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Trjs valstijos ratifikavo mo 
tory balsavimą

Co„ veikianti Pacifiko pakraš
tyj ir Montgomery & Telegra 
Co., Ilillsboro, III.

GRĄSINA STREIKU.

)h
to, jei tik oras bus patogus skri
dimui.

4 AVIATORIAI UŽSIMUŠĖ.

Šiandie prasideda telegrafistų 
streikas

DVI VALSTIJOS RATIFIKAVO 
MOTERŲ BALSAVIMO 

PRIEDĄ.

Illinois buvo pirma valstija ra
tifikavusi priedą. Po jos sekė 

Wisconsin.

šią vasarą. Tada moterįs jau 
galėtų balsuoti prezidento rinki
muose sekamų metų rudenyj.

Ne\v Yorko gubernatorius jau 
šaukia cxtra posėdį legislaturos, 
ratifikavimui moterų balsavi
mo.

ST. LOUIS, Mo., birž. 10. — 
Oscar Bricker šįryt nukrito ae- 

1 roplanu Ilannibal, Mo. ir eks-
MONTBAEL, birrž. 10. 

šiandie karės darbo taryba 
vo ultimatumą, kad jei ji iki 10 plodavus gasolinui sudegė, 
vai. ryto sekamo utarninko po-1 ____
išpildys reikalavimų geležinke-! BUENOS AIRES, birž. 10.— 
lių dirbtuvių darbininkų, 35,000 Trįs av<iatoni(i užsimušė susi- 
tų darbininkų Kanadoje austrei- * durus dviems aeroplanams. 
ku<>s.

Ryto taryba ir Unija sva 
tą ultimatumą.

Susirėmimas su speciale 
policija.

MICHIGAN RATIFIKAVO 
MOTERŲ BALSAVIMĄ.

Tautininkų 
seimas

LANSING, Mich., birž. 10. — 
Michigano legislatura šiandie ra
tifikavo moterų balsavimo prie
dą.

Ratifikuojant tarp senato ir 
atstovų buto įvyko lenktinės —

WINNIPEG„ birž. 10. — Iki- 
šiol VVinnipego visuotinas dar
bininkų streikas ėjo labai 
mini 
vo.
jos, kuri užpuldinėtų ant darbi

a- 
ir jokių sumišimų nebu- 

Bet taipjau nebuvo polici-

CHICAGO, birž. 10. — Antro
se! mo dienia buvo pašvęsta

Dvi valstijos jau ratifikavo 
vakar moterų balsavimo prie
dą prie federalės konstitucijos.

Pirma valstija ratifikavusia tą 
priedą buvo Illinois. Kaip tik 
vakar Springfield, III. atsidarė 
legislaturos posėdžiai 9:45 vai. 
ryte, tuoj už dviejų minučių at-' 
stovų bute kjęrkas perskaitė gu
bernatoriaus raštą ir priedą ir kas greičiau ratifikuos. Lenkti- 
be svarstymo eita prie balsavi- nėse laimėjo atstovu butas. Jis 
mo. IšprthJžiu balsuota atviru 
balsavimu, bet paskui, kad ne
būtų kliūčių, padaryta balsavi
mo rekordą. Už moterų balsa
vimą atstovų bute paduota 132, 
balsai, o prieš — 3 balsai. Prieš

Ottawa ir Peter Smith ir John 
Griffin iš Chicago.

Senatas dar mažiau užėmė 
laiko ratifikavimui priedo. Po 
įnešimui priedo, už trijų minu
čių priedhs buvo ratifikuotas 
vienbalsiai atviru balsavimu už 
priedą paduota 41 balsas, prieš 
— nė vieno.

10:18 vai. ryte paskelbta kad 
priedas priimtas abiejų legisla- 
turos butų.

Bet Illinois valstija tik viena 
valanda .sumušė Wisconsin val
stiją.

Wisconsin legislatura Madiso- 
ne ratifikavo moterų balsavimo

nėse laimėjo atstovų butas, 
priėmė priedą vienbalsiai atvi
ru balsavimu ir jo pasiuntinis 
jau pravėrė senato duris, kuo
met prie durų priėjo senato pa
siuntinis su jau pasirašytu rati
fikavimu.

Balsavimas įvyko netikėtai, 
be paskelbimo iš anksto ir bu
te visai nebuvo publikos.

Darbininkų kova
GALBŪT ŠIANDIE PRASIDĖS 
TELEGRAFISTŲ STRHIKAS.

Sustreikuos nuo 40,000 iki 
70,000 telegrafistų.

telegramų ir laiškų su įvairių- 
įvitiiįiausiaie liiJkėiimais, pata
rimais ir aukomis. Seimininkai 

jo samdytic; paleistus kareivius j ypač pasijuto septintame dan- 
kaipo specialius policistus ir 
šiandie įvyko pirmas susirėmi
mas tarp streikierių ir tų sugrį
žusių) kareivių. Laike demon
stracijos tie karei via i-policistai 
užpuolė ant darbininkų ir pradė

jo lazdomis daužyti galvas.
Daug darbininkų sumušta, bet 
taipjau sumušti keli kareiviai 
ir keli jų nuginkluoti.

Tas pridavė vilties kapitalis
tams, kad gal jiems ir pasiseks 
sulaužyti visuotiną streiką, ku
ris tęsiasi jau virš trijų savai
čių. Darbininkai irgi yra pa
vargę nuo streiko ir metalo dar 
bininkai kiek sumažino savo rei
kalavimus, kad tik greičiau su
sitaikius. Bet vilties susitaiky
mo yra mažai.

gujo, kada tarp atsiųstų linkėji
mų pasirodė beesąs atsiustus 
svdikinimas, ir dagi 10 dolerių 
aukų, nuo vielos LSS kuopos, 
būtent, iš Lawrence, Mass. Vi
so aukų atsiųsta $1,594.45.

Rytinėj smjoj, pabaigus skai
tyti telegramas ir laiškus, o il
gai nepasirodant rezoliucijų ko
misijai, tiesiog nebuvo kas vei
kti. Patįs delegatai nieko ne
sumanė įnešti svarstymui.

Galiaus atfyko vienas rezoliu
cijų komisijos narys. Jis paai
škino, kad rezoliucijų komisija 
turėjusi daug darbo: pereitą 
naktį išsiuntusi 101 telegramų 
įvairioms valdžios įstaigoms ir 
valdininkams. Jis perskaitė tu
rinius telegramų pasiųstų pro ' pranešimą sutinka sustabdyti ka 
zidentui Wilsonui į Paryžių, lai-|riavimą su čecho-slovakais, nors 
kiliajam Lietuvos prezidentui1 jjs tvirtina, kad cechai >ra kal

ti už kariavimą, kadangi jie ne
paisė talkininkų nustatyto rti-

Wisconsin atstovų bute prie
dus ratifikuota 54 balsais prieš 
2, o senate — 23 balsais prieš 1.

Illinois gubernatorius Lo\v- 
den savo rašte ragino atstovus, 
kad jie tuoj ratifikuotų priedą 
ir padarytų Illinois valstiją pir
mąja ratifikavusia moterų 
savimą. Ir tas išsipildė, 
pačios moterįs nesitikėjo,
priedas taip lengvai ir be jo
kio pasipriešinimo bus priimtas. 
Jos visgi tikėjosi ginčų, kovos, 
bet to visko visai nebuvo.

bal- 
Net

telegrafistų unijos virši- 
pranašavimas išsipildys,

7 vai. sustreikuos visoje 
šalyje nuo 40,000 iki 70,000 ko
mercinių telegrafistų ir 23,(MM) 
geležinkeliu telegrafistų atsisa
kys priiminėti komercines tele
gramas.

Unijos prezidentas B. J. Kon- 
nenkamp sako, kad vienatiniais 
presos agentūros telegrafais ne
paliestais streiko yra Internati
onal Ncws Scrvticė, Urtiversal

Jei 
ninku

AMEiRIKOS DARBO FEDERA
CIJOS KONVENCIJA.

Reikalinga yra, kad viso rati
fikuotų moterų priedą 36 valsti
jos, pirm negu moterįs gaus bal
savimo teises visoje šalyje, ir 
tai už metų po ratifikavimui pa
skutinės 36-tos valstijos.

Kad moterįs galėtų sekamais 
metais jau balsuoti, reikalinga, 
kad dar prieš rudenį priedą ra
tifikuotų reikalaujamos 36 val
stijos. Bet to negalima bus pa
daryti, jei daugelis valstijų nesu
šauks extra legislaturų posėd
žių, nes dabar tik kelios valsti
jos laiko savo posėdžius. To
dėl moterįs atsišaukė į 22 valsti
jų gubernatorius, prašydamos 
tuoj sušaukti savo valstijų legis- 
laturas ratifikavimui priedo. Kc-

tais, kurie išsibaigia liepos 1 d. 
Visi kiti telegrafai, išėmus gele
žinkelių, bus apimti streiko.

Telefonai galbūt bus paliesti 
tik tolimuose šaukimuose, bet 
telefonai bus labai paliesti strei
ko birželio 16 d., kada sustrei
kuos 130,000 elektros darbinin
kų.

Telcgrafistai reikalauja pri
pažinimo jiems teisės organi
zuotis ir pakelti algą iki mini
mom $130 į mėnesį. Dabar jie 
gauna nuo $85 iki <$125 į mėne-

rimą sušaukti extra posėdį, bet 
nori kad ir kitų valstijų guber
natoriai tai padarytų. Todėl tarp 
gubernatorių dabar eina tary
bos apie šaukimą nepaprastų

Kaip streikas pavyks, sunku 
pasakyti, nes tik maža dalis te
legrafistų yra organizuota. Tad 
visas pasisekimas priklausys 
nuo to, kiek neorganizuotų tele
grafistų atsilieps į streiko pas
kelbimą.

Dįdžlo&ios teką/rafo (kompa
nijos, ypač Westcrn Union el
giasi su darbininkais labai žiau
riai, pašalindama iš darbo visus 
kas tik įstoja unijon, o vietomis 
paskelbdama Ir lokautą.

bus sutarta, gal moterų balsa
vimo priedas bus Talifikuotas

telefono kompanijų jau nusilei
do ir pasirašė po unijos kontrak
tu. Jomis yni Federal Telegraph

ta jo, p. Lopatos, kalba. Paste
bėjo, kad kai-kas ne visai taip 
pasakyta, kaip jis kalbėjęs, o to
dėl jis norėtų tatai atitaisyti. 
Reporteriui mielai sutikus ati
taisyti, jei ką klaidingai parašęs, 
p. Lopata patsai tą pataisymą 
parašė, čia jį paduodu:

“Lenkai norėjo susidėti su lie
tuviais dėlei bendro fronto prieš 
bolševikus, bet lietuviai pareika
lavo, kad pirm sudarymo tokio 
bendro fronto lenkai turi pripa-

mingą valstybę, susidarančią iš 
jGardino, Vilniaus, Kauno, Su
valkų, dalies Kuršo ir dalies Ry
lų Prūsijos. Lenkai, po lokio 
lietuvių reikalavimo, daugiau 
nekalbėjo apie bendrą frontą 
prieš bolševikus.

“Jeigu Lietuva liks nepripa-

bių, tai vargas ir skurdas žmo
nių ir nopuolimas dvasios lietu
vių armijos gali privesti Lietu
vą prie anarchijos ir betvarkės. 
O iš to lenkai ir bolševikai ga
li pasinaudoti.”

šiandie posėdis pasibaigė an
kščiau, kad jdeųlgatdi flurėtų 
laiko prisirengti vakaro poky
liui — toje pačioje posėdžių sa
lei. / —A. ž.

Trtic translation filed with the pnst- 
imister at Chicago, III. June lt, 1919 
a s rc(|uired by the act of Ori. 6, 1917

VENGRIJOJE
VENGRIJA SUSTABDYS 

KARIAVIMĄ.

L()NIM)NAS, birž. 10. — Ven 
grijos komunistų užrubežinių 
reikalų ministeris Belą Kun at
sakyme į premiero Clemenceau

Price 2c
L.U1HJĮ

/ Tiuc trnndntion filed v-ith the pnst-niaster at Chicago, III. June 11, 1919 
Į as reąuired by the act of Oct. 6,1917

Naujas krizis taikos tarybose
Italija nė kiek nenusileidžia

Senatoriai nori atskirti tautų lygą nuo 
taikos sutarties

ITALIJA NĖ KIEK 
NENUSILEIS.

Sako premjeras Orlando.

kokį- 
kom-

kada

ra- 
nc-

su-

“Net prezidentas Wilsonas la
bai paseno. Tik premieras 
Lloyd George išrodo nepersi
mainiusiu.”

Orlando patvirtino, jog jis 
pasiute prezidentui Wilsonui, 
kad konferencija turi indorsuo- 
ti ir laikysies Londono sutarties, 
arba priimti kompromisą Adri- 
a tikos problemos, pasiūlyto An
dre Tardieu iš franeuzų delcga-/ 
cijos.

True translation filJfc with the post- 
n aster at Chicago, ui. Jhne 11, 1919 
as requiied by the net ųf Oct. 6,1917
REPUBLIKONAI NORI ATIDĖ

TI LYGOS PLENĄ.

Pasirašyti po taika ir tada nu
spręsti apie lygą— reikalauja 

Knox rezoliucija.

PARYŽIUS, birž. 10. — Pro- 
inieras Orlando šiandie įmetė 
naują bombą į taikos audinį, ka
da jis “didžiųjų keturių” posė- 
dyj grieštai užreiškė, kad Italija 
nesvyruojančiai laikysis Londo
no sutarties, atmesdama 
nors ir visus* pasiūlymus 
promiso.

Ateidama valandoje,
draugiško išrišimo Adriatiko si
tuacijos buvo tikėtųsi su dides
niu tikrumu, ši žinia apde 
susirūpinimu konferencijos 
tolius ir naujas krizis išrodo 
išvengtinu.

Premieras Orlando ką tik
grįžo iš Rymo, kur jis turėjo 
ilgokas konferencijas su kara
lium Viktoru Emmanueliu, taip 
jau su savo kabinetu ir visų par
tijų vadovais.

Wilsonas pasitraukė.

Kaip tik Italijos premieras pa
darė šį naują karės paskelbimą 
visiems kompromisams, prezi
dentas Wilsonas pasitraukė iš 
svarstymo Adriatiko klausimo, 
palikdamas premierams Lloyd 
George ir Clemenceau slengties 
pakreipti Orlando.

Darydamas tai prezidentas ai
škiai pasakė, kad Sųv. Valstijos 
jokiame atsitikime nebus dali
ninke Londono sutarties* kurią 
jis charakterizavęs kaipo “ne
garbingą” susitarimą.

Per keletą dienų į konferenci
jos ratelius ateidavo užminimai, 
kad pro-germaniškos įtekmės y- 
ra spaudžiamos ant Viešosios 

nuomonės Italijoj, veikiančios 
sukėlimui vidurinės betvarkes ir 
reikalaujančios rezignavimo Or- 
lAndo delegacijos naudai vado
vaujamos buvusio premiero Gi 
olitti.

WASHJNGTON, birž. 10. — 
Formailis persergėjimas taikos 
konferencijai ir pasauliui, kad 
Suv. Valstijos nori taikos, bet 
nenori narystės tautų lygoje, y- 
ra užveriamas rezoliucijoj, ku
rią senatorius Kpox iš Pennsyl- 
vanija, buvęs valstybės sekre
torius įnešė šiandie senate.
Rezoliucija reikalauja, kad tai

kos konferencija paduotų taikos 
sutartį be parėdimo apie tautą 
lygos įsteigimą. Ji reikalauja 
atidėjimo veikimo tautų lygofc 
klausime iki Suv. Valstijų žmo
nėms nebus duota progos nu
spręsti ar jie nori jos.

Rezoliucija sako, kad taikos 
konferencijos priėmimas tų re
komendacijų palengvįs senato 
ratifikavimą taikos sutarties.

Su įnešimu šios rezoliucijos, 
senate prasidėjo aiški kova 
prieš tautų lygos santarvę.

Republikonai senatoriai su 

pagelba kelių demokratų sena
torių, rems Knox rezoliuciją iki 
galo. Ji sujungs visus tautų ly
gos priešininkus, kad tik atski
rus lygos santarvę nuo taikos 
sutarties ir paskelbus taiką be 
painių ir nesmagių tautų lygos 
parėdymų.

Smetdnai, tfios ^aljids senato
riams etc.

ATLANTIC CITY, N. J., birž. 
10. — čia yra laikoma metinė 
Amerikos Darbo Federacijos Lietuvai, atsišaukimas į prezi- 

viešpatauja, dentą Wilsoną ir protestas prieš 
lenkus. Reikalu susijungimo 
Mažosios Lietuvos su Didžiąją, 
vienas delegatų pastebėjo, kad

rezoliucija bežiaus.
nfikalavimu Inepriklalusotmybčis

konvencija. Joj
kaip ir pirmesnėse konvencijose, 
atgaleiviški elementai, šiandie 
daug laiko praleista besiginči-j 
jaut ar protestuoti prieš atšau-j prilSų lietuviams reikią palikt 
kimą įstatymo apie dienos švie-’ 
sos taupimą (pavarymą laikro
džio 1 vai. priekyn vasaros me
lu). Galinu nutarta nepnStes- 
tuoti.

Iš raportų paaiškėjo, kad Fe
deracija turi 3,260,068 narius. 
Nėra abejonės, kad Gompers vėl 
liks prezidentu.

Pusė miilono darbininkų pri
taria visuotinam :

Vengrijos komunistai stumia 
čechus.

BUDAPEŠT, birž. 9. — Ven
grijos sovietų spėkos tebestumia 
atgal čechus Tisza ir Waag u- 

. Vengrai paėmė
I i tunų UITU!Vilimą

:apsisprendimo teisė: lai, sako, P*ų frontuose.
jie. patįs nubalsuoja {klausimą j Satoraflj ari I j hely (130 mylių į 
dėl susijungimo su Lietuva. Bet šiaurryčius nuo Budapešto), 
tokia pastaba palitka be jokio { 

domos atkreipimo. Kitas tik pa
stebėjo, kad šiuo klausimu bu
sianti vėliau tam tikra rezoliu
cija įnešta.

Buvo* ilgoka rezoliucija, iš- 
. . reiškianti, taip sakant, seimo 

streikui už • siekinius. Perskaičius ją anglų 
Mooney, bet Am. Darbo Fede-! kalba, diskusijose buvo nurody- 
racijos tik 15 nuošimčių narių 
tam tepritaria.

60 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
RINKIMUOSE.

LAREIM), Tex., birž. 10. — 
Pasak čia gautų žinių, 60 žmo
nių užmtiš/ta ir daug sužeista 
rinkimų riaušėse Monterey, Me
ksikoj, pereitą naktį. Oficialio 
patvirtinimo nėra.

ta keletas punktų, kurie, kai- 
kurių nuomone, reikėtų taisyt. 
Komisija spyrėsi ir prirodinėjo, 
kad visa kas esą o’rait, betgi nu
balsuota sugrąžint ją komisijai 
pataisyti.

Perskaityta dar atsišaukimas 
į valdžias, prašymu pripažinti 
esamąją Lietuvos valdžią.

Buvo pasiūlytas sumanymas

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 11, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Vokiečiai pasirašys po taika 
iki liepos.

PARYŽIUS, birž. 10. — Echo 
dc Paris pranašauja, kad Vokie
tija pasirašys po taika prieš lie
pos 1 d. ir įvairus parlamentai 
ratifikuos ją prieš rugpjūčio 1 
dieną, 
mas 
mus

Tikimąsi, |kad atsaky- 
Į vokiečių kontr-pasiuly- 
galbut bus įteiktas pėtny-

SKRIS PER ATLANTIKĄ.

ST. JOFIJNS, Newfoundland, 
birž. 10. — Kapt. John Alcock 
ir jo navigatorius lieut. W. W. 
Brown yra prisirengę bandyti 
mažu Vimy bombardavimo ae
roplanu perskristi be sustojimo ta ir žydai. 
Atlantiko vandenyną, ką nepa- 
sekmingai bandė padaryti Har- 
ry IIawker.

Jie išskrys per vandenyną ry- lį, kur buvo trumpai atpasako-

rezoliuciją žydams dėl vykina
mų prieš juos pogromų Euro
poj. Sumanymas betgi atmes
ta: žydų klausimu, esą, užsiim
ti čia kaip ir nepatogu. O p. B. 
K. Balutis švelniai sumanytojus 
nuramino pažadėjimu, kad bu
sianti pagaminta aplama rezo
liucija, (kurioj busią prisimin-

P. J. Lopata perskaitė Nau
jienose reporterio pranešimo da

True translation filed with the post- 
inaster at Chicatfo, Ul< .lune 11, 1919 
as rcquired by the act of Oct. 6,1917

7 DEPORTUOS.
NEW YORK, birž. 10. — Fc- 

deralis teisėjas Hand panaikino 
habes corpus įsaką, išimtą pa
stangose nedaleisti deportavimo 
7 I. W. W. narių, rastų kaltais 
kurstymo industrinio neramu
mo šiaurvakariuose.

Teismas nusprendė, kad nors 
kaltinamieji nebuvo nuteisti tie
sioginiai už skelbimą naikinimo 
turto, bet jų kalbinimas narių į 
I. W. W., kada jie žinojo, kad 
organizacija užgiria sabotažą ir 
jų platinimaš organizacijos li
teratūros yra lygus tokiam skel

bimui.

Neramumai namie.

Italijos vidurinė situacija pri
ima vis labiau neramų pobūdį. 
Presą teberemia Orlando ir jo 
reikalavimus Paryžiuje ir smar
kiai kovoja su prezidento Wil- 
sono pažvalgomis Adriatiko 
klausime.

Streikai dalinai suparaližavo 
niekurius didžiuosius neėstus, 
kaip Rymas, Neapolis, Venecija 
ir Turinas ir Socialistų partija 
vis tebegrasina paskelbti visoje 
šalyje generalį streiką, protestui

Italijos taikos valdininkai čia 
laikosi nuomonės, kad dabarti
nis industrinis krizis jų šalyje 
ir nieku, palyginus su tuo, koks 
gali pasidaryti, jei taikos konfe
rencija galutinai nuspręstų prieš 
Italiją Adriatiko klausime.

Wilsonas paseno į mėnes|— 
Orlando.

True translation filed with Ihe post- 
master at Chicago, 111. Jane 11, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

FRANCIJA NENORI ŠVEL
NINTI TAIKOS 

SĄLYGŲ.

PARYŽIUS, birž. 10. — Tary
ba keturių susirinko šiandie at
mosferoje gana didelio pesimiz
mo, didesniems klausimams da
ryme taikos su Vokietija vis dar 
tebesant «icišrW|mig. Spren
džiama, kad premieras Clemcn- 
ceau nenusitolino nuo savo po
zicijos prieš kokį-nors sušvelni
nimą taikos sąlygų.

Jokio susitaikimo apie Silezi
jos klausimą ar apie vakarinį 
Lenkijos rubežių nepadaryta.

RYMAS, birž. 10. - 
greitai sęstame šį mėnesį,” pre
mieras Orlando pasakęs pasikal
bėjime prieš sugrįšiant į Pary- džiama, kad atsa

)udžio

“Mes AustriVIRNNA, birž. 9.
jos valdžia šiąnakt rengia savo 
atsakymą į taikos sąlygas. Spren 

rmas bus iš-
sikunėjančio



Sereda, Birželio 11 d., 1919

Tnie translation filed vvith the post- 
master at Chicago, UI. June 11, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 0,1917

84,000 žydu 
Išskersta Ukrainoj.

Į DU MĖNESIU LAIKO.

Zionistų komitetas gavo žinių 
apie baisias Pethiros spėkų su

rengtas žydų skerdynes.

ru į Londonu birž. 9). — Aš
tuoniasdešimt keturis tuksian
čius žydų išskerdė Ukrainoje 
Pethiros spėkos vasario ir kovo 
mėnesiuose, pasak esančių vie
tiniame centraliniame Zionistų, 
komitete skillinių. Vilnis nie
kad pirmiau nebuvusių tokių 
kruvinų pogromų imtojo 66 
miestus pietinėje Rusijoje, Įm
okdama 100,000 našlaičių, pri
darydama už milionus rublių 
nuostolių ir pagimdžiusį skur
dų, kurto negulima aprašyti. 
Žydai gyventojai mažo mieste
lio Proskurov buvo išnaikinti

tęsėsi dvi ir pusę dienos. Skai- išrodo, visai neatsako tiems pri- 
čius užmuštų žydų buvo 80, bet j ncipams ir viltims.“ 
dydis išpiešto ir sunaikinto tur
to neturi sau lygaus Rusijos |x>- 
gromų istorijoj ir siekia milio
nus rublių . sJJJkrainų valdingas 
tęsėsi keletą savaičių.

Skerdė sugrįžtant.

“Atvykimas sovietų kareivių 
buvo išpradžių su džiaugsmu 
priimtas, bet gretiai įvyko ium 
sivylimas. Tas tiesa, kad sovie
tų viršininkai palaikė tvarkų, 
bet uždėjo didelę rinkliavą ant 
gyventojų, konfiskuodami ir re
kvizuodami kas išliko po .po
gromui. Žydų bolševikų komi
sarai elgėsi su žydų buržuazija 
šiurkščiai!, negu rusai bolševi
kai.

ir išdėti premjerui, kaip vjs- 
ka« yra. 1

Bet kuomet premjeras pasa
kė darbininkams, kad valdžia ' 
negali sutikti su jų rcrkalavi- 
mais aštuonią valandų dienos ir 
pripažinimo kuopinių derybų, 
nes tai nesu jos1 galėję, tąsyk 
Toronlos straiko komitetas iš 
penkiolikos išleido' prisaką, 
šaukiantį visuotinų straikų geg. 
31 <1. Ačiū tam apie 15,000 dar
bininkų sustreikavo.

Buvo iškabinta surašąs tų 
darbininkų, kurie yra išskiriami 
prisako. Tarp jų buvo viešbu
čių, užeigų patarnautojai, pieni
nių, i kepyklų, gazinių vandens 
traukimo darbininkai, dirbtinių 
sąnarių dirbėjai, krutamu pa
veikslų mašinų operatoriai, po- 
licistai, ugnagesiai, mokyklų 
mokytojai, daktarai, ligoniai pa
tarnautojai ir kunigai.

Tuo tarpu kasyklų apygardo
se Čobaltc, Porcupine ir (low- 
gandijc, darbininkai labai neri
mauja ir kiekvienoj valandoj 
jie taipgi gal mes darbų.

Lietuvos Atstatymo Bendrovė
PIRMIAUSIA IR DIDŽIAUSIA LIETUVIŲ KORPORACIJA.

LIETUVOS ATSTATYMO BENDROVE inkorporuota šioje šalyje ant 
.$1,000,000. Tais pinigais ji rūpinasi Lietuvos atstatymu iš po karės griuvė
sių. Ji pasiryžus tuoj atstatyti:

1) PRAMONĘ, 2) PIRKLYB4, 3) ŽEMDIRBYSTĘ.
Jau Įvesdina j Lietuvos Valstybės Banką 1,000,000 markių ir užperka lai

vus dėl Lietuvos valstijos. /
Visi Lietuvos Atstatymo Bendrovėj sukelti pinjgai eis Lietuvos atsta

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

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

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

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

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

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

Nota paduoda tada tris nusi
skundimus — konferencijcks pa- 
skirimą Rylų Prūsija dalies lie
tuves į vakarus nuo Nemuno, 
internacionalizavimas Nemuno-. 
Gardino ištakos ir sąlygas esan
čias vokiečių karinės Lietuvos 
okupacijos. Parėmimui pirmo
jo nusiskundimo nota paduoda 
trečių ir ketvirtų Wilsono prin
cipus, išreikštus^ vasario 11, 
1918 apie čidlybę tautų ir pažy
mi, plebiscito teisė, suteikta 
ScIilesAvigo danams ir Prūsijos 
lenkams, neduota lietuviams.

“Ant kairiojo kranto Nemu
no, mes manome,“ sako nota, 
“kad vienatiniais ir paprasčiau
siais budais išgelbėti lietuvius 
gyventojus kalbamoj teritorijoj 
nuo nesulyginamo pažeminimo, 
butų pripažinti nors principe, ir 
net prieš pasirašant taika su Vo
kietija, Lietuvos nepriklauso
mybę.“

Apie antrų nusiskundimų nota 
apie internacionalizavimų nebu
vo kol Rusija jį laikė ir kada 
Rusija turėjo legalų valdžių. 
Priešingai', Visla, pereinanti da
linai per Vokietijos teritorijų, 
yra pavedama visai lenkams ir 
kad apie Reiną nesprendžiama 
be pasitarimo su Holandija.

Apie vokiečių armijų Lietu
voj, nota persergsli konferenci
jų kad jei jos dabartinė nuomo
nė yra, jog nekuria kooperavi- 
mas vokiečių kareivių ir yra 
neapsieinamas atmušime vokie-

pabėgo ir surgįžo Ukrainai. At
radę, kad mažai grobio liko, jie 
pradėjo skerdynę, užmušdami 
180 vyrų, moterų ir vaikų. Jei 

jie dėl krikščionių žmonių., ku
rie priėmė žydus į savo namus, 
skaičius aukų antrame pogro
me butų pasiekęs tūkstančius. 
10,000 žydų Žitomjre yra di- 

Viso nuos
toliai sekia 1JMK),000,060 ($500- 
000.000) rublių.“

Bėgyje pastarųjų metų Žito- 
miras buvo po 16 Įvairiomis 
Rusijos ir Ukrainos valdžiomis, 
šiandie miestas yra vėl bolševi
kų rankosef'*

Elisavetgrad taipjau į trum
pa laikų pergyveno du pogro
mus. Pirmas buvo darbu Pet
in ros kareivių. Antras ištiko 
šiame (gegužės mėnesyj, kada 
kazokų vadas Grigorijev sukįlo

betraukiančių Ukrainos kazo- šiaušiame vaige.
‘kų ir 6,2(M> žmonių liko žiauriai 
išžinhti . šimtai motinų užmuš
ta kartu su kūdikiais. Siikone- 
vcikti lavonai buvo suversti ga
tvėse ir buvo savaites nepalai
doti.

kų yra taipgi daug pavienių li
nijų, kurios streikuoja remda
mos WinniĮ)ego brolius. Šitos 
ri’jšies streikais yra metalo dar
bininkai Ottawoje, ugnakuriai 
llulle (Qucbcc), Vickers laivų 
fabriko darbininkai Montre::’ 
Lefhbridgc’s angliakasiai, Al-

Pripetės miestai nukentėjo.

Miestai palei Pripetės upę la
bai nukentėjo, šimtai žmonių 
liko įmesta upėn Tihernobile. 
250 liko išskersta Ovrtiče. Mie
ste Mozir visos sankrovos ir na
mai liko išplėšti, bet ačiū pui- sovietų valdžia ir užėmė 
kiems žydų gynimos korpu- keletą Ukrainos miestų. Jo bal

da makai išskerdė 1,300 žmonių
kiems žydų gynin^os
sams tik 4 žydai liko užmušti

Tarp labiausiai nukentėjusių Elisavetgradb.
miestų buvo žitomiras, vienas j 1________________________
iš svarbiausių mSestų kur dar, _ _ ... .
prie senosios caro valdžios kmi-jat7:h\7ag<7,*'iu.'june 11/1919 
vo leista žydams gyvenit. Kų[»» >cquire<l by tlie art of o<

te.?.št,,i Lietuviu- užreižkimas
ką pasakojo apie skerdvnę: -- -- -

“Pereitose Kalėdose po puo
limui Skoropadskio valdžios ir 
išvažiavimui vokiečių, Ukrainos 
tautininkų spėkos, vedamos 
gon. Pethiros užėmė Žitomirų ir 
tuojaus pradėjo pogromų, kuris

Tnic translation filcd with the post- . a »__ _ 111 1__ 1 1 4 (1 1 ()
t. 0,1917

Taikos Konferencijai

ryba gavo čia iš savo atstovo 
Paryžiuje sekamų pranešimų:

Prakalbos
■ su =

Programų
L S. S. VIII RAJONAS 

“ŽARIJOS” NAUDAI 
, įvyks 

SEREDOS VAKARE, 
11 d. BIRŽELIO, 1919, 

M. MILDAŽIO SVETAINĖJ, 
2242 Wcst 23rd 1’1.

Prasidės lygiai 8 vai. vak.
Kalbės J. V. Stilsonas ir drg. A. 

A. Karalius. Dainuos S. L. S.‘D. 
Amerikos Apskričio 1-ino vyrų cho
ras. Deklemuos eiles <!. čeplauskaP 
tė ir L. B. Žala’jutė. Taipgi bus įvai
rių mišrų chorų ir tt. Todėl visus 
lietuvius ir lietuvaites kviečiame at
silankyti.

Ranga 15 centų.
Kiekvienas atsilankęs gaus “Ža

riją” veltui.
KOMITETAS.

Konferencijoj įteikė Konferenci
jos pirmininkui Clemenceau ši
tokią notą:

“Mes turime garbės prašyti 
jūsų, kad įteikiate konferenci
jos apsvarstymui klausimų, kaip 
lietuviai žiuri į preliminarų tai
ka su Vokietija Lietuvos dalyku 
tiesioginiu ar netiesioginiu bu
do. Tikėdami į galutinų perga
lę t i ('sos ir teisybės, už kurių 
talkininkų valstybės kariavo, 
Lietuvos žmonės parodo neper
galimą tvirtumų besi priešinime 
vokiečių pienui, kuris laike a- 
neksavinių ir pavergimų Lietu
vos. Kada talkininkų valdžios 
priėmė prezidento VVilsono k(^- 
luriolika punktų ir jo paskes
nius išsireiškimus, lietuviai pa
juto greitą palengvėjimų, jaus
dami, kad jų teises yra amžinai 
užtikrintos. (Ant (nelaimės, į 
žengiamoji taika apie Lietuvą,

Puikus Piknikas
Rengi*. Keistučio Paš. Kliubas.

Nedelioj, Birželio 15, ’19
LEAFY C,KOVE — BLINSTRUPO DARŽE 

VVillovv Springs, III.

Pradžia 9 vai. ryto Inžanga 25 centai.

Pirmas pavasarinis piknikas su (luinomis. Taigi gerbiamosios ir ger

biamieji nepamirškite šios progos, bet malonėkite kuoskulllingiausiai at- 
tyru oru, o pargrįšime 

Kviečia’ KOMITETAS.
si lankyti, ir pasigėrėti ir pakvėpuoti pirvhsarto 
sveikesni namo, l’ž tai nepamirškite atsilankyti.

P. S. V*dūlinkite Archer Giedro karais iki 
Willow Springs karus iki daržo.

sustos, o ten paimkite

mėti kokis darbas Jų kareivių 
bus.

“Lietuvos laikinė”? baigia do
kumentas, “po brangiai užmo
kėto patyrimo, yra nuomonės, 
kad butų gerai pilnai juos eva
kavus.” '

Dolci viršuj pažymėtų taktų, 
Lietuvos delegacija prašo taikos 
konferencijos narius pripažinti 
principų Lietuvos nepriklauso- 

Tnybės ir atmesti straipsnius lai
kinės sutarties apie Byti» Prūsi
ją, apie Nemunų ir apie vokie
čių okupacijų Lietuvoj.

žurnalistai tveria uniją.

Montreal. — Franctizų ir ang
lų laikraščių reporteriai sutvė
rė unijų 'larptaulinės Tipogra- 
fų Unijos čarteriu. Sakoma, 
kad lai yra pirmutinė laikraščių 
rašytojų unija, kuri susitvėrė 
Kanadoje. Jos " tikslais yra 
ginti profesinius ir apskritai 
narių reikalus, paakstinimu au- 
gštesnės profesinės normos, kū
limu atlyginimo kainos, tvarky
mu darbo valandų ir nustaty
mu prideramo -gtlyginimo fiž 
viršlaikį ir specialį darbų.

Didžiuma lifltuviy nemokąs 
taksy.

Truc translation filed with the post- 
master at Chicago, III. June 11, 1919 
as rcfĮuirod by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas. \

Žinios lutėm. Labor

KANADA .

Kapitalistų spauda tyli apie 
streiką.

New York, birž. 6 dienų.
Amerikos kapitalistų spaudoje 
viešpatauja baisi tyla apie milži
niškų darbininkų kovų, kuri da 
bar eina Kanadoje. Neriurint

dien pasakoja tų pačių vienlcntę 
jog straiko sutaikymas artinasi, 
ar kad valdžia rengiasi smar
kiai suimti streikuojančius, tik
rų žinių labai nedaug, išskiriant

kad straikas plečiasi.
Bet žinįos iš įvairių šaltinių 

pasiekusios šitų miestų parodo, 
jog dabartinis dalykų stovis yra 
maždaug šitokis:

Pasekdami visuotinų straikų 
Winnipege miestai Calgary ir 
Edmonton Albertus provincijoje 
ir Regina, Staskatoon ir Moo- 
sejaw, Saskatchewanc, apskelbė

Geg. 27 d. šitas judėjimas pa-

torijos darbininkai pirmutiniai 
nubalsavo visuotinų užuojautos

Geg. 28 d. straiko judėjimas 
priėmė rimtų išvaizdų rytuose, 
kuomet Toronlos darbininkai 
nubalsavo išeiti visuotinau strai- 
kan. Bet nusprendimas tuo 
tarpu buvo sulaikytas, kuomet 
majoras ir piliečių komitetas at
stovaujantis darbininkus ir darb

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

sija, nevirinhnas pilvelio, mislabnčjlmas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs viltie*, kai 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pageibos.

Bet kada pareikalavau Satutaras vaistų, Bitleria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Jr.kslų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės prądėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, getai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po kretine. Vidurių rėžimai1 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas s» 
vaitė po butelj Sahitaras, Bitleria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar iaučiuot 
smagiai ir esu linksmas ir 1009 sykių dėkuoju Salularas mylistu ge- 
radėjislei Ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem s» tokiais 
atsitikimois patariu nuoširdŽai kreipties pre Salutaras:

\ SALUTARAS i
CHEMICAL INSTITUTJONJ. Baltiems, Prof.

1707 So. Halsted 8L, Tdephont CanaJ 6417. Chicago, III. I
i*; --Į-r ,1 ,*;• r~ ■ , įXBi T TTjfr • r.ągriir

tus ir 4 nuoš. už šiuos'metus, o 
tie kurie nepasirašė, moka du
s^k liek, t. y. 12 nuoš ir 8 nuoš.

Prūsų Lietuviai, kurie nepa
sirašė ir nėra pastoviai apsigy
venę Amerikoje, kol kas po tais 
įstalymaisjwįrina.ur.turi molėti, 
už visas savo įeigas, be jokių iš
eminių,

[Kam butų kas-nors neaišku
šiame pranešime ir norėtų gaut Uo 22 dieną. Jo pelnas eina

Naujienų Skaitytojai 
Draugai!*-

Pagal vėliausius Pinigyno De
partamento pranešimus, (Re- 

, gulations 45), visi Rusijos bu
vusieji piliečiai, nors jie ir ne
būtų čia apsigyvenę (non-rėsi- 
deilt) nemoka taksų, jei neuž
dirba pavieniai daugiau kai tūk
stantį dolerių, o vedusieji vir
šum dviejų tūkstančių. Jei ve
dusio moteris čia Amerikoje ir 
negyventų, bet jei lik jis gali 
prirodyti, jog jis vedęs, tai to ir 
užtenka. Lietuviai, kurie buvo 
Vokietijos piliečiais, to išėmimo 
^neturi. Visi lietuviai, kurie nepa
sirašo ant dirbtuvėse dalijamų 
ji». kortelių, turi mokėti už pra
ėjusius metus 12 nuošimtį, o 
už šiuos — 8 nuošimtį; bet jei 
jie atėjo Amerikon iš Didžio
sios Lieluvos, turi viršui pažy
mėtąjį išėmimų. Panašų išėmi
mų turi ir finai ir lenkai, abel- 
nai visi tie, kurie atkeliavę iš 
senosios Rusijos ribų. Tie įsta
tymai yra išsiunlineli visiems 
darbdaviams ir kolektoriams.

Daugelis lietuvių amerikiečių 
savo taksus jau užsimokėjo, 'le- 
čiau jiems visiems bus lai sugrą
žinta, jei jie to reikalaus. Už 
šiais metais užmokėtus taksus 
sugrąžins darbdaviai, nes jie dar 
neišsiuntė į Pinigyno Departa
mentą surinktųjų pinigų, o dėl 
kitų, pirmiau įmokėtų taksų, 
reikės kreiptis į patį departa
mentą (Treasury Department, 
U. S. Internal Revonue).

Kad nemokėti tų taksų (vir
šum $1,(100 ar $2,000, pagal rei
kalo), reikia nueiti pas dih’bda- 
vį, kuris išrenka taksus, ir pri
pildyti pojicrą formos 1115, o už 
praėjusius motus formos 46. 
(Revised Mareli, 1916).

Tie dalykai ypatingai yra 
svarbu žinoti tiems lietuviams, 
kurie žada neužilgo grįžti į tė
vynę, ir kurie neiiasirašč dirbtu
vėse. Tie, kurie dirbtuvėse pa
sirašė ant tam tikrų kortelių 
(Forma 1078), turimas pačias 
eis'es taksus mokant, kaip ir A- 

merikos piliečiai, t. y. jie moka 
. tik 6 nuoš. už hernykščius men ‘

SUV. VALSTIJOS.

Streikavusieji ploščių dirbėjai 
apturėjo didelę pergalę.

New York. — 45,000 ploščių 
dirbėjų susiorganizavusių į 
Tarptautinę Moterų Drabužių 
Dirbėji’i Uniją, Užteko dviejų 
savaičių straiko prisivertimui

kantų Apgynimo Asociacijos 
taikytis, šita asociacija apima 
356 didelius pramoninius fabri
kantus ir 1,500 nepriklausomų 
fabrikantų. Padarytoji sutartis 
aipima trylikų punktų, kurių 
svarbiausiais yra šitie:

1. Vietoje štukinio darbo sa
vaitinis darbas.

i 1

2. Keturių dešimtų keturių 
valandų savaitė vietoje 49 va
landų savaitės.

3. Pilnas suorganizavimas 
dirbtuvių. Samdomieji darbi
ninkai turi būti unijos nariais 
netik jų priėmimo laiku, kaip 
ligšiol būdavo, bet ir per visų 
dirbinio laikų.

4. Nedaugiau kaip astuonios 
valandos viršlaikio į sakaitę ne 
per daugiau kaip aštuonis mė
nesius metuose, 
kio negali būti

Jokio viršlai- 
šešladienyj ir

Kilos išlygos

naująja sutartimi; tuippat palie 
čiiuna teisėtų švenčių klausi
mas; mašinų skaitlius, ir tt.

DR. e. M. GLASER
Praktikua}* 21 metui 
Gyvenimas ir Ofisas 
K. Morgam 8L. f J M 

Cnieajto, III.
‘SPECIALISTAS 

Moterišku ir Vyrišką 
Taipgi Chronišką IJ<ą 

OFISO VALANDOS?
Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pielŲ Ir nuo 6—8 vakare, No- 

į daliomis nuo 9—2 popiet 
Tekphnne Yar4e M7

t ’-’-ž!; r,'-

ŠTAI kokę dalykėlis. Cook 
Apskričio' S o c i a 1 i s- ’ 
tų Partija rengia 

grandiozų Pikniką River- 
vįew Parke nedelioj, Birže-

i.

smulkesnių informacijų taksų 
reikalu, savo paklausimais te
gul kreipiasi į Informacijų Tei
kimo Lietuvių Skyrių šiuo ad
resu: Ciovernmcntal Iinorma- 
tion St'rvice Lithuanian Bnreau, 
6 W. 48-th St., New York, N. Y. 
— Paklausimai galima rašyt lie
tuviškai].

DARBININKAI, skaitykite

“DARBĄ”
Lietuvių kriaučių unijistų 

laikraštį
Darbas yra vienutinis laik- • 

rastis pašvęstas išskirtinai or
ganizuotų darbininkų reika
lams. Eina kas savaitč.

Darbo prenumerata: $1,00 
metams; 50c pusei melų.

“DARBAS”
Adresas:

2313 S. Kcdzic uv., Chicago, Ui.
.................. .... ...

Lietuviška 
Restauracija.

Mes laikome valgykla atdarų 
nuo anksti rvlo iki vėlai vakaro.

Mes gaminame visokius val
gius. Užkviečiame visus ir kiek
vienam patarnaujame. Užlaiko
me ir saldžių gėrimų.

Kviečiame lietuvius ir lietu
vaites atsilankyti. Mes stengsi
mės užganėdinti.

W. B. JUCIUS, 
3305 So. Halsted St., Uhicago, III

socialistų spaudai paremti. 
Naujienoms partija pasky
rė 1000 tikietų, po 30 centų 
kiekvienas. Kad. Naujienos 
visą tų tūkstantį tikietų par
duos, tai surinks 300 dolerių 
grynais, ir visa ta suma eis 
NAUJIENOMS — Jusu, 
draugai, dienraščiui parem
ti.

Tatai, draugai, Naujienų Skai
tytojai, imkite ir išpilkite tuos 
likietus, kad neliktų hei vieno 
neparduoto. Važiuosite į tą So
cialistų Spaudos Pikniką, ar ne
važiuosite,, Ghicagoj gyvenate, 
ar San Francisco, St. Louis ar 
Kalamazoo, South Bostone ar 
Waterbury, Ncw Yorke ar Broo- 
klyno (Iranstrytyj, Philadelphėj 
ar Baltimorej, Pittsburke ar Ma- 
hanoj City Pa, užmigumoj lietu
vių stalyčioj Shenadoryj, ar Cle- 
veland Ohaijo, Kenoshoj ar 
Waukcgane, Racine ar Auroroj, 
Wcstvillčj ar Hockforde, Spring- 
fielde ar DeKclboj, Cicero ar Taun- 
lOikčj, Sioux Cityj Aiovą, ar South 
Omaha Nebraskoj — vienu žodžiu 
trumpai sakant, kame tik musą drau
gas Naujicnietis rudo vietos prisi
glaust šioj Kolumbo atrastoj žemėj 
nuo Atlantiko iki Pacifiko ir nuo 
lūs steigia) iki Meksikos — paimki
te po vieną tikietų (nesipriešinsime, 
jei kuris imtą ir dešimt, by tik ge
ras Naujicnietis!). 30 centą stem- 
pomis wiil do. Tai bus Naujienoms 
į sveikatą, o Jums — širdies patie
kus savo dienraštį parėmus.

* Jūsų Naujienos.

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

VALANDOS: 2-12 ryto 
2—9 vakaro 

8803 S Morran St, Chicavo, 111

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
ranedėlyj, Ketverge ir Subatoi 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10e 
Prie šią kainą priskaitoma ir 

1 c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDĖT J AKIAI KASDIEN 
HALSTED ir 82-ra GATVĖS
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BALT1MORE, MD.

Organizacija darbininkams?

No- 
organizacijos 
paminėti iš 

Neką Ibė-

MD.BALTIMORE, 
rint parodyti 
reikšmę, tenka 
praeities atsitikimų, 
siu čia apie kitų amatų darbi-

*** ninku organizacijas, o vien tik
tai apie rubsiuvių.

Keletas metų atgal vieną 
dirbtuvę rubsiuviat vadindavo 
kalėjimu. Septyni metai atgal 
teko man būti be darbo. Bū
damas be darbo, jieškai jo, o 
kur gauni, ten eini, nors ir į 
“kalėjimą”. Pasitaikė, kad ni
kėjo preserio, ir mane priėmė 
j minėtą “kalėjimą” Tada to
je dirbtuvėje nebuvo nė jokios 
organizacijos. Dirbtuvės už- 
veizda buvo “m H i šių” (milici
jos) kapitonas (kuris dar ir 
dabar juo yra).

Kaipo kariškas žmogus jis 
mėgo ir darbininkus koman- 
cluot t iri p, kaip kareivius. Dar
bininkams darbo laiku nevalia 
būdavo kalbėtis; nuo sinkių 
dirbantiems
neleisdavo iš dirbtuvės išeiti; už 
mažinusį prasikaltimą praša-

lindavo iš darbo; algas kokias 
norėjo, tokias mokėjo, niekas 
nepasipriešindavo. Vakare, ei
nant iš dirbtuves, taipgi po ko
manda; skambutį paskambin
davo vieną sykį, tai ženklas mo
terims eiti; o vyrai stovėdavo 
eilėje sustoję! be kepurių, lauk
davo kol moterįs išeidavo iš 
dirbtuvės; tada vėl skambutis, 
ir vyrai laiptais eidavo žemyn.

Darbininkai kentė ir dejavo, 
sakydami: 
kamandos

Pradėjo 
žuolis, bet

1913 
streikas.

—- Ar ilgai mes tos

nerimauti ir organi- 
labai lėtai.

metais iškilo mažas 
Bet Strausui pasa

kius: “ICikite dirbti; viskas bus

ir pradėjo dirbti. Ret prese- 
riai nepaklausė, ir išėjo strei
kuoti. Streikas buvo laimėtas, 
ir nuo to sykio likos panaikin
ta kaeriviška komanda.

darbo

»TED

dar vienybės nebuvo. Dirbtu
vėje buvo trįs skirtingos uni
jos. būtent: U. G. XV. of A., A. 
C. W. of A. ir I. W. W. Visos 
trįs unijos negalėjo geruoju su
gyventi. Vaidai ir vaidai dirb
tuvėj tarpe skirtingų unijų na
riu būdavo kasdiena, ir tas pri- M
vedė prie galutinos unijų ko
vos.

padidina stiprumą, švelniu, ner- 
vuoty, suirusių žmonių į dvi sa- 
vaiti laiko daugelyje atsitikimų. 
Vartotas ir aągštąj rekomen
duojamas buvusiųjų Kongreso 
nariu, gerai žinomų gydytojų ir 
buvsių Viešosios Sveikatos per- 
dėtinių. Klausk savo gydytojo 
arba aptiekoriaus apie tai.

1916 m. birželio 26 d. aidob- 
listai su federeišiais sutarę pa- 
sk( Ibė streiką prieš amalgamci- 
tus. Po to nelaimingo “strei
ko” beliko tiktai viena A. C. W. 
unija, ir tuojau įvyko dirbtuvė- 

Ijc tvarka. Darbininkai nebe- 
i kėlė tarp savęs kovos, bet ėmė
si varyti organizatyvį darbą 

į pirmyn, šiandie minėta dirb-

ColumbiacįD Grafonolas

Type C-2 $50.00

Tokio Grafonola typo C-2 yra kaip 
tiktai kokio jus reikalaujate pasiimti 
su savimi ant vakartį ų. Šis modelis tu
ri puikų toną ir didelės vertės. Miera 
per apačią 16%** X 16%** X 12% aug- 
ščio. Nudirbta Golden Oak arba Maho- 
gany. , ..

Type D-2. $60.00

D-2 yra vienas iš pačių popu
liarių stalavų modelių, šis Gra- 
fonolas turi tris spnngsus moto
ro ir visi geriausio pagerinimo 
augščiau apkainuotų mašinų. 
Miera per apačią I8V2’ X 21 Vj’ 
augštuino 13%”. Nudirbta Gol
den Oak, Mahogany Nusmilky
to Ąžuolo ir Ankstyvo Angliško 
Ąžuolo.

tuve nebevadinama “kalėjimu”, 
ale jeigu pasitaiko vieta, tai 
darbininkai veržiasi, kad tik ga
vus darbo. šiandie minėtas 
“milišių” kapitonas nebeko- 
manduoja darbininkų, ale dar
bininkai jį kamanduojfc.

Pabaigoje, gegužės mėnesio š. 
m. Strauso darbininkai ir vėl 
išreikalavo algų padidinimo. 
Neminėsiu, kiek aplamai visiNeminėsiu, 
Strauso darbininkai gavo dau
ginus pinigų, alc tik paminėsiu 
preserius. Pas Strausą dabar 
dirba keturiosdešimt suvirsimi 
prosytojų, ir visi dirba nuo sa
vaičių, nežiūrint, ar tai žilas se4 
nelis, ar sveikas jaunas žaliu
kas; visi lygiai gauna algos po 
35 dolerius savaitėj.

Tai, ką reiškia organizacija. 
Bet štai priešais Strauso bildin- 
gą stovi Grcifo bildingas. Ten 
rubsuviai neorganizuoti. Pre- 
serių dirba taippat apie ketu
riosdešimt, bet ten nėra tos ly
gybės, kaip kad pas Strausą. 
Pas Greifą geriausio bosui prę- 
serio ąlga savaitėj 28 dolerini, 
o kiti dar dirba už 20 — 24 dol., 
ir tt.

Taigi, mielas skaitytojau, pa
lygink tiktai tų dviejų dirbtu
vių organizuotus ir neorgani
zuotus rubsiuvius, o tada su
prasi, ką reiškia organizacija.

— Zigmas.

piem uo gyrėsi savo pa ra pi jo
ninis, kad jis galįs stoti į deba
tus su socialistais ir išlaikyti sa
vo pusę. Bet kada LSS. 119-ta 
kuopa savo susirinkime išrin
ko komitetą debatams surengti, 
tai kunigas, gavęs laišką nuo 
musų komiteto pabūgo, susir
go, negalėdamas duoti nei atsa
kymo ant paskirto laiko.

Parapijonai turėtų padrąsinti 
kunigėlį, m paprašyti jį, kad 
jis savo pasigyrimus išpildytų ir 
stotų debatuot su socialistais. 
Jeigu didvyris, tai tegul Ims did
vyris ne vien liežuviu ir pasigy
rimais, bet ir darbu.—T. M-as.

SO. MANCHESTER, CONN.

Darbai. — Iš vietos lietuvių 
veikimo.

Su darbais kol kas neturime 
bėdos, jų užtenkamai netik vie
tiniams, o ir tiems, kur pribuvo 
iš kitų miestų. Vis dėlto, nega
lima pasakyti ar Igai šitaip bus. 
Dabar mat tokie laikai, kad 
šiandie dirbi, o ryto pasijunti c- 
sąs išmestas gatvėn...

Lietuvių judėjimas visai sil
pnutis. Visa kontroliuoja atža
gareiviai. Daugelis apie nieką 
kitų ir nebemislija, kaip tik apie 
grįžimą Lietuvon. Ten, girdi,

MILWAUKEE, WIS.

šis bei tas iš musų padangės.

Gegužės 30 dieną LSS. 119 
kp. turėjo surengusi pramogų 
Vakarą naudai Aštunto Rajono.

mų ir monologų. Pirmiausia 
buvo sulošta vieno veiksnio vei
kalas “Saliamono Sapnas”^ 
Lošime dalyvavo seka n t į s d ra li

K. Ratušinskas, J. Vaičiukaus- 
kas, J. Gobartas, J. Kukutis ir 
J. Uzaraitis. Po perstatymo sekė 
monologai, kuriuos atliko Uzo- 
raitis ir Gobartas.

Turbūt dėl šilto oro publikos 
atsilankė mažai, lodei ir pelno 
nėra ko tikėtis kad liks.

Gegužės 29 dieną anglai soci
alistai turėjo surengę prakalbas. 
Kalbėtojas buvo nesenai sugrį
žęs iš Rusijos d. W. IFumphries

Kuomet artinasi pavasaris
Jus paprastai jieškote gero kraujo valytojo ir toniko. Ilgi varginanti mėnesiai -i 

žiemos pagamina.nešvarų kraują išteklių ir nusilpnina gyvingumą, iš priežasties, ži
noma, musų ankštų namų žiemos laike ir dėl stokos mankštinimosi lauko pusėj ir sto
kos šviežaus oro. Bet kuomet jus jieškote tokios gyduolės, kodėl gi nenaudoti geriau- 
rios.

Yra Gydytojas Saldainių Pavidale
Yra pripažinta tūkstančių kaipo Amerikos pirmasis žarnų reguliatorius ir kraujo va
lytojas. Veikia greitai, švelniai ir gerai. DVI SALDAINĖS SUVALGYTOS ANT 
NAKTIES PADARYS JUMS GERO. Lax carin neparduodama aptiekose, kadangi 
mes norime užtikrinti Laxcarino vartojimą visuomet gaunant šviežų vaistą. Užtekti
nai už pilną gydymą pačiuose svarbiuose atsitikimuos, penki doleriai, viena dėžė vienas 
doleris. Laxcarin Products Co., Dept. L -2 Pittsburgh, Pa.

Pastaba Akinių Nešiotojams
Duok išegzaminuoti savo akis išnaujo, naujausiu clektrikiniu apa
ratu. Persitikrink, kad stiklai, kuriuos vartoji, yra geri dėl tavo 
regėjimo.

EGZAMINUOJA AKIS 
DYKAI

DR. EDMUND
CHMIELINSKI

1174 Milwauke« Avė., 
Arti Division tfatv&s, 
W.Wieczorka Aptickoj

sti jie džiaugiasi? Rodos, reikėtų 
atsiminti tą. seną patarlę: “nc- 
peršokęs per rėvą, nesakyk op!”

— Bitinėlis.

S.L.A. Reikalais

susi- 
dieną,

SLA. 
ir ka-

Rochester, N. Y. — SLA. 69 
i kuopa paprastame savo 
rinkime, birželio pirmą 
1919, laikytame, svarstė 
reikalus. Priėjus prie 
Rėdmes (Konstitucijos),
dangi artinasi SLA. Seimas nu
tarė naujų pataisymų prie SLA. 
Rėdmės pridėti, ir atkreipti visų 
SLA. kuopų atydos dėl apkalbė
jimo SLA. 69 kuopos šių naujų 
sumanymų:

Nauji sumanymai — Seimo 
galybė.

1) Seimas neturi teisės pakel
ti algą SLA.' viršininkams. Sei
mas tegali tik užgirti algų didu
mą (augštumą), bet turi duoti 
visuotinam SLA. narių balsavi
mui.

PRIIMAME AKINIUS PERTAISYMUI.
Priėmimo valandos: Kasdien nuo 0 ryto iki 9 vai. vakare. Nedėlioj 

nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

DR. DONOHOE. Specialistas

Ak ,WK

Vėliausios Europi jiškos ir kitos 
metodos.

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

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

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

mis 10 ryto iki 1 vai. dieną.

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

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

1537 North Robey Street, Arti Milwaukee Aveuue

PRANEŠIMAS.

Morris L. Cohan Savininkas 
Morris Provision Co. wholesa- 
lers of Hog & Beef Products su
sidėjo SU MattlieW B. KodlS pu
sininkai ir atidarė savo naują 
įstaigą prie 3846-4B So. Kedzie 
Avė., telefonas McKinley 4739.

Morris L. Cohan 
kas — Maithew B. 
įlinkas.

Mes dėka vo j ame 
vo kostumerianjs
rėmimą ir tikimės, kad ateity
je mes dar geriau galėsim jums 
patarnauti, 
bujojimą.

pirminin-
Kodis iždi-

visiems sa- 
už praeitą

musų 
(Apg.)

Daktaras

John W. Sarpalius
Gydytojas ir Chirurgas 
3252 S. HALSTED ST. 
Ofiso valandos 

10:30 ryto iki 12 
2 iki 4 po piet, 7 iki 9 vak.

Telefonai 
Ofisas Yards 2544

Type E-2. $90.00.

ši Grafonola yra labai didele už vi
są kainą ir puikios išžiuros. Ši maši
na įrengta su trimis springsais suvie
nyto motoro ir galima gauti Golden

Amerikoninio Riešučio medžio, Ank
styvo Angliško ąžuolo ir Rudo Ma

hogany. Rekordų vietoje laikoma
75 rekordai. Miera 42%” augš-

i

Joseph F. Budrik
3343 S. Halsted Si Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET

■ Tel. Kedzie 8902.

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

CHICAGO. ILL.

i-i

Kryžiaus narys. Jis buvo pasių
stas į Rusiją karės laiku, ir da
bar sugrįžęs turi daug ką svar-

I baus pasakyti apie sovietų vald-| 2) Seimas neturi galios pa'kel- 
žią. Kalbėtojas sakė, kad Rusi-1 įį augštesnę mėnesinę mokeštį 
jos darbininkai dabar jaučia lai|narįųt neį uždėti extra mokesčių 
mingi pasiliuosavę iš kapitaliz- nnt SLA. nnrių be visuotino 

lino vergijos. Jis smerkė Ame- SLA narių nubalsavimo.
t ikos kapitalistų spaudą už rašy-l
mą melagingų žinių apie sovietų I $LA. organo redaktorius 
valdžią ir melagingą informavLP111 * ^uti renkamas visuotinu 
mą Amerikos darbininkų apie I balsavimu, taip kaip ir Pildo- 
Rusijos padėjimą. moJi Taryba kad renkama, kar-

I tu su Pildomąja Taryba, a) Ap- 
Išvjictos komisija tegali, jeigu 

Birž. 8 dieną LSS. 119 kp. tu-Į nori, 45 dienoms prieš visuotiną 
rėjo savo susirinkimą. Buvo I (generalę) SLA. viršininkų ne
perskaitytas kairiojo sparno pro Ininaciją, statyti kandidatus į 
gramas, kurį vienbalsiai priėmė. redaktorių ir paskelbti SLA. or- 
Prie kp. prisirašė trįs nauji na-|gane 
riai. Paskui seke susirinkimas I
naujai susitvėrusios LMPS. I SLA. Pildomoji Taryba 
kuopos. Pirmiausia tapo išriii-P)U^na* privalo duoti visuoti
na valdyba iš sekančių drau-jna,n balsavimui Pildomosios 
gų: pirmininke E. Vitkus; rašt.pjrybos tokius tarimus, kurie 
M. Rohišinskienė; organizatorei Skalauja nuo SLA. narių ko- 
E. čulkienė, ir ižd. d. BcTzans-|k°kių nors extra mokesčių, 
kienė. Susirinkimai bus laiko-1 ,r>) SLA. kuopų raštininkų al
ini antrą nedėldienį kožno mė-Į rcsai privalo būti garsinami or- 
nesio 861 — 1-st avė., 1 vai. Į Mane, bent vieną kartą metų 
po pietų. Geriausio pasisekimo I bertainyj (kas trįs menesiai), 
naujai kuopai. I 6) SLA. Redmė (Konstituci-

* * * I ja) privalo būti atspausdinta
Nelaimė. Birž. 5 atsitiko dide- prieš pirmą dieną Sausio įnei- 

lė nelaimė. Gatvekaris važiuoda-1 nančio į galią, (ir prisiųstos 
damas nuo kalno 6-tos į Wells I kuopoms prieš įėjimą į galią, 
gatvę didžiausiu greitumu, rašo-Į kad kuopos galėtų žinoti bei 
ko iš bėgių ir, apsiversdamas, I vadovautis pagal rČdmę. 
trenkė į telefono stulpą. Sužei-I 7) Visi SLA. kuopų tarimai, 
sta apie 70 žmonių, kai-kuric rkurie pasirodo organo redaklo- 
mirtinai. I.riui kaipo netinkantis talpinti

* I organe, privalo būti Pildoma-
socialistų. ^—| jai Tarybai priduoti, ir Pildomo- 1 
musų dūšių ji Taryba, atradus tokius kuo-

Kunigas bijosi
Pastaruoju laiku

A. V. MAZETIS
Pirma negu eisi kur kitur, pabandyk pas mane . Aš 
užsidėjau biznį Fornishius taisyt, senus padarau 
kaip naujus. Vanišiuoju, apkalu skūra ar gelumbe. 
Taisau visokius daiktus kastik iš medžio yra, grei
tai, gražiai ir pigiai. Jeigu kam reikalinga, meldžiu 
atsilankyti į mano krautuvę.

po No. 1907 SOUTH HALSTED STREET.

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

Jeigu taip a- 
teikite pas Dr.

A. M. SMAH- 
GON, Optoine* 
tristą, kuris 
per daug metų 

_ — buvo L. Klein 
Depk Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1401 So. Halsted St., 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su didžiausiai galimu atsar
gumu ir mažiausiu įkyrumu. 0- 
fiso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
6:30 po pietų. PCtn. ir Nedėk nuo 
9 ryto iki 12:30 dieną. Subat. nuo 
12:30 dieną iki 9 vai. vak. Nes. o- 
fisas prie 3341 W. IGth St. dėl va
karų ir nedėk pagal sutartį. Tel. 
Didysis ofisas Canal 222. Kės. 

ckwell 6112.PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Darą, Lentą, Rėmą Ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Malevs malevojimui atuby ifividaua, po $1.40 ui gaL

CARR BROS. WĘECKING CO.
Ntl-tm S. Halatei SL, Cbleago. ni

pų tarimus vertais, turi prisa
kyti organo redaktoriui talpin
ti; o kuriuos atrastų, sulig Pild. 
Tarybos manymu, netinkan
čiais, privalo tokius tarimus 
grąžinti kuopoms, su nurody
mais, nevertumo tarymų. Jeigu 
kuopa antru kartu perleistų ta
rimą, su ne mažiaus kaip 75 
nuošimčiais kuopos narių balsa
vusių už tokį tarimą ir tokį ta
rimą prisiųstų SLA. raštininkui 
arba organo redakcijai, toks 
tarimas tada jau privalo būti 
būtinai talpintas SLA. organe.

SLA. 69 kp. Sumanymų 
Komisija:

Pranas Manelis,
Vincas V. Vasys, 
Juozas J. Žilis.

STATE BANK OF 
WEST PULLMAN 
Valstybinė Banka

Kapitalas $100,1)00.00, Perviršis 
ir neišdalintas pelnas $45,000.00. 

3% ant siitaupintų pinigų.

Lietuvis Daktaras
DR. S. NATKELIS

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Are.

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

Phone Drover 7042 
Cicero office 

4847 W. 14th SL
1—4 p. m. Ned. pagal sut 
Phone Cicero 5961

Rezidencija 8336 W. 66th 8L
Phone Proapeet 8585

Vai.

SLA. 69 kuopos valdyba:
Pranas Manelis, Pirm.
A. Baleišis, Turto Rašt.
M. Šaučiulis, Tar. Rašt.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimas. Garantuo

tas užganėdinimas. Vyrą ir vaiki
nų neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėliau
sios stailės ir konservatyvi modeliai, 
$20.00 iki $45.00.

Vyrų ir vaikinų gatavai padaryti 
siutai ir overkutai $15.00 iki $28.00.

Vyrų,kelnes $3.00 ir aukščiau.
Vaikų siutai $5.00 ir aukščiau.
Pirkite sau overkutus dabar pa

kol prieš ateinančią žiemą nepakilo 
kainos.

Mes užlaikome taipgi pilną sande
lį nežymiai vartotų siutų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

Full dress, tuxedo, frock siutai, 
ir tt. $1,0.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak. 
Nedaliomis iki 6 vai. vak. Subato- 
mis visą dineą iki 10 vai. vak.

8. GORDON,
1415 So. Halsted St., Chicago, UI. 

(steigta 1902

Insteigta 1901
Perkame ir Parduodame

LIBERTY BONOS
MOKĖDAMI AUGščIAUSIAS 
KAINAS IR NUOŠIMČIUS

JULIUS MOLI & SON
Mortgages Ba n kers 

1319 Milwaukee Avė. 
Kamp. Paulina St. 2ras aUgštas

Liberty Bondsus 
dali iimokėtą, boiutam ir war 
savinas įtampa nuperka ui easli 
Ėmei and Con 740 W. Madison st, 
kampas sL. kampas Halsted st 
Room 882. 2ras auirštas, viri Famon* 
Clofliing Store atdara vakarais iki 
8 vai. Nedėliotais nuo 10 iki 1.
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NAUJIENOS
MM MTHUANIAN DAILY NCWS

1739 SO. HALSTED ST. 
CHICAGO, ILLINOIS:

Naujienos eina kasdiena, iisklriant 
nedeldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Ghicago, 
11L — Telefonas: Canal 1506. 

Užsisakomoji Kaina:
Chlcagoje — paltų:

Metnis...................................
Pusei meto ..........................
Trims menesiams .......... .
Dviem mėnesiam ..............
Vienam menesiui ............

Chfcagoje — per netiotojasi
Viena kopija .................  *.02
Savaitei ................................  12
Menesiui............ ........................... >0

Suvienytose Valstijom, ne OlcagoJ, 
pačtu:

Metras........................................15.00
Pusei meto.............................. >.00
Trims menesiams .....................1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesini........................ 65

Pinigus reikia siųst Palto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

, fff.00 
c, >.50
. 1.85
. 1.45

Socialistų Partijos 
valymas.

jais reikia keisti, kas keistina. 
Juk kas gali tikrint, kad taip 
vadinamas kairysis elementas 
neims viršaus Partijos konfe
rencijoj arba kad jis nepraves-

I tų tuhis dalykus referendu
mais? Gal taip, gal ne, bet reikia Į 

'vartot taisykiiškus kelius ir lai-Į 
kytfe disciplinos, jeigu bent ir 
tuo tarpu nėra reikalo staigiai I 
veikti ir galima yra palaukti.

Partijos konferencija neboto- f 
Ii ir ji daug kų sutvarkys ir šį [• 
tą perkeis tolesniame Partijos 
veikime. Referendumai gali- 
ma vai-u.t ir be konvencijoj. Už ..Taln4sta atsakė jU
skubinimