?... — tyliai užklau
sė jinai šiurkščiu balsu, kuriame 
girdėjosi ironi ja, panieka ir pyk
tis. — Ar taip?... Aš maukui, 
kad rasiu tave drugio krečiamą 
lovoje, turintį kokį 40 laipsnių 
karščio, delei gauto smūgio. rė
čiaus, matau, esi sveikas ir ra
mus! Taigi labai man butų įdo
mu patirti, kaip tai mandagus 
žmogus galėtų neateiti ant sutar 
to pasimatymo, nepranešęs ir 
dagi ncatsiprašęs. Čionai, regis, 
apie |H*rsisotii>inią negalėtų būti 

• ir kalbos. Juk tai tik trečiasai 
pasimatymas: trečiasai mudvie
jų pasimatymas!

Ir jinai sukvatojo kokiu tai 
veriamu juoku, matydama, kad 
jisai dreba ir baugiai dairosi ap
linkui. Paskui metė ant sofos 
savo kapšelį ir niuftą, nusimovė 
pirštinaitę, pakėlė nuo akių šy
dą ir atsisėdo glėbdama suner
tais pirštais sau kelius.

ją nulenkęs galvą, viena ranka 
atsiremdamas stalan, o antraja, 
kaip ir apsvaigęs, trynė sau kak-

VIDURIAI—GALVOS SKAUDĖJIMAS, NEVIRŠKI
NIMAS, UŽKIETĖJIMAS!

TUOJ AUŠ BAIGIASI VIDURIŲ LIGA.'

rie yra priežastimi galvos skaudėjimo.
Kaip greitai Laxcarin pasieks j tisų ligą, nesveiki viduriai 

suluikvs visas nelaimes.

virškinti irtas, rūgštumai,
viduriai

Be laukimo! Greita pagelba!
gesai, širdies degimas ir dysĮM’pski praeis. Sllgadytii 
jausis gerai!

Laxcarin neparduodama apliekose, kadangi mes 
užtikrinti vartotojus Laxcarino visuomet gauti gerus
vaistus. Ganėtinai pilnam gydymui pačiuose svarbiuose atsiti
kimuose, šešios dėžės penki doleriai, viena dėžė, vienas doleris. 
Laxcarin Products Co„ Dept. L - 2, Pitlsburgh, Pa.

norint# 
šviežius

VlBNATlNll WMiUr»UOTAB BUBĄS APTIKKORIU8 ANT BB1DGBPOBTO
VYRAMS IR SUAUGIEMS

Akiniai ankao rSmuoM nuo SS.08 Ir ao- 
gAčuui. Sidabro Hbmuooo nuo Sl.SS te 
augičiau. Pritaikomo akinius uldyką. 
Atminkit: Gahroa sopOJim**. narrUku- 
maa, akių skaudėjimas, užvilkimas tr 
t*, rra vaisiais įvairių lirų, luirka •». 
11 būti pralalintos garų akinių pritaky- 
■hi. Utyrunaa uldykų, jai perėti ar 
skauda akte. Jei Joa ratMoaoo. Jei gal
va sopa, jai blogai matai. Jei akla silp
sta. netęsk ilgiau, o Jielkok pagalbos 
aptiakoj. kur kiekvienam pritaikoma a- 
kioiai uldykų. Atmink, kad mes kot- 
na>n gvarantuojam akinius ir kiekvie
nom garai priratikaa^

8. M. MBSIROFF, Ekspertas Opgkaa.
Jei Jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mana. Al buvau ap- 
tieknrius Rusijoj virė 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aė duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius ruaiėkus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aė eon 
draugas itnonlų.

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

Į TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

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

Naudinga knygelė ypatingai norintiems du- 
■1 pažinti su j vairiomis legnliskomis teisė
mis. 141 pust.

KAINA 50 CENTŲ.
Ku prisiuntimu 

“NAUJIENOS” 5 , 
1739 So. Hatated St., Chicago, III

tą. Dabar buvo galima įsidėmė
ti jo veido bruožai: nublankęs 
sujudintas, nuleistom akini, su
raukta kakta, iškreiptom skaus
mo grimasos lupom, žodžiu sa
kant, šiame veide buvo galima 
pastebėti visos žymės sunkių pa
slaptingų kančių. *

nyksta įnirtimas ir pyktis, ir su
virpo jos širdis meile, tiesa, dar 
tebeteikiainčia skausmo, bet kar 
tu ir malonumo.

—Ar taip? vėla užklausė ji
nai, jau šiek-tiek švelniu balsu. 
—- Aš laukiu pasiaiškinimo, tu 
turi man pasiaiškinti.

—Taip... taip... Jus turit lie
sos. ..

—Jus?! |
Jis bailiai žvilgterėjo i ją savo 

mėlynomis akimis. Jos išrodė 
dar aiškesnės tamsiame jo vei
de, ir žėrinčios kokia tai žavin
čia šviesa. Staigu, kaip ir no
rėdamas kuogreičiau nusimesti 
nuo pečių nepakeliamai sunkią, 
slegiančią jį naštą, jisai tarė:

—Aš neatėjau ant sutarto pa
simatymo dėl to, kad nebegaliu 
daugiau su jumis apgaudinėti 
Emilijos. Tai ir viskas.

Ji nieko nepridėjo prie išsi
veržusio šauksmo ir tik prikan-

kilus, jinai arti arti priėjo prie 
jo, stebeilydan/os į jį, ir iš le

siai į akis::

—Kodėl?

ro ir ėmė nervingai vaikščiot po 
kambarį, kalbėdamas su per
traukomis, Betvarkiai, beveik

kaip galinto klausti; kodėl? 
Tai da keistos tos moterįs! Jos 
neturi nė sąžinės, nė abejonės, 
nSgi dclikatnumo luinose daly
kuose. Ir dar kaip? Nuo pat 
mažų, dienų ji buvo artimiau
sia ir ištikimiausia Emilijos 
draugė; jodvi tiek viena antrai 
prirašė laiškų, kad didžiulė kny
ga iš jų išeitų; jodvi drauge au
go, draugo jaunystę praleido, o 
nuo to laiko kaip abi ištekėjo,

njjų »
ge, kapi dvi seserįs: ir teatrai! 

drauge, ir pas siuvėją — drau
ge, ir u (slogas laikydavo drau
ge.. . Ir ji dabar stebisi, kad jam 
nemalonu myluoties su geriau
sia, artimiausia pačios drauge! 
Rodos, jis apgaudinėjo, keletą

gaudinejo atsargiai, su atodaira, 
bet be sąžinės graužimo. Da- 

Tjar gi jo padėjimas buvo nebe
pakenčiamas, jis negalėjo, jis 
nežinojo... Jis liepsnojo geidi
mu linkui pačios draugės, kuri 
visuomet jam buvo labai palan
ki. Tatai loginga ir luilurališka, 
kadangi jis senai ją žinojo, gė
rėjosi jąja iš pat pirmos dienos, 
kaip ją pažino; jinai buvo graži 
ir meili, -verta geresnių vyrų 
garbinimo, negu jis... I šitą jo 
prisirišimą ir geismą pamažėliu 
ir ji pradėjo atsakinėti jam tuo 
patim, ir juk lai paprastas žmo
giškas jausmas... Bet vėliaus, 
— vėliaus argi ji nesigraudino, 
nesikankino sąžines graužimu?

—Ne. — atsakė ji sukandus 
dantis, stengdamos susilaikyti 
nuo apėmusio ją drebulio. — 
Ne, neturiu aš sąžinės graužimo. 
Aš senai mylėjau tave, aš visuo
met myliu tave, nematau nieko 
kita, nemąstau apie nieką kita, 
niekuo kitu neįdomauju. Ak, 
Antonio!....

Jos balsas pasidarė kimus ir 
jame girdėjosi slopinamos aša
ros. Ji ir vėl priėjo prie jo, už
dėjo rankas ant jo pečių, prisi-

no kvapsniu ir karštu alsavi
mu.

Ak, Antonio, jeigu tu mane 
mylėtum, jeigu tu tikrai myli 
mane, tai nieko nėra, kas galė
tų kliudyt mudviejų meilei. Lyg 
tu nedžiugavai iš laimės, kud-

ne-

mot mudviejų lupos pirmu syk Į 
susitiko po to, kaip mudu taip 
ilgai tyliai mylėjovos? Aš uorė- j 
jau tuomet numirti iš laimės ir 
bučiau garsiai su | kuiĮi,
betekusi galvos, jei tu savo 
ranka nebūtum užėmęs man 
burnos. Tatai buvo čia, atme
ni? Čia tu netikėtai apkabinai 
mane pirmu syk ir čia jau mudu 
susitarėva, kur mudviem susiei
ti dėl mudviejų pirmojo pasi
matymo. Nesibijok, mudviejų 
niekas negirdi. Lyg tu nebuvai 
laimingas su manim?

— Taip, l>et tylėkit!...
— Lyg aš nemokėjau prisi- 

verst tave mylėt? v
—Taip... taip...
—Lyg aš negraži? Nebcpa tin

ku tau daugiau?
—Taip... taip...
— Tai kodėl gi, kodėl tu nori 

užnuodyt mudviejų laimę neti
kusiomis abejonėmis, kurios 
niekam, dargi jai, negali būti 
naudingos?... Antonio!...

Ji šaukė jį pusbalsiai, drebė
dama iš meilės ir spausdama 
rankomis jo pečius ir spausda
ma prie jo krutinės.

Valandikei jis ’užr/inicrkė |ir 
tvirtai suspaudė jos mažyles 
rankeles.

—Na, gerai?
—Gerai, bet tai nieko negel

bės... Aš perdaug gerai žinau sa
ve.... Aš ir pats kiek sykių ra
kiau sau tą pat, ką jus dabar 
sakėte man, tečiaus, sugrįžęs na
mo |m> mudviejų pasimatymų aš 
neišpasakytai kentėjau, besi
klausydamas jos kalbų apie jus 
ir judviejų abiejų bendrus sie
kinius. Ne, aš nebegaliu, nebe
galiu! Nebegaliu panešti jos pro
tingo, malonaus žvilgsnio, jos 
tyro ir ramaus balso... Tos rų- 
šies nekalto kūdikio... Prie jus 
aš jaučiu ne tik visą vyro neiš
tikimybes niekšybę, bet dar 
didesnę niekšybę — draugo ne
ištikimybės... Ir kuomet aš mą
stau apie visat tai, man . rodos, 
kad mudu begalo esava nusidėję 
jai, kad mudu darova ją savo 
auka, ir aš tuomet jaučiu širdyj 
skausmą — graudinimąsi... Jus 
matote, kad mano padėjimas 
nebepakenčiamas...

Ji sausai ir trumpai ištarė šį 
Žodį, ir liguistai ir piktai nusi
šypsojo, o akįs sužibo negera

Matau... — vėl pakartojo 
jinai, bet šį sykį lėtai. — Ir ma
nau, kad aš turiu atrodyti jums 
baisia moterių, palyginus su ju

džio, ar ne tiesa?
— Jus neteisingai supratote 

mane, Džemą. Tai ne taip. Jus 
moteris patyrusi, daug ko per
gyvenote ir galit narsiai pakęsti 
skausmus. Ji — kūdikis. Pasa
kykite gi man atvirai: kas butų 
su ja, jeigu ji kokiu nors bildu 
sužinotų apie mudviejų santy
kius? Jus žinote, kaip lengvai 
kartais išeina aikštėn panašus 
dalykai: šnipinėjimas, gandai, 
anonimiški laiškai, atsitikimas. 
Ir kas gi tada butų su jąja? Pa
galvokite liktai, kaip vienui vie
na pasijustų ji šiame pasauly
je

Jinai išlėto nulėkto ant akių 
šydą, pasiėmė į rankas kapšelį 
ir niuftą. Paskui, kuomet jau 
buvo visai 1 pasirengusi išeiti, 
staiga užvertusi galvą augštyn ir 
spausdama ranką prie krutinės, 
ji garsiai ir spiegiamu balsu su
kvatojo. Juokėsi isteriškai pa- 
sigaikščindania.

—Džemą! — nusigandęs mal
davo jisai. — Meldžiu jus, nusi
raminkite!.. .

—Ak, ne! — ir jinai juokėsi 
žiūrėdama į jį su neapykanta ir 
neslėpdama nuo jo savo veido, 
Giriame dabar aiškiai buvo ma
tomas piktumas, skausmas, o 
kartu su tuo ir džiaugsmas: pik

tumas ir skausmas dėl to, kad 
jisai atstumia ją, o džiaugsmas 
— aklas ir piktas džiaugsmas

Lietuvos Atstatymo Bendrovė
PIRMIAUSI A IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ KORPORACIJA.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ inkorporuota šioje šalyje ant 
$1,000,000. Tais pinigais ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po*kares griuvė
siu. Ji pasiryžus tuoj atstatyti:

1) PRAMONĘ, 2) PIRKLYBĄ, 3) ŽEMDIRBYSTĘ.
Jau įvesdina į Lietuvęs Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka lai

vus dėl Lietuvos valstijos'.
Visi Lietuvos Atstatymo Bendrovėj sukelti pinigai eis Lietuvos atsta

tymui.
LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖ jau įsteigė:
1) avalų (shoe) fabriką, 2) chemišį^ dirbtuvę, 3) įvairias krautuves; 

steigia: 1) Keleivių Namą ir 2) Banką New Yorke; organizuoja dėl Lietuvos 
Siuvėjų Bendrovę ir tt.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĖS notariatas surašo ir paliudija 
visokius notarialius (rejentalius) dokumetus, pirkimo-pardavimo aktus, įga
liojimus, abligus ir kitus popierius, kurie turės galę čia ir Europoje.

STOKITE VISI Į LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVĘ, nes juo dau
giau bus kapitalo, tuo daugiau bus prisidėta prie lietuvių būvio pagerinimo. 
L. A. Bendrovės serai po $10, bet neparsiduoda mažiau, kaip 5 šėrai. Už pini
gus išmokama nemažiau $4%.

Įvestinimo saugumas tikriausis, pelnas neapribuotas.
Su užklausimais kreipkitės šiuo adresu:

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

Bitus J ■MIIR’.W.M M ■MlIfU'.ggL

keršio, — Ak, ne! Jus labai juo
kingi, prieteliau. Jus išliktųjų 
tikite, kad jinai bus vienui vie
na pasaulyje?

