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True translntion filed with Ihe post-master at Chicago, III. June 4, ly!9 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Milžiniški streikai 
Francijoj

Bombos. Atgaleiviai veikia
Amerikos kapitalistai turi 

taikos sutartį
MILŽINIŠKI STREIKAI 

FRANCIJOJ.

500,000 darbininkų streikuoja 
Franci jo j.

PARYŽII’S, bir. 3. — 6,500 
Paryžiaus požeminių kelių darbi 
ninku pereitą naktį susirinkime, 
kuris tęsėsi visą naktį, vienbal
siai nutarė streikuoti ir šįryt Pa
ryžiaus gyventojai rado požemi
nių kelių stotis uždarytas ir 
traukinius sustojusius.

Tuo pačiu laiku streikas meta
lo darbininkų, j kurį įeina ir au-' skelbimai sukėlė karščiausius 
tomobilių pramonė, nuolatos

Taip jau eina strikai cukernė- 
se, tarp namų maliorių ir mo
terų rūbų siuvėjų, taipjau į pa
skelbtą streiką šiaurinės Franci- 
jos anglių kasyklosho atsiliepė 
apie 5<),(XX) darbininkų. Apie 
48,(NX) darbininkų dalyvauja ge- 
ncraliamc Streike Pas de Galais

Streikai didesnės ar mažesnė* 
svarbos pranešami iš kitų dalių 
Fra nei jos.

Iš užuojautos požeminių kelių 
darbininkams šiandie vidurdie
nyj metė darbą Paryžiaus om
nibusų šoferiai ir konduktoriai.

laikraščio, dabartiniu laiku 
Francijoj streikuoja 500,000 
darbininkų. Iš jų 20,000 yra 
metalo darbininkai Paryžiaus 
apygardoj.

Trne transb’Hnn fileU w»th Ihe p< st- 
master at Chicago, III. June 4, 1910 
as rcfiuircd by the act of Oct. 6,1917

Suv. Valstijų 
kongrese

AMERIKOS KAPITALISTAI 
TURI TAIKOS SUTARTI.

Bet taikos sutartis yra slepiama 
nuo senato.A

VVASHINGTON, Wr. 3. — Se
natorius Lodge. pirmininkas se
nato užrubežinių reikalų komi
teto, pasakė šiandie senate, kad 
jis matė rankose biznio interc-

|SU Vokietija, prisiųstą Ameri
kos atstovo Paryžiuje, bet ku
rią valstybės departamentas ne
išduoda senatui.

VVASHINGTON, bir. 3.—Pil
nos kopijos taikos sutarties, už- 
veriančios daug jsvarbių daly
kų, kurių nėra pažymėta pas
kelbto} sutraukoj, pateko į ran
kas Wall Street finansinių intc-

LITHUANIAN DAILY NEWS

True translntion filcd wi.h the pAst- 
master at Chicago, III.’June 4, 19b9> . 
as iequired by the act of Oct. •». 1917 I

LENKAI IR RUMUNAI
SUSIVIENIJO.

VARŠAVA, birž. 2. — Lenkų 
generalis štabas paskelbė šian
die, kad lenkų kareiviai Galici
joj susivienijo su Rumunijos 
spėkomis Bukovinoj. Tas įvy
ko lenkams paėmus Stanislavą.

Vėl bombos
/

PADĖTA KELETAS 
BOMBŲ.

Bandyta išsprogdinti keletą na
mų. Daug žmonių areštuota.

WASHINGTON, geg. 3. — Va 
kar 8 miestuose išliko bombų 
eksplozijos ir valdžios šnipai su
skato jie škuli menamų bombi-

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chicago, HUiwta 

TclaphoMG Csasl UN

Price 2c No. 132.

Kunigas sudegino namus.

BENTON, III. Kun. D. F. 
Adams iš St. Louis liko areštuo
tas ir yra kaitinamas sudegini
me Christopher savo pačios na
mų.

Nuteisė bankierių.

June 4, 19WTrue trnnslalion filcd with the post-master at Chicago, 111. 
as reąuircd by the act of Oct. 6,1917

Talkininkai gal pakeis kiek 
taikos sutartį

Francija remia klerikalų paskelb 
tą Reino respubliką

MINNEAPOLIS, Minu.—WiL 
liam H. Schaffer, savininkas 14 
bankų, kuriuos uždarė valstijos 
bankų supertendentas, liko nu
teistas nuo vienų iki dešimties 
metų kalėjimai). Jis prisipaži
no, kad darė įvairias manipulia
cijas, taip kad bankai priėjo prie 
bankruto.

Truc translntion filed wtth the post- 
įnaster at Chicago, III. June 4, 191.9 
as rcąuired by the net of Oct. 6.1917

( Bombos buvo padėtos seka
muose miestuose: Washington, 
D. C., kur taikyta generaliam 
prokurorui A. Mitchell Palmer; 
Boston, Mass. —- prieš teisėją 
Albert F< fllayden; CŲeveland, 
O. — prieš mayorą Ilarry L. Da- 
vis; Pittsburgh, Pa. — prieš fe- 
deralį teisėją Wm. II. Thomp
son ir immigracijos biuro vy
riaus} insektorių W. W. Sibray; 
New Yorke — prieš teisėją Cha
rles C. Moot, J r. Philadelphia, 
Pa., prieš katalikų bažnyčią; 
Newtonville, Miss. — prieš val
stijos atstovą Leland W. Po- 

!wers; Paterson, N. J. — prieš

LUZEMBURG UŽMUŠĖJAS į 
PABĖGO.

Valdžia buk pagelbėjusi 
jam pabėgti.

Berlinąs, bir. 3. — Sensaciją 
sukėlė išspausdintas nepriklau- Darbininkų kova

SVARSTO DVI PERMAINAS • čių paliaubos komisija į teikė 
TAIKOS SUTARTYJ.

Apie atlyginimų dydį ir plebis
citą Silezijoj.ko, kur. kaip jis sakė senatui, jis 

skaitė kopiją taikos sutarties. 
Jis žinąs, kad New Yorke yra 
keturios kopijos sutarties.

Senatorius Borah pasakė, kad 
jam pranešė autoritetas, apie
kurį jis negali abejoti, kad va- somvjų socialistų laikraštyj Die 
kar taikos sutartis buvo skaito-, Freiheit pranešimas, kad lieut. 
ma ir svarstoma didelės New Vogei, kuris buvo nuteistas už 
Yorko biznio įstaigos direkto- užmušimą R. Luxemburg ir pa
lių susirinkime. Jis pasakė, kad ( bėgo iš kalėjimo, liko paliuosuo- 

tas per klastingą paliepimą ir 
dabar yra Vokietijos legacijoj 
Uolandijoj, laukdamas laivo į 
Argentiną.

Pranešiimas įkaitina, kad jis 
pasiekė legaciją su pasu iš ka-

tj, beabejonės bus viešai paskel- 
' btos už kelių dienų.

Senatorių Lodge ir Borah pa-
1 11 • • 1 1 ____

debatus senate, kokie tik buvo 
jame nuo pradžios susirinkimo. 
Republikonai senatoriai argu
mentavo, kad kadangi sutartis 
pakliuvo į rankas specialių inte
resų New Yorke, todėl nebėra 
priežasties slėpti ją nuo Ameri
kos publikos.

Jų pranešimai buvo pastatyti 
kaipo argumentai už priėmimą 
Johnsono rezoliucijos, reikalau
jančios iš admtrrtitMrcrjos su
teikti senatui pikių tekstą su
tarties.

Ne viename šių atsitikimų nie 
kur nesužeista žmogus, kuriam 
laikyta bombos. Tik New Yor-

RIAUŠĖS TOLEDO.

Daug darbininkų 
sužeista.

Įnešama sumanymai žinomų
laisvei varžėyti.

3. — 
šiandie

WASI1INGTON, bir
Kongresas prisirengė 
greitam pravedimui įstatymų, 
laikomų išnaikinimui bolševiz-

Senatorius Overman sušaukė 
ant ketverge susirinkimą senato 
propagandos komiteto, kurio jis 
yra pirmininku. Komitetas pa
rašys raportą apie jo pereitą žie
mą padarytus tyrinėjimus apie 
bolševikų ir kitų organizacijų

pastangų laikyti dokumentą sla
ptumo} Suv. Valstijose.

Tą žinią suteikė šiandie sena
torius Lodge iš Massacbuesetls, 
repubtikonų vadovas ir senato
rius Borah iš Idaho. Senatorius i

rekomenduos programą aštrių į- 
statymų, kad padiidnus justici
jos departamento galę.

Senatorius Walsh iš Montana 
įnešė bilių, nuskiriantį dideles 
pabaudas ir kalėjimą už iškė
limą raudonos vėliavos ir plati
nini ą literatūros, skelbiančios 
prievartą prieš valdžią ir valdi
ninkus.

“Rytmetiniuose laikraščiuose 
pažymėti tragiški atsitikimai 
suteikia ganėtinai prirodymų 
reikalo greito priėmimo tame 
dalyke įstatymų”, sakė senato
rius Walsh.

Senatorius King iš Utah pa
skelbė, kad varys bilių, padaran
tį didžiausiu nusidėjimu trans
portavimą bombos tarpvalstiji- 
nėj pirklyboj. Tuo pačiu laiku 
jis ragino, kad valstijos sustip
tų savo įstatymus ir juos kpo- 
smarkiausia vykintų prieš anar
chistinius judėjimus ir veiki
mus. Senatorius King taipgi 
sakė, kad jis prirengė kitą bi
lių, padarantį kriminaliu nusi
dėjimu prigulėti prie kokios- 
nors draugijos, skelbiančios nu
vertimą valdžios. Taipjau ren
giama parėdymai apie deporta-

Delei tokio pranešimo tuoj,' 
pradėta oficialis tyrinėjimas ir ke užmušta sargas ir keli žmo- 
valdžia išleido užreiškimą, kad, nčs sužeista, o Washinglone su

draskyta bombos sprogimu pats 
bombos padėjikas.

Dabar šnipai visur uostinėja, 
kad suradus kas padėjo tas bom 
bas. Nužiūrima į Phialdelphią.

Bet kas keisčiausia tai kada 
siuntinėta “bombos” prieš (re- 
gužinę, “bombininkai” nežinojo 
kiek k rasos ženklelių užlipinti 
ant siuntinio; dabargi kaip bu
vo Pittsburge, bombininkai ne
žinojo kur bombas padėti. Vie
nur padėjo bombas gretimuose 
namuose, o kitur net skersai ga
tvę nuo taikomo namo.

Ir koks supuolimas: aną sykį 
“bombos“ išsiuntinėtos prieš 
Gegužinę šventę, o dabar — ka
da artinasi laikas atšaukimo vi
sų karės laiko suvaržymų. Ir 
lig atsiliepimui kongrese svar
stoma nauji laisvės suvaržy
mai ir taikos metui. Bombos 
nieko neatsiekė, bet jos priside
da prie sustiprinimo reakcijos 
ir duoda progos reakcionieriams 
vekli ir po jų priedanga varžy
ti žmonių laisvę ir persekioti su- 
spratusius darbinnkus. Kįla 
klausmas: Kas padėjo tas bom
bas ir kokiam tikslui Ar tai 
nėra darbas tų, kurie “jieško” 
padėjikų? Ar čia , nėra provo
kacijos?. , i

ji kuogreščiausiai veiks prieš 
visus, dalyvavusius Vogelio pa-

Rado Rožės Luxemburg 
lavoną. /

BERLINAS, bir. 3. — Lavo
nas Rožes Luxemburg, radika
lės socialistas, kuri buvo užmuš
ta minios pradžioje šių metų 
Berline, tuo patim laiku, kada 
užmuštą Dr. Kari Liebknccht, 
tapo rastas Landwehr kanale. 
Lavonas buvo tvidui laikomas 
damboje, delei ko narai nega
lėjo jo rasti.

(Berlino žinia vasario 10 d. 
sakė, kad moteries lavonas, ma
tomai Rožės Luxemburg, tapo 
atrastas Lamhvehr kanale).

TOLERO, Obio, bir. 3. — Di
delės riaušės išliko prie Willys- 
Overland Automobile Co. dirb
tuvės, kur 5,000 darbininkų, 
prieš kuriuos kompanija paskel
bė lokautą, atėjo perkalbinli 
streiklaužius, kad jie mestų 
darbą. Dirbtuvėj buvo apie 80 
mušeikų, suorganizuotų iš pa
leistų kareivių, kurie yra apgin
kluoti šautuvais. Jais koman
duoja išrinktasis pavieto iždi
ninkas pulk. L. W. Howard. 
Darbininkams priėjus prie dirb
tuvės, “sargyba” pradėjo šaudy
ti ir mušti darbininkus. Viena 
sena moteris ir mergaitė sunkiai 
sužeistos. Besigindami nuo mu
šeikų darbininkai sužeidė du 
mušeikas ir keletą streiklaužiu.

Iš darbininkų, kaip policija 
praneša, 11 sužeista, iš kurių du 
turbūt mirs.

Darbininkai reikalauja 44 vai.

GENERALIS STREIKAS 
VANCOUVER.

H’rue translntion filcd with the post 
■naster at Chicago, III. June 4, 191*9 

reąuired by the act of Oct. 6,1917

VENGRIJOJE
as

Kontr-revoliucijos 
Vengrijoj.

VANCOUVER, B. C., bir. 3. 
— šiandie 11 vai. ryte čia prasi
dėjo generalis streikas. Jis kul
kas dar nėra visuotinas, bet jau 
streikuoja jurininkai, laivų bū
da vojimo, dokų ir geležies lieji- 
klų darbininkai. Tikimasi, kad 
prie jų tuoj prisidės ir visi kiti 
darbininkai.

BERLINAS, bal. 3. — Pasak 
čia gautų žinių, kontr-revoliuci-

miestų ir kaimų vakarinėj Ven
grijoj. Šimtai pabėgėlių kasdie 
atvyksta prie Austrijos rube- 
žiaus.

Vėl nauja valdžia Vengrijoj.
PARYŽIUS, bir. v3. — čia 

gautos per Baselį Vienuos žinios 
sako, kad bolševikų valdžia 
Vengrijoj artinasi prie galo. 
Vienna Tagblatt sako, kad kabi
netas, vadovaujamas German. 
kuris buvo pirklybos ministeriu 
grafo Michael Karolyi kabinete, 
užėmė vietą sovietų valdžios ir 
kad German tapo pakviestas į 
Versailles pasitarti su talkinin
kų atstovais apie Vengrijos situ
aciją.

Lietus 
nedidele 
roj.

Saulė teka 5:15 
si 8:21 vai.

šiandie ir galbūt ryto; 
permaina temperatu-

val., 'leidžia-

Daug areštuota.

a., bir. 3. —PITTSBURGH,
Kada čia pareitą ^laktį sprogo 
dvi bombos, buvo duota polici
jai proga veikti ir ji “veikia.” 
Ji pradėjo areštuoti iš kairės ir 
dešinės: ką tik nužiūrėjo prita
rimu revoliuciniam darbininkų 
veikimui, tą ir areštavo. Jokio 
klausimo apie kaltybę nebuvo 
— užteko to, kad areštuotasis y- 
ra “radikalas.” Taip areštuota 
virš 20 žmonių, jų tarpe Robert 
Johnsan, pirmininkas I. W. W. 
organizacijos. Jokio priordymo 
•prieš juos nėra, bet vistiek lai
koma juos kalėjime.

BOSTON, Mass. bir. 3 — Du 
įmonės areštuoti sąryšy} su pa
degtąja čia bomba, Vienas ji) 
paleistas, kitas gi laikomas.

Polici®tai grąsina 
streiku.

WINNIPEG, Man., bir. 3.
Policistų unijos viršininkai šian
die formaliai pranešė miesto 
valdžiai, kad visi policistai su
streikuos, jei bus reikalaujama, 
kaip nesenai nutarė miesto tary
ba, pasirašyti po prižadu, kad 
jiejiie nedalyvaus užuojautos 
streikuose.

Vakar vėl įvyko streikierių 
demonstracija, kurioj streikie- 
riai nuėjo prie parlamento ir 
pareikalavo, kad Manitobos pre
mjeras Norris rezignuotų delei 
jo nekompetentiškumo užimti 
tokią vielą.

šiandie irgi turėjo įvykti de
monstracija, bet paskutinėj va
landoj ^nutarta (demonstracijos 
nerengti. Buvo lik maža de
monstracija, užsibaigusi viešu 
susirinkimu -Vietom parke.

NAUJIENŲ piknikas, 8 birželio. 
.. CHERNAUSKO darže, .. 

LOYN, ILL.

maršalui Foch notą dėl talkinin
kų valstybių, protestuojančią 
prieš francuzų rėmimą paskelbi
mo Reino respublikos, kaipo 
valstybės išdavystės ir nusis-

PARYŽ1US, bir. 3. — Šiandie Į kundžiančią prieš gen. Pinot grą 
patirtu, kad dvi permainos Vo-' sinimus ir veikimą \Viesbadene. 
kietijos taikos sąlygose, viena j 
teritoriale, o kita finansinė, yra 
svarstomos tarybos keturių.

Finansiniame klausime yra 
galimybė priėmimo Vokietijos 
pasiulimo užmokėti atlyginimo 
sumojo <$25,000,000,000.

Tas panakintų talkininkų fi
nansinę komisiją,' kuriai vokie
čiai smarkiai priešinasi. Spren-

Prancūzai remia naują respub
likų; grąsina jos priešininkams.

WIESBADĘN, Vokietija bir. 
2. - Dr. Dorten, bųvusis proku
roras ir galva laikinės valdžios 
Reino respublikos vakar pasiun
tė dvi telegramas talkininkų tai
kos delegacijai. Vienoj jis pas-

džiama, kad tas pasiūlymas yra ' delbia, kad Reiino respublikos 
niekin ių remiamas. ; delcgatoi susirinko Wiesbaden

Antruoju pasiutimu yra plc-. jr paskelbė Reino respubliką, 
biscitas (visuotinas žmonių nu- 
balsavimas) Silezijoįj, su gva- Tik klerikalai remia.

Pulk. Pinot, francuzų koma- 
nduotojas VViesbaden vakar pri
ėmė delegaciją atstovaujančią 
Beino respublikos oponentus. 
Delegatai, kurie atstovavo visas 
partijas, išėmus klerikalus, įtei
kė memorialą, prašantį Franci-

VVįlsonas svarsto atsakymą.
Prezidentas Wilsonas šįryt 

susitiko su Amerikos ekspertais 
dr Crillon viešbutyj ir svarstė su 
jais kokį duoti atsakymą į Vo
kietijos notas apie atlyginimus jos komanduotąją nesinaudoti 
ir ekonomines fazas taikos sąly- | vien tik vienpusiškomis intor- 
gų. Amerikos delegacijos kon
ferenciją apie Vokietijos kontr- 
pasiulymus.

Brig. gen. George II. Ilarrics, 
vyriausias Amerikos karinis pa
tarėjas Vokietijos reikaluose, 
šiandie atvyko iš Berlino. Ma
noma, kad jis atvyko pasitari- 
Ullli apie karines priemones, ku
rių bus griebtasi atsitikime Vo
kietijos atsisakymo pasirašyti 
po taikos sutartim.

Sekama esanti tarybos ketu
rių pozicija linkui Vokietijos 
pasiūlyme,: CIemenceau yra 
gričštai priešingas kokioms nors 
permainoms sąlygų, kuomet pre 
mieras Lloyd George, kaip spre
ndžiama, pritariąs koncesijoms. 
Premieras Orlando yra neulra- 
lis, o prezidentas Wilsonas esąs 
palinkęs palikti nuosprendį an
glams ir franeuzams.

macijomis tame dalyke.
Komanduotojui pasakyta, kad 

visi gyventojai priešinasi sudary 
niui respublikos.

Vokiečių tdismo valdininkas 
paklausė pulk. Pinot ar jis žino, 
kad jis pagelbsti ir kursto išda
vystę prieš Vokietijos valdžią. 
Pulk. Pinot atsakęs, kad miestai, 
kurie neklausys naujo parėdy
mo, negaus daugiau maisto. 
Francuzų komanduoto jas išva
ręs vokiečių (laidininką, paliep
damas eiti narnos ir laukti savo 
pasportų, kadangi jis bus išva- 
ry iš miesto.

True translntion filcd wi h Ihe post- 
Ihiaster at Chicago, III. Jane 4, 1910 
as rc(|iiire(l by ihe act of Od. (». 1917

Rusijoje

I’rae transhdlon filcd with Ihe post- 
master at Chicago, III. June 4, 1910 
as rcquire(l by the act of Oct. 6,1917
ŠVEDIJA IR DANIJA ATSISA

KO GELBĖTI BLOKADĄ.

PARYŽIUS, birž. 3. — Švedi
ja ir Danija pranešė taikos kon
ferencijai, kad jos neprisidės 
prie blokados ant Vokietijos, at
sitikime Vokietijos atsisakymo 
pasirašyti po taikos sutartim. 
Jos sako, kad blokada gali bū
ti uždėta ir be laužymo jų neut
raliteto.

(Šveicarija ir Norvegija jau 
pirmiau ^tsisakė prisidėti prie 
naujos blokados prieš Vokieti-

True translntion filed with the pnst- 
master at Chicago, III. June 4, 19119 
as rcąnired by the act of Oct. 6,1917

VOKIEČIAI PROTESTUOJA.

Prieš francuzų rėmimą 
Reino valstijos.

BERLINAS, birž. 3. — Vokie-

BOLŠEVIKAI ATSIĖMĖ 
CHERSONIŲ.

LONDONAS, bir. 3. — Gauto
ji iš Maskvos Rusijos bevieline 
žinia sako, kad Clierson, ant 
Dniepro upes, į rytus nuo O- 
dessos, tapo užimtas bolševikų 
pėtnyčioj po smarkaus mūšio. ,

Vėl skelbia, kad bolševikai 
neteko Petrogrado.

COPENHAGEN, bir. 3. — Na
tional Tidende gavo nepatvir
tintą telegramą nuo Verdoe, kad 
estonų ir finų spėkos paėmė Pe
trogradą.

Amerikiečiai apleidžia 
Archangelską.

LONDONAS, bir. 3. — Bolše
vikų oficialis bevieliais praneši
mas iš Maskvos sako, kad Ame
rikos kareiviai yra ištraukiami 
iš Archangelsko.

SKAITYKIT IR PLATTNKIT 
«KT A TT T T V AI A G ”
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UJIENU PIKNIKAS 8 Birželio, 191!
CHERNAUSKO DARŽE, LYONS, ILLINOIS

Pradžia 9 vai. rytą. Iki vėlo vakaro.

Bus gražus programas. Dalyvaus pirmeiviški chorai.

Kalbės geriausi kalbėtojai. Fotografas P. Kundrotas ims pa

veikslus. Užkviečiame visus Naujienų skaitytojus ir rėmė

jus. Turėsite progos pasilinksminti —>

Kviečiame visus KOMITETAS.

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

AUTOMOBILIAIS: — Geras kelias važiuoti 22-ra iki 
Austin Blvd., pasisukite į žirnius iki 12-tai, 12-ta iki Forest 
Park, daugiau sukitės į pietus ant Desplaines Avė. iki Lyons 
Station, sukitės j rytus iki daržui.

A. G-us.

Agota
Pasakojimas.

Tankiai prisieina man važiuo
ti per vienų nedidelį, bet baisiai 
ilca miesteli, kuriame gyvena

dančias dureles.
Įžengęs į pirmų labai žemų'kymo. 

kambarėlį, randi po dešinei ant
rų mažesnį kambarėlį su vienu 
langu, kurio didžiuma stiklų— 
išdaužyta, ir skylės užkaišiotos 
kokiais tai skudurais. Nežiūrint 
į tokį apsisaugojimų, vėjas cyp
damas įsiveržia į vidurį per 
kito kambario langų išeina vėlei 
laukan aut laisvės paužt, ^pa
šiauši, suvelti kam plaukus, o

ginu toliaus, nelaukdamas atsa- 
, Pamačiusi mane mote

riškė, greitai pašoko, nusitvėrė 
už šluotos ir taisydama jųjų at
sakė lėtu lietuvišku balsu:

—Namie, bet kas-žin kas jai 
yra: šiandie guli ir nesikelia, 
matyt, sirguliuoja... prisižadė
jusi buvo eiti bulvių kasti, bet 
lur-but liks jos bulvės. Moteri
škė, pataisius šluotų, greitai pra

rėdanui į aslų.
—Na o pas daktarų neini?
—Iš ko eisi, kad pinigų nėra, 

duonos kųsnio reik žiūrėt, kad 
turėtum, nes kų užsidirbau bul
ves Inkasdama, tai viskas — 
atsake jinai, giliai atsidususi.

daugiausiai žydai, turtingi ir ne-j prisitaikius ir skrybėlę nuo
turtingi. Tame miestelyj, ant1 
ačlaimo vieno iš turtingesniųjų • 
žydų, sulūžusioj ant šono, sh 

skylėtu stogu, grindelėj gyvena 
sena, serganti džiova mergina,

galvos numesti. Viduryj grįče- 
lės atsistojus labai reik apsižiū
rėti, kad liktų sveikus pakaušis 
— taip žema toji grįčelė, o bal
kiui ir lubos, rodos, ir nori tave

dusi mano balsų Agota, kuri gu
lėjo lovoj antram kambarėlyj, 
greit pašoko, sėdo ant lovos, ko
jas nukorę žemyn, linksmai nu-

daug yra baisesnė išvaizda, kuo
met atsidarai mažas, kreivas, 
ant sukulto užsidarančias girgž-

Prakalbas
... .     ... -t,

Rengia LSS. 4-ta k p.

KETVERGO, BIRŽELIO 5 I).,

Mildos svetainėje,

goj d. J. Jukelis. Temoje “Tau-

Įžanga lOe ypatai.

Bus duodama knygos veltui 
prie įžangos.

Visi atsilankykit.
KOMITETAS.

augšta mergina, ir jai ne baisu, 
ji, nudyt, jau apsipratus... An
tram kambarėlyj po langu stovi 
madinė “iprviu sukalta” lova ir 
padėta ant plygalių, kad nuo 
šlapios aslos kojos nenuputų, ar
ba negautų “romą to“. Pirmiau
sia puola į akis įėjus ilgas lietu
viškais dryžiais apvilktas prie
galvis, ant kurio ir gulėjo man 
įėjus į grįčių Agota, užsikloju
si stora pakuline dvikarte. Gale 
kojų turėjo vištų, kuri snapu 
traukė iš lovos šiaudus ir dėjo 
aplink savą. Gale galvų ant prie 
galvio krašto atsitūpęs jaunas, 
juodas katinukas niurkė ir niur
kdamas snaudė. Kita višta vaik
ščiojo po aslų ir lašinėjo ar tai 
akmenukus ar kų-kitų. Pirmam 
kambaryj sėdėjo jau apysenė 
moteriškė už ratelio ir verpė 
pakulas, šalyj jos sėdėjo mer
gaičiukė labai liesa ir menkutė.

—Ar namie Agota? — pa
klausiau aš įėyę^i vidurį ir žen-

mių balsu, kosėdama atsiliepė:
—Tai nepatingėjot užeit ir 

mus aplankyt... Sėskitės kur- 
.nors prisilaikę. Mariuk, paduok 
svečiui kėdę.

Pašokusi toji liesa menka 
mergaičiukė nusistverė raudo
nai nudažytų, vietomis jau nusi
šėrusių kėdę Jš lentų, su išplau
ta viduryj čirva ir iš šonų išlan
kstytais išpiovimais, ir padavė 
man. Tokias kėdės galima rast 
tik kai-klinuose Lietuvos už
kampiuose, pas senius, kuriuos 
dar mažai naujoji kultūra yra 
palytėjus. Aš paėmęs kėdę nuo 
mergaičiukes atsisėdau šalyj

—Tai kų, da gyva?... Aš ma
niau kad jau nerasiu tavęs ir gy
vos sugrįžęs namo, — pasakiau 
aš ir sunkiai atsidusau, žiūrėda
mas į jųjų ir matydamas aplin
kui save tokį baisų vargų.

Veidas jos buvo išblyškęs, 
kaip drobė; tik vien skruostai 
retkarčiais užsidegdavo aiškiu 
skaisčiu raudonumu, koks būva 
pas džiovininkus, netikėtai ir 
smarkiai sujudintus. Nosis pa
sidarė smaili, ilga ir atsikišusi, 
apačioj juosvų antakių giliui

PRISIDEDA SAVO DALIA
Tūlas laikas atgal aš iš eilės ėmiau keletą Laxcarin 

plėškrlių nuo užkietėjimo, sunkaus dieglio ir vidurių 
ligos ir nuo to laiko buvau visai sveikas. Aš rekomen
davau ju daug kiliems sergantiems viduriais, kaip aš tą 
pajutau mano pareiga buvo pasakyti jiems kiek gero jos 
man padarė. ‘ Jos yra pavyzdingos, nevodingos gyduo
lės, kurios prašalina kaimiška gleivę iš žarninio tako ir 
sumažina uždegimą, kuris praktiškai yra priežastimi vi, 
sų vidurių ligą, kepenų ir žarnų negaliu, įiriskaitant ak
losios žarnos uždegimą. *

Laxcarin neparduodama aptiekose, kadangi mes no
rime užtikrinti vartotojus Laxcarino, kad jie visuomet 
gauna gerus, šviežius vaistus. Ganėtinai pilnam gydy
mui pačiuose svarbiuose atsilikimuose, šešios dėžės 

penki doleriai, viena dėžė vienas doleris. Laxcarirt Pro
ducts Co., L—2, Lept., Pittsburgh, Pa.

TEISIŲ, 
Vadovas ir Patarėjas

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

Naudinga knygelė ypatingai norintiems t-u- 
Hipažinti su įvairiomis legališkor.ua teieė- 
mis. 141 pusi.

mėlynos akįs, kurios kadai-tai 
buvo skaisčios ir, gražios, o da
bar išrodė, kaip peržydėję ir nu
vytę mėlynosios lelijos žiedai. 
Iš po baltosios skeĮietaitės išlin
do keliūtas plauku, tarp kurių 
buvo jau didžiuma žilų. Apsi
vilkusi jinai buvo senoviška lie
tuviška jake, kokias nešiojo t i
lo metų atgal Panemunės apic- 
linkėj. Matyt jai šaltu buvo, 
kad pasisveikinus su manim 
greitai vėlei sukišo rankas į 
rankoves ir taip besėdėdama 
klausinėjo manęs, kas girdėt, ar 
aš nebuvęs pas Duzgį, jos buvu
sįjį šeimininkų, bėt apturėjusi 
atsakymų, kad nebuvau, nusto
jo kalbėjusi.

—Tai kų, gal geriau pasida
rė? - paklausiau aš jos.

Kur čia tau bus geriau, vis 
taip: “šaltis tankiai krečia, nak
timis į šaltų prakaitų įmeta, pa
skui labai silpna pasidaro, val
gyt mažai kų galiu, tankini ko
sulys kankina, ir baisiai būna 
sunku kosėt, tik lauki žmogus 
tos valandos, kad greičiau nu
mirti... tyliai pasakė jinai, žiu-

neatsiunčia ir nieko neduoda?
Atsiųs tau, lauk, po smert 

kviečiais gausi... Kolaik galė
jau dirbti, tai buvau ir gera, ir 
reikalinga, o dabar... Prašiau, 
kad nors šakų vežimėlį atsiųstų, 
bet ir to nepadarė, o apie pini
gus nėra kų ir kalbėti;* Dūzga 
lis dabar da nieko neturi, o se
nis neduoda... Pirm trijų sa
vaičių buvo Jonas, tai paliko 3' 
rublius, bet už butą reikėjo už- 
mokčtie, nes žydas jau norėjo 
išvaryti ir iš šilo tvarto —tyliai 
pasakojo jinai, tankiai atsikvėp
dama.

Ir jau žydas kasdien, būdavo, 
bėga pasAnudvi, — pridūrė mo
teriškė, — atsisėdusi vėlei ver
pė. .

—Maniui, ar atnešti skiedrų 
“pečiukui ” pakurtie paklausė 
mergaičiuke plonu balseliu, at
sidėjusi ir maloniai žiūrėdama į 
motinos akis.

—Bėkk, vaikeli, matai tetai 
šalia... Pakursi pečiukų, o aš 
bulvių 
motina

Toji greitai t 
vos motinos skepeta ir per girg
ždančias duris išbėgo laukan.

—Na, o kad taip į teismų pa
davus? — paklausiau , aš Ago
tos.

-Kų, į teismų?!... Ar mačys 
kų dabar į teismų padavinėti?.. . 
Jokio nvšto man neišdavė, tai 
vis tiek, kaip į balų numesiu.po
rų auksinų už “prosbos” lik pa
rašymų... Ir da tu paskui cik 
lokių kelionę —- lai ne su mano 
jau sveikata... Ot, Dievas jau 
man užmokės — atrėš man tris 
mastus žemes ilgio, vienų plo
čio... Et!... Kų čia bekalbėtie, 

nenoromis pasakė jinai, net

— Tai gera mergaitė! — pasa- 
Agola: aš jai baronkų kada-

>rs a., pirksiu, cicys mergaitė,

kia! Taip sakydama rankomis 
į viršų parodė, kokia turėtų iš
augti. Mergaičiukė pažiurėjo į 
savo teta ir skubiai pradėjo kur-

—Tai kaip daliar padarysi su 
tais pinigais? Pavesk man atim
ti: kitoniškai iš ko gyvensi?... 
Matai, dabar sergi, o toliaus da 
labinus jsisirgsi. Kas gi bus?—

KAINA 50 CENTŲ.
Su prisiuntiniu

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

PRAKALBOS
Rengia LSS. 37-(a kuopa

Kalbės drg. T. DUNDULIS ir 
SARKUNAS Seredoj, Btrželio-.hme
4 d., 1919, Malinausko svetainėj 1843 
So. Halsted St. Pradžia 7:30 vai. va
kare.

.1

prišutinsiu, — pasakė 
savo dukteriai.

i apsirišo ant gal- 
gh‘gJ

rųjų abejodamas, iš ko ji toliau 
turės gyvent. ' ,

—Ne,, tegul pasilieka taip, 
kaip sakiau... Aš taip jį mylė
jau, kaip savo, rodos, tikrų sū
nų.. . Man jau Dievas užmokės,

Aš atsiminiau jos praeitį. Jos 
istorija tai istorija daugelio mu
sų merginų — tarnaičių, kurios 
visa savo anižį dirba ir tarnauja 
pas ūkininkus, o kuomet nusto
ja pajiegų pasilieka išmestos 
ant Dievo valios), kaip išmesta

das ir tarbas, tai ui gaudamos 
eina tų pačių ūkininkų šunis 
lodytų, oxjei ne, lai ir pražūva 
kur-nors patvoryj.

Kur senas Ni munas plaukia 
per apaugusius žaliais kilimais 
kabius ir tamsiai juodas, žalias, 
kaip rutosi girias, kur daro dide-

sirodė ašaros, žandai da labiau 
užsidegė ir jinai pradėjo su 
rankove šluostyties ašaras, sun
kiai kosėdama ir tankiai dūsau
dama.

lykų tau išprovočiau? — pa
klausiau josios.

—Tai man Dievas jau užmo
kės — vėlei atsakė jinai, ir vė
lei ašaros pasirodė. ■

—Kibą nori į “cicilistų” suda 
perduoti? — paklausė jinai, pa
žiūrėjusi man atydžiai į akis.

tenai ant kalno, pagiryj gyvena 
didelis ūkininkas, girios pirklys 
Jurgis Dnzgys.

Duzgys dar jaunas būdamas 
vedė ir sykiu su savo broliu Juo
zu, tėvui mirus, pradėjo abudu 
išvien ūkininkauti ant nedide
lės ūkės. Buvo lai da baudžia
vos gadynė, ir sunku buvo tuo
met gyvent ir ūkininkams!... 
Tai baudžiavos 3— 5 dienas per 
savaitę reikėdavo atlikti, lai

ga
liu apsiimt,..

Ne, aš nenoriu i rovolis 
noriu ne į jokį... o Jonas, 
nau, atiduotų, kad turėtų, 
dabar, žinau tikrai, negali. Tur
būt da ii‘ mokslo nepabaigęs, 
lai iš kur jis ims tuos pinigus. 
Tegul jau taip pasilieka.. . Kų 
jau čia... pasakė mostelėjus 
ranka Agota ir nusigrįžo į šonų.

- Tai,'maniui, kiek skiedrų ai 
nešiau, ir teta sušils, ir bulves iš
virs, plonai šaukė įbėgusi gelių, o kų apie* rašymų tai 
mergaičiukė su glėbiu skiedrų, sapnuot negalima.

—'’KOMITOAS kurias ir rfumetė pas pečiukų, spyrė iš pačių mažų dienų par-

li e-

mų, pašvęsti uždarbiams girioj. 
Abudu stiprus buvo, kaip arpuo
tai tų girių, kur dirbdavo 1 luz
gini: būdavo, ko neįveikia ark
liai išvežti, tai jiedu ant pečių 
išnešiodavo. Nors Duzgiai la
bai vargingai palįs gyveno, bet 
piemenis turėdavo sa indy lies.

Pas šiuos tai Iluzgins Agota, 
būdama da nedidelė mergaite, 
pristojus jau buvo tarnaut už 
piemenukę. Sunku buvo ga
nyt: pati maža, vargo ūžėsią, 
vos tik būdavo, pasiveja bėgan
čias į javus kiaules. Nieks jos 
neišmokino nė skaityt ant kny- 

nė

AŠ, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvd. Dispep

sija, nevirki imas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervo ir 
abelnas spėkų nustojhnas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur JieŠkojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bittcria, Kraujo valyto
jo, Ncrvatona, 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 rėžimai 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kaa sa
vaitė po buteli Saiutaras, Ritteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip t&rp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Saiutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu Huoširdšai kreipties pre Saiutaras:

SALŲ T A R A S
CHEMICAL INSTITUTION J. Baitrenas, RroL

1707 So. Halsted SU, Telephone Gebai 6417 Chicago. 11L

Gyvuliu Protas
Labai žingeidi knyga, 212 puslapių.

Kaina

Galima gauti

NAUJIENŲ KNYGYNŲ
1739 So. Halsted St., Chicago, III,

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

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti • 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25e.

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

“NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

....... . .......................... -................
.  .................... ...... . .............................. . ..................... .  m ... .. ...................... ......... .

Liberty Bondsųs 
dali išmokėtą, bondsus ir wai 
savings stainps nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st 
Room 232, 2ras augštas, virt Famott* 
Clothing Store atdara vakarais iki 
8 vai. NcdCliomis nuo 10 iki 1.

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite naujų

SAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sali
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali?’
Kaina su apdarais $1.50,

1739 So. Halsted Street

'Siduot, gerinus pasakius parduot 
save svetimam už kelis ant me
tų rublius: levai vos turėjo mažą 
dūminę grjčelę ir dėlto kaip lik 
spėjo Agota paaugti, tėvai sku
bino jų, kaip ir kitus vaikus, ati
duot už piemenukę. Agota pa-

Kelis metus ganius kiaules Ago
ta pasiliko pas Blizgius jau už 
pusmergę. Per kiauras dienas 
vasarų, taniai nuo tamsos, o 
rudenį ir žiemų nuo gaidžių iki 
gerų išvakarų, abidvi su Duz- 
grene bėgiodavo dirbdamos apie

Vargas pri- grįčios visokius reikalus.
(Bus daugiau).

NAUJIENŲ” STOTIS
Gatvių kampai kur visados galima 

gaut Naujienas nusipirkti.
VIDURMIESTYJ:

Madison ir Franklin, SW kampas 
Mmlison ir Well, N\V 
Madison ir Stale, N\V 
Adams ir La Šalie, N\V 
Van Buren ir krankliu, NW 
Vau Buren ir Wells. S\V 
Van Buren ir Clark. $W 
Van Buren ir State. SW 
Harrison ir \Vabash, N\V 
18th ir State. NW

SOUTH SIDE 
ir Madison, NW 
ir Jackson, N\V 
ir Van Buren, SW 
ir 12th, NE *■ — “ ■
ir Maxwcll, SE 
ir 1 llh, NE 
ir 18th. S\V 
ir Archer, NW 
’ 31st. NW 

351 h. N\V 
12nd SW 
47tt», SW ir NE 
5Įsi, SE

Halsted
Halsted
Halsted
Halsted
12th ir Jefferson, NE
Halsted ‘ ”
Halsted
Halsted
Halsted
Halsted

ir NE

ir 
ir 
irHalsted

Halsted ir 
Halsted ir 
Wcntworth ir 35th. SE 
Wentwotrh ir 47th, SVV 
Ashland ir 35th, SE

NOKTU SIDE 
Milwaiikcc ir Paulina, N\V ’ 
Milvvaukce ir Lineolri, SE , 
Milwaukee ir Hoby. NE ir N\V 
Mihvaukce ir \Vestern, SE

WEST SIDE 
Bhie Island ir \Vcstern, NW 
Leavitt ir 23nd, N\V

TOWN O F LAKE
Ashland ir 47lh, NE. Gross Avė.
Halsted ir 47fh, SVV ir NE 
Agentui ir šiaip kilos stotįs bus 

paskejbta vėliau.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”

legali%25c5%25a1kor.ua


Sereda, Birželio 4 d., 1919

Columbia
Tokio Grafonola typo 

tiklai kokio jus reikalu 
su savimi ant vakaeijų. šis modelis tu-

C-2 yra kaip 
įjate pasiimti

Type C-2 $50.00
ščio.
gany.

udirbta Golden Oak arba Maho-

D-2 yra vienas iš pačių popu
liarių stalavų modelių, šis Gra- 
fonolas turi tris sprmgsus moto
ro ir visi geriausio pagerinimo 
augščiau apkainuotų mašinų. 
Miera per apačią 18*4»’ X 21’/j’

den Oak, Mabogany Nusmilky
to Ąžuolo ir Ankstyvo Angliško

Type D-2; $60.00

kainą ir puikios išžitints. Si niaši- 
na įrengta su trimis springsais suvie
nyto motoro ir galim i gauti Golden 
Oak, Mabogany, Nusnuilkyto ąžuolo, 
Amerikoninio Riešučio medžio, Ank
styvo Angliško ąžuolo ir Budb Ma-

gilumo.
Type E-2. $90.00.

Joseph F. Budrik
3343 S. Halsted St !-! Chicago, III.

’ 1 ............— .. 1 11
GENERALIŠKAS KONTRAKTORIUS

P. R. KUKUTIS
3114 South Halsted Street

JEIGU turi lotą, tai statyk namą, nes namų stoka, 
JEIGU tavo senas namas reikalauja pataisymo, aš 

pataisysiu už mažą atlyginimą.
JEIGU nori savo kambarius išpopieriuoti ar išpen- 

tuoti tai užsisakyk dabar.
JEIGU tau stoka pinigų aš paskolinsiu.
Į '■ ...........          !■ mn.ii........ ...I.. . I , . I„ I IĮHĮI1ĮJM

PARŪPINU STATYMUI PLIANUS DYKAI

Matyk mane ir pasitark visuose reikaluose

^■■'■1 I I ■! " *      '   " ——  —   

DR. DONOHOE. Specialistas
■

Vėliausios Europiejiškos ir kitos 
metodus.

Jei jus turite kokią vidurių ligą, kepenų, 
kraujo arba žarnų; spuogus ant skaros, se
nas žaizdas, nustojirną STIPRUMO arba a- 
petito, kokį gčlimą arba skaudčjinią arba 
kokią užsiscnčjusią ligą, kurios jums neiš
gydė, ATEIKITE PAS MANE.

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

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

mis 10 ryto iki 1 vai. dieną.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durą, Lentą, Rėmą ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui atubų išvidaua, po $1.40 ui gal.
CARR BROS. VVRECKENG CO.

mi MII B. Hal.t.4 Rl Cbleaf., III.

Moralybės Išsivystimas
Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 

lybės išsivystymą.
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mora-

Knygelę parašė L. Krzywick& Sulietuvino 
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.

A TT T T P M H C!»>

1739 So. Halsted Street Chicago, III.

I KORESPONDENCIJOS
« ................................ ■

MILWAUKEE, WIS.

Į debatus kviečia.

Pasklido gandas, buk kun. 
V. Slavynas 11 dieną gegužės 
viešai iš sakyklos pasigyręs, kad 
jis stosiąs į debatus su lietuviais 
socialistais. Jeigu socialistai jį 
sukritikuosią, tai jis (Slavynas) Į 
ir parapijonįs stosią į LSS. 119 
kuopą. Sąjungiečiai, išgirdę tokį 
Slavyno užreiškimą nelaukę for-j 
malto užkvietiino, patįs išrinko 
komisiją, kad praneštų, jogei. 
socialistai yra pasirengę stoti į 
debatus ir apginti savąją pozici
ją
•^Sulaukęs gegužės 18 dienos ir 

aš n ūkiu tinau į bažnytėlę, kad 
išgirdus, ką kunigėlis pasakys,* 
ties lniškQ sociiilistui jam pa- 

siuntč 15 d., tai galėjo gauti. 
Bet apsivyliau: apie tas diskusi
jas jis nič nieko nepranešė, lik 
tautininkus išbarė už šaukimą 
seimo ir parapijonams liepė ne 

’sidėti. I
Bet kun. V. Slavynas gerai 

apsigalvojęs: jau pirm stojimo 
į debatus jis pradėjo išsirinkti 
sau nepatinkančias ypatus. Pir
miausiai dėmė puolė ant komi
teto: J. A. Dcmenčio; jis per 
Naujienas buk yra pašmeižęs 
kun. Slavyną ir parapijonus. Čia 
jis suklydo. Kiek man yra ži
noma, tai J. Dementis niekuo
met nėra rašęs iš Mihvaukee’es 
apie Slavyną ir parapijonus. Tat ( 
aiškiai matyt, kad jis bijosi sto
ti su Demenčiu į debatus. Todėl 
vargiai kas įvyks, nes Slavynas 
tą pačią rolę lošė ir rytinėse val
stijose: rinkosi žmonės, su ku
riais galėtų stoti į debatus, bet 
nieku bildu nesurado sau pagei
daujamo................. .....................

Andrulevičius apie klesų kovę 
•Nemažai kalbėjo ir apie moteris

Moterų Progresyvį Susivieniji
mą. Dabar ir mes, mihvaukie
čiai, turėsime LMPS., nes pada
vė vardus 9 moterįs, kurios no
rėjo įstoti. Valio sesutės!

— Stasys Astenikas.

WEAVER, ILI

Prakalbos.

Lietuvių čionais randasi 
žas būrelis. Draugijų 
SLA. 102 kp. ir LSS.

ma
tu rime

si ir stengias neatsilikti nuo di
desniųjų lietuvių kolonijų. Ge
gužes 24 dieną LSS.. 256 kuopa 
buvo surengus prakalbas, kur 
prisirašė penki nauji nariai. Bu
vo ir deklamacijų. Deklama
vo R. Toleikienė. Po prakalbų 
vedėjas i. Pakutinskis paprašė 
publikos, kad paaukotų kiek kas 
išgali padengimui lėšų. Surink
ta 14.00 dolerių. Beje, LSS.

noje dviejų aktų veikalų “Ame
rikoniškos Vestuves”.

se eina silpnai. Dirbama tik 
po dvi dieni savaitėj.

— Naujas Reporteris.

BOSTON, MASS.

LSS. VI Rajono Koncertas.

Temple buvo tur-but vienas di
džiausių koncertų koks kada 
nors buvo visoj Naujoj Angli
joj. Parengime dalyvavo ge
riausios spėkos: choristai ir so
listai. Savo užduotis atliko 
kuogeriausiai. Viso buvo net 
277 punktai užėmė apie 4 vai. 
laiko. ŽJuiionėnUs viskas labili 
patiko.

Žmonių buvo apie dvylika 
šimtų. Tikiuos, kad ir pelno liks 
gerai. — A. A.

Chicago, III

^rmours^
Kumpis Kuris Yra----Su Pančskiniu Apdaru

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

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

ARMOUR
CH1CAGO

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

<°COMPANY

BINGHAMTON, N. Y.

Patriotiškas susirinkimas. — 
Lietuvių Judošiai.

Gegužės 18 dieną vietos kle
rikalai ir tautininkai buvo su
šaukę viešą susirinkimą tikslu 
pasitarti kas dėl tautininkų šau
kiamojo Cbicagoj seimo. Disku
sijos buvo nepaprastai karštos. 
Visi argumentai buvo paremti 
tvirtais faktais... Mat, vienas 
tautininkų “vadas” norėdamas 
nuraminti savo priešą pagarsi*- 
no išmetimu laukan. Bet anas 
nenuorama vjšai nenusigando. 
Tuojaus atsistojo, 
tautininkų “vadui”
pastatęs prieš akis tvirtą faktą- 
kuinšlį pridūrė: “jeigu tu, rup... 
mėginsi išmest laukan, tai aš 
tau... Taip viskas ir nuėjo nie
kais — delegatai liko neišrinkti.

DARBAS
Knyga parašyta garsaus franeuzų rašyto

jo Emile Zola. Tai užimantis romanas, kuris 
nušviečia daug karžygiškų dalykų.

nusitverė

Gegužes 25 dieną LSS. JJ-čia 
kuopa rengė prakalbas. Kalbė
toju buvo pakviestas d. M. Du- 
seika, iš Buffalo, N. Y. Bet vie
tiniai lietuviškieji fanatikai, ku
rie visuomet stengdavosi truk
dyt progresyvųjį veikimą, ir tas 
prakalbas sutrukdė. Mat, vie
nas tų judošių prilipino prakal
bų apgarsinimą prie bažnyčios, 
(dar nebažnyčia, liktai skle-

kad socialistai taip padarė. Ži
noma, policijos viršininkas tam 
patikėjo ir įpykęs uždarė pra
kalbas. Tiesa, policijos virši
ninkas sakė, jog jis uždarąs pra
kalbas tik dėlto, kad svetainė 
esanti neatsakanti. Bet jeigu tie 
judošiai nebūtų skundę, tai ne
būtų tas prakalbas uždarę. Nes 
lie patįs “artimo mylėtojai” bu
vo surengę ferus ir per visą sa
vaitę prieš tai, varė savo biznį 
toj pačioj svetainėj. Ir niekas 
jiems tą biznį neuždarė ir nesu
rado, kad svetainė ncteinkania.

Tie humbugo skelbėjai, ne- 
delto trukdo progresyviškąjį 
veikimą, kad jiems rūpėtų dar
bininkų gerovė, bet dėlto, kad 

. iems jau galutinai biznis smun
ka. — A. B. Vargšas. •

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”

Skaitydamas romaną Darbas, skaityto
jas pamatys, kaip žmogui pilnai apsišvietęs pa- 

\ •
daro iš pragaro rojų, kur paskui visi linksmai 
gyvena. Knyga turi 300 puslapių. Kaina 75c.

1840 So. Halsted St. Chicago, III.

Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

+a
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Antanas Garbauskis

INKVIZICIJA

38 metų amžiaus persiskyrė 
su šiuo pasauliu Birželio 2 d., 
1919 m. Paėjo iš Kauno gub., 
Vilkmergės pav., Budilių so
džiaus. Amerikoj išgyveno 1<2 
metų. Prigulėjo prie /laimų 
Lietuvių Am. Tautiško Kliubo.

Laidotuvės bus Birželio 5 d. 
iš namų, 3743 So. Emerald Avė. 
tiesiai į Tautiškas Kapines.

Visus gimines ir pažįstamus 
kviečiu dalyvauti laidotuvėse.

Moteris Ona Garbauskienė

Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA 1

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

jos randasi rinkinys
. MgįS&P rekordu ir dei- 

mantinė alata veltui.Blf Bes taipgi turime ke-
■liMMil letz augštos klesos 

phonografų, kuriuos
HHR rimiataL mes Pėduosime ui IĮ blle pasiūlytą kainą

Rulmnl I t£d ^®d rnes turime 
llMįjįlIl I pratuštinti vietą.

rXį j - —Bes taipgi turime - 
v lak—$650 p]flyer piano,

I Jį V garantuotą 10 metų - 
» .ir vartotą tik 8 savai- *

tęs, kurį mes parduosime ui $325. ‘ 
JEI GYVENATE UŽMIESTY J, MES .

I PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
į APŽIŪRĖTI, ši yra stebėtina pro

ga. Ateikite arba rašykite tuojaus.
! PHTSIUNČIAME Už DYKA.

WESTERN FURNITURE STORAGE 
2810 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vąj. Neda

liomis nuo 10 iki 4

AR ATPIRKIMAS
ŽMONIŲ nuo ŠĖTONO Ji

Labai žingeidi, su daug ji 
paveikslų knyga X

Apsimoka perskaityti 
kiekvienam

Kaina tik $1.25,

Galima gauti “Naujie
nų” Administracijoje.

1739 So. Halsted Street
Chicago, III.

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

Jeigu taip a- 
teikite pas Dr.

A. M. SMAB- 
GON, Optome- tristą, kuris 
per daug metų 
buvo L. Klein

Dept. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1401 S.o. Halsted St., 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su didžiausiai galimu atsar
gumu ir mažiausiu įkyrumu. O- 
fiso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
0:30 po pietų. Pčtn. ir Nedėl. nuo 
9 ryto iki 12:30 dieną. Subat. nuo 
12:30 dieną iki 9 vai. vak. Bes. o- 
fisas prie 3341 W. IGth St. dcl va
karų ir nedčl. pagal sutartį. Tel. 
Didysis ofisas Canal 222. Bes. 

ckvvell 6112.

DR. G. M. GLASER
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofbaa 
R Morgan 8L. kerti U M. 

Chicago, 111. 
SPECIALISTAS

Moteriškų ir Vyrišku 
Taipgi Chroniškų Ligi 

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

dėlinniis nuo 9—2 popiet 
Telpphone Yarda <17

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4712 So. Ashland Avė.

Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m. 
. Nedaliomis 10—12 a. m.

Phone Drover 7042 
Cicero office 

4847 W. 14th St
Vai. 1—4 p. m. Ned. nagai aut

Phone Cicero 5961 
Rezidencija 3336 W. 6Mh St.

Phone Prospect 8585

Telephone Boulevard 2160

DR. A. J. KARALIUS 
GYDYTOJAS IK CHIRURGAS 

VALANDOS: 0—12 ryto 
2—9 vakaro 

3303 S Morgan St, Chicago, III

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

ROSELAND-CH1CAGO. ILL.

Vyrišky Drapaną 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, vertes nuo $25 iki $85 dabar 
$5 ir augščiau. Kelnes nuo $1.50 I- 
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

Minykų 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.
“NAUJIENOS” 

1739 So. Halsted St. 
Chicago, Ui.
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ZRjl HIPIAI 0^5 kjl tariasi* bet svietas nežino tų niai siudčta viešose galerijose; 
™ ./< IJ <c f\ «/cil sutarčių. Argi slaptas sutartis teatrai atpiginti ir vaidcnimo

LITHUANIAN DAILY NEWS

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS

T«I«phon« Canal liM

Naujienos eina kasdiena, iiskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:

Oieagoje — pačtas % 
Mętms....................................86.00
Pusei meto...................   3.50
Trims mėnesiams .............. 1*85
Dviem mėnesiam .................. 1*45
Vienam mėnesiui .............  75

Oicafoja — per nešiotojas!
Viens kopija .................... ..
Savaitei .....................   J2
Mėnesiui .....................................  M

Suvienytose Veletljose, ne Olcagoj, 
pačtu:

Metma........ e...................  Bi.00
Pusei meto »•••«»»»«••••••• B.00
Trims mėnesiams.....................1.65
Dviem mėnesiam 1.25
Vienam mėnesini.......... ..............65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Truc translation filed wdh the post- 
master at Chicago, III. Jane I, 1919 
as re<]uire<i by the act of Oct. 6,1917

Prieš didžiųjų Europos karę 
kapitalistų laikniščiai rašydavo 
labai daug apie Mexikos šuny
bes ir betvarkę ir reikalavo, kad 
Suv. Valstijos padarytų ten tvar
kų. Karės laiku Mexikos šuny
bės ir betvarkė kažin kodėl už
sibaigė. Dabar, kada į Europa 
kariuomenės siųsti nebereikia, 
Me.vikoj nei šis ir tas pradeda 
darytis ir vėl kalbama, kad ar 
tik nereikės Suv. Valstijoms ten

Misteriški dalykai dedasi šia
me palaimintame kapitalistinia
me pasaulyje.

VVilsonas pata-

geleži ūkelius į jų savininkų kon
trolę nuo sausio L Vieniem ga
li išrodyt!, jog jis tai pataria ge
ležinkelių poliams pataikauda
mas, o kitiem gali rodytis, jog 
tai bus publikai pasitariiavimas. 
Kų prezidentas turėjo omenyj, 
jis tik pats žino, bet mes žino
me, kad laikymas ilgiau gele
žinkelių valdžios kontrolėj, kaip 
dabar ji yra, neša publikai blė- 
dį. Patarnavimas labai supra
stėjo, nelaimių skaitlius žymiai 
pasididino nuo to laiko, kaip 
valdžia paėmė geležinkelius 
kontroliuoti. Jie vistiek prigu
li trustams, trustams valdžia 
turi išmokėti prižadėtas sumas 
pinigų, turi taisyti geležinke-

tokioj tvarkoj ir stovyj, kaip 
buvo, kuomet valdžia ėmė kon
troliuoti. Suprantama, reikės 
sugrąžinti geresnėj tvarkoj ir 
stovyj, nes kitaip bus skundimai 
jr niik;i\javima|i. Prie !to, ge
ležinkelių trtistų apmokami 
žmonės, vadinami prezidentais, 
manažeriais ir kitaip, daro visų 
tvarkų, taip sakyt, valdo gele
žinkelius, ir tvarko taip, kaip 
trustas Hutų naudinga, ir kad 
da parodžius, jog po valdžios ko
ntrole patarnavimus ir kiti daly
kai yra prastesni, idant publika 
nenorėtų padaryti geležinkelius 
visuomenės savastimi.

Taigi reikia atskirti, kad ge
ležinkeliai, telephonai ir tele
grafai nėra publiška nuosavy
be ir publikos vedama, o yra 
tūlo skaitliai!* savininkų daiktu 
ir jų vedama, tik valdžios šiokųi- 
tokia kontrolė buvo aut jų uždė
ta laike karės.

padarius paskui galima bus 
tveri tautų lygų karės stabdy
mui? Juk jau pasirodė, kad ka-

kalavo Fiumo, Japonija šan- 
tungo ir 11. Juk tai vis slaptų su
tarčių vaisiai, kurie ir prie ka
rių veda.

kokybė pagerinta.
Žetnės dirbimas padaro vie

nintelį nuosavybės dokumentą; 
tatai smulkieji savininkai liko
si neliesti. Tik tie, kurie atsisa
kė dirbti visuomenei, nors jie 
gali dirbti — išnaudotojai ir tie 
kurie gyveno iš neužpelnytų į-

Tnie transkitlon filed with Ihc post- 
inaster at Chicago, III. Jane I, 1910 
ąs iequired by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios International Labo r

Sovietų rinkimuose bal. 7 d. 
komunistų partija apėmė visu 
šalį. Saiku buvo ‘‘vienas vieti
nis tarybininkas nuo 5(X) žmo
nių,” o kiekvienas išrinktas kan
didatas gavo vidutiniai 210 užra
šytų balsų. Tokiu būdu sovie
tine valdžia yra daugiau atsto- 
vinga negu Anglijos valdžia.INDIJA.

Pilnų pranešimą apie jiadėji- 
mą Indijoje, pavadintą “nepa
lyginamu niekur kitur pasaulio 
istorijoje,” nesenai surengė ir 
pagarsino Indijos kanadinis 
Bado Fondo Komitetas, kurio 
Kanados komercijos banko ve- bUnijQ< norė(lami panaikinti pri- 
dėjas, Dpnald A. (..aimneron yra verstinį mokėjimą laivų pirk- 
garbės kasininku. • Pranešimo jr kitiems 
sutrauką bal. 24 ir 26 dd. 
spaudė Torontoje 
“Globė,” “Mail

ARGENTINA.
Jūreiviai sutveria unijų.

Buenos Aires. — Visokių tau
tybių jūreiviai čia sutvėrė Jū
rinio Transporto Darbininkų

samdymo a- 
geniams už parupinimų darbo

1 imes ♦ jurdiviams ant laivų Buenos Ai- 
ir ‘Enipire • rcse, Įsiimtosios taisyklės yra 

Bet kaip tik jis spėjo pasirodyti, | Remtos taisyklėmis panašių
tuojaus valdžios jį nuslopino.

Formalis, dabar nuslopintas 
pranešimas išdalies skamba ši
taip:

“Baisus padėjimas visoj In
dijoj. Trisdešimts milijonų 
žmonių ]Su išmirė, o 150,()(K),- 
000 stovi ant bado krašto. Ba
das ir maras siaučia visur. Mir
tis skina savo aukas visoj šalyj. 
Dabartinis padėjimas yra nepa
lyginamas niekur 'kitur įmsau- 
lio istorijoje...

“Beturčiai suvalgė visa, ką 
turėjo ir tukstančių-tukstaučiai 
yra ne kuo dauginus kaip vaikš
čiojančiais grobiais. Padėjimas 
neapsakomai baisus."

“Miestai pilni sunykusių žmo
nių. Susinešimas sustojęs, kra-

organizacijų Suv. Valstijose, o 
alga nustatoma Amerikos pini
gais.

Jūrinius darbininkus galima 
gauti Buenos Airėse tik per Jū
rinio Transporto darbininkų li
nijų ir tokiedarbininkai nemoka 
už nuvežimų iki siuntimo už- 
veizdos ar laivo. Taisyklių pa
sarga VII sako: Amerikinis pir
ktinis jūreivis yrapd^nu 
delegatų. * 1

vietos

FRANCU A.
Katalikai ataisako dėtis. -

Paryžius. Į Nesenai katalikų 
darbininkų sindikato atstovai 
turėjo sueigą su Visuotinos Dar
bo Konfederacijos atstovais reL 
kale susivienijimo tų dviejų or-

vl i ganizacijų kovai darbininkų
“Jei pasaulio žmonės ir vai- liesimo rfolidąrumo pamatais, 

džios nepasiek ūbi ns tuojaus su- H^iliilikų delegatai atsisakė veik- 
teikti pagalbos Indijai, tai kiti H' pamatais, bet abi oigani- 
milijonai Anglijos valdinių iš- zacijos suliko veikli išvieno 
mirs ir pasaulis išsigąs išgirdęs klausimuose ašluonių valandų

- - - - - - ji dienos minimalės algos ir lygios
užmokesties vyrams ir mote- 
rims. ’

apie baisias savo lūkuriavimo i. 
sava m y lybės pasekmes.”

Po atsišaukimu padėta 29 pra
vardės tikėjimo, filantropijos ir 
komercijos įstaigų atstovų, ku
rie sudaro bado fondo komitetą.

Padėjimas Indijoje sunku su
prasti vidutiniam protui. Skai
čius žmonių išmirusių per pas
kutinius kelis mėnesius padaro 
vieną trečdalį visų Suv. Valsti
jų gyventojų. Prie jų reikia 
pridėti dar Indijos revoliucijos 
nelaimes, kur nesuskaitomos 
minios badu užmirusių ir pu
siau plikų vyrų, moterų ir vai
kų, apsiginklavusių vien bam- 
businėmis lazdomis pražuvo 
nuo anglų kulkasvaidžių. Angli
jos orlaiviai bombomis žudė 
juos iš viršaus; viename mieste, 
kaip laikraštis “London Hc- 
rald” paduoda, dvylika žmonių 
nuplakti viešame pleciuje už 
valdžios pranešimų įiimajlkinįi- 
mą; “London Times” už gcg. 9 
dienų praneša, kad net trylikos 
metų vaikutis Delhi’je buvo su
areštuotas ųž maištingus žo
džius ir užtai, kad jis pasakė, 
jog jis yra pasekėju didžiojo ne
veikiamo 
Gandhi.

pasipriešinimo vado

VENGRIJA.Kas čia yra: ar prezidento 
Wilsono 14-kos punktų tąikos 
konferencija nepaiso ar jis apie 
juos nepaiso, kad vis kitaip da
roma, negu jis skelbė? Juk jis 
reikalą VTr>atviros diplomatijos, 
o ne eldpĮos, tečiaus Paryžiuj 
viskas daroma slaptai ir net 
Amerikos kongresui neišduoda
mos tos slaptybės. Yra daromos 
slaptos sutartįs tarp Anglijos ir 
Japonijos, Francijos ir Anglijos čia algų, ką 'kabineto ministeris. 
ir net Suv. Valstijos apie kažin- ]

Belos Kūno nuveikimai.
Londoną5*, — Darbo kores-

siuntę įdomių žinių apie tai, kų 
yra nuveikusi socialistų valdžia 
Vengrijoje.

švietimas yra paliuosuotas ir 
mokytojai, net ir biedniausiose 
kaimų mokyklose, gauna ta pa-

KANADA.

Regina, Siask. — Politinė dar
bininkų organizacija, Reginos 
Darbo Partija drauge su darbi
ninkais Calgary’jc prisidėjo prie 
Vienos Didėsės Unijos ir atsi
metė nuo amatinės darbininkų 
organizavimo sistemos.

Viešbučių darbininkai atsi
meta nuo A. D. F.

Montreal. — Atmetę savo pir
mesni jį susidėjimų su Amerikos 
Darbo Federacija, dvi didelės 
valgyklų darbininkų unijos 
Montrcale susidėjo su tarptauti
ne viešbučių, valgyklų, kliubų ir 
valgių, gaminimo pramonės dur- 
darbininkų federacija, turinčia 
sėdybų Ncav Yorke.

Dvi unijos, viena virėjų, kita 
patarnautojų, nesenai atsiskyrė 
ir persiorganizavo kaipo viena 
pramoninė valgyklų darbininkų 
unija, priimdama pramoninio 
uinijizino principus. Šita nau

ja organizacija nubalsavo susi
dėti su federacija.

V. D. U. Konvencija birželyje.

Calgary, Altą. — Sentinien- 
inentas tverti Vienų Didžiųjų U- 
niją Kaųadoj,e taip sparčiai iš
siplėtė, kad birželio 4 dienų bus

sudarymui galutinių pienų tam 
judėjimui.

Reikia atsiminti, kad nesenai 
laikytame vakarinių valstijų 
darbininkų suvažiavime buvo 
nubalsuota paduoti visuotinam

nados unijų klausinių susidėji- darbų.’ 
mo su1 viena didžiąja pramonine 
organizacija. Dėlei šito balsa
vimo nuspręsta šaukti konven- 
cija birželyje; didele Ibuilsų di
džiuma parodo pritarimų tam 
sumanymui. Dar kelios unijos 
nedavė atsakymo, bet jos ma
ža tesveria nustatyme balsavi
mo pasekmių. Pakvietimas de
legatų kouvcncijon bus tuojaus 
pasiųstas ccntralinėms ir dist- 
riktinėms taryboms.
Montrealio straJkininkai gavo 

5 dienų savaitę.
Montreal, Que. -V Slraikas 

I,(X)0 darbininkų, kanadinės 
Car Foundry kompanijos fab
rike po kelių varžymosi dienų 
pasibaigė susilaikymu patinka
mu abiem pusėm.

Susitaikymas atsižymi dviem 
svarbiom ypatybėm, kolkas nau 
jom Mpnlryalio pramoniniame 
gyvenime. Yra sutikta ant pen
kių dienų savaitės ir priimta 
pienai artesniems santykiams 
tarp korporacijos ir jos darbi
ninkų per pramoninę tarybą 
kompanijoje, susidedančią iš 
darbininkų ir darbdavių atsto
vų.

Aukso veršis ir varpas.

(Feljetonėlis)

t

ir

Sąjunga, teisingiau 
ją vadovaujantis “bosai” jau 
prilipo liepto galų ir vargiai juo 
besugrįš algai... O jeigu ir suJ 
grįši, tai nenasui straksėjhnas tu
rės pasiliauti.

Taigi visi tie socialistai
sajungiečiai ir tie, kur dėl įsi
bėgėjusių “Jjosų” netaktingumo 
turėjo pasitraukti —, kuriems 
rupi stiprinimas socialistinio 
judėjimo šioj šalyj ir veikimas 
kartu su partija, jie dabar pri
valo gerai pagalvoti.

Kas daryti, kaip ir kada?
Pagalvokite! — Socialistas.

Persekiojami ateiviai 
išvažiuos.

Skaitytoju Balsai
[Už išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

Gcgužės pirmoji, ta tarptauti
nė darbo žmonių šventė, kurių 
Europos darbininkai paprastai 
didelėmis iškilmėmis švenčia, 
šiemet pamate, kaip Suv. Valsti
jose biauriai apsieinama su sve
tur gimusiais žmonėmis. Poli
cija, atstovaujanti “įstatymus ir 
tvarkų,” lenktynėmis ėjo su uni
formuotų kareivių ir jūreivių 
govėdomis savo besistengimu 
parodyti, kad ši šalis nebetinka 
gyveni save gerbiančiam sveti
mos dalies žmogui. Apie keturi 
šimtai kareivių užpuolė vengrų 
draugijos koncertų; reikalavo, 
kad butų griežiama The Star 
Spangled Banner, o uždraudė, 
kad nebūtų nė jokios vengrų nė 
vokidčių muzikos. Užpuolimų

Žydui yra ir liks žydais, 
tauta ir seniausia ir gudriausia, 
jšitų teisybę lakii gerai žino mu
sų brolis katalikas. šitai jam 

i pasako visi “padavimai iš raš
to švento”, kuriuos kiti žmonės 

pkadina žydų tautos pasakų rin
kiniui ir tt.

Taigi delei šito, kad žydų tau
ta yra senesnė negal būti jokios 
abejonės. O kuomet mes pripa
žįstame, kad ji yra senesne, tai 
neišvengiamai turime pripažin
ti ir kitų teisybę — kad jie gu
dresni.

Dabar pradėsime. Žydai dar 
negfimus Krist mokėjo iš
kirsti ytin suktų šposų. Pavyz
džiui kada didysai Mažiešius už
lipo ant augšto Shiojaus kalno 
atlaikyti svarbių konferenciją

Jų

šeftų”. Ir “broliai tautiečiai” 
jau tariasi. Kaip, girdi, bus, 
kad broliai žytlai nemoka Ketu- 
viškai? seime reikėsią kalbėti 
lik Vytauto kalba.

Tai yra labai sunki problema 
ir aš jų palieku išrišti patiems 
mano “broliams tautiečiams”.

Gvazdikas.

Revu Rėvai
Musų kairių kairiausi kairie

ji visuos kampuos rėkavo, kad 
reikių mest iš socialistų partijos 
ir lietuvių sąjungos visus tuos 
socialistus, kurie jų straksėji- 
mams nepritaria.

Bet išėjo atbulai: Socialistų 
partija ėmė ir nepripažino kai- 
rių-kairiųjų. Ir nors jų dar vi
sai neatstumė, o tik suspenda
vo, bet dabar tie kairių kairieji 
kelia gevalt, kad “sočiai-pa trio-

KUR MUSŲ “BOSAI” NU
VEDĖ L. S. SĄJUNGĄ.

Sąjunga tapo suspenduota. Ir 
nieko stebėtina. Savo dai'bais 
Sąjungos bosai aiškiausiai pri- 
mroele, kad jie jau senai palio

vė ‘būti socialistais,, socialistais 
rilnoj reikšmėj to žodžio. Sa

vo darbais jiile kenke*socialisti
niam judėjimui aplamai, o So- 
eialislų Partijai ypatingai. Tai
gi Partija turėjo jii'emš paša
lėti:

Bus gana!
Vadinas, kraštutinieji pasiekė 

galutinos krašlutinybės, pasiju-

pnilipo liepto galų.
Ne butų liek pikta, kad jie 

tik palįs, tie ekscentrikai, butų 
iš partijos išėję, bet dėl jų ne
takto turi nukentėti visa Sųjun-

Ir tai po to, kada tūlo rajono 
leidžiamus lapelis išdidžiai pa
sigyrė, kad partija jau patekus 
į jų rankas! Sulig tos patarlės: 
pažadėjo, bet neištesėjo...

Kur dabar* pasuks musų kra- 
šlutiniejiis tai dar pamatysime. 
Veikiausia bus taipi kad didis 
nueis pas praiuoniečius, kita — 
pas social-labor-partijiečius, o 
kuriems ir todvi organizaciji 
pasirodys perdaug dešinio* — 
jie galės sugrįžti ten, iš kur a- 
tėję...

lėliai” greitai užmirš duotus sa
vo bosams, prižadus ir sugrįžę į 
ten, “‘iš kur atėję”, jie prie pro
gos dargi pataikys sukelti buvu
siems vadams savo rųšies kat- 
zenjamjmerų....

Ir to galima laukti. Juk, ar 
maža šiandie yra tų kad’ais bu
vusių “karštų socialistų”, kurie t
miniai ugnia spjaudo' į socialistų 
skelbiamas idėjas ir stengiasi 
jas užgniaužti? Kas turi akis, 
kad jomis matyli, kas turi sme-

I %

genis kad protauti, tokiam vi
sa tai nepasjiiptis.

Bet to neveizint Sąjungos 
suspendavimas yra didelis smū
gis visam Amerikos lietuvių so
cialistiniam judėjimui. Visas

tas pradedant 1901-5 metais, 
žlunga. Dalbar prisieis visa 
tvarkyli išnaujo. Prisieis per
siorganizuoti, kad galėjus su-

susirinkimų; vyrai ir moterįs 
užgauliota ir apstumdyta.

Kareivių, užpuolimai buvo rū
pestingai suplenuoti ir įvykinti; 
policija vėl buvo iš nuovados di
riguojama. Matyt, Amerikos 
gyveninio viešpačiai tokių daly-

galėtų lengvai tat sustabdyti.

Bet, tegul viešpačiai pasi
džiaugia. Tie “foreigneriai” pa- 
sišalins. Jau dabar jie tūkstan
čiais. apleidžia šią šalį, o pada
ryti kų-tik tyrinėjimai parodo, 
kad kaip tik bus leista išvažiuo
ti, Europon žada grįžti nuo pen
kių iki dešimts milijonų ateivių, 
vyrų ir moterų. Daskutinysis 
gyventojų suskaitymas parodo, 
kad ateivių Suvienytose Valsti
jose yra beveik trylika ir pusė 
milijonų. Per ištisus dešimtme
čius tie žmonės dirbo sunkiau
sius darbus šioje šalyj, dabar 
jie rengiasi grįžti, iš kur atėję.

Kas tada bus?

O štai kas. Pasilikusieji čia 
darbininkai galės laikinai išsi
kovoti sau geresnių algų,. Bet 
čia tuojau samdytojai ims ga- 
benties iš pietų' negrus (kaip 
kad jie buvo pradėję daryt ka
rės laiku), o paskui ir kyniečius 
importuoti, kaip kad jie darė a- 
pie geni karte ankščiau.

Išvijimas milijonų ateivių rei
škia, galų gale dar didesnį Ame
rikos darbo žmonių pavergimų. 
Didės tironybė, augs despotiz
mas, iki gabaus kapitalizmas 
pats sau galų pasidarys.—Sco 11 
Nearing.

Laiškas Redakcijai

Gerh. Naujienų Redakcija:— 
Naujienų nr. 126 LSS. 119 kuo
pos valdyba paraše protestą 
p?ieš mane. Bet vieloj atsakyti 
pirma dar norėčiau, kad paaiš
kintų sekamų:

“FYoletaro Simus dėl mums 
nežinomų priežasčių yra savo 
rųšies fanatikas ir užsispyrėlis 
ir mes j® gailimės.”

Malonėsite paaiškinti ką tai 
reiškia? Kiek atsimenu, aš nuo 
tamstų nesu maldavęs ne kokios 
mielaširdystės. Tai ko-gi gaili
tės? X

Su pagarba,
— Proletaro Sūnūs.

grįžti partijon ir varyti tikrąjį' 
Privatiniai paveikslų rinki- nubalsavimui visų amatinių Ka- minių organizavimo ir švietimo

Skaitykite kr Piktinkite

su 1 ondžiumi, tai apsukrusai j fnį” paskelbę jiems “gorilos ka- 
Aronas sugalvojo (lygiai kaip 
dūli ar kad sugalvojo musų 
“broliai” tautiečiai) pasidirbti 
aukso veršį. Mat, godusis Are
nus norėjo padaryti gorų gešef
tų. Ir padarė. Tuoj buvo pas
tatyta toks aukuras (altorius), 
ant kurio tapo užrioglintas auk
so veršis ir prasidėjo biznis. 
Bėdini žydeliai netik turėjo nu
silenkt prieš Arono veršį, bet 
dėti jam aukų. Dėti ir tikėli, 
kad falip reikalinga visagalin
čiam Pondžiui.

Ir meldės žydeliai, ir dėjo au
kas, ir džiaugėsi gudrusis Aro- 
Wis geru 
nulipo nuo 
žiiešius, jis 
bolšeyiku: 
kuriame turėjo pralaimėti ir A- 
ronas ir jo veršis. 1__ _______

ir ardų partijoj vienybę!.

gešefliL l ik kada 
kalno ditksis Mai- 

pasirodė esąs tikru 
kilo didelis failas,

Bet Arono 
kad reikia 
Ir nors da- 

;ik gražus atminimas 
apie Aronų ir jo veršį, bet žyde
liai žino, kad gešeftų daryti ga
lima ir be veršio.

Kada Cook apskričio socialis
tų konferencijoj milijonierius 
Bross Lloyd pasakė: “Tegirt pa
ti konstitucija pasisaugo!” tai 
visi kairių kairieji! plojo, ir to
liau kas žingsnis laužė konsti
tucijų, principus, taisykles; o ka
da vienas dar kairesnis pasišoko 
ant vienos jau 25 metai priklau
sančios Socialistų Partijai .na
rės, ir riktelėjo jai: “Get out of 
here, you dirty Gerinau!”—kai
riųjų entuziazmui nebuvo ga
lo. Bet kada Illinois valstijos 
Socialistų Partijos komitetas 
paėmė, partijai tųmugotr, ap
skričio ofisų savo kontrolėm tai 
kairieji tuojau sušuko, kad tai 
esąs partijos konstitucijos lau-

i

i

pasinaudot proga.
;?»i telik aš tau duosiu veidan, tai gera ir 

dora, bet jei tu man — tai nedo
ra. . ‘ —x.

Tai žino ir musų “broliai tau
tiečiai”. Todėl ve — jie užsi
manė pamėgdžioti amžinos at
minties Aroną. Jie darosi di
delį didelį — varpų. Klausite, 
kodėl ne veršį? Well — todėl, 
kad nenor (urėti nesmagumo 
su “broliais” žydais. Juk Jcas 
gali užtikrini, kad koks nors A- 
*1'0110 sekei is nepradės ša Ali: 
‘‘Broliai, lietuviai tautiečiai — 
k: m jus apibrozdin it mano Aro 
nų?” Taigi nutarta padaryti 
didėlį varpą ir neauksinį, bet iš 
visai kitokio (nesakykite, kad 
pigesnio štopo.

Ale, kaip jums jau žinoma, 
lietuvių tauta yra jaunesnė už 
žydų, todėl “broliai tautiečiai? 
labai abejoja Iblegu jiems pavyk
sią padaryt tokį gi'šeftų, kaip 
kad darė gudrusis žydų tautos 
suims, Aronas. Mat, yra daug 
priežasčių, o svarbiausia tai ta, 
kad varpas tai ne veršis. Su 
veršiu galėtum apsieiti kur kas 
stebuklingiau. Pa v., į veršio 
pilvų (jei patinka — sakykite 
pilvelį* galėtum įstatyti gramo
fonų, kuris galėtų kalbėti ir pra
šyti aukų, himnus giedoti. O 
su varpd to nepadarysi. Už jį 
turės kalbėti patįs “broliai tau
tiečiai”. Bet jie, kaip jau ži
noma, yra sūnus daug jaunesnės 
tautos, lodei Aronui nė negalės

Rods bankieriaus Elias sve
tainė vis-a-vis kuhigų Draugo 
raštinės, o betgi apie sumušimų 
Bagočiaus tėvų marijonų orga- 

iiias nieko negirdėjo.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalas, kaip kriminatiikuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Burbom tt. 

HlLUUlyM*.
Jei. Central 4411
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Kas daryti? — Nelieka nieko 
kita, kaip pasikviesti “brolius

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatej 

Pirmas Floras 15c. Balkonas Ittf 
Prie šiy kainų prfekaitoma Ir 

1c ir 2c kariškos mokeatjii 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir S2-aa GATVES
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100^^3^31.00
BU jūsų

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

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

SUGRĮŠ JUMS ATGAL.
Prisiųskite $1.00 ir pilną jusų 
antrašą, o mes atspausdinsime 
109 konvertų, ir tuojaus prisiu
sime jums.

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street

Chicago, III.
••a1 M^rjaAra-i'M'iinri-ĮB'Mr1 iij
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. Montvid
CHICAGO

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washington St., Moraliai! Ficld Annex, 18 flioras, Suite
l’hone Central 3362. Valandos: 10 iki 12

1739 So. Halsted St. P h o ne Canal 4626
Valandos: 6 iki 8 vakare 

Rezidencijos telefonas West 6126
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CKICIgO, III.

MES MYLIME 
SVEIKUS ĮMONES.

Lietuvių Rateliuose
BRIDGEPORT

Kiekvienasl uiyli sveikus žmo
nes, kurie esu stiprus ir niekuo
met nesiskundžia.

Jus galite apie juos kalbėti ir 
jiems pavydėti jų sveikumo, 
gražumo, bet neužmirškite ir a- 
pie save. Jus galite ir būti svei
kas ir stiprus priduodant savo 
kraujui ir muskulams reikalin
go maisto, nes jeigu jūsų krau
jas ir kaulai neturi reikalingo 
maisto jus negalite būti sveikas, 
tas vaisias yra Partoglory.

Ką šv. Mateušo Apaštalo 
Draugija nutarė.

Lietuviška Draugystė Šv. Ma- 
leušo Apaštalo Prie Parapijos

Nutarta vienbalsiai

- Nutarta vienbalsiai

buvo tikros ar netikros, jos davė 
naujo darbo visokiems šnipams 
ir besųžinėliams žmones perse
kioti ir juos kankinti.

šitas “bombas” ir policijos 
veikimų labai teisingai a|>ijjudi
na socialistas J. E. Ferguson. 
Biųjorlerio jMiklaustasi, ar tai ne 
socialistai Įsidėję tas bombas, 
jis atsakė: 1

“Šitų gazdinimų bombomis 
greičiausiai surengė tie patįs 
žmones, 1
nės Dienos pasaką apie bolnbas. 
Visas tas dalykas tai tik prasi
manymas. Ar m<es girdime kų 
apie gegužinės t-------------------
ir mes negirdėjome kad kas bu
tų jas tyrinėjęs. Ir mes taip-pilt 
pamatysime, kad jokių 
1)ombų nebuvo nei dtibar. Aš

Sako, kad muštynės iniciato
riai buvę — lenkai.

— PusbaČkls.

JOSEPHINE KADIR PO DVIE
JŲ METŲ ĄPSIVEDĖ SU 

JUOZU.

Birželio 6 dienų bus du metai 
kaip Josephiue Myers išsiėmė 
leidimų apsivesti su Juozapu

• ‘ "i tie patįs* Puidoku, bet lik užvakar ji ap- 
kurie pramanė Geguži- sivedė su juo pas teisėjų Shrri-

dan E. Fry. Teisėjas padarė 
pastabų, kad leidimas Įjerdaug 

tsuglamžytas, bet pamatęs, kad
dienos bombas? iis išduota 1017111., suprato, kad

kė savo niėiu^injĮ susirinkimų 
gegužės 31 ir padarė šitokių nu
tarimų:

Pirma
kad visi Draugijos nariai daly
vaus šeiminiame koncerte bir
želio 8, 1919.

Antra
aukoti iš Draugijos kasos 50 do
lerių Laisvės Varpui, kurs po
seimo bus pasiųstas Lietuvos bent tiik žinau, kad socialistai 
respublikai.

Ši draugija jau pirmiau auko
jo 375 dolerius Lietuvos laisvės 
reikalui ir pinigai pasiųsti Crn- 
traliniani Komitetui VVashingto- 
ne, D. C. [? R.]. Reikalui esant 
ji žada ir daugiau aukoti.

— Fr. K. Bakutis.

jų nedėjo.”
Ištikro paskutinėte boiribos 

greičiausiai bus toks pat prasi
manymas, kaip ir pirmesnėj! pa
saka apie jas. Bet svarbiausias 
dalykas yra tame, kati šitos pa
sakos duoda darbo šnipams.

kainuo- 
bu toliai

yni gr

MELROSE PARK.
KEPĖJŲ STRAIKAS PASIBAI

GĖ.

jis galėjo susidėvėti per tokį il
gų laikų.

VIEŠA RINKA ATSIDARYS 
NORTHSIDĖJ.

Birželio 12 dienų ties Arnlita- 
ge ir Mihvaukee av. Milvvaukee 
ir Armitagc avė. biznierių aso
ciacija atidaris viešų rinkų. Tū
lų laikų šita organizacija darė 
išmėginimų ir atrado, kad šita 
idčja duoda geras pasekmes.

DAKTARAS IŠVADINĘS J! 16 
METŲ VAIKU*.

Šitai Kur Sveikatos
Šaltinis, lai Snltilc Stomick Bit- f” 

toris, jis i»)«nc išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgą laiką mane kankino 
nesmagumas, nevirinimas vidurių ir 
dispepsijos, negalėdavau valgyti, 
taipgi ir tas suvalgytas mai
stas neidavo 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 Sahite Bit 
tori pradėjau naudoti į trumpą lai
ką palikau laimingas, viduriai dir
ba laba gerai, paliko smagu ir leng
va, muskulai išaugo stori ir kieti. 
Dabar aš jaučiuos laimingai ir ve
liju visiems, katrie norit būti tvir
ti ir laimingi, tai naudokit Salutc 
Stomick Bitteris Kaina $1.50 

bonką, jo gali gauti aptiekose 
geresniuose saliunuose, o jeigu 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš 
lute Manufactur Co.

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

Tel. Boulevard 7351

Mes perkame Liberty BondM 
už pilną “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite | 
Atdara kasdien nuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
SubatoMis 9—9.
—... . ..

UŽ 
ir 

ten 
Sa-

III.

NeutsitikCkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjų!, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
![aliu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
urna akinius tikrai. Darbą Bl
iekų belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAM 

IMI So. Akhland Avo^ Chieage, 
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, virš Platt’o aptiekus 
Timykits | mano parašą 

Valandoj nuo 9-tos vai ryto Iki 
• vai. vakaro. Nedėliojo nuo • 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

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

I Dr. A. R. BlumeM

kienėSt, Jurgio Melulio, Jono 
Kcršlilio.

Visli čia suminėti asmens pra
šomi kreiptis į p. Paul Pilkį, 
729 W. 18 gatvėj, ir atsiimt 
jums priklausančius pinigus-če- 
kius. Priešingai pinigus pasi
ims savo žinion federalė val
džia, Washingtono.”

AKIŲ SPECIALISTAS 
•Akie Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą, 

lies vartotam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. T- 
patinga domu at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S, Ashland av. kamp. 47 a| 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487,

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias j sveikatą.
Sveikata turi kelis įimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik 12.00 su 
prisiūti timU.

Užsisakydami ir pinigui sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”, 
1739 S. Halsted st., Chicago, Iii.

Waltcr R. Matbison, 3129 Ful- 
berlon avė. patraukė tieson Drų 
W. II. Raasch’ų už paviliojimų 
jo pačios F ra neės Loehr Matbi- 
son ir reikalauja atlyginimo 
$25,000. Pa viliojimas buvęs ta
me, kad daktaras pasakęs jai, 
jog jos vyro protas yra 16 metų 
vaiko protu.

Kepėjų straikas pasib;iig6. Va- 
| kar įm) pietų liko užtvirtinta su- 

Birželio 2 dieiuj kaip 5 vai. j Kepėjui padarė daug nu- 

po pietų ant penkioliktos gat
vėj traukinys mirtinai suvažine- 

Melrose Par
ke jau ne pirmas šitoks atsiti
kimas. — D. Ąhelik.

Nelaimė.

kių elementų kurie yra reika
lingi dėl subudavojimo jūsų silp 
no kimo. Yru’ vaistas kuris lin
ksi dėl suaugusių ir vaikų, bet 
geriausias yra dėl senų žmonių.

Jeigu tu nesijauti gerai ir esi 
nusil|»ęs, tavo energija prapuo
lus, tavo sveikata mažta, esi su
sinervavęs, tuomrt tau tikrai 
reikia visiems gerai žinomo ė- 
lixir Partoglory, kuris subuda- 
voja žmogaus kimų naturališku 
būdu. Tukstančiai mėgino jį 
vartoti ir buvo užganėdinti. Pa
mėgink. Vienas butelis 
įsi vienas doleris; šeši 
liktai $5.00.

Ar tavo virškinimas 
ras ?

Jeigu ne, tai tavo viduriai 
dirba gėrai, nevirškinimas, gal-1 jo tūlų J. Smithų. 
vos skaudėjimas neturėjimas a- 
jietito valgyti baltas liežuvis, blo 
gas kvapas iš burnos, tai tau 
būtinai reikia vartoti saldaines 
Partola, kurių suvalgysi 3 prieš 
einant gulti.

PartolB yra švarus ir gvaran- 
tuojanias, kuris 
kraujų, ir sutaisys 
taip kaip reikia. Partola pra
šalina visus vidurių negerumus 
tuojaus (|)er naktį). Del savo 
gerumo Partola tapo aĮ)dovano- 
ta /iii auksiniais medaliais Eu- 
ropoj. Didelė dėžutė kainuoja 
tiktai $1.00.

Laiškus ir Money Orderius 
reikia siųsti tiesiai į

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė., Dept. L., 1.

New York. (G-85)

ne-

jusų

NAUJO DARBO TVARKOS 
“ŽIŪRĖTOJAMS'*.

Vakar Chicagos visos polici-

sih Idimų, l>et ir iškurnėjo dhu- 
gi lį reikalavimų.

Vienu pi'rimdinių reikalavi
mų buvo panaikinimas naktinio 
darbe*— nuo 11 Vai. nakties iki 
5 vai. ryto. Šitas dalykas buvo 
ilgai ginčijamas. Darbininkai 
reikalavo dvigubos mokesties; 
darbdaviai sliulė 15 centų valan
dai dauginus. Ant galo darbiniu-

SURIŠO MERGINĄ IR PAVO
GĖ $2.400.

Nemokami klerikalu 
. užtarėjai.

jos jiegos išsijuosę jieškojo Hiiti'ko ant 20 centų valandai 
šaus. Tokiu bildu jie už nok

inus stabdė “įtariamai” atrodau • 1>»! <*‘irba gaus nuo 85 iki) 89 cen 
čius žmonės, perkratinėjo jų ne- 1Ų valandai.
šamus pundelius, žodžiu, gaudė 
liotnbi įlinkus.

laikraščiai vėl pranešė apie spro 
gilsiąs bombas keliose vietose, 
šį sykį padėtas pas valdžios vir
šininkų namus. Ar tos luikraš- 
ėių aprašytos bombos buvo tik-j kepėjų gvĮš prie darbo ir apie 
ros, lik tokios pat, 'kaip ir anos 
surengtos prieš Gegužinę darbi
ninkų šventę, nežinia. Bet ar jos

jūsų vidurius i narcbislų ir (bombų: krėtė na-jvir^
___  ....... »»:*__ I tini

Kepėjai gavo $2 į savaitę dau- 
Mat rj’tnietiniuiĮM»au algos ir trumpesnes valan

das; jie pirmiau diirijb po 81/* ir 
9 valandas, o dabar dirbs į>o 8 
valandas.

Straikui pasibaigus apie 1500

tiek pat duonos išvežioto jų.

AREŠTAVIMAS BE VARANTO.

Mildred Rosenfeld, 19 metų 
tarnavo pas Clias H. Todd, 9023 
Houston avė., South Chicago. 
Užvakar jai prosijant virtuvėn 
įėjęs vagis, pagrūmojęs jai tylė
ti, surišo jai rankas užrišo bur
nų chloformuola skepečiuke, su
rišo kojas kaklaraišiu ir pagul
dęs jų be sųmonės svečių kam
baryje, atplėšė saugiųjų šėpų ir 
išėmė brangenybių už $2,000 ir 
$100 laisvės paskolomis. Kada

f J»

ji atsipeikėjo, prislinko prifc 
vandeninės dunos ir pabarški-

Tie Chicagos klerikalai, ku
rių pasidarbavimu ainiais buvo 
sumuštas adv. F. J. Bagočius ir 
dar keliatas žmonių, turi nemo
kamų užtarėjų iš Chicagos tau-

Toliau

už gegužės 31 dienų teikėsi pa
skelbti sekamų žinių: “F. J. 
Bagočius gavo mušti.
“aiškinama” priežastįs, būtent:
dėl ko jis “gavo mušti.” Jos esu ! • ftokios:

“Ketvcrgo vakare Į). Elijo- 
šiaus svetainėje buvo surengtos 
laisvaniauilų federacijos prakal
bos. Kalbėjo F. J. Bagočius.

1739 S. Kalstė*

Dr. D. J. BAGOČIUS 
Lietuvis Gydytojas Ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Ava.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 142, 

Vai. t 9 ryto iki 11 d.
2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

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

mai trumpų laikų. Mes taipgi prirengsime jus j kolegijų ir uni
versitetų. Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimų. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 North Robey Street, Arli Milwaukee Avenue

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

3511-16 W. 12th ST.
Art{ St. Louis Avė. 

CHICAGO, 1LL.

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
. Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokius ligas naujausia metodu su pugelba naujausių 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 1E dieną ir nuo 4 iki 8 vai. vak.

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

Miesto skundavedis Harry B. 
Miller vakar padarė didelį “at- 
ra ’ima” — kad policistas gali a- 
reštuoti be varanto, jei jis pats 
mato prasižengimų. Pono Mille- 
rio išvedimas yra toks: Varau tas 
nėra niekas daugiau, kaip šmote 
lis popieros, kuris leidžia atves
ti tam tikrų asmenį tieson, o ka

dangi policistas yra įstatymu pri 
pažintas viršininkas, tai jis turi 
tokių jau galia, kokia yra popie
ros Šmotelyje, vadinamame va
ranti!.

.Jo išaiškinimas patiko vyriau
sybės galvoms ir jos šiandien 
susieis aptarti tik techninę to 
klausimo pusę ir po to visas ke
blumas bfts prašalintas. Kiek
vienas bedarbis policisto akyse 
galės Indi bonias, o bomas—pik- 
tadnris ir jam visuomet bus pro
ga imli už apikaklės kiekvienų 
bedarbį, kiekvienų straikininkų, 
arba kų nebūk, jei jis “matys” 
prasiži ilgimų.

Iš pradžių kalba buvo maž
daug rimta ir publika ramiai 
užsilaikė. Paskui kalbėtojas už- 

; ant sakra-mis į jų pašaukė kaimynę, kuri sipUolc ant tikybos; a 
atėjusi jų paliuosavo. Kadangi i menių, pajuokė tikybines apci- 
mergina lik mėntio/laiko kaip !gUS Įr įį. Publika Įiradėjo neri- 
ten tarnavo, tai šeimininkai! mauti, būt Bagočius vis tęsė su
metė įtarimų ant jos ir ji dabar 
laikoma policijos stotyj.

SUSIMUŠĖ GATVEKARIAI.

Kelios dešimtįs žmonių vakar 
tapo sužeista nuo sudužusių, 

Ištikiu, kuomet 69 gatvės gatve- 
karis įbėgo atidarytai) išsuki^ 
man lies Western avė. ir susi
mušė su karu einančiu į rytus. 
Abu karai buvo pilni žmonių, 
bet sunkiai neivienas nesužeis
ta. Manoma, kad išsukimas vei
kiantis automatiniai, buvo susi-

ATSIIMKITE PINIGUS.

Seni Laikraščiai
Gražiai sulankstyti 

’ ir surišti.
Po 1 c. svaras

NAUJIENOS
1739 So. Halsted Street, Chicago

Ir pagalios — žiburiai buvo už- 
gęsinti netik svetainėj, o visame 
name. 'Tatai kiekvienam t,ali 
būt aišku kur čia, šuo pakastas...

Juodašimčiai norėjo padaryti 
užpuolimų ir sumušti kalbėtojų, 

j j ir jie atliko savo žulikiškų darbų 
sulig gerai apskaitliuoto pieno.

vo kalbų.
“Tik staiga užgęso žiburiai ir 

iš svetaines kas tai sviedė kresc 
į Bagociu, ir jį parmušė. Gi ki
tas vyras šoko ant estrados ir

Tclephona Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chkago J

VALANDOS; Kuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

Aš esmi speciali** 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
s gydymu.

Pritukau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M. 0.
35 So. Dearborn St 

(IjKnpas Monroe) .

LENKŲ-ŽYDŲ KIVIRČAI.

Buvusių Miko Tananevičiaus 
banko depozitorių domai mus 
prašo paskelbti sekamų:

“Po to, kada tapo užbaigta 
reikalai siu užsidariusiu Miko 
Tanancvnčiatųs banku pas tiUis-

Lcnkų-žydų santykiai darosi 
labai įtempti ir čia, Amerikoj. 
Užtai, kad žydai drįso protestuo
ti prieš lenkų šovinistų surcng-

Kambarys 307. z-yj •

VALANDOS 9 iki 8 .LhiC/KZO
Nedaliomis 10 iki L

jo savim nebetverti. Pav., pra
eitų paiiedėlios vakarų Douglas 
Parke ištiko atviras susirėmi
mas tarp žydų ir lenkų. Keliatas 
asmenų, iš abiejų pusių, gavo 
gerokai' apslumdyt, o dvi lenkės 

į buvo įstumtos į vandenį. Veikiai

“Tos prakalbos nors buvo ant 
Town of Lake, bet galima buvo 
pastebėti, kad jose buvo dau
giau publikos iš kilų miesto da
lių.’*

Ir taip — kas sakynys, lai 
naujas prasimanymas, naujus 
pateisinimas klerikalų žulikys- 
tės. Tautininkų lapo bendra
darbis stengiasi “išaiškinti” da
lykų taip, kad šitas juodašimti
škas užpuolimas buvęs iššauk
tas paties kalbėtojo. Girdi, jis 
užsipuolęs “ant tikybos, ant sa
kramentų,” jis pajuokęs “tiky
bines apeigas” 'ir ve—publika 
pradėjus nerimauti ir galų-gale 
užpuolė ant paties kalbėtojo.

Tai yra sužinus ir biatirus 
melas! Jisai nedaro garbės nė 
tam, kuris jį sugalvojo, nė pa
čiam tautininkų lapui. Faktas 
yra toks, kad užpuolimas buvo 
suplenuotas išanksto ir už sve
tainės durų ir kad svetainėj jo
kio nerimavimo nebuvo! Žmo
nės ramiai klausėsi ir dažnai 
pertraukdavo kalbėtojų triukš
mingais aplodismentais.' Paga
lios, patįs užpuolikai, kurie 
įėjo svetainėn keliom minutėm 
prieš užgesinimų žiburių taip
jau užsilaikė kuoramiausia ir tik

rių čekiai: Liudviikietės, Martic- 
jaus Arčiu no, Izidoriaus Wals- 
kio, Heten Krių)šaM, Frank KaU- 
bo', Mykolo Karzo, Antaninos 
Kazakevič, Joseph Jastrzewskio, 
Mikolinos Garaliavos, Kleofo 
Burbiškio, Kastanto Barovskio, 
Tarno Chingo, J. J. Angėrio, Ka
zimiero Andrijono, Aniclės Sta- 
siuflis, (Taino Szczuczasz ;(?), 
Willem iJameikos, Jono Gri
ciaus, Wm. Aluuno, Z. Zomle- 
ckitės, I). ZclanavičiikuiH, Valio 
Linkio, Marės Jakutienės, Vin-
co šiinikaus, Petro Paulikonio, tada, kai užgęso žiburiai, jie šo-'.troliai ne.i: kabulėse 4“ ’ 
Jurgio Norkaus, Marcelės Laba- ko išpildyt jiems duotų įsakymų, o ir be jų. — Gettlų Dėdė.

šimtiško darbo kaltininku buvęs 
pats kalbėtojas gali lik sužinus 
apsimetėlis, kitais žodžiais — 
nemokamas klerikalų užtarėjas.

Bet tas tautininkų lapo ben
dradarbis kartu pasirodo savo 
rųšies neišmanėliu. Jis, pav., 
sako, kar užgesus žiburiams 
“kas tai sviedė į Bagoorų,” o 

, “kitas vyras šokohint /estrados 
ir kumščia pradėjo mušti gulin
tį kalbėtojų.” Kresės ten nieks 
nusviedė, bet kaij) jisai galėjo 
sumnlyt tų “kitų vyrų” [jeigu 
pats nedalyvavo tame užpuoli
me], kuris šoko ant estrados ir 
panaudojo tik kumščių? Kaip?

Pagalios, tautininkų lapo ben
dradarbis nori įkalbėti, kad Ba- 
gočiaus Įjrakalbų pasiklausyt 
buvę susirinkę žmonės “iš ki
tų miesto dalių’7. Tai, mato
ma, daryta dviem tikslais. Pir 
ma, kad nukreipus žmonių 
skaitytojų domų nuo niekšiško 
“oleikos” klerikalų darbo; antra, 
kad parodžius jiems, jogei “olei- 
kiečiai” visiškai neįdomavo Jo
mis laisvaman'jų prakalbomis.

Tai šitaip užtaria juodašim
tiškų klerikalų žygį Morganstry- 
čio tautininkų lapo bendradar
bis; tai šitaip gelbsti jam ir pat
sai tautininkų lapas. Pažangio
ji Amerikos lietuvių visuomenė 
Įšiloturėtų nvujimcšti Pasak 
tos patarlės — “meška su lokiu 
abudu lokiu.” Klerikalai ir at
žagarei viej i tautininkai yra

DR. M. HERZMAN
iš RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs Rydytojap, chirurgą.- 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tfa 
Bt/netoii Pisk 8t.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, tr 
6-8 vakarais. Telephone Canal 8110, 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS! 8 0 ryto, tiktai.

Rez. 983 S Ashjand Blvd, Chicago 
Telephone Hayniarkct 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 9G93 

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

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos aae S iki 11

Iš ryto ir nuo 7 Iki I vąL vak. 
>325 So. Htlstęd SU CaleagO.

Dr. M T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

Gydytojai Ir Chirurgą*
1757 W. 4T St. ClPeago, DL 

Ofiso Tel. Boulevard 1M 
Rez Tel Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIcl)flliwlcz
Baigusi Akušerijos ko
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijois 
hospitalėse ir Pasek
mingai patarnauji, 

prie gimdymo. Duodu 
rodą visokiose ligose

3113 So Halsted Str 
(Ant antrų lubfc) 

Cliicago
Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėl/ vak
—A - - ’ ■■ -t   ___

tą peštukų suareštavo.

.......*“ .

SKAITYKIT IR PLATINKIT
“NAUJIENAS” z
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URIeago,
PRANEŠIMAS 

Dr. M L BOZINZH, 
Lietuvis

Perkėlė savo biurą iš 845 Milwau_ 
kee Avė., kur buvo laike 24 metų, 
Dabar bus 0rie 700 N Ashland Avė., 
kampas Huron gatvės ant aptiekus

POLONI A PIIARMACY. Valandos 
tos pačios. Telefonas Haymarket 

5282,

ASMENŲ JlEšKOJIMAl REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEMĖ

Pranešimai

PAJI.SKAU savo draugo Petro 
Tvvaskos ir jo sesers Kalrynos, pa- 
ieina iš Kauno gub., Ukmergės pav., 
Pagaldono sodos. Aš paeinu iš Kau
no gub., UkiiM'rgės pav., Raguvos 
valsčiaus, Užunavežių sodžiaus, I 

melai atgal Petras gyveno Seschburg, 
, Pa. Jojo sesuo MeKees, Pa. Jie palis 
ar kas žinote meldžiu pranešti.

JOHN TAMAŠIUNAS, 
Harding W. Va., Box N.

REIKAI.INGA operuotojų vyriš
kų arba moteriškų prityrusiu prie 
m jonų ir apsiaustų. Pastovus darbas 
visų melų. Atsišaukiu luojaus.

COHEN BROS.
565 \VesF 12th St., Chieago.

REIKALINGA moteris, darbas pa
stovus, gera mokestis. Atsišaukite, 
National I <*ed Co., 900 YV. 18th St., 
Chieago, III.

FARMA KARMA.

Pantaba atstunčiantjema draugijų 
pranešimus: — 

Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi butiniu aut 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardų-pavarde ir adresų 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra. 
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
milingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti

— Redakcija

PAJIEŠKAU pusbrolio Antano Ja- 
snlevvičinus. Apie du metu atgal «y- 

į veno Dutpiesne, Pa. dabar girdėjau 
'kad gyvena Cleveland, (Ibio. Meld
žiu atsišaukti arba kas jį pažįstate, 
malonėkite pranešti.

5845 Eorsvaril Avė., Pillsburgh, Pa.

JIEŠKO DARBO
Pajieškau darbo už šoferį ant trū

ko, prie buėernės ar pakarnei ar 
tam pamišei ir pats susitaisau ma
šina

HEIKALINGA merginų arba mo
terų prie Singerio siuvamu mašinų 
Gera mokestis. Pastovus darbas.

ERO MFG. CO., 
700 \Vesl 22nd St., Chieago.

AUTOMOBILIAI
KAS TURITE ant pardavimo gerų 

automobilių nesudaužytų 5 arba 7 
pasažierių, arba 1 tono Fordo trokų, 
atsišaukite 12 vai. dienų.
19P9 So. Halsted St., Tel. ('anai 3605 

Joe. \V. j bučernę.

Cicero. — LSS. 138 kp. susirinki
mas bus seredoj. birželio 4 d., Grigą 
laičio svet, 1837 YV. 14 gat. Pradi'a 
7:30 vai. vakare. Draugai ir draugės, 
malonėkite visi ateiti, nes bus svar
stoma daug svarbių reikalų.

— Organizatorius.

D. PETRAVIČIA, 
2943 So. Halsted St„ Chieago, III,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon kambarys 

dviem. Elektros šviesa, maudynė, 
Į Atsišaukite greitai. Antras iiugštas

Parsiduoda pirmos klesos auto
mobilius 1018, 7 pasažiriu, mažai 
važinėtas, atrodo kai)) naujas, par
aduosiu pigiai ar mainau ant loto, 
jeigu neturi lota, parduosiu ant leng
vų išmokčjimd.

P. SIRUMSKY, 
3346 So. Halsted St. Chieago, III.

/ »

Jeigu jus norite pasidaryti sau na
mą ir būti neprigulmingu pirkite 
farmą Lietuvių kolonijoje ‘‘YTlnosz” 
Vilas paviete, YVisconsin. Jei^u jus 
pirksite ten sau farmą jus pukšite 
nuo savininko, bet ne nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,000 
akrų žemės, ir paskyrėme 5,000 ak
rų vien tik lietuviams dėl kolonijos, 
ir paskyrėme Kazimierų Gadliauską 

\ kaipo Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yru mums pagelbėt i.

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

lengvų išmokėjimų.
Jus galite pirkti farmą kokio dy

džio jus norite, 10, 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 
farmerių, rašykite mums lietuviškai 
dėl platesnių žinių.

SANBORN COMPANY, 
Eagle River. YVisconsin.

,h, MOKYKLOS

HA5TER 5Y5TEP1
Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų

Musų sistema ir ypatiSkns mokini 
mas padarys jus žinovu i trump* 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpi no designing ir siuvinv 
skyrius ,kur mes suteiksime plakti/ 
ką patyrimą kuomet jus mokysite.’

Elektra varomos mašinos mušt 
siuvimo skyriuose

Jus esate užkviečiaini aplankyti i> 
pamatyti musų mokyklų bile laiku- 
dieną ir vakarais Ir gauti speciali* 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mi< 
rą — bile stailės arba dvdžin. iš b> 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kaanlcka. Perdėtinis 
190 N. STATE STREET, CH1CAGO

Kampas Lake St. ant 4 lubų

LMPS. 9 tos kp. choro repeticija, ’š priekio, 
vadovaujant P. Gugienei, bus sere- 3203 So. Halsted St., 
doj. birželio 4, Mark YY’hile S. svet- -_______ _ _ ____

Chieago.

/PARSIDUODA automobilius nau
jos mados, Roadsteris, dviem ar 
trims ypatoms sėdėt labai pigiai. At
sišaukite kiekvieni) dieni) nuo 1:30 
pų pietų.

Halsted ir 29 gat. Visos choristės; REIKIA DARBININKŲ .... • -..- I..: 1—: .= o ..... . !------ :----- -------------------------------- '1648 YV. Division St.malonėkite atvykti lygiai 8 vak va 
kare. — F. S. K

Chieago

Sereda, Birželio 4 d., 1919
_J-L!___________.»_■ ....j-A-J.■ J? '

DRAUGIJOS E X T R A
LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAftELPINIO KLIUBO.

Valdyba 1919 metams:
N. YVilimaitis, pirmininkas

3154 Douglas Blvd. 
Juozapas Užubalis, pirm, pagelb.

2911 YV. Adams 
Fabijonas Stri.Ško, nut rašt., 

4255 Rjchmond 
Vincentas Manikas, Fin. rašt.

2839 YV 40th 
Mykolas Kaziunas, iždin.

3959 W. 161b 
Susirinkimai būna kas antra nedcl- 
<licnį kiekvieno mėnesio, 1 vai. po 
pietų, John Engei Svet., 3720 VV 
Harrison St.

St.

st.

St.

st.

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain pulpas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiuįišdirbu visokius sto
gus ir visokius niekinius darbus.

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

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

■nd Shecl .Metai Worka
2106 W, 24th M Tel Canal 4802

Wes» Pullman — \Vest Pullmano 
Lietuviško Pašclpinio KMubo ?nė-1 
nesinis susirinkimas ivyks pėtny- 
čioj. 6 d. birželio, Lietuviu Svet., 

lalsted St. Pradžia 7:30 
Draugai, visi malonėkite 
nes turim laug svarbių
— Sekr. S. Tilvikas.

vai. vak. 
atsilank\ ti, 
reikalų.

Chieagoa Liet. Kriaučių Kliuho 
Sav. Paš. pusmetinis susirinkimas i- 
vyks seredoj. 4 d. b»rž. 7:30 vai. 
vak. Liuosybės svet. 1822 YVabansia

Draugai <r draugės malonėkite 
atsilankyti laiku.

Taipgi norintiejie prisirašyti į 
Kliubų dar turite paskutinę progų 
šiame susirinkime įstoti už 1 dol.

— Valdyba.

Burside. — Seredoj, birželio 4 d., 
J. Marcinkevičiaus svetainėj įvyks 
svarbus susirinkimas. Pradžia 8 
v. v. Visi, kur praeitose prakalbo
se išpildėl blankas, malonėsite su
sirinkt. — Org D. K. Sabaliauskas

Brighton Park. — LSS. 174 kp. 
pusmetinis susirinkimas bus sere

doj, birželio 4 d., kaip 7:30 vai. vak. 
T. Maženio svet., 3834 So. Kedzie 
avė. Yra daug svarbių reikalų, todėl 
malonėkite būti laiku.

> -+J. Baltuškis.

KenMington. — Vaikų draugi lėlės 
“Ateities Žiedo” (|M) globa LMPS. 
67 ki>? lietuvių kalbos mokyklos už- 
l> *iximo vakarėlis su programų bus 
seredoj. bi' želio I d., Stančiko sv« t., 
L<':5 F. 1151h St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Programas susidės iš prakal
bos, dell.milicijų, duetų, vaikų choro 
i: M Užprašome visus atsilankvti ir 
nesis ėluoti. — Komitetas.

Harvey, III. — SLA. 289 kuona 
laikys mėnesinį susirinkimų ket
verge, birželio 5, kaip 7:30 v. vak., 
G. A. G’iruckio svet.. 15630 Hal’tod 

Visi nariai malonėkite susi
nės y *a svarbių reikalu tar-

— K. Kazanauskas, Org.
rinkti, 
ti.

22 kp. mėnesinis isuf»»rir’’rfi-LSS.
m”s ketverge, birželio 5. 8 v. 
vak. Meldažio svetainėj. Visi vi
riai kviečiami atvykti. Yra svar. 
bių reikalų tarti. — Al. Zelba, organ.

West Pullman.
I-a viii i 
reHo.jo 
talnėjr 
<Iž;.i 7:30
kviečiami

11(946 So. Ilidst 
vai. vak. 
atsilankyt. —

''•d st. Pra-
Visl draugai

Komitetas.

T SS. .37 
b'rže’in 4

kuona rengia 
d. Malinausko

prakalbas. 
sve». 1813 

Pradžių 7:30 vai.
vakare.

Kalbės geriausi kalbėtojai.
—• Komisija.

Cicero — Liet. Impruvement Kliu 
ho susirinkimas bus š<*mdie. birže
lio 4. L Neffo svetainėje kam»'i»s 49 
Avė. ir 15 gatvės. Pradžia kaip 8 
vai. vakare. Visi namu ir lotų sa
vininkai kviečiami atsilankvti, n»*s 
turėsime aptarti labai svarbiu rei
kalų. — Rašt. .L Stankevičius.

Simano Daukanto Teatrališkos 
Jaunuomenės Kliuho mėnesinis «u- 
’-irirkimas i*jvvks nėtnyčioj, birže
lio 6. Apveizdos Dievo parapijinėj 
svetainėj. Pradžia 8 v. v. Nariai 
prašomi atsilankyti.

— Rašt. L J. Baubkus.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
Pajieškau pusbrolių:

Kazimiero Pnžeriukų, paeina iš 
va'kų gub., Marijampolės pav., 
vėrių kaimo. Girdėjau, kad su 
vu gyvena. Atsišaukite

Liudvisė Pranaičiukė, 
po vvrų Montvidienė.

569 W. 18th St., Chieago, III

REIKALINGA audėjų prie ranki
nių staklių. Mes mokame 33‘Xjc už 
‘ingrain’ ir 35c už ‘brussel”. Pasto
vus darbas visi) meta.

Ol-SON RUG CO., 
InOS YVest Monroe St., Chieago

REIKALINGAS apsukrus vaikinas 
kaipo partnerys į dantistų tabarato- 
rija, patyrimas nereikalingas, perą 
ateitis dėl gero vaikino. Užtikri
name, kad negali nieko prarasti, 
biznis •jau uždėtas, pelningas biznis 
‘ii’-'šfas su mokvkla. Del geresniu 
informacijų atsišaukite tarpe 4—7 
vai. vak. Room 202 — 802 \V. Ma- 
dison St., Chieago III.

RFIKAL-INGA merginų prie len- 
gv ) dirbtuvės darbo.

CHICAGO CURLED KAIP CO..
23J1 So. Paulina St., Chieago.

HEIKALINGA mergina arba mo
tei u prie siuvamų masinu. Pastovus 
dirbąs. Geriausia mokestis. Geriau
sios sąlygos.

ProgreHH Hat Mfg. Co-
910 West Jackson Blvd., ('hieago. 

l.tas floras.

REIKALINGA kepėjas pirmos ar
ba antros rankos. Gera mokestis

K. NEFFAS,
542 E. 43 st., Chieago, III.

REIKALINGA moterų indų plovė
jų.

HARRY BLOCK, 
1356 So. Halsted St., Chieago.

REIKALINGA moterų ir merginų 
ab“lnam darbui ir merginu patarna
vimui valtfomamjaine kambarvje.

PRESBYTERIAN IIOSPITAL 
1753 West Corigress St., Chieago.

REIKALAUJAME 
ANGLIAKASIŲ IR KROVĖJŲ

irGeri namai, su geru vandeniu 
elektros šviesomis, pitfi randa, di 

* daržai, gera ganykla dykai, 
įima g'invti karves, kiaules, ir 
las. Pavieniems vyrams geras na 
mas ir už.la’kvmas.

4 Musu kasyklos dirba kasdiena 
Mes turime ^ubi kasyklas 
ir giliai, su 3% iki 5 pėdu angli-

Mes nemokame nž kc’ione. Mes 
lininio visk;) nžlaikyinui gerų žmo
ni «. Geros darbo ir pragyvenimo 
sąlygos, ir nenorime tokios klesos 
žmonių kuri norėtų apmokėti kelio
nę.

Del nlatcsnių žinių ateikite arba 
rašyki**';

N'EW RIVFR COM.PANY,
Į MACDONALD, YV. VA,

(’.a

•invirš'ui

, REIKAI.INGA mųlderių dėl šil lo
mu ir virtuvės pečių, pastovus dar
bas visa meta, nuo šmotu darbas. At
sišaukite į Missouri Malleable Iron 
Co.. East St. Louis, III.

Brighton Park. — Lietuviu B'P’h- 
ton Park Politiško Pašelpinis Kliu- 
bas laikys savo priešmetinį susirin
kimų ketverge, birželio 5 d., P. YVin- 
gelevvskio svet., prie 4500 So. Tolman

1 ų pc.rmrl jin

Avė. Malonėki 
šiai susirinkti 
reikalų.

e visi kuoskaitlingiau- 
nes yra daug svarbių 

—< Valdyba.

| RI'IKAI IN( 
kvmn skuduri 
;"k3.* S< Lt Gir

A m) erų prie tv.ir-

,s S;., Clika-’o.

Juozapo ir $55 i mėnesi. kambarys ir valgis 
eina iš Su- ( b*./, || JIOTEL,

Ve
ta 51st and Coiuicll Chieago.

REIKIA duonkepio prie duonos 
11719 Michigan Avė., Chieago, III.

I’VJHŠKAU pisbroliu l'rlivo ir 
hi*-;) Druginių, pi*, rn iš Vilu/m. 
gtd*.. ’i i d.u pav.. ' !i( .ninku v d*- 

uis AkšhiYidnhi ki'i’ino. Pirm n.i ( 
gvveno Erie, Pa. Dabar. gir-1 
dėjau, jypun Chieago. III. Moi iziu • REIKALINGAS barzdaskulis su1- 
jų pačių atsišaukti arba kas žinote balomis po. pįetų ir nedėliomis iki 
pranešti ju adresus. 'pietų arba tik nedėliomis. Gera mo-

JONAS DRAGŪNAS, kestis." Darbas ant visados.
1739 So. Halsted St., Chieago, III. 670 YVcst 18tH St., Phone Canąl

REIKIA antrarankio duonkenio 
1 1749 Michigan Avė., ('hieago, III.

I--------------J-------------------- -----------

PARDAVIMUI
BIZNIERIŲ DOMAI!

PARDUODU pirmos klesos bučer- 
nę ir groserne su vieno augšto na
mu naujoje lietuvių apgyventoje vie
loje. Parduosiu už nebrangių kainų.

ANTON PRAZSKY,
2856 Emerald Avė., ('hieago

— KAS TURITE ant pardavimo se
nus (stalus bulėm grajyti) Taipgi 
perku iš saliunų visokius fistules — 
kaip tai Barus, zerkolus ir kitus ra
kandus kas turite ant pardavimo at
sišaukite pas mane, pirma negu par
duosi kam kitam. Atsišaukite 

MARTINAS BULIUS.
1610 YV. 51st St., Chieago. III.

PARDUODU geroje vieloje gro- 
sernę 2002 Canalport Avė. Apgy
venta lietuvių ir visokiu tautų. Ge
ras biznis. Kas norite Šitų vietų pū
sis! ubinkite.

RAKANDAI
TIKTAI SI MĖNESI

Už $60 nupirksi puikų tikros skil
ios seklyčios setų, vadotų tiktai 30 
dienų, vertas ?175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Mes taipgi turime visokių dlvonų. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME Už DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds.
VVESTERN FURNITURE STORAGE 

2810 W. Hprrison st.
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė- 

liomis nuo 10 iki 4 vai.

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų 

praleiskite šio bargeno. Puikus 
Player Pianas, staile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt.. parduosiu už bilę 
kokį teisingi) pasiulijimų, viskas 
kaip nauja. Taipgi $200 dubeltavais 
springsais Phonograph. Grajina 
visokius rekordus, parduosiu už $55 
su rekordais ir deimanto adata.

Residencija 1922 So. Kedzie Avė., 
Chieago, UI. ''

ne-

PARSIDUODA rakandai beveik 
nauji už visai mažų kainų. Kreipki
tės vakarais.
3014 So. Union Avė., 1 flat front.

ATIDUODAMA rendon 2 akrų 
trųšios vaisingos žemės ant South 
Šitie daržu. Honda labai pigi. Klaus
kite Mr. Siiūtfa. Room 206, 219 So. 
Dearhorn st., ('hieago.

NAMAI-žEMe

PARSIDUODA farma, 80 akrų. 
Visa išdirbta ir apsėta. Dauguma 
mimų nauji Mylia ir pusė nuo mie
sto ir geros mokyklos. Kaina $6060 
su javais, bejavų $5090. Antrašas: 

TOM KULEVIČ
1916 Union Avė., Chieago, III. 

2-ras fintas iš užpakalio

PARDAVIMUI 2 fintų muro namas 
arti 35-tos ir Archer, 4-4, maudynės, 
gesas, basementns, visi pagerinimai, 
$600 cash. Kaina $3700.

MeDONNELI
2630 YV. 38th St

T

FIDELIS BARGENAS!
Gražinusioje lietuvių kolonijoje, 

Morgan Park ant 112 gatvės parsi
duoda 6 kambarių beveik naujas 
namas su “furnace heat” ir 10 lo
tų. Tai yra viena iš dailiausių vietų 
visam Morgan Park ir parsiduoda 
labai pigiai. Del informacijų atsi
šaukite laišku arba asmeniškai mu
sų ofisai) kiudienų arba vakarais se- 
redomis ir subatomis.

* S. P. TANIS 
11133 Michigan Avė., Chieago, III.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviško- 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės 
stenografijos, typevvriting, nirklybo 
teisių, Suv. Valstijų Istorijos, abel 
nos istorijos, geografijos, politiško* 
ekonomuos, pilietvstes. dailiarašv* 
lės

Mokinimo valandos: nuo 8 ryv 
iki 5 po pietų, vak. nuo 7:30 iki 9:3 
3106 So Halsted St Chieago lt

Lietuvių Darbininkų Dr-joa 
AMERIKOJE.

J. Zaulras, pirm.,
1919 S. Union Av<

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

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

DRAUGIJOS
LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 

Valdyba 1919 metama: 
Priminninkns Juozapus Rūta, 

3131 So. Emerald Avė, 
Vice-pirmininkas Antanas Strolic, 

2018 So. Peoria St, 
Nut. rašt Kazimiera* Demereckis 

3327 So VVallace St 
Fin. rašt, Vincentas Buiskas, 

1520 — 49th Avė., Cicero,
Knygų globėjai: 

Feliksas Ardriauskas
3424 So. Union Avė 

Burba, 2947—W. 391h St 
Sh imk us

4023 So. Montgomery St 
Kasierius Antanas Antanaitis

819 West 35th St.

Antanas
Antanas

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

PARDAVIMUI — $200 Cash nu- 
pirksite lotų 30x125. Vanduo ir ry- 
nos įtaisytos »prie 64 ('durt Pusė 
bloko į pietus nuo irand Avė 

H. BI/1LES,
'icero, III.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLTUBAS 
SAVITARPINES PAšELPOS. 

Valdyba 1919 metams:

II. Labanauskas, Pirm., 
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm. 
726 Park Avė.

Ignas Baubonis, Prot. Sekr. 
728 Park Ct. 

Baubonis, Fin. sekr. 
726 Park Avė.

Mickevičius, Iždin.
■ 726 Park Avė.

Sokelis, iždo glob.
1931 Cace Avė., Racine, YVis. 
Vaičiulis. Iždo glob.,

447 N. Pleasant Street 
Bielskis, Organiz.,

267 Milwaukee avė.
J. N. Palt, Daktaras Kvot. 

165 Main Street 
Metiniai komitetai VI. Bielskis ii 

Juozas Vaičiulis.

Juozas

Karolis

Juozas

Juozas

Vladas

RUBSTUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA: 

A. Chepaltis, pirmininkas, 
4812 W. 15th St Cicero, U L 

V Prusis, pirm, pageli),
1649 Girard St

Ig. Žilinskas, Nut Rašt,
2351 Custer St,

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

J. Katilius. Kasierius,
1685 MilVvaukee Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 
pirmų pėtnyčių 7:30 valandų vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie pat Mikvaukee avenue

2436 So. 6o<h Coįurt,

PARDAVIMUI 1656 YV. 181 PI. De 
šimts 1 kambarių fialų, visi įtaisy
mai., $1600 Cash. likusius $75 į mė
nesį. Kaina $6800.

McDONNELL 
2630 YV. 38th St., Chieago.

UKES
Lietuviai jsiddmėkite. Aš nupir

kau ūkę YViseonsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kilų lietuvių 
pirko ir yra įf/itenkinti. Jums pa
liks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor, Lincoln ir Langdale pa
vietuose, YViscdnsin. Si yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite i mane bile kokių die
na po šešių vai. vak.

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

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

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

J. Kalpokas, nutarimų raštininkas
1839 YVabansia Avė. 

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

Just. AntanaviČia, iždininkas,
1719 Eilėn St.

II. Bauskinlutė, kont. rašt.
1652 Wabansia Avė. 

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

1554 W. Chieago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmi) se- 

redą kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 YVabansia Avė.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

J. Chepaitls, pirmininkas, 
1661 N. Oakley

DRAUGYSTĖ LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS. 

Valdyba 1919 metams:

Blvd.
Sabiecki, pirm, pagelbininkas, 

2042 Homer str. 
Zakarauskas, nutar. raštininkas, 

1302 N. Hoyne Avenue.
Rasimas, iždininkas, 

1845 N. Hoyne Avenue 
Kitchas, finansų raštininkas, 

3646 Hamilton Avenue.
Susirinkimai atsibuna pirmų ket

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

J.

J.

J.

CHICAC.OS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PAŠELPOS. 

Valdyba 1919 metams.
S. Danilevičia. pirmininkas,

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

1649 Girard St.
J. Kalpokas, nut. raštininkas

1839 YVabansia Avė.
K. Navickas, iždininkas,

1737 N. YVinchester Avė. 
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 N. Marshfield Ąve. 
Ang. Chepukienė, kont. raštininkė, 

1648 YV. Division St. 
Yg. Chernauskas, ir M. Shaikus, 

, Iždo globėjai. 
L Dauginas, maršalka.
A. Monlvidas, daktaras kvotėjas.

1739 S. Halsted St. 
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras nedėhlicnis kiekvieno 
mėnesio žwiazed Polek svet., 131.) 
N. Ashland Avė.

Street

Street.

Street

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomasis Komitetas

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

Gera transportncija. Lengvos suly
tos. Geriausia kooperacija. Ten yra 
jūsų krašto žmogių. Platesnių žinių 
rašykite:
Frank Foldi, Cor Sound Frams., 

634 (Mis Bldg., Chieago, III.

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

McDONNELL
2630 YV. 381h St., Chieago.

Pirm., Kaz. Brazcvičius, 
, 4ll2 Lincoln 

Vice-pirm., Ig. Jaseliunas, 
960 Jenne

Prot. sekr., Jonas Sereikis, 
960 Jenne

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

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

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

Maršalkos:
Jonas Kasiulis—, 653 Garden Street
M. Nekrušas, 420 Orange Street i

Teisėjas Antanas Bubele, '
313 Quince Street 

Vėliavanešiai:
Juozas Jurevičius, 152 Main •—St.
Petras Miliauskas, R. 1 Box 56 

Durininkai:
N. Janavičių, 611 Market Street
B?n. Kimčius, 274 N. ('hieago St.

A. Petratis, pirmininkas 
3343 So. Lowe Avė.

S. Danilevičius, iždininkas
1617 N. YVinchester Avė.

J. Degutis, sekretorius 
2228 Coblenz

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

CICERO LIET. VYRŲ IR MOTERŲ 
APŠVIETUS DR-.IOS VALDYBA:

Valdyba J919 metu:
Agota Kaminskienė, pirm., 

1436 So. 48th Ct., Cicero, III.
Juozapas Takazauskas, Vice-prez., 

1404 So. 48 Ct., Cicero, III. 
. rašt., 
Cicero, III.

St.

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

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

M. Bartkienė, Ižd., 
1500 So. 48 Ct.,

Cicero, III.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Valdyba 1919 metams

Cicero, III.
Iždo globėjai: V. Stanislovaitė, 

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

1500 So. 48 Ct., Cicero, III.
C. Tuskienis, Org. L'žžiur.,

1225 So. 50 avė., Cicero, III.

MES TURIME plotą 5000 akrų. 6 
mylios nuo Knowlton į Rytus. Ma- 
ralhon County, YVis. Augštos klesos 
kietmedžio žemė, tinkanti koloniza
vimui. Parduosiu susidraugavimui 

1 po $10.00 už akrų. $15.000 įmokėti. 
Tikras bargenns. 1 n vairumo jieška ii- 
ii neatsišaukite. Rašykite arba ateiki- 
te tiktai joi norite daryti bizni ii' ga
lite įmokėti. ,

LOEB-HAMMEL REALTY CO., 
(Not inc.)

—4 Marquette Bldg. Chieago.
Phone Randolph 5757.

PARDAVIMUI puikus 7 kambarių 
. namelis, maudynė, gesas, didelis jar
das. 39-1 a gatvė arti Westcrn Avė., 
Tiktai $2400.00. Dalis cash. Likusius 
taip pat kaip renda. Savininkas turi 
parduoti iš priežasties jo darbo.

IGNATIUS CHAP and CO., 
31st and YVallaCe Sts. Chieago.

TURIU PARDUOTI du namu į 
trumpų laikų—J —5X5 kambariai, 
antras 6 kambariai. Parduoda pat
sai savininkas tiktai už $3500.00. 

Rendos $45.00 Į mėnesį. Galite nunir
ki i su mažais pinigais. J. ŽITKUS, 

. 3829 So. Rockvvell St., lietuvių kolo- 
' nijoj, Brighton Park, ('hieago.

('hieago.: ___________ _________  .

PARSIDUODA 80 akrų ūkė, YVood 
baro, YVis. 30 akrų apsėta javais. 5 
karvės, 5 kiaulės, geri arkliai su pa
kinkiais, 35 vištos. Naujos stubos ir 
barnės, labai geroj vietoj. Priežas
tis pardavimo, du .draugai turime tų 
ūky ir vienas norime važiuoti j Lie
tuvi), tai antras vienas negali apsi
dirbti. Atsišaukite laišku, tai gausi
te visas informacijas, nupirkę turė- i 
site laimingų gyvenimų.
;1OE ZURBA ir L. CORAITTS R.R. 1. 

Box 88 Bhinelander, Wis.

Parsiduoda 3 pragyvenimų mūri
nis namas, cimentinis beisemenlas, 
namas atrodo kaip tik naujas, par
duosiu už $2900. kas nori tų namų, 
pasįskubik greičiau, nes paskui ga
li bul pervėlu. Namas raudasi ge
roj vietoj, tarp 33 ir 32 Halsted St.

P. SIRUMSKY
3346 So. Halsted St., Chieago,III.

MOKYKLOS

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

Ave
M.

Ig.

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

K. Kunca, Vice-pirm., 
312G So. I^o we avė.

K. J. Petruks, Nut. Rašt. \ 
3422 So. Lowe avė.

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

Žilvitis, ižu.
t 841 W. 33 st.

S. L. A. 55 Kp. W. PULLMAN, ILL. 
Valdyba 1919 metams:

Kazys Mačhilskis, pirm.
11927 Union Avė. 

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

Ona Mačiulskicnė, nut. rašt.
11927 Union 

Andrius Statkus, turtų rašt.
120 Union 

Gruzdis, iždininkas,
722 YV. 1201h St. 

Boreika, duoklerinkis,
11826 Lowe Avė. 

Riepšas, kvotėjas,
3310 So. Halsted St., Chieago

Vincas Kaličius, organizatorius,
835 YV. 122nd 

Petras Laukis, durininkas, 
12143 Grecn

Jonas

Avė.

Avė.

Stasys

Jonas

St.

___  St.
Kuopa laiko susirinkimus šešta

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

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

PARDAVIMUI Aštuoni 4 kambarių 
fialai, rendos $56, arti Crane, 40-tos 
ir Kedzie, lotai 125X125, visos gat
vės Ir šalygatviai įtaisyti ir išmokė
ti, didelis kampas dideliam fintų na
mui. Tiktai $5700.

McDONNELL 
jGhicago.334. 2630 W. 38th St.,

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES 

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

137 Mokvklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, d?l biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

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

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

K. Baltremas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė.

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

F. Shedvillas, kasierius,
: 341 Kensington Avė.

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

K.

Ed. Čepulis, pirm.
4028 So Artesian 

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

Žilinskas, nut. rašt
2351 Hamburg St,

Frank Micklin, turtų rašt.
1906 So. Union Avė 

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

Ant. Selcmonnvičins. Itffoniu aniek. 1S23 5>o.
Susiri nkiinni atsibuna kas antro 

npdčldlenj kiekvieno menesio, Imn 
vai po pietų, Jut Malinausko svetai 
nėjo, 1843 So. Halsted St

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APSVIETA 

Valdyba 1919 nvetams:

Pirmininkė M. Dundulienė,
1915 So. Halsted 

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

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

Finansų raštininkė J. Jazavitienė, 
3125 \V. 38lh St.

Iždininkė P. Balickienė
.3543 So. Union Avė.

Kasos globėjos:
J. Baranauskienė, 3810 Lowe
A. Yuškienė, 3228 W. 38th St.
Maršalka K. Urbenė, 

3313 Union 
Knvgė S. Stasiukytė,

3239 Emerald

st

Avė.

Avė,

Avė.

T. I). M. L. BROLIŲ IR SESERŲ 
KENSINGTON, ILL.

Valdyba 1919 metams:

Pi’ez. D. Shatkus, 
213 E. Kensington 

Vice-prez. Jonas YVilkas 
206 E. 116th St. 

Iždininkas YV. Markauskas,
355 I*'. Kensington Avė. 

Prot. Rašt. F. Grigula,
10419 So. Wentworth Avė.

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

Norintįs prisirašyti atsilankykite 
į susirinkimų. Instojimas pagal am
žių ir konstituciją.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmą )>enktadienj F. She-i 
dvvillo svetainėje, 341 E. Kensing
ton Avė., Kensington, III.

Avė.

LIET. MYL. DR-STfiS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 W. 34 st.

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

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

Vinc. Buiskas, Fin. rašt.,
1520 So. 49 avė., Cicero, H|. 

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

Ant. Sinkus, I kasos Klol>.»
4025 Montgoinery St. 

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

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

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

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
subatos vakarų kiekvieno mėnesio, 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., Chieago, III.

LIET. SUNŲ DR-JOS. SHEBOY- 
GAN,W1S., VALDYBA.

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

Fr. MakareviČia, Pirm, pad.,
1618 Iluoron

Mot. Baltrušaitis, Prot. rašt.,
1602 Indiana

Kaz. Tutis, Turto rašt.,
719 Alabama

Mot. Benionis, Iždin.,
1424 So. 11 th St.

Fr. Jesinskas, Iždo glob.,
1626 New Jersey

Juoz. Svitlauskas, Iždo glob., 
1623 Indiana

Jurgis Montvila, Maršalka, 
1336 Erie

avė.

avė.

Avė.

avė.

avė.

avė.
Susirinkimai atsibuna kas pirmų 

pėlnyčių kiekvieno mėnesio, Eagle 
Hali j svet.

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

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

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

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

555 \Y- Kth St. City.
Juozapas Švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius YusČius, kasos apiekunas^ 
Antanas Žičkus, pirmas maršalka, 
Gęo. M. Chernauckas, antras marš., 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.