Ir vėl ji garsiai kvatojo ir, 
rodos, troško nuo juoko.- •

—Džemą! Ką jus norite pasa

—Išliktųjų? O kur jus ma
note vaikščioja kasdie, jau liek 
metų, jūsų pati vis tuo pačiu lai
ku, jeigu n<>. .

liet ji nclrcspčjo puBuiįįti: jis 

jau buvo šalo jos ir, pagriebęs 
ją už rankų, purtė ją ir rėkė:

meilužį?!... Ak, žinoma: jus 
jos drauge... ištikima drauge... 
jus, žinoma, viena mitrai pade
date.. . Na, gerai, jus dabar man

Atsitraukite nuo manęs!
Fiziškas skausmas sugrąžino 

jai sąmonę ir ištraukė ją iš už- 
sikarščiavimo rankų, delei kurio 
jinai buvo valandėlei netekusi 
sąmonės ir valios. Ji persigan
do susipratusi ką padarius, ir 
užmerkė akis prieš atsivėrusių 
priešais ją bedugnę, jausdamos! 
dabar rankose šilo žmogaus ne 
kaipo pamesta, o dar mylima 
meilužė, bet greičiau kaipo šni
pas, pusiau išdavusi savo drau
gę, kuirą dabar kankinimu 
privers pasakyti ir antrąją dalį. 
Visiškai nusiminusi ji bandė 
griebties paskutinės likusios 
jai, šioj nelemtoj žaismėj, kor
tos:

—Atsitraukite nuo manęs, — 
šiurkščiai pasakė jinai, — jus 
blogas žmogus, o ne džentelmo- 
nas. Aš buvau netekusi proto, 
argi jus to nesupratote? Aš pa
sakiau tą ypač tiktai dėl to, kad 
atkeršijus, kad pažeidus jus, 
kad ir jus pasijaustumėt toks 
pat nelaimingas, kokia aš esu 
dabar. Aš melavau, aš nesusi
manydama melavau...

Jos žodžiuose girdėjosi klas
ta, o tuo laiku Emilija sugrįžo, 
ir šaukė, eidama pas juos iš kilo 
kambario:

kad jus

AS. ADOMAS A KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojinias viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame- 
r ik o j ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, 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 išgerdavo* kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdšai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL 1NSTITUTIONJ. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halated SL, Telepbone Ganai 6417. Chicago, UL

Gyvuliu Protas
Labai žingeidi knyga, 212 puslapių.

Kaina......................... $1.00

Galima gauti

NAUJIENŲ KNYGYNU 
1739 So. Halstcd St., Chicago, Ilk

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo.

“NAUJIENOS”
1739 S. Halstcd St.,

lė rausvais veideliais, apsisiau
tusi kailiniukais su žibuoklių 
ryšuliu rankose.

—O, kaip smagu matyti jus 
alui drauge. Tai nesitikėjau, 
Džemą!

—Išliktųjų netikėtas atsiliki
mas, — atsakė jos vyras kar
čiai šypsodamos.

—Kas tau? Kas pasidarė? Tu 
jau išeini Džemą? Bet kasgi 
tau yra?

Turbūt ijl išskaitė ką nors iš 
savo draugas akių, nes urnai pa
balo ir leido jai išeiti. O Džemą 
už durų staptelėjo truputį, ir 
išplėstomis akimis ir smarkiai 
plakančia širdimi mėgino pasi-

čia? Antonio! \
Ir įėjo į kambarį skaisti, besi

juokianti šviesiaplaukė mergai-1 tų namų...

sį los audros, kuri turi tuojau 
ištikti šiuose namuose ir kuri 
sunaikintų ant visados santaiką, 
draugiškumų ir meilę... Bet ji 
leturėjo drąsos laukti. Kaip 
eruvinas žmogžudys ji bėgo iš

Chicago, III.

Pranešimas
NAUJIENŲ 5 metą sukak

tuvių paveikslai parduodama 
Nnijienų ofise — 1739 So. 

Halstcd St., arba pas fotog
rafų STANKŪNĄ.

3315 So. Halstcd St.

Didumas 12 X 20 
Kaina $1.00

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite naują

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti guli.”
Kaina su apdarais $1.50, 

be apdarų 75c.

1739 So. Halstcd Street 
Chicago, III.



Utarninkas, birželio 3, 1919

[•korespondencijos
Respublikos duoda žydams ly
gias teises ir protekcijų 
sais piliečiais, ir mes prašome 
Suv. Valstijų valdžios daryti ti-

su vi-

True translation filed w.!h the post- 
inaster at Chicago, III. Jane 3, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

NEVY YORK, N. Y.

lat-Nedėlioj, geg. 25, lietuvių 
vių.estų ir ukrainiečių taip 
dinamos tautinės tarybos buvo 
surengusios susirinkimą Carnę-

slas — maldauti jų tariamai at
stovaujamoms šalims nvpriklau

tam tikrų rezoliucijų, kurios bu
vo kablegramu pasiųstos prezi
dentui \Vilsonui. Tos rezoliuci- 
jos skamba:

“Mes, amerikiečiai draugai 
Lietuvos, Ukrainijos, Latvijos 
ir Estonijos laisvės, ir Amerikos 
piliečiai Lietuvių, Ukrainų, La t-

atnaujinti draugiškumo rysius 
dėl viešojo lalx> ir reprezen
tuojanti opinija, ir siekius virš 
trijų milionų amerikiečių ir 
virš 60 mili jonų-Europos gyven
tojų susirinkime Carnegie Hali.

pažinome:
I — (a) Kad Lietuvos, Ukrai-

n i jos, Latvijos ir Estonijos Res
publikos yra susiorganizavusios 
su pilnu pripažinimu principų 
ir siekių, paskelbtų Prezidento 
\Vilsono ir Aliajantų ir yra liue
sus ir turinčios pasitikėjimą lie
tuvių. ukrainiečių, latvių ir cs- 

> tų pripažintų teritorijų su etniš
ka čidybę, kurį yra nustatyta is- 

| locijoj priguli visiškai, kontro
lei, pozicijoj ir administracijoj 
šventa teisybė lietuvių, latvių, 
ukrainiečių ir estų.

(b) Kad pagelbėjus Lietuvai, 
l’krainijai, Latvijai ir Estonijai 
atstatyti savo tėvynes, ir užstoti 
užpuolimus svetimų ir bolševi
kų. ir kad jos galėtų užimti vie
tas tarpe pasekmingų, neprigul- 
m‘ngi’( Europos valstybių, mes 
nužemintai prašome Suv. Vals
tijų valdžios ir Aliajantų vald
žios pripažinti pilną neprigul- 
mvbę Lietuvos, Ukrainijos, Lat
vijos ir Estonijos Respublikų, ir 
taip-pat remti jas morale ir ma
teriale pagelba.**

Kaip buvo skaitomą prieš 
Lenkiją ir lenkų pastangas rezo
liucija sekė ilgas rankų ploji
mas.

kartojimus minėtų baisenybių 
ten kur jos rastųsi.

TERRE HAUTE, IND.

Korespondencijoj iš Terrc 
I Jaute, N-nų 112 numeryje Kal- 
ndkasis neteisingai informuoja 
Naujienų skaitytojus apie tą 
milijono parašų rinkimą po pe
ticijomis. Nė klerikalai nė tau
tininkai nešaukė nei nemanė 
šaukti viešą susirinkimą, o peti
cijos buvo suteiktos SLA. 46-tos 
kuopos raštininko visiems, kas 
tik norėjo tuo darbu užsiimti. 
Aš žinau, kad ir keletas socialis
tų rinko parašus; vienas dagi

lamai parašų rinkime čia visai 
nebuvo to fiasko, kaip kad Kal- 
nakasis rašo.

— Melo Neapkenčiąs.

WEST FRANKFORT, ILL

Pramogų vakaras. — Prakalbos

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai ffražą S200.00 vprtžs 
Phonografą, pasilikusi sankrovo
je, šita mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinvs 
24 rekordu ir dei
mantinė alatR veltui. 
Mes taipgi turime ke- 
letz augštcis k’esns 

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

pratuštinti vietų.
Mes taipgi turime 
8f»50 plajer piano, 
garantuotų 10 metą 
ir vartotų tik 8 savai- 

parduosime už y325.

II — (a) Kad užpuolimas Len 
kų armijos ant Lietuvos ir U- 
krainijos (rytinės Galicijos ir 
kitų dalių) yra bmtališkas per
žengimas karės siekių, nustaty
tų Prezidento Wilsono ir Alijan- 
tų ir viešoj opinijoj, kuria visas 
svietas pasmerkia kaipo įsiki- 
š’mą i pačių tautų savivaldybą.

tęs, kurj mes
jei gyvenate užmiesty.!, mes 
PRISIUSIME C. O. I). ----------------
APŽ1URRTI. ši yru stebėtina pro
ga. Ateikite arba raskite tuojaus

. PHISIUNČIAME UŽ DYKA.
•WESTERN FCTRNlTUlb: STORAGE 
2810 W. Harriaon St. Chicago III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. N^dė-

Įlomis nuo 10 iki 4

LEIDŽIAME

tosios Tautos prisispirtų Lenki
ją atšaukti savo armiją iš taikos 
mylinčių tautų teritorijų, kad 
visa pagelba sulaikytų, Lenkiją 
neapleis užimtas teritorijas.

(c) Kad butų nusikirtos Amen 
kos ir interalijantų komisijos 
nustatyti robežiujus- nesusipra
timus tarp Lenkijos ir kaimy
niškų tautų, ir atlyginti visą nuo

Gegužės 17 dieną vietos lie
tuvaičių pasidarbavimu tapo 
surengtas pramogų vakaras-ba- 
lius. Apie patį vakarą nėra kas 
rašyti: jis toks jau kaipir visi 
los rųšies vakarai. Pažymėti 
reikia štai ką: rengėjos visą va
karo pelną skyrė vargstantiems 
musų broliams ir sesutėms 
Lietuvoje per Lietuvos Šelpimo 
Fondą. Bet to neveizint wcst- 
fnankfdrtfcčhii neiėjdlde savo 
pareigos. Vieloj eiti į vakarą ir 
tuo prisidėti savo skatikėliu 
prie sušelpiuKi bado ir vargo nu 
kamuotų žmonių — daugelio 
siurbė ‘‘rojaus skystimėlį’’ pas 
“gerą Susiedą” ar kur nors ki
tur... Tai sarmata vvestfrankfor- 
liečiai, sarmata!

Taigi gabių ir energingų, ren
gėjų triūsas neduos lauktų pa
sekmių, nes žmonių buvo ma-

pasiskundimai neturi vertės, 
žmones reikia įtikinti, apšviesti, 
tuomet jie kaip bematai atgis 
pas socialistus. Tegul tik drau
gai daugiau pasidarbuotų, o pa
matytų, kad aš kalbu tiesa. Taip 
savu laiku buvo Rochesteryj. 
Bet kada į ten nukeliavo du 
veiklus draugai, M. J. Masys ir 
V. Vasys, tai greitu laiku kuo
pa paaugo — nuo 55 iki šimto 
narių. Beto, butų gera, kad 
draugai baltimoriečiai pasisten
gtų paskelbti viešai būtent, ka
da ir kur jie laiko savo susirin
kimus — keturioliktos kuopos 
susirinkimus. Aš ir, kiek gir
dėjau daug kitų, visai nežinome 
kur reikia kreipties.

Gegužės 25 dieną vietos tau
tininkai buvo surengę prakal
bas. Buvo garsinta, kad kalbės 
adv. J. Lopeta ir J. Strimhitis, 
iš Brooklyno. Bet Lopeta taip- 
ir nepasirodė. Turbūt, pasak 
tūlo pajotžargos, dar nesugrįžo 
iš taikos konferencijos... Tokiu 
budu prisiėjo kalbėti vienam J. 
Strimaičiui. Jis pasisakė kal
bėsiąs apie Lietuvos atstatymą, 
kitais žodžiais — Lietuvos At
statymo Bendrovę. Bet kažin 
kodėl visą laiką jis kalbėjo apie 
Belgiją ir Švediją. Girdi, jos to
kį ir tokį biznį daro ir 11. Žmo
nės pradėjo nuobodauti ir šne
kėtis. Esą, “tie tautiečiai nieko 
gera nepasako**... Matoma, tai 
išgirdo ir pats kalbėtojas ir jis, 
užbaigdamas savo kalbą, teikėsi 
apreikšti, jogei “mes, tautiečiai, 
tikime į Karolį Marksą, bet į 
socialistus — ne.’’ Tada žmonės 
pradėjo apleisti svetainę, gi 
pirmininkas pradėjo šaukti: 
Pirkite Šerus dėl Lietuvos! Pir
kite. ..Bet kas tau besiklausys!

Po prakalbos bandyta duot 
klausimų, bet kalbėtojas trum
pai pasiaiškino: Čia, girdi, gin- 
čyties nevieta — pirkite. Šerus ir 
atliktas kriukis. Bet ir pasta
rieji tuo patim atsimokėjo: at
suko nugaras ir išėjo kas sau. 
Tuo ir užsibaigė tautininkų pra
kalbos. — V. Bolševikas.

Minykų 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. 

Chicago, III.

stotį is priežasties neteisingo už
puolimo ant pastarųjų terilori- 
J li

pi) Kad Lietuva, Ukrainija, 
Latvija ir Estonija yra tikrai de
mokratiškos tautos, draugiškai 
susiprantant galė$ gerinus val
dytis negu aristokratiška Lenki
ja ir užstoti Rusijos bolševi
kams kelią, ir kad.jiems suteik
tų moralę ir materialę pagelbą 
nuo Alijantų ir Sujungtų rau
tų delei viršminėtų reikalų.

III — Kad mes visiškai atsisa
kome pritarti ar remti žydų sker 
dynes ir užpuolimus, mes neti
kinu*, kad tie užpuolimai rado 
paramos pas Lietuvos arba U- 

j krainijos gyventojus, bet kad 
atpenč Lietuvos ir

Kažin, ar nevertėtų sutverti 
čia kokią moterų draugijėlę 
kad ir Progresyviu Susivieniji
mo kuopą? Esant tokiam būre
liui veiklių ir energingų drau
gių reikėtų pabandyti. Tuomet 
ir darbas butų našesnis. Sesu
tės, pagalvokite!

kuopa surengė prakalbas. Kal
bėjo J. Jukelis. Pirmiausia kal
bėjo apie baudžiavą Lietuvoj, 
bet vėliau nuvažiavo į “Grigai
čio dvarą’’ ir be pasigailėjimo jį

CHRISTOPHER, ILL.

Prakalbos. — Aukos.

Gegužės 26 dieną vietos LSS. 
238-ta kuopa surengė prakalbas. 
Kalbėjo J. Jukelis, žmonių te- 
čiaus buvo neperda ilgiausia. Po 
prakalbos rinkta aukų LSS. A- 
gitacijos Fondui. Aukojo seka
mi asmens: ,

Ukrainijos

Neapsigauk pirkdamas pigina valutns dldelase bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirkai 
rain-Eapeller. persitikrink ar yra IKARA, vatabaženkli* ant taksiuko. 35 centai ir 65 centai už 
_ bonkutę. Gaunamo* visose aptiekose, ar tiesiog is labortorijos.
” F. AD. RICHTER & CO., 74-80 VVashlngton St., New York, N. Y.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
* Mainieriai, msehanlkal, audėjai, fabriko* ir aiap viaokle 

darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai

PAIN-EXPELLER
Jau mivIrS penkios <l«Aiiutya metu 
kaip Aitą pluki gyduole yra var
iuojama su geriausioms pasek
mėms, Išgydymui rumatiziuo, 
skausmu krutinėję, Aonose ir rau
menyse. neuralgijos, strėnų dle- 
gimy, Aalčlo ir kosulio.

Pertraukoj p-fle Staniuliutė 
padeklamavo eiles, o p-lė Stru- 
žiutė padainavo solo... Visa pa
vyko kuogeriausia. Garbė, tė
vams, kur savo mažus kūdikius 
lavina viešojo darbo.

Beje, buvo rinkta aukos pa
dengimui surengimo lėšų. Su
rinkta dvidešimts vienas dole
ris su centais.

Reikia dar pažymėti, kad pas 
mus žmonės mažai teįdomauja 
socialistų veikimu. Vietos draiv- 
gai turėtų daugiau subrusti, 
kad užinteresavus ir apšvietus 
tuos atsilikusius musų brolius 
darbininkus.

— Kairysis Latras.

J. Bagdhnskisi, V. Mhčiulis — 
po $1.00; A. Delkus, M. Žemai
tis, J. Astrauskas, J. Girdžius, 
A. Parednis — po 50c.; J. Pau- 
liukevičia, V. Petrauskas, 
Dambrauskas, K. Grigaitis, 
Paplauškas, N. Jurkšėnas, A. 
česnavičienė, M. Poviloniejiė ir 
P. Barkevįčius — po 25c.; M. 
Simonaitienė 30c. Smulkių au
kų 35c. Viso surinkta septyni 
doleriai keturiasdešinits centų. 
Aukojusiems tariu širdingą ar
čiu.

Kuopon įstojo keturi nauji 
nariai — trįs vyrai ir vena mo
teris. — J. Bagdanskis.

SCOTTVILLE, MICH.

Ūkininkų susirinkimas.

BALTIMORE, MD.

Iš vietos lietuvių veikimo.

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europinės metodos.

C H. HAIR M. D.
Mentor Bldg.

Paimk elevatori. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe 

39 So. State St., Kampas Monroe.
Ekzaminavimas dykai VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakare

Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietą.

Šiame mieste randasi virš šeši 
tūkstančiai lietuvių. Tai, šiaip 
ar taip, nevisai mažas būrelis. 
Bet veikimu, viešuoju veikimu, 
jie kaipir nesiinteresuoja. Net

ko laukia... Girdėjau, kad (ban
gai skundžiasi, jogei Baltimo- 
rėj esą sunku darbuotis: žmo
nės esą priešingi darbininkų! 
klesai Į? Red.] ir didžiuma ei
na su klerikalais ir tautinin
kais... Suprantama, kad tie

C hi c a g o

Atminkite

100% 
Tyras 
Turkiškas 
Tabakas

Kiekybė ^niekuomet negali užimti

laike savo mėnesinį susirinkimą 
[kada? — Red.] pas J. Arlaus
ką, Scottvillėj — R. I. Tarp ki
ta tapo išrinkta komisija su- 
taisymui konstitucijos draugi
jai, ir kartu nutarta pranešti, jo- 
gei Liet. Ūkininkų Draugija nuo 
dabar nebepardavines ukius ir 
kad todėl Ant. Kiedis ir kiti di
rektoriai nuo dabar nebesiskai- 

draugijos agentais ir už juos 
nebesiima atsakomybės.

Komitetas:
Leo Marks,

T. Lapenas, 
V. Venskunas.

to 
ji

vietos Kokybės.
Tabakas kuris nėra Turkiškas niekuomet negali užimti 

vietos 100^, tyro Turkiško.
“Pakelis” cigaretų užtektinai kiekybėj--Helmar ciga

retei yra aukščiausi “Kokybėje”.

Mes noriai darome sulyginimą
Išdirbėjai augščiausios ryšies turkiš
kų ir egiptišky cigarety sviete.

©uality-Superl

'i
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NAUJIENOS
LITHUANIAN DAILY NEWt

PibltahM Daily ezeept Saatfay by 
tha Lithaanlaa Newa P»b. Ca^ Ine.

1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO. ILLINOIS

Telcphonų Canal 1*66

ro.ro
3.50
1.85

Išbuvimas Europos tranšejuo- 
se ir susidūrimas su mirtim 
privertė daugelį jaunų vyrų 
rišti klausimus, apie kuriuos 
jie nepaiso pirmiau. Taikos pa
darymas su atlyginimais ir te
ritorijų užgriebimu da labinu 
privers žmones protauti.

Kanados darbininkų judėji
mas rodo, kad darbininkų kk>j 
sa eina prie klestink) susiprati
mo visame pasaulyj, net ir 
tuose kampuose, kur tuomi tar
pu, nesitikėta greito savo inte
resų žinojimo.

Naujienos eina kasdiena, i&skiriant 
nedfildienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago* 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Uislsakomoji Kaina:
Oicagoje — pačtu: 

Metms................
Pusei meto..........
Trims mCnesiama 
Dviem mėnesiam _____
Vienam mėnesiui .................  75

ChicagoJe — per neiiotojaai
Viena kopija .............  ..92
Savaitei . ...............................  12
Mėnesiui .. .................................   10

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
paėtu:

Metms......................... ro.00
Pusei meto........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translation filed with the post- 
master at Chicifgo, III. Jane 3, 1919 
a.s rcųuired by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

t.OO
1.65
1.25

(žinios International Labo r 
Nowa Service)

SUV. VALSTIJOS.

nuo prūsinio utilitarizmo būdų. 
Laisvas nuomonės išreikimas 
kariuomenėje niekuomet nėra 
pagerbiamas.

Patriotinis socialistas, parla
mento narys, Destrce, sukėlė 
termų, vartodamas žodį “bošai“. 
Taipgi buvo priimta rezoliucija 
nupeikianti visokį aneksavimų 
su prievarta.

Atėjus prie klausimo kas dėl 
Partijos ^ddine^inro linkui In
ternacionalo, buvo matomas pa
sidalinimas nuomonės. “Patrio- 

I lai” vedami Destrce ir Ifubin'o, 
atsisakė eiti tarptautinei! Lucer 
uos konferrncijon. Antgalo tū
lio priimta rezoliucija, kur pa
sakoma, kad Belgijos Socialistų 
Partija niekuomet nepaliaus 
skaičiusi tarptautinio proletaria
to judėjimo esmine ir būtina so-| 
ciaiizino dalimi. Partija ^pri-Į 
klauso toliau Antrajam Interna
cionalui ir sakosi esanti pasi-l 
rengusi dalyvauti Lucernos K011I

BIHIIIIIIINIIIIIIIIilIBIIIIIIIilIN

Geras Apetitas
reiškia abeinai gerųsveikatos stovį. Jeigu jūsų apetitas 
nusilpnėjo, jeigu jukų viduriai yra nctvaricoje, jeigu jie yra 
užkietėję — tas reiškia, kad jųsų virškinimo systenia rei
kalauja globos. Imkite

nc- 
teisetu 
kad ir

Severa’s
Stomach Bitters

True ♦ranslation filed v. lėn the post- 
master at Chicago, III. Jtine 3, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Kanados 
streikas. ■

Reikia pastebėti, kad taip 
vadinamose ^ckonon^i tikai atsi
likusiose šalyse darbininkų ju
dėjimas pitiima aiškesnes for
mas, negu pilnai ekonomiškai 
išsitobulinusiose šalyse. Paim
kite Rusiją, Vengriją, Kanadą, 
Rumuniją ir tūlas kitas šalis. 
Su jomis bent dabar negali ly
gintis darbininkų judėjime ne

ne Frakcija, nė pati Vokietija. 
Tam, žinoma, yra priežasčių, a- 
pie kurias šį sykį nekalbama. 
Čia tik svarbu nurodyti faktą, o 
ne spręsti apie
to judėjimo, apie kų juk irgi ne
galima pranašauti. Tai pasiro
dys ateityje.

10,000 reikalauja teisingumo 
Rusijai.

New York. — 10,000 Ncw- 
I Yorko gyventojų ir piliečių sep- 
tintadienyj, geg. 25 d. susirinkt) 
Madisou Eųuare Gardenc. Šitų 
masinį susirinkimų sušaukė A- 
merikos Liaudies Taryba reika
lu “Teisingum!<) Rusijai”. Tai 
buvo viena įspūdingiausių de
monstracijų, kokios buvo dary-; 
tos šitoj istorinėj susirinkimų 
vietoj ir ji puikiai paliudijo liau
dies reikalavimų, kad butų už- 
niegsta draugiškumo stantykiai 
su Rusijos darbininkų sovietine 
valdžia.

Kalbėtojais buvo Suv. Valsti
jų Alcivyslės Komisininkas Fre-| 
derick C. llowc,'kuris pirnise-| 
džiavo Messiali bažnyčios kle
bonas kun. John Haynes, Hol- 

konsekvencijas | mes, autorius ir publicistas, A-

yra geda socialistiniam jutlėjt*- 
mui.

“Rusų, lietuvių, latvių, ukrai- 
nų, vengrų, lenkų ir pietinių 

mugo-) slavų federacijos prita
ria “Kairiojo Sparno” progra
mai, nes ja,me mato gerinusį iš
reiškimų revoliuclįnio socializ
mo principų, ir šiuomi mes pra
nešam, kad minimos federaci
jos nepakęs jokios opozicijos 
prieš jų užimtų pozicijų ir 
pripažins įstatyminiai 
jokio įsakymo, išduoto
bilų kokio komiteto, ar tai pa
vieto, valstijos, ar šalies, kas lie
čia atsisakymo nuo užimtos po
zicijos. Mes manom, kad joks 
Pildomasis Komitetas neturi tei
sės spręsti apie “kairiojo Spar
no” pozicijos legalumų, kiek lai 
liečia Partijos įstatymų.

“Mes lodei reikalaujame, kad 
Nacionalis Pildomasis Komite
tas tuojaus panaikintų Ncfw Yor
ko Pildomųjų Komitetų nutari
mų ir išneštų jiems papeikimų 
už tokį despotinį ir nesocialisti-

(Severo# Skilvinis Biltoris) prieš kiekvienų valgį paskirtų 
mierų, o patėlnysite jo naudingų įtekmę. Jis gelbsti virš
kinimui, reguliuoja vidurius ir suteikia gerų apetitų .

Scne^iii ir silpni žmonės abelanai privalo imli tų pastiprinanti 
vaisi;) viduriams kart;; nuo karto, kad pasilaikyti sveikatoje ir 

spėkoje,

f 75 centai ir 3 centai duoklės.
Kainos. | $1,50 jr o centai duoklės.

NIĘŽTENTI IŠBĖRIMAI
Greitai ir ant visados pagelb
sti. Suradimui tos pagclbos 
sergantis turi pirkti tr vartoti 
Severa’s Skin Ointment, (Se
verus Odinė Mastis), Tai yra 
geras būdas gydymui j vai rių 
nicžtanėių i J Im-rimų. Kaina 
50c ir 2c duoklės.

GYDANTIS MUILAS
turi būt vartojamas kuomet 
tikta skūra arba ccra yra pa
liesti ligos. Tarp jvairių ir ga
na gerų muilų, pasiūlytų žirni
nėms, žinome, kad Severai 
Medicated Skin Soap, (Seve
rus gydantis odinis muilas) 
yra bent tinkamiausias sutai- synias. Kaina 25 cenlai.

KARŠTIS
nusilpnina sergantį ir skūra 
lieka karšta ir baugi kuomet jų 
dasilyli. Čia reikalinga gydan
čio vaisto išlaukinio, kuris nu
ramintų degininio jausmų ir 
kurs atsviežytų visų kuna. Rei
kia vartoti Severa’ų Antisepso 
(Severo* Antisepsolius) varto
jant ji atskidus sulig prirašy
mo. Kaina 35 centai ir 2 cen
tai duoklės.

EE= Severus šeimyniniai vaistai parduodamą aptiekose visur. Reikia reikalaut iš Severus vaistų nepri- = 
Is imant paiuėtfzdžtojiinų į mus, jdedant reikalaujami| sumų sykiu su texais. .leigti negalite jų gauti 

savo apiclinkėj, meldžiame siųsti užsakymų tiesiai
H W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, IUWA. |
SIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIHIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIHIIUII

ANGLIJA.

nanada, ūkininkų sulis, nes 
(larbnmikų klesa ten daug ma
žesnė, darosi atidos punktu dar-

tūlo darbininkų, prasidėjęs Wi* 
nuųicge virio mažne politiška 
ir c k o n o m i š k 
liucija K n a d o j.

i rcvo-
Mat me-

reikalavimu, pareikalavo, kad 
jų larylMks turi būt pripažintos 
ir samdytojai su jomis turi tar
tis darbininkų reikaluose. Tai 
buvo negalimas kapitalistams 
nuryt kaulus, nes jiems rodėsi, 
kad Kanadoj darbininkai tveria 
bolševikiškus sovietus ir jais 
užvaldys šalį politiškai ir ekono
miškai. Jie pavartojo valdžių, 
spaudų ir smulkiųjų buržuazijų, 
kuri susiorganizavo į “piliečių 
komitetus,” darbininkų streiko 
nuslopinimui. Jie pasikėsino 
suardyti unijas ir savo laikraš
čiuose Įiaskelbė, jog dabar yra 
patogiausia laikas tai padaryti. 
Bet kapitalistams nepasisekė. 
Metalo darbininkams pritarė 
veik visų amatų, net ir valdiški, 
darbininkai ir išėjo į streikų. 
Tokiu budu kilo visuotinas 
streikas Winniixge ir jis apėmė 
didelius Kanados plotus, 
grąsina apimti visų šalį ir 
virsti tikra revoliucija, 
samdytojai 
nusileidimų.
streikas nėra paprastu streiku, 
o priima vis aiškesnę politinę 
formų ir darosi “karakteringa 
kare,” kaip Daily News kores
pondentas Bone sako. “Pirmą’ 
kartą žodžiai valdanti klesa, vi
dutinė klesa ir žemoji klesa, 
buržuazija ir proletariatas — 
žodžiai negirdėti iki šiol šioj ša
lyj,” sako korespondentas, “yra 
plačiai vartojami.” Kareiviai, 
sugrįžę iš karės lauko, neretai 
dalyvauja slreikierių demons
tracijose. Mat kareiviai, sulig 
korespondento, jau ne tie, kų 
buvo prieš karę. Jie patyrė, 
“kad turto turėjimas nepadaro 
žmogaus vertybės” ir prisižiū
rėjo “lobininkų besotybės.”

mos l’lnchot, vienas “Nlition” 
laikraščio redaktorių, Lincoln 
Colord ir žydų draugijos Ke- 
billah pirmininkas Dr. Judah L. 
Magnus.

Buvo priimta rezoliucijos, rei
kalaujančios iš Amerikos vald
žios nuimti ekonominę blokadų 
mur Rusijos žmonių, ištraukti 
kariuomenę iš Rusijos, sulaiky
ti šaukimų kariuoiucnčn tarnau
ti Sibire ir atsisakyti pripažan- 
tį kokį nors kontrrevoliucinį 
judėjimų, kuris lūkuriuoja pa
ramos lino talkininkų. Suv. Val
stijų politika linkui Rusijos bu
vo smerkiama kaipo “aiškus

sižadėjimų.” J
Liaudies Taryba žada suren

gti eilę panašių demonstracijų 
kituose dideliuose miestuose.
Formanas atleidžia savo paties 

brolį už veikimų unijoje.
VVheeling, W. V. — “Kraujas 

tirštesnis negu vanduo,” bet klc- 
sinis sąmoningumas ir solidaru
mas yra tirštesni negu kraujas. 
Erncst Wilson formanas Car- 
negie'o dirbtuvėje, atleido savo 
tikrų brolį, Frankų Wilsonų, už
tai, kad jis likosi išrinktas Blast 
Furnace darbininkų lokalo prezi 
deniu.

gali 
jeigu 

nepadarys didelių 
Ir svarbu, kad tas

dirbtuvės darbininkai laikosi 
tvirtai, nors kiti priima darbus 
kitur. Organizavimas eina ly
gioms pas geležies ir plieno dar
bininkus, nes jie mato, kad no
rint naujų darbų gauti reikia tu
rėti unijos korta.

BELGIJA.

Socialistų Konvencija.

Bruk seile. — Paskutiniame 
Belgijos Socialistų Kongrese 
Brusclyjc dalyvavo apie 1,006 
delegatų. Priimta paprastos re 
zoliucijos reikalaujančios gami
nimo įmonių visuomcnijhno ir 
visuotinos aminus ti jos karei
viams.

Besvarstant buvo daroma 
daugelis priekaištų pasielgimui 
su Belgijos kareiviais. Delega
tas, buvusis fronte karės laiku, 
sakė, kad pasielgimas nesiskyrė

Darbininkų partijos turės suva
žiavimų.

Londonas. — Biržulio 25, 26 
ir 27 dd. yra paskirtos ateinan
čiai Darbo Partijos konvencijai 
laikyti; vieta yru paskirta Pal- 
ladium Southporte.

Tarpe dalykų žadamų aptarti, 
yra šitokie: reikalavimas iš
traukimo kariuomenės iš Rusi
jos, su pagrūmojimu priversti 
šitų reikalavimų pramoniniu 
veikimu, jei reikalas butų; pa
sipriešinimas konskripcijai; rei
kalavimas pa Ii uogavimo visų 
politinių kalinių; įvairios rezo
liucijos, ypatingai angliakasių 
federacijos rezoliucija, reikalau
janti visuommijimo žemės.Taip 
gi bus svarstoma daug vidujinių 
organizacijos dalykų.

Specialia suvažiavimas mote
rų darbo klausimu Darbo Par
tijoje, bus laikomas drauge su 
šituo suvažiavimu. I

“Mes taip pat reikalaujame, 
kad Nacionalis Pildomasis Ko
mitetas paskelbtų savo aiškių ir 
vienaip suprantamų nuomonę 
klausimu jo atsinešim© link 
“Kairiojo Sparno Manifeste,” iš
leistame New Yorko Kairiojo 
Sparno skyriaus, nes iki šiol Na
cionalis Pildomasis Komitetas 
nėra pasakęs savo nuomonės a- 
pie Kairįjį Sparnų.”

Po protestu pasirašę: A. Slok- 
litsky nuo rusų; O. Puriu nuo 
latvių; J. V. Slilson nuo lietuvių; 
P. Lodami nuo ukrainiečių; L. 
F ranki nuo vengrų; G. Selako- 
vicli nuo jugoslavų; J. Kownls-

Socialistu Partijoje
Kalbinių Federacijų Protes

tas Socialistų Partijos 
Egzekutyvui.

Kiek laiką atgal New Yorko 
lotkalo ir valstijos soc. partijos 
pildomieji komitetai suspenda
vo iš partijos kelias svetimkal- 
bes (rusų, vengrų, ukrainiečių) 
kuopas dėl jų iškrypimo iš so-

kį N. Y. soc. partijos komiteto

n toriai-vertėjai užprotestavo ir 
partijos Nacionaliam pildoma
jam komitetui pasiuntė šitokį 
Įirotcsto laiškų:

“Mes, rusų, lietuvių, latvių, u- 
kraini^ vengrų, jugo-slavų ir 
lenkų sekretoriai-vertėjai musų 
federacijų vardu, šiuomi apreiš
kiamo griežčiausį protestų ir 
pasmerkimą New Yorko Lokalo 
ir New Yorko valstijos Pildo
mųjų K&mitetų nutarimų, ku- 
riuomi suspendavo Partijoje ru
sų Žemynmiesčio kuopų, vengrų 
Yorkvillės kuopų 19, ukrainų 
kuopų 20, ir kitas New Yorko 
Lokale Socialistų Partijos kuo
pas delei tos priežasties, kad jos, 
kaip praneša savo laiške Nacio
nalis Pildomasis Sekretorius A- 
dolpli Gcrmer, prisidėjo prie 
“Kairiojo Socialistų Sparno.”

“Mes tokį pasielgimų skaito
me nepateisinamu užpuolimu 
ant visokių teisingo elgimosi ir 
minties liuosybės principų, ku
rie juk yra dalimi socialistinių 
principų; tai yra despotinis ir 
nesocialislinis pasielgi mos. Net 
nesmagu pastebėt, kad Nevv Yor

• 1 • • ' sekretonų-verlėjų pasistatymų 
prieš socialistų, partijų ir kate
gorišką užreiškimą, kad jie ne
pakęsiu “nė jokios opozicijos 
prieš savo užimtą pozicijų,” so
cialistų partijos nacionalis egze- 
kulyvis komitetas davė netikė
tų atsakymų: gegužės 26 dienų, 
jis visas protestantų atstovau
jamas svelimkalbes organizaci
jas (sųjungas) suspendavo iš so
cialistų partijos.

kada Nevv Yorko partijos Pildo
masis Komitetas išbraukė juos 
iš partijos, tai kraštutiniųjų or
ganai, pav., Laisvė, vietoj nu
švietus dalykus, kaip jie tikrai 
kad yra, rašo lik kurstomus 
prieš partijų straipsnius.

O kaip musų Sąjungoj?
Suirutė senai verda. Nekrei

piama domos nč į LSS. konsti
tucijų nė į nutarimus. Konsti
tucija sako, kad LSS. priklauso 
socialistų partijai. Bet štai 
Naujienų 126 num. korespon
dentas rašo, kad Rochesterio 
LSS. 7 kuopa nutarus prisidėti 
prie Kairiojo Sparno.

Antra. LSS. neturi tokių tai
syklių ar įstatymų, kurie drau
stų savo nariams priklausyti 
kurioms nors susišelpiamoms 
organizacijoms. Bet štai LSS. 
VIII rajonas ima ir nutaria, 
kad, girdi, reikią mest iš Sujun
gus tuos draugus, kuriu yra ap- 
sidraudę spsiši-lpiamojoj lietu
vių draugijoj — Susivieniji
me!

Dr. A. Montvid
CHICAGO

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

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

Rezidencijos telefonas West 6126

Skaitytoju Balsai
| Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Kairiojo Juozo apaštalai iškil
mingai sudėjo rankas ir rengė
si užgiedoti:

— Reųuiem aelemam dona 
eis, Domine...

Bet, bet — o bet kasgi čia 
pasidarė? Prajovai ar kas dau
giau? Pasigirdo rustus, galin
gas balsas iš didelioaugšto na
mo :

— Joc, are bravo enough, 
or ratlier too niucb, you better 
go t herų vvhcrc you eonie 
Irom”... v

Ir’ fiŽIČfrno saCrtė," tr’toftsidarė 
tamsu, ir visas kairusis svietas, 
nuo Hliudclpes iki A šĮauda ti
nus, nusiminė .

Tai jam Lfuvo išduotas šitoks 
dekretas.

Ir nusiminė Kairysis Juozas, 
ir užtemo jo akįs, ir jis drebė
damas tarė:

— Allright, 1*11 go...
Ir rinkosi žmonės, ir klojo po 

Juozo kojomis karštas žarijas,

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalas, kaip kriminalilkuose 

taip tr civiliokuose teismuose. Darą 
visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3123 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

M i erto OfiM*:

Ii? I. BMrtem St. 
1111-13 Baily IMt.

T«L Central 4411

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
g^nedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie Šių kalnų priskaito m a Ir 

’ lc ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-xa GATVĖS

venlojai nori įsigyt prizidentų, 
taip kaip Amerikoje kad yra.

Kalėdas ir Naujus Melus pral
eidom smagiai, gavome ir šio-

cigarų ir tt. Dabar
antra diena vakaraus turi

Žaidimas Reakcijos Naudai.
Į Naujienų 126 numery išspau
sdinta aprašymas ('ook apskri
čio socialistų partijos konvenci
jos ir aĮiskričio Egzekutyvio 
KomĮileto skundai, kuriais kal
tinama ateiviai socialistai kaipo 
socialistinės tvarkos ardytojai.

į Laisvė 42 num. praneša, kad 
Nevv Yorko apiclinkcs soc. par
tijos Pild. Komitetas išbraukęs 
iš partijos tuos svetimtaučių 
skyrius, kurie prisidėję prie 
“kairiojo sparno.”

Kadangi reakcija stipriai siau
čia šioj šalyj i>rieš socialistus 
ir šiaip radikalesnius ateivių 
elementus, tai tokie apsireiški
mai, kurie dabar dedasi socia
listų partijoj, jai labai pagei
daujami. Jie palengvina reak
cijai dar stipriau įsigalėti.

Liu<lna, bet taip yra.
Ir kas dėlto kaltas?
Mos, socialistai, visados 

komės to, kad didžiuliuos
imtieji įstatymai privalomi . ir 
mažumįai, paliekant jai pilnos 
teisės tuos įstatymus kritikuo
ti. Bet štai iš skundų 111. valst. 
partijos Egzelkutyvui matome, 
kad konvencijoj buvo mindžio
jama partijos konstitucija ir 
taisyklės. Tai labai bloga.

Antra, Ncw Yorko iipielinkėj 
senai verda kova tarp tariamų 
“socialpatriolų,” t. yra nuosai
kiųjų socialistų, ir kraštutinių
“'kairiųjų.” Tie krašlutinieji, nulinis, ir skambėjo rustus kai- 

* kurie nori partiją kontroliuoti, rusis ragas pranašaudamas 
šais revoliucinį judėjimą. Tai tai didžiumoj ateiviai. Na, ir menševikams pabaigų svieto, ir

lai- 
pri-

tuos pačius žiaurius priespaudos 
budus priešais Partijos narius, 
kokius naudoja šalies kapitalis
tinės valdžios mašinerija prie-

Tatai aiškiai' parodo, kad ku- 
rie-nekurie musų draugai tie
siai nesižino, kų darų: be pagal
vojimo, be apsvarstymo — kaip 
kariais koks ūpas juos pagavo. 
Organizacijos nutarimų, konsti
tucijos nepaiso.

Tokios-pat rūšies “kairieji” 
neša suirutę ir socialistų parti-
jon, o pastaroji pasijunta pri- jr graudžiu balsu šaukė: 
versta esanti pašalinti iš savo 
tarpo. O koks to rezultatas gali 
būt? Toks, kad “kairieji” savo 
netaktingu pasielgimu ardo so
cialistų solidarumų, ardo savo 
organizacijos^ soci:|lisftų parti
jos, pamatus ir duoda padrąsi
nimo reakcijai dar labiau ant 
ateivių užsisėsli.

— Laisves Mylėtojas.

cigarctų,
kas
mc krutamųjų paveikslų, taip
jau savitiškų koncertų ir šoki
mų. Kai kada nueinu ir į rusų

Aną metą Juozas tarė

Aną metų, pasilipęs ant a ilgš
io Ik'vcrlių kalno, Kairysis Juo
zas savo klausytojams tarė:

— .. .Ir aš atvykau čia nė u- 
gadų daryti, bet kariauti! Ir 
aš kariausiu tol, kol pas jus ne
liks ne vieno menševiko. Taip, 
nė vieno men-še-vi-ko! Ten, 
piliudclpiuosc, jų nebeliko. Ten 
dabar seif. Togidel aš kariau
siu, kariausiu, kariausiu, ka
riausiu, kariausiu, kariausiu, ka
riausiu, kariausiu, kariausiu!...

Ir žmonės klausėsi, ir sunkiai 
dūsavo, ir jų graudaus verks
mo aidai drebino visų augsią 
Beverlių kalnų. Ir jie laukė 
tošį baisios valandos, kuomet jie 
turės likti nebe jio.

Ir ųiraslinkus laikų laikini 
Kairiojo Juozo žodžiai pradėjo 
apsijovyti ir stotis kimu. Ir 
žmonės pradėjo likti ne žmo-

— Juozai, Kairysis Juozai, o 
Juozai — neapleisk mus!

Ir Juozas, Kairysis Juozas, di- 
delis-gaIingas Juozas, kuris anų- 
melų tarė: “Aš atėjau čia ne u- 
gadų daryli” — nuleidęs galvų 
ėjo, ir nuėjo į Westsidę, į Mel- 
dažio svetainę, ir tarė susirin
kusiems savo apaštalams:

Ir nusiminė jo apaštalai ir vi
si, kaip vienu balsu, dejavo:

—Juozai, Kairysis Juozai, di- 
<lis-galngas Juozai — kas bus?!

Ir tylėjo Juozas, ir nieko 
jiems neatsakė, ir girdėjosi grau

Juozas, Kairysis Juozas — tik 
durnojo didelę graudžių durnų: 
“Kas kariauja kardu, tas nuo 
kardo ir miršta.” — Ursus.

daugi aš šiek1-tiek kalbu rusiš
kai, tai ir su merginomis galiu 
paflirtuoti; o rusių merginų yra 
labai gražių. Taip laikas eina.

Mačiau šiek-tiek Rusijos pa
dėjimo. Žmones labai biednai 
gyvena. Kai-kur vietomis ne
turi visai duonos, taipjau stoka 
druskos ir kuro. Sunkus Rusi
joj laikai. Žmonės alksta ir šal
tį kenčia. Ypač sunku pabėgė
liams, našlaičiams. Daug jų y- 
ra, ir niekas jų nepažįsta, nieks 
nesirūpina. Mat, nebq)irmi me
tai, visi daug biednų matė, tai 
nė už kų nebelaiko. Žmonių re
tas kurs savo namuose gyvena, 
nes didžiuma jų tai pabėgėliai, 
klaiduoliai, vaikai pasimetę su 
savo tėvais, broliai su seseri
mis, vieni su kitais nesusižinan-

True translation filed v/ith the post- 
,mastei* at Chicago, III. Jane 3, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

Laiškas iš Sibiro.

incrikos armijoj, Sibire, rašo 
savo broliui Jonui Šepučiui, Chi-

“Gavau nuo jūsų laiškų su 
daug naujienų; ačiū. Aš esu 
sveikas ir linksmas. Linksma 
-ir mums, kad karė pasibaigė, tik 
nežinia, kada paleis namo. Ru
sijoj vis dar nėra tvarkos. Ir čia 
buvo visokiu maištų, bet musų 
amerikiečių armijai rusai nie
kur nesipriešina. Rusijos gy-

Įdedu čia paveikslėlį miesto, 
kur kitų kartų rusų armija gyve
no kempėse. Dabar čia musų 
barakai. Tas miestas vadinasi 
Spasskoje, 210 varstų nuo Vla
divostoko. Jiuu beveik trįs mū- 
'hesiai kaip čia stovime. — (iood 
byc, Pvt. George Sheputis.

KLAIDŲ PATAISYMAS

Naujienų n r. 121 korespon
dencijoj iš Mest Frankfort,1 III.. 
įsiskverbė nemaloni klaida. Ten 
pasakyta, būtent kad j/rakalbos 
įvyko 26 dienų gegužės. Ištik- 
rųjų tai turėjo būti 28 dienų ge
gužės. Skaitytojai teiksis 
leisti. — Kairysis Latras.

at-



Utarninkas, birželio 3, 1919 Cfilcigo, III.

Lietuvių Rateliuose
BRIDGEPORT

Ketvirtosios mitingas.

Gegužės 29 dieną buvo sušau
kta nepaprastas ketvirtos kuo
pos susirinkimas Mildos svetai
nėje. Tvarkos vedėju išrinkta 
Meškauskas.

čia i” ir tt. Delio kaipo doku-1 kliubui priklausoįvairių pažval- 
menlui, jis netinka. T'ačiaus taip 
ir paliko. Tuo susirinkiinas ta- 
|M» uždarytus. — Gvaizdika8.

namų vidus. Apie pietus jie vėl 
sugrįžo ir dabar klausė, ar ten 
gyvena Mrs. Johnson. Kąda šei
mininkė atsakė, kad ne, tai jie 
pasakė, kad jie visgi įeisią vi-

Šitai Kur Sveikatos

ROSELAND

NELAIME.

Nedėliojo, kaip vai. va
kari*, Coney Island gelžkelio ko
mpanijos traukinys ant vietos

gų žmonės, tai sumanyta pada
linti tų plakatų ir patiems pą- 
rapijonams. Bet kaip greit vai
kas pasirodė prie bažnytėlės,
taip greit visi plakatui atsidūrė , dun. 
klebonijom Vadinas, tapo už
griebti. Ten jie išgulėjo visų 
savaitę. Tik antrą saivaitę pa
sakyta, kad juos galima atsiim
ti... Kliubas mano pajieškot 
teisybės teisme. Piižjurėsime, 
kuo visa tai užsibaigs.

ti duris, bet pirmasis vyras nu
tvėrė ją už gerklės ir bandė įsi
sprausti. Bet moteris sukėlė 
trukšmą ir užpuolikai, pabūgę, 
pasprūdo.

AIRIŲ SUSIRINKIMAS.
Tarp kita nutarta persisaųs-J užmušė dviejų melų vaikiuką, 

dint keturis šimtus agitacinių Stanislovą Mickevičių 35 — 109 
lapelių [turbut iš centro] lietu-[gt. Stasiukas kartu su kitais sa- 
vių kalba ir vieną tūkstantį —. vp draugais žaidę šalia geležin- 
anglų. Belo “išpildyta“ tam tik j kelio bėgių ir prieš ateisiant 
ros blankos kas dėl “trečiojo in-j traukiniui jis kokiuo tai budu 
ternacionalo.“ Tos blankos, ro
dos, ir buvo svarbiausia priežas
timi, privertusią sušaukt nepa

dasigavęs ant bėgių. Kada 
traukinys prisiartino, draugai 
nors ir pastebėjo jį, bet išgel
bėt nebepajiegė. — P. P-da.

Gegužės 30 dieną West Pull- 
inano Liet. Pašaipiais kliubas 
surengė pikniką. Bei k iii pasa
kyti, kad piknikas pilnai pavy
ko. Žmonių buvo daug ir klūp
imi liks pelno net visa šimtinė.

Buvo gauta specialia pakvieti
mas nuo latvių socialistų iš Mel- 
rosc Parko per tūlą 4 kuopos 
narį, kad dalyvautų latvių ren
giamame piknike. Po apkalbė
jimui nutarta dalyvauti. To- 
liaus perskaityta VIII Rajono 
konvencijos protokolas. Leista 
apkalbėjimui. 'Hilas narys dar 
davė palėmijtmą, kad d. St. 
Strazdo pasakyti žodžiai sausio 
5 d. konferencijoj 
užrašyti, 
dašimčiai

WEST PULLMAN

Apie šį ir tą.*

Pullmano Lietuvių Pašalpinis 
kliubas. Tai yra beparlyvė or
ganizacija, kurioj priklauso ir 
socialistai, ir tautininkai ir ka- 

neteisingai1 tulikai. Nesenai atgal kliubas
“Jus Juo- j nutaVė surengti pikniką. Tuo 

Gi d. St. Strazdas tikslu buvo alspuusdinta plaka- 
kaip Busijos juodašim- fy jr pradėta dalinti. Kadangi

KUR TAIP SKUBINATES P. GYDYTOJAU?
Aš sk ulbi n uosi pas vieną draugą 

kenčia, dvlto, kad sugadino savo pilvą, 
gelbėjo, greitai ir lengvai; dėl
to ir skubinuosi vnsur, kur tik

kuris jau kiek laiko 
Aš visiems noriai pa-

Bakselis labai papra- , 
štai atsidaro!

Jis, ihatote-gi, užnuodijo sa- 
vo pilvą praeitą savaitę, ir a t- 
si tikus tam f>as jį prisiveisė I
daugybė- kenksmingų elementų , . •
ir gašų. m

Juos būtinai tujaus-gi be a- l 
tidėkiojimo naikinti, ką aš Par- V 
tola, gydytojas pavydale saldai* 
nių ir pildau pasekmingai.

Vienu ir tuo pačiu laiku aš r J N^ag^***^*^
išvalau ir kraują ir pilvą, su- 
teikiu gerą ajuditą ir atnaujinu 
visos jiegas organizmo.

Už mano geriausius patarnavimus ir teisingą išpildymą sa
vo priedk'rmių ir už pasekmingą pagelbą aš buvau kaip žinoma 
apdovanotas auksiniais medaliais ant 6 pasaulinių Parodų.

Na, pasilikite sveikučiai, skubinuosi. Viso gero.
Kuomet kas-nors ne taip, nesveikuojale, tai atsiminkite —

PartoJa, kuri visuomet Jums ]xatarnaus.
Ptirlola ppsirciškia geriausiu draugu vyrų, moterų J 

Ki-ekviename name turėtu būti PABTOLA.
PAUTO LA rekomenduojama ir parsiduoda didelėse 

nuoja tik vienas doleris; kiekvienos 
šeimynoje ant 3 mėnesių, Užsisakykite šiandiena Apsisaugokite nelei
si ngų ir adresuokite tik į:

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė., New York, N. Y., Dept. L. 1.

Graži dovanėlė kiekvienam prisiuntusiam šį apskelbimą sy
kiu su užsakymu. i • (208)

r vaikų.

skrynutėse, kai-
; užtenka užlaikymui sveikatos Jūsų 

Užsisakykite šiandiena

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

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

1537 Nortli Bobcy Street, Arti Milvvaukee Avenue 
------ ------ — ......... ... ..... L»t- . ........... .

Aš esmi speciali-* 
tas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje tesilikimų Iš
gydyta, jeigu gydys teisingai; Aš ]>er 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.

ITilukau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M. D.
Kambary* 307.

VALANDOS 9 iki 8 i, h ICflffO 
Nedaliomis 10 iki L f V/lllVCA^

35 So. Dcarborn St 
(Uampaa Monroe) .

Pastaruoju laiku vietine LSS. 
kuopa pradėjo sparčiai darbuo
tus, ir augti. Praeitame susi
rinkime kuopon įstojo... vienas 
naujas narys, o du persikėlė iš 
kilų, kuopų. — Vietini^.

Birželio 7 d. yra rengiamas 
masinis susirinkimas Aivditori- 
jos teatre Airijos Laisvės Fon
do reikalais. Šitas airių judėji
mas yra pasekme nutarimo ai
rių suvažiavimo Philadelpbijo- 
jc, laikyto vasario mėnesyj. Ten 
buvo nutarta surinkti $2,000,- 
000 švietimo roikalams Ameri
koje.

Šaltinis, tai Salulc Stomick Bit- 
teris, jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgą laiką mane kankino 
nesmagumas, nevlriniinas vidurių ir 
dispepsijos, negalėdavau valgyti, 
taipgi Ir tas suvalgytas mai
stas neithivo ant naudos. Skaudė
davo galvą, pilvą, šonus ir strėnas, 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 
sakant visas suvargęs būdavau, vi
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
galėdavau atsilsėti.

Kaip tik tą garbingą Salute Bit 
tcr| pradėjau naudoti į trumpą lai
ką palikau laimingas, viduriai dir
ba laba gerai, paliko smagu ir leng
va, muskulai išaugo stori ir kict|. 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve
liju visiems, katrie norit būti tvir
ti ir laimingi, tai naudokit Salute 
Stomick Bittcris Kaina $1.50 už 

bonką, jo gali gauti aptiekose 
geresniuose saliunuose, o jeigu ten 
neturi, tai reikalaukite tiesiai is Sh- 
lute Manufactur Co.

P. BALTRANAS,
W 31st St„ Chicago, 111.

Tel. Boulevard 7351
616

ir

akis

turiu 15 meti

Sergėkite savo

patyrimą ir 
» ir pririnkti 

Darbą *t- 
tikriotai. 
nebus reika-

8PEC1 AUSTAS 
hland Avė.. Chl

regėjimo plr- 
leprityruslaro 
ji ar keliau-

Irš Platt’o apth 
i mano paraką 
t-to* vai. ryte

Nedalioje ne 
12 valandai di<

Iki 
nue D 
dieną.

Neužsitikėkit savo 
majam by kokiam 
aptiekoriiii, auksoriui 
Jaučiam pardavėjui, 
teiks jus akinis tik da 

Aš turiu 15 metu 
Jlaliu ištirt Jūsų akis 
unis 
ieku 

Jei 
lingi,

akinius tikrai, 
belaukiant, 
juros akiniai 
mei tai jums 
JOHN SME1

AKIU 
J8tl 8*. Aahland

Kampa* 18-tos 
l-čioa lubos, 

Tėmykit* 
Valando* nuo 
$ vai. vakaro, 
vai. ryto iki U

«u-

relka-

Chicar*.

BRIGHTON PARK

Vestuvės.'

Brighton Parko jaunuomenė 
tu būt neveltui laukė Velykų. 
Dabar subruzdo veslies... Štai 
jau ketvirtos vestuvės vien tik 
kliubiečių pastogėj. Tik-ką ap
sivedė trįs choristės ir vienas 
kliubietis, o čia ir ketvirtos ves-

de Masiekas, tik-ką sugrįžęs iš 
‘ kempių,” su veiklia choro ir 
(.rainos skyriaus veikėja, p-lc 
M. Kadsirliute. Pastaroji per 
du metu uoliai darbavosi choro 
ir dramos skyriuje; buvo ylių

ti i” ateityj. Tai puiku!

gos ir smagios. Susirinkusieji 
nė nepajuto kaip prisiartino 
dvylikta nakties. Tatai palinkė
ję jaunavedžiams ilgo ir laimin
go gyvenimo vestvininkai* išsi
skirstė kas sau.

— Agotos Sūnūs.

Triie translation filcd wit.li tbe post- 
niaster at Chicago, III. Jane 3, 1919 
as i eųuircd by the act of Oct. 6,1917

DEL KARĖS APDRAUDOS.

Sekretorius Glass išleido nau
ją įsakymą dėl valdiškos ap- 
d*.rudos. Tuo įsakymu lik po 
d< vynių menesių už apdraudos

duoja

užsimokėti pirmą dieną to mė
nesio, prieš kurį kareivis yra at
leidžiamas, bet galima užmokėti 
kurią nors dieną per tą mėnesį. 
Jei per mėnesį neapmokama, lai 
dar du mėnesiu laiko duodama 
lai ‘priedermei atlikti. Devy- 
niasdešimts dienų praslinkus 
apdrauda esti sulaikyta dėl ne- 
užsimokėjimo.

Jei po atleidimo iš kariuoine- 
nės atleislasai užsimoka laike 
pirmųjų trijų mėnesių, jo ap
drauda nepertraukiama ir jo 
palies pasisakymas/kad jis yra 
taip pat sveikas, kaip kad buvo 
laike atleidimo, bus priimta kai
po ir daktarui kvotus.

Po tų trijų menesių apdrauda 
yra sulaikoma dėl nemokėjimo, 
bet duodama šeši mėnesiai lai-

naujinti, užmokant visus užsi
vilkusius mokesnius ir prista
tant gydytojo paliudijimą, kad 
aplikuotas, norintis atnaujinti 
savo apdraudą yra sveikas.

MAŽA MOTERIS NUVIJO
3 PLĖŠIKUS. .

’l'rįs dičkiai vyrai privažiavo 
aulombiliu prie J. II. llargraves 
namų 1839 Wellinglon avė., iš
lipę paskambino varpelį ir šei
mininkei atidarius duris, pa
klausė, ar ten nėra Mr. Olofson. 
Tokio Mr., žinoma, nebuvo ten, 
bet jie apžiurėjo, kaip atrodo

NUSIŽUDŽIUSIS MENAMA .
KAREIVIS.

Evanstonc ant tuščio loto ties 
Custer ir Burnel Avė. rado ne
gyvą vyrą su peršauta krutino. 
Jo rankoje buvo revolveris. Vi
si pažinimo ženklai prašalinta. 
Policija tiki, kad jis pats nusi
žudė.

Pigioj šikšninė] mašnelėj bu
vo auksinis žiedukas ir 7 cen
tai. Vienama kišeniuje buvo 

kariškas guzikas su numeriu 14.

gūsį veidą policija spėja, kad 
tai buvęs kareivis.

SKAITIS MOONEY’O STREIKO 
HALSUS.

Vakar Chicago jc prasidėjo 
skaitymas balsų delei rengiamo 
Mooney streiko, liepos 4 d., ku
ris, jei įvyks, trauksis penkias 
dienas. Viso balsų apturėta 
100,000, kurie ims suskaityti iki 
šeštadienio. Kaip užžžurintis 
skaitymą Ant. Jiihainsen 'sako 
tai balsai eina maždaug 7 prieš 
1 už streiką. Angliakasiai bal
savo 20 prieš 1 už streiką ir to
kioj pat proporcijoj balsavo me
talo amalų unijos.

IŠGELBĖTAS NUO PASISKAN- 
DINIMO, PABĖGO.

Užvakar pusamžis vyras vai
kščiojo paežerėj, ties Superior

to ir šoko vandenin. James E. 
Harmcson, 1427 N. La Salio gt. 
šoko jį gelbėti, kada jis panėrė 
trečiu kartu. Su pagelba Paul 
B. Jericeko, 1320 N. Clark gt. ir 
G. P. Bensono, 624 Wrighl\vood 
Avė. jis jį išgelbėjo. Bet kaip 
lik skenduolys atgavo sąmonę, 
šoko bėgt ir pirma negu kas su
siprato jį vytis, jis nukurė ir

PIRMAS KARŠTIS; 4 MIRĖ.

Pirmutiniai vasaros karščiai 
ištiko Chicagą šcšladienyj ir se- 
ptin tądien yj. Septi n tądien yj di
džiausias karštis buvo apie 1 vai. 
po pietų, Rėkdamas 85 laips
nius. Didžiausias karštis šešta- 
dienyj siekė 84 laipsnius.

Septintadienyj tūkstančiai 
žmonių jieškojo pavėsio parkuo 
se ir bandė eiti maudytis, bet ap-

oficialiai atsidaris tik birželio 21 
dieną.

Tie, kurie turi automobilius, 
važinėjo bulvarais visą dieną; 
daugelis gi neturinčių automo
bilių, vaikščiojo pėsti gatvėmis, 
nešini švarkais ant rankų ir šiuo 
stydami prakaitą nuo kaktos.

Bet daugumas tų, kurie norė
jo išsimaudyti, surado tam bū
dą. Jie kyšiais patraukė užuo
jautą namsargių namų paežerėj 
ir tie leido jiems ponamiuose 
persirengti maudomaisiais dra
bužiais, kur jie, palikę savo dra
bužius ėjo vandenin, neklausda
mi policijos malonės. Besimau-

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite t 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais. Ketvcrgais ir 
Sukatomis 9—9.

J. G. SACKHEIM & CO 
1335 MIIAVAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sts.

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
m. Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas naujausia metodą su pagelba naujausių 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Ntio 9 vai. ryto iki 1C dieną1 ir nuo 4 iki 8 vai. vak.

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

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
• nt Durų, I^ntų, Rėmą tr Stogam* Popiero 

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO

C.OVMt. 8 H.l.t.4 8t. ••klr.r.. III

Liberty Bondsus 
dali išmokėtą, bondiu* Ir w»i 
savings stamps nuperka ui casb 
Ėmei and Co., 740 W. Madison *t., 
kampas st„ kampas Halsted «i 
Room 232. 2ras autfštas, virš Fanio’r 
Clothing Store atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

rančių ežere buvo keli šimtai.
Nuo karščio mirė keturi: Mar- 

toni Seret, 54 metų, 851 N. Car- 
peuter g.; James Valack, 30 me
tų; Webster Getman, 65 melų, 
darbininkas, krito negyvas ties

rini, senas žmogus, pardavinė
jantis saldainius pn. 711 So. 
Crawford Avė.

VAIKAS ĮKIŠO KOJĄ RATAN.

Morris Goldman, 7 metų, 2736 
E. 15 pi. bandė važiuoti’ tęvo ar
kliu pakinkytu į bričkelę. Kaž
kaip jam, parsiėjo įkištiii kairiąją 
koją ralan ir jo koja liko taip 
sužeista, kad reikės ji nupjauti.

VAIKAS NUSITVĖRĖ KABAN
ČIOS VIELOS IR NUKRITO Į 

UP£ NEGYVAS.

Nuo Caluniet ujiės tilto kabo
jo ilga viela; Geo. Biciid'i, 11 me
tų iš E. Chicago, užimanė nusi
tverti už jos. Bet vos jis spėjo 
ją suimti, suriko ir nugriuvo į 
upę negyvas. Vielos butą elek-

upės.

DVI MOTERIS SUMUŠĖ VYRĄ 
IR ATĖMĖ $27.00.

William Modžewski, 2526 Ca- 
lifornia avė. vakar sutiko dvi 
negres ties 31-ma ir Stale gt. 
Jos paklausė pas jį kelinta va
landa. Kada jis įraukė iš kiše- 
niaus laikrodėlį, pažiūrėti, viena 
smogė jam per galvą gcležia ir, 
jam pargriuvus, paėmė iš jo 
$27.00.

PAVOGĖ NE TIK PINIGUS, 
BET IR DRABUŽIUS.

Užvakar buvusiam Kanadoj 
kareiviui, Glen Milleriui, pavo
gė ne lik $330, bet ir drabužius

Išbuvęs be drabužių ilgą laiką; 
kambaryj, jis gavo šiokius-lo-' 
kius drabužius ir nuėjo į South 
Clark gt. policijos stotį skųstis. 
Nužiiiurėjirnas puola ant negro 
Joseph Moore. I

AKIU SPECIALISTAS 
Aki* Egzamiauoj* Dykai

Gyvenimą* yra 
iaiėiat, kad* pra 
nyksta regėjimą 

Mes vartotfnni 
pagerintą Oph- 
thalmometer. T- 
patina* doma at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki V vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Anhland *v. kamp. 47 *| 

Telephone Yards 4117 
Boulevard fi4W.

DR. G. M.GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyveniniai ir Ofisą* 

11 <• S Morgan SL, kertJ *1 •*, 
Chicago, H!. 

SPECIALISTAS 
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

daliomis nuo 9—2 popiet 
Telephone Tardą 117

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

naujo ofiso prie
—4722 So. Ashland Avė.

CHICAGO, ILL.

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

VALANDOS: 9—12 ryto 
2—9 vakaro 

33Q3 S Morgan St, Chicago, III

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

ROSELAND-CHICAGO, ILL.

Vyrišką Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

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

Atdara kasdien, nedaliomis ir va
karais

S. GORDON
1415 So Halsted St Chicago. III

SVEIKATA > 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
judėjimą. Aprašoma Įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiųntiinu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”, 
1739 S. Haisled st., Chicago, 111.

................

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuviu Gydytoja* ir 

Chirurgą*
Ofisas 10900 So. Michigan A v*.

Rezidencija 10731 S. Michi«an 
Avė., Roseland, Iii.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 141 

Vai.: 9 ryto iki 11 d.
2 po piety iki 4 
6 iki 9 vakare.

Telcphona Yards 5032

3ioi> S. Morgan Et. Chicago

VALANDOS: Nūn « iki 11 ryto 
ir nuo 5 ,:ki 8 vakare

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
lų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X--Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas (r Labaratorija: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ir 
6—8 vakarais. Telephdpe Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. Slalsted Street

VALANDOS: ū £ tiktai.

Rez. 933 S Ashland Blvd. Chicago 
Telephone Ilaymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS.

Specialistas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

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

Valandos: 16—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedalioms 10—12 dieną

1 Telephone Yards $814.

D r. P.G. Wiegner
| Priėmimo ralando* S iki U 

Į iš ryto ir nuo 7 iki • vaL rak. 
Į 8325 So. Halatad 8U Chleago.

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvi* 

Gydytojai ir Chirurgu
1757 W. 47 St Chicago, UL 

Ofiso Tel. Boulevard III 
Rez Tel Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michniewlcz
Akušerijos ko- 
iigai praktika- 
Pennsylvanijos 
ėse ir Pasek- 

1 patarnauje 
y m o. Duodu

legiją 
vusi

niingai 
prie gimt 
rodi) tia< 
moterims 
norus. 
3113 So 

(Aut a

ligose
mergi-

Nuo G iki 9 ryte

Halaied Str 
antrų lu^n) 

Chicago
7 iki vėl/ >ak

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENAS” 
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Utaminkas, Birželio 3, 1919
JF.~

“NAUJIENŲ” STOTIS
Gatvių kampai kur visados galima 

gaut Naujienas nusipirkti.
VIDURMIESTYJ:

Madison ir Franklin, SW kampas 
Madison ir Well, NVV 
Madison ir State, NVV 
Adams ir La Šalie, NVV 
Van Barei) ir Franklin, NVV 
Van Bnren ir VVells. S\V 
Van Bnren ir Clark. SVV 
Van Bnren ir State. SVV' 
Ilarrison ir VVabash, NVV 
LSth ir State. NVV •

SOUTH SIDE 
Halsted ir Madison, NVV 
lialsted ir lackson, NVV 
Halsted ir Van Bnren, SVV 
Halsted ir 121 h, NE 
121h ir Jefferson, NE 
Halsted ir Maxwell. SE ir NE 
Halsted ir llth, NE\ 
Halsted ir 18th. SVV 
lialsted ir Archer.- NVV 
Halsted ir 31st. NVV 
Halsted ir 35th. NVV 
Halsted ir 42nd SVV 
Halsted ir 47th, SVV ir NE 
Halsted ir 51st, SE 
VVenlworlh ir 35th. S E 
VV’entwotrh ir 47th, SVV 
Ashland ir 351h, SE

NORTH SIDE 
Milwmikrc ir Paulina, NXV 
Milsvaukee ir Lincoln, SE , 
Milvvaukee ir Hoby. NE ir,NVV 
Milvvaukee ir VV’estern, SE

VVEST SIDE
Bhie Island ir VV’estern, NVV
Leavitt ir 22nd, NVV’

TOWN O F LAKE
Ashland ir 47th, NE. Gross Avė.
Halsted ir 47th, SVV’ ir NE
Agentai ir Šiaip kitos stotis Ims 

paskelbta vėliau.

PRANEŠIMAS 
Dr. M L BOZINZH.

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

POLONIA PHARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas Haymarket 

5282.

Pranešimai

Pastaba atsiunčiamiems draugijų 
pranešimus: — 

Draugijų viršininkai ar Įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-navarde ir adresa 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus -etc. skelbiame dv- 
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtu daug 
vietos, ir atsiusti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506. pranešti

— Redakcija
Cicero. —• I SS. 138 kp. susirin’ i- 

mas bus aeredoi. b’rže’io 4 d.. (’r’ga 
laičio svet, 4837 VV’. 1 I «-r:»t. Pradž’a 
7:30 vai. vakare. Draugai ir draugės, 
malonėkite visi a’eiti. nes bus svar
stoma daug svarbių reikalų.

— Organizatorius.

LMPS. 9 tos kn. choro repeticija, 
vadovaujant P. Uogienei, bus sere- 
doj. birželio 4, Mark VVhite S. svet. 
Halsted ir 29 gat., V’isos choristės 
ma’onėkitc atvykti lygiai 8 va*, va
kare. — F. S. K.

Kadangi žieminis sezonas užsibai
gė, “Ateities Sietlo” vaikų draugijė
lės repeticija birželio 3 I. nepykti. 
Imti i’-, itįj pasirodant sek:>’,z,iam 
pranešimui. —. I). Petravičia.

VV’es* Pidlman — VVest Pulbnano 
Lietuviško Pašotoinio KMub•» : mė
nesinis susirinkimas Įvyks lAtny- 
Čioj, 6 d. birželio. Lietuviu S,-nt 
IP.'Hi So. Halsted St. Pradžia 7:30 
va’ vak. Draugai, visi malonėkite 
atsilankyti, nes turim daug ivar.iių 
reikalų. — Sek r S, Tiluikaa.

Chicegos Liet. Kriaučių Klhibn 
Sav. Paš. pusmetinis susirinkimas i- 
vi ks seredej, 4 d. b*rž. 7,nl v-d. 
vak. Liuosyhės svet. 1822 VV’abansia 
A ve.

Draugai ’r draugės malonėkite 
atsilpnkvti laiku.

'rai»»gi norintiejie nrisirnšvt5 į 
Kliubą dar turite paskutine nmgų 
šiame susirinkime įstoti už 1 dol.

— Valdyba.

Bu raide. — Sercdoj, birže’io I d., 
J. Marcinkevičiaus svetainėj Įvyk* 
svarbus susirinkimas. Pradžia 8 
v. v. V»si, Iciir praeitose prakalbo
se išpildėt blankas, malonėsite su
sirinkt. — Org. I). K. Sabaliauskas

. -7-------
Rrighton Park. — LSS. 174 kp. 

pusmetinis susirinkimas bus sere- 
doj. birželio 4 d., kain 7:30 va’, vak. 
T. Mnžcnio svet., 3834 So. Kedzie 
avė. Yra daug svarbiu reikalų, todėl 
malonėkite būti laiku.

—J. Baltuškis.

LT E. 12 kn. mėnesinis sir ietnVi- 
mas Įvyks utarninke, 3 d., birželio, 
X va’ vakaro no Nn. 3416 Aubnrn 
Avė. Visi kuopos nariai prašomi at- 
si’ankyti, nes yra labai svarbiu rei
kalų. — Org. F. A.

_ Vfdkit flrnp/r.
“Ateities žiedo” (|>o globa LMPS. 
67 kv? lietuviu kalbos mokyklos ūž
ti -i-, imo vakarėlis su nrogrnmu bus 
sercdoj. birželio 4 d.. Stančiko svet., 
205 1'. 1151h St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Programos susidės iš prnk.d- 
|>«-s, (’<4J.im.'iciju, duetu, vaiku <dmro 
i: *1 UžnmšoiTie visus at.silankvti ir 
nesivčluoti. ♦ — Komitetas.

T.pi.D. 45 I;n. nii^nictinH cusirlnkl 
ma< ivvks utarninke. birželio 3 d., 
Mc’dnžio svet. Pradžia Ivgiai kain 
8 vai. vakare. Nariai ir norintis įs- 
tot prašonrf atvykt laiku.,

* — Organizatorius.

LSS. 4 kp. mišraus choro repeti
cija Ims Šiandie, birželio 3, Mark 
VVhite S. sveta Pradžia 7:30 vai. vak.

—< Raštininkas.

J IEŠKO DARBO
----------------------------------------- --------

Pajieškau darbo įburbė r nėję va
karais, subatoms ir nedėliotus, tu
riu gert) patyrinu).

P. MASULLS,
945 VV. 33rd St., , Chicago, Hl. r < -------------------- —į,----------------- -

Pajieškau darbo* už šoferi ant tru
ko, prie bučernės ar pakaimei ar 
tam pamišei ir pats susitaisau ma
šina

D. PETBAVIčIA.
2943 -S o. Halsted St„ Chicago, Hl.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon kambarys 

dviem. Elektros šviesa, maudynė, 
Atsišaukite greitai. Antras augštas 
š priekio.

3203 Su. Halsted SI., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
B EI K ALIN(i AS kriaučius prie se

no ir naujo vyriško darbo. Darbas 
pastovus, gera mokestis. Atsišauki
te greitai.

ST. ALFKNO.
011 XV. 33rd St.. Tel. Drover 0830

REIKALINGA audėjų prie ranki
niu staklię. Mes mokame 33*Xic už 
’ingrain’ ir 35c Už ‘brussel’’. Pasto
vus darbas visą melą.

OLSON RUG CO., 
1608 VVest Monroe St., Chicago

Reikalingas jaunas vyras, mylin
tis gyvulius, dasidėti $1000 prie ūkės 
g\ vulių ir pieno .pardavinėjimu. Aš 
galiu gvarantuoli $10.00 gryno pel
no j diena nuo pradžios ir daugiau 
ateityje. Ant mano ūkės galima at
važiuoti už 5c. slreetkariais iš Chi- 
c; gos. Kas neturite $1000. nei uk- 
v;los prie gyvuliu, meldžiu manęs 
ncklapatyli.

JOHN AMBROSE, 
Dolton, III.

THE HOUSE OF KUITENHEIMER

SIUVAI'I AUKŠČIAUSIOS RŪŠIES 
VYRIŠKU DRAPANŲ

PAIKAI INGA RANKOVIŲ DIR
BĖJU, RANKOVIŲ IB PEČIU DIR
BSIU, JOINERIU. KIŠENIŲ DIR
BĖJU. GENERAI IŲ OPERUOTO’!’, 
I ’N’ŠFRIŲ. ARMHOI E R’-LSTF- 
R’U SKY’ UčIU DIRBĖJU IR AN- 
TRARANKIŲ BEISTERIU ANT 

FRA K KAUTU. GERIAUSIOS DAR
BO SĄLYGOS. 11 VAI.. SAVAITĖJ. 
V U G š č. IA U SIO S MOKESTIS.

2352 VVEST 22nd STREET 
CHICAGO.

REIKAI INGAS .apsukrus vaikinas 
kaipo parlncrys į dantistų labarato- 
riia. patyrimas nereikalingas, perą 
ateitis dėl gi ro vaikino. Užtikri
ni ine, kad negali nieko prarasti, 
biznis *iau uždėtas, pelningas biznis 

• ■-iilji- «u mok' kla. Del geresniu 
informacijų atsišaukite tarpe 4—7 
v I. vak. Room 20? — 802 W. Ma
dison St., Chicago III.

BEIKAL'-INGA merginų prie len- 
gv , dirbtuvės darbo.

CHICAGO CURLED HAI”
23.11 So. Paulina St., Chicago.

REIKALINGA margina arba mo
terų orio siuvanw’>mašinii. Pastovus 
di rbąs. Geriausia mokestis. Geriau
sios sąlygos.

Progress Hat Mfg. C<>-»
910 VVest Jackson Blvd., Chicago. 

•l.tas floras.

REIKALINGA merginų dėl stičiavi 
mo machine prie knygų andarynm, 
virš 1<; metu amžiaus. $11.50 ir bo
nus. Uždarome 12.15 Subalomis.

VVOMENS VVORLD,
11*7 So. Clinton St., Chicago,

REIK ALINGA kenėjas pirmos ar
ba antros rankos. Gera mokestis

K. NEI-EAS.
512 E. 43 st., Chicago, III.

REIKALINGA merginu dėl cirku
liavimo laišku darbo. $10.00 i savai
te. Valandos 8:30 ryto iki 5 vai. po . 
pietų. Iki 1-mos vai. Subatoie.

VVOMANS VVORLD. 
107 So. Clinton St., Chicago.

REIKALINGA moterų indų plovė
jų-

i HARRV BLOCK,
1 1356 So. Halsted St., Chicago.

REIKALINGA moterų ir merginu 
nhvlmun darbui ir merginu nalarna- 

i vimui valgomami-une knmbnrvjp.
PRESRYTERIAN HOSPTTAL 

1753 VVest Congross St., Chicago.

PASKOLOS-MORGEČIAI
I ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privatiška Fondą dėl in- 
vestlnimo Į antrus mortgagius, duo
du ant geru išlvgu.

II. O. MULKS.
Room 11>7 Herris Trust Bldg.

111 VV. Monroe Si., Tel. Central 8830

AUTOMOBILIAI
KAS TURITE ant pardavimo gerų 

automobilių nesudaužytų 5 arba 7 
pasažierių, arba 1 tono Fordo troka, 
atsišaukite 12 vai. dienų.
1939 So. Halsted St., Tel. (kinai 3605 

j JOE. bučerny

PARDAVIMUI^

BIZNIERIŲ DOMAI!
PARDUODU pirmos klesos bučer- 

nę ir grosernę su vieno augšto na
mu naujoje lietuvių apgyventoje vie
toje. Parduosiu už nebrangių kainų.

ANT’ON PRAZSKY,
2856 Emerald Avė., Chicago

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

-- KAS TURITE ant pardavimo se
nus (stalus bolėm grajytl) Taipgi 
perku iš saliunų visokius flxtures — 
kaip lai Barus, zerkolus ir kitus ra
kandus kas turite ant pardavimo at
sišaukite pas mane, pirma negu par
duosi kimi kitam. Atsišaukite 

MARTINAS BLUIUS.
1610 VV'. 51st St., Chicago. III.

RAKANDAI

TIKTAI SI MftNESI
Už $60 nupirksi puikų tikros ska

ros seklyčios setų, vartotų 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. PRI- 
SIUNČIAME Už DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.
VVESTERN FURNITURE STORAGE 

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

liomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų ne

praleiskite šio bnrgeno. Puikus 
Player Pianas, staiie 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveik Jai ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisingų jiasiulijimų, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Pbonograph. Grasina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residencija 1922 So. Kedzie Avė 
Chicago, Hl.”

PARSIDUODA rakandai beveik 
nauji už visai mažų kainų. Kreipki
tės vakarais.
3044 So. Union Avė., 1 flat front.

RANDAI________ |
ATIDUODAMA rendon 2 akrų1 

trąšios vaisingos žemės ant South j 
Side daržų. Renda labai pigi. Klaus
kite Mr. Smilli. Roptp 206, 219 So. 
Dearborn si., Chicago.

ANT RENDOS 6 kambarių fialas, 
taipgi 3 ir 4 flatai šviesus ir švarus, 
pigi remia.

J. VVFINSTFLN,
1336 Blue Island Avė., Chicago.1

NAMAI-ŽEMĖ
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 KULEVlč,
1916 Union Avė., Chicago, UI. 

2-ras fialas iš užpakalio

PARDAVIMUI 2 fialų muro namas 
arti 35-tos ir ArchiM’, 4-4, maudynės, 
gesas, basemenlas, visi pagerinimai, 
$600 cash. Kaina $3700.

McDONNELL
2630 VV. 38111 St., Chicago.

PARSIDUODA 80 akrų ūkė, VVood 
baro, VVis. 30 akrų apsėta javais. 5 
karvės, 5 kiaulės, geri arkliai su pa
kinkiais, 35 vištos. Naujos stubos ir 
barnės, labai geroj vieloj. Priežas
tis pardavimo, du draugai turime tų 
ūky ir vienai norime važiuoti j Lie
tuvą, tai antroj vienas negali apsi
dirbti. Atsišaukite laišku, tai gausi
te visas informacijas, nupirkę turė
kite biiniiiufų gyvenimą.
.lOE ZURBA ir L. CORAITIS R.R. 1.

Box 88 Rhinehinder, VVis.

PARDAVIMUI Astuoni 4 kambariu 
flatai, rendos $56, arti Crane, 40-tos 
ir Kedzie, lotai 125X125, visos gat
vės ir šaligatviai įfaisAli ir išmokė
ti, didelis kampas dideliam fialų na
mui. Tiktai $5700.

McDONNELL
2630 VV. 38th St., Chicago.

HIPELIS BARGENAS!
Gražiausioje lietuvių kolonijoje, | 

Morgan Park ant 112 gatvės parsi-1 
duoda 6 kambarių beveik naujas' 
namas su “furnace heat” ir 10 Jo
tu. Tai vra viena iš dailiausiu vietų 
vi'am Morgan Park ir parsiduoda 
labai pigiai. Del informacijų atsi
šaukite laišku arba asmeniškai mu
sų ofisan kasd’eną arba vakarais se- 
redomis ir suimtomis.

S. P. TANIS I
11133 Michigan Avė., Chicago, Hl.

PARDAVIMUI — $200 Cash nu-! 
pirksite lotų 30x125. Vanduo ir ry- 
nos įtaisytos prie 64 Court Pusė 
bloko į pietas mm Gr oid Avė

H. BFTLES, 
2436 So. 6oth Court, Cicero, Iii.

PARDAVIMUI 1656 W. 18th PI. De 
šimts 4 kambarių Uatu, visi įtaisy
mai. $1000 Cash. likusius $75 į mė
nesį. Kaina $6800.

McDONNELL
2630 W. 38th St., Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ
FARMA FARMA.

Jeigu Jus norite pasidaryti sau na
mų ir būti neprigulmingu pirkite 
farmų Lietuvių kolonijoje “Vilnos/.’’ 
Vilas paviete, VVisconsin. Jeigu jus 
pirksite ten sau farmų 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, 

į ir paskyrėme Kazimierų Gadliauskų 
kaipo Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yru mums pagelbėti.

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

lengvų išmokėjimų.
Jus gulite pirkti farmų kokio dy

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

lietuvių apielinkės neprigulmingu 
Partnerių, rašykite mums lietuviškai 
dėl platesnių žinių.

SANBORN COMPANY, 
Eagle River. VVisconsin.

PABDAV1MUI arti Grane 4-4-4, 
'muro apatnaniįu, lotas 27X125, eh-k- 
I tra, maudynės, pagal sutartį, $5700. 
I ‘ McDONNELL
2630 VV. 381h StM Chicago.

FARMA ir NAMA parduosiu pigiai 
iš priežasties ligos. 40 akel ių, trįs bu- 
dinkai; žemė gera, upė bėga, arti 
miestas ir lietuviška bažnyčia. Ati
duosiu už $1500 namų ant trijų pa
gyvenimų su maudynėmis. Atiduo
siu už $2,600 ant lengvų išmo
kėjimų arba mainysiu. Aš visada na
mie.

ERANK DOBROVVOLSKI 
1827 VV. 23 St. Chicago, III.

MES TURIME plotų 5000 akru. 6 
mylios nuo Knosvllon į Rytus, Ma- 
rathon U.ounty, VVis. Augštos klesos 
kietmedžio žemė, tinkanti koloniza- 

! vimui. Parduosiu susidraugavimui 
po $10.00 už akrų. $15.000 įmokėti. 
Tikras bargenas. Invairumo jieškan- 
ti neatsišaukile. Rašykite arba aleikir
te liktai jei norite daryti liiznj ir ga
lite įmokėti. ,

LOEB-HAMMEL REALTY CO.,
I (Not inc.)
343—4 Maripiette Bldg. Chicago.

Pilone Randolph 5757.

PARDAVIMUI tulikus 7 kambarių 
namelis, maudynė, gesas, didelis jar
das. 39-ta gatvė arti VVestern Avė., 
T’iktai $2400.00..,Dalis cash. Likusius 
taip na* kaip renda. Savininkas turi 
parduoti iš priežasties jo darbo.

ICiNATIUS CHAP and CO., 
31st and VV'ailace Sis. Chicago.

TURIU PARDUOTI du namu i 
trumpų laika-Mi —5X5 kambariai, 
antras 6 kambaiiai. Parduoda pat
sai snvininkaM tikini už $3500.00.

IR ndos $45.00 j mėnesį. Galite nunir- 
kli su mažais pinigais. .1. ŽITKUS, 
3829 So. Bockwell St., lietuvių kolo
nijoj. Brighton Park, Chicago.

iViOKYKl OS

Mokykla Kirpimo ir Designing
Vydšky ir Moterišku Aprėdaių

Musų sistema ir ypatiškas mokiu 
ipas padarys jus žinovu į trumo 

| laikų.
' Mes turime didžiausius ir gėriai 
sius kirpino-designing ir siuvinį

I skyrius .kur mes suteiksime praktiA 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės* 

Elektra varomos mašinos mus* 
siuvimo skyriuose.

lųs esate užkviečiami aplankyti i» 
nmnatvti musų mokyklą bite laiku- 
dienų ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigių kainų.

Peli enos daromos pagal Jūsų mit 
rų — bile stailės arba dydžio, iš h’ 

; le madų knygos.
MASTER DESIGN1NG 8CHOO1

J. F. Kasnicka Perdėitin*
190 N. STATE STREET, CHICAGO 

Kampas Lake St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAK1NG
colleges

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Potrenų Kirpimas, De- 
<įigning, d?l biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

DRAUGIJOS IR ORGA- 
___ NIZACIJOS _
LIETUVIU KRIAUČIŲ KLIUDĄS

SAVITARPINES PAšELPOS.
Valdyba 1919 metams:

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

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

J. Kalpokas, nutarimų raštininkas 
1839 Wabansia Avė.

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

Just. Antanavičių, iždininkas, 
1719 Eilėn St.

TL Rauskiniutč, kent. rnšt.
1652 Wahansia A ve.

Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob 
J. Dauginis, maršalka.
G. H. Moldrnh.'mcr. dak. kvotėjas.

1554 W. Chicago Avė.
Susirinkimai atsibnna pirmų se- 

redų kiekvieno mėnesio, Liuosybčs 
svet. 1822 Wabansia Avė.

__ DRAUGIJOS
DRAUGYSTE LIETUVOS BALSAS 

KENOSHA, WJS.
Valdyba 1919 metams:

Pirm., Kaz. Brazevičius,
402 Lincoln Street

Vice-pirm., ig. Jaseliunas,
960 Jenne Street.

Prot. sekr., Jonas Sereikis,
960 Jenne Street

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

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

Iždo globėjai:
Juozas Poška, 809 Albert Street
M. Songaila, 653 Market Street 

Maršalkom.
Jonas Kasiulis—, 653 Garden Street
M. Nckrušas, 120 Orange Street

Teisėjas Antanas Bubcle,
313 Quince Street

Vėliavanešiai:
Juozas Jurevičius, 152 Main —St.
Petras Miliauskas, R. 1 Bos 56
/ Durininkai:

NCjanavičia, 611 Market Street
Beity Kančios, 274 N. Chicago St.

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

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

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

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

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

J. Žilvitis, ižu. 
t 841 W. 33 st

S. L. A. 55 K p. W. PULLMAN, ILL. 
Valdyba 1919 melams:

Kazys Mačiulskis, pirm.
11927 Union Avė, 

Kazys Kalinius, pirm, pagelbininkas, 
835 W. 122nd St. 

Ona Mačiulskienė, nut. rast.
11927 Union Avė. 

Andrius Statkus, turtų rašt.
120 Union Avė.

Jonas Gruzdis, iždininkas, 
722 W. 1201h St. 

Stasys Boreika, duoklerinkis,
11826 Lowe Avė. 

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

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

Petras Laukis, durininkas,
12143 Grecn St.

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

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

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

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

K. Baltrvmns, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė 

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

F. Shedvillas, kasierins,
341 Kensington Avė. 

Draugystės susirinkimai atsibnna 
paskutinę pčlnyčią kiekvieno mėne
sio F. Sbcdviljo svetainėj, 341 Ken- 
singlon avė.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAšELPINIO KLIUBO. 1

Valdyba 191!) metama: 1

N. VViliinaitls, pirmininkas
3154 Douglas Blvd. 

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

Fabijonas Striško, nut rašt.,
4255 Richmond St. 

Vincentas Manikas, Fin. rašt.
283!) VV 401h Si. 

Mykolas Kaziunas, iždin.
3959 VV. 161h St. 

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

Lietuvių Darbininku Dr-jos 
AMERIKOJE.

J. Zautras, pirm.,
1919 S. Union Avi 

Jo. Butkus, vice pirm.
526 N. Robey St. 

A. Mazetis, nut. rašt.
731 VV. 18 St.

F. Girdwainis, Fin. rašt.
2000 S. Halsted St. 

D. Shemaitis, Kas.
1750 S. Union Avė.

Susirinkimas būna kas antrą su
imtos vakarų kiekvienų mėnesj 8:00 
vai. vak. D. Shemaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.

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

II. Labanauskas, Pirm.,
818 Albert Street

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avė

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė

Juozas Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Barine, VVis

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

Vladas Bielskis, Organiz., 
267 Milvvaukee avė

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

Metiniai komitetai VI. Bielskis i* 
Juozas Vaičiulis.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

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

T. Sabiecki, pirm, pagelbininkas,
2042 Homer str, S. A. Vasiliauskas, Prot. rašt

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

J. Rasimas, iždininkas,
1845 N. Hoyne Avenue 

J. Kitchas, finansų raštininkas,
3646 Hamilton Avenue.

Susirinkimai atsibnna pirmą ket- i 
vergų kiekvieno mėnesio, Liuosy- 
bės svetainėje 1822 Wabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomasis Komitetas

A. Pelratis, pirmininkas
3343 So. Lowe Avė.

S. Danilevičius, iždininkas
1617 N. Winchester Avė.

J. Degutis, sekretorius
2228 Coblenz St.

Komiteto nariai:
P. Jakavičia, 927 W. 33rd PI.
J. Gustaitis, 2856 W. 381h PI.
J. Vilis. 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

DRAUGYSTES PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Valdyba 1919 metams

Ed. Čepulis, pirm.
4028 So Artcsian Avė 

M. Lnudanskis, pirm, pageli).
143!) So-50th Avė, Cicero 

I#. Žilinskas, nut. rašt
2351 Hamburg St, 

Frank Micklin, turtų rašt.
1906 So. Union Avė 

Chs. Maskin, kasierins
668 W. 181 h St, 

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

Susirinkimai atsibnna kas antrą 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, Ima 
vai po pietų, Jul Malinausko svetai 
nėję, 1843 So. Halsted St

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APšVIETĄ

Valdyba 1919 nvetams:

Pirmininkė M. Dundulienė,
1915 So. Halsted St 

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

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

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

Iždininkė P. Balickienė
3543 So. Union Avė. 

Kasos globėjos:
L Baranauskienė, 3810 Lowe Avė. 
A. Yuškienč, 3228 W. 38th St. 
Maršalka K. Urbenė,

3313 Union Avė. 
Knygė S. Stasiukytė,

3239 Emerald Avė.

T. D. M. L. BROLIŲ IR SESERŲ, 
KENSINGTON, ILL.

Valdyba 1919 me.ams:

Prpz. D. Shatkus,
213 I\. Kensington Avė.

Vice.prez. Jonas VVilkas
206 F. 1161h St.

Iždininkas VV. Markauskas,
355 E. Kensington Avė.

Prot. Rašt. F. Grlgula,
1044!) So. VVentworth Avė.

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

Norintįs prisirašyti atsilankykite 
Į susirinkimų*. Instojimas pagal am
žių ir konstitucijų.

Susirinkimai atsibnna kiekvieno 
mėnesio pirmų penkiadienį !•'. She- 
ihvillo svetainėje, 341 E. Kensing- 
lon Avė., Kensington, III.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
Valdyba 1919 metams: 

Priminninkas Juozapas Rūta, 
3131 So. Emerald Avė, 

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

Nut. rašt Kazimieras Domereckis 
3327 So VVallace St 

Fin. rašt. Vincentas Buiskas, 
1520 — 491 h Avė., Cicero,

Knygų globėiai: 
Feliksas Ardriauskas

3424 So. Union Avė 
Antanas Burba, 2947—VV. 39lh St 
Antanas Shimkus

4023 So. Montgomery St 
Kasierins Antanas Antanaitis

819 VVest 351h St.

RURSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:

A. Chepaitis, pirmininkas, 
4812 VV. 15th SI Cicero. III.

V Prusls, pirm, pagelb,
1649 Girard St

Ig. Žilinskas, Nut Rašt,
2351 Custer St,

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

J. Katilius, Kasierins, 
1685 Milwaukec Avenue 

Susirinkimai atsibnna kasmėnesis 
pirmų pelnyčių 7:30 valanda vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie pat Milvvaukee avenue 

chicagos Sėtuvių draugija 
SAVITARPINES PASELPOS.

Valdvba 1919 metams.
S. Danilevičių, pirmininkas, 

1617 N. VVinchester Avė.
V. Prusis, vice-pirmininkas, 

1649 Girard St.
J. Kalpokas, nut. raštininkas

1839 VVabansia Avė.
K. Navickas, iždininkas,

1737 N. VVinchester Avė.
V. Briedis, turtu raštininkas, 

1049 N. Marshfield Ave« 
Ang. Chcpukienė. kont. raštininkė, 

1648 VV. Division St.
Yg. Chernauskas, ir X. Shaikus, 

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

1739 S. Halsted St.
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras nedėldienis kiekvieno, 
mėnesio žvviazed Polek svet., 1315 j 
N. Ashland Avė.

CICERO LIET. VYRU »R MOTERŲ 
APŠVIETOS DR-JOS VALDYBA: 

Valdyba 1919 metu:

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

Juozapas Tnkazauskas, Vlre-prez., i
1404 So. 48 Ct., Cicero, III.

E X T IĮ A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktui ius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu blokines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

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

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Sheel Metai Work»
2106 W, 24th M Tel Canal 4802

DRAUGIJOS
1302 So. 50th avė., Cicero, Hl. 

V. Shileika, Fin. sekr.,
1109 So. 49 avę., Cicero, Hl. 

M. Bartkienė, Ižd.,
1500 So. 48 Ct., Cicero, HL

Iždo globėjai: V. Stanislovaitė, 
1334 So. 18 avė., Cicero, llį.; A. Do- 
čkienė, 1225 So. 50 avė., Cicero, Iii.; 
.1. Marazas, 1530 So. 4!) avė., Cice
ro, III.
'I'. Bartkus, maršalka,

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

1225 So. 50 avi., Cicero, Hl.

LIET. MYL. I>n-STf:R VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 VV. 34 st. 

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

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

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

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

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

Ant. Burba, II kas. glob.,
2947 VV. 39th St.

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

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

Susirinkimai atsilmna kas antrą 
subatos vakarą kiekvieno mėnesio, 
8 vai., J. Antanaičio hvet., 3338 So. 
Auburn avė., Chicago, III.

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

Juozas Bukauskas, rįrm.,
1424 S. 101h st.

Fr. Makarevičia, Pirm, pad.,
1618 Huoron avc.

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

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

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

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

.luoz. Svillauskas, Iždo glob.,
1623 Indiana avė.

Jurgis Montvila, Maršalka,
1336 Erie avė.

Susirinkimai atsibnna kas pirmą 
pelnyčių kiekvieno mėnesio, Eugle 
Hali svet.

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

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

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

1!)23 S. IJnion A Ve., Cicero, III.
Izidorius VVedeckis, fin. rašt., 

555 VV. 14th St. City.
Juozapas švedas, kasierins, 
Petras Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos aptekimas, 
Antanas Ž.ičkus, pirmas maršalka, 
Geo. M. (’hernauckas, antras marš., 
Kaz. Bladikas, ligonių Aptekimas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

INKVIZICIJA
AR ATPIRKIMAS

ŽMONIŲ nuo ŠĖTONO
Labai žingeidi, su daug 

paveikslų knyga

Apsimoka perskaHyti 
kiekvienam

Kaina tik $1.25,

Galima gauti ‘‘Naujie
nų” Administracijoje.

1739 So. Halsted Street 
Chicago, III.

100 MSJ $1.00
su jūsų

vardu, pavarde ir antrašu
Laiškas su Jūsų pilnu antrašu, 
atspausdintu ant konverto, 

niekados neprapuls krasnj, nes 
jei jis nesurastų tos ypatos, ku
riai jus rašėte, jis

SUGRĮŠ JUMS ATGAL.
Prisiųskite $1.00 ir pilną jūsų 
antrašą, o mes atspausdinsime 
100 konvertų, ir luojaus prisiu
sime jums.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.
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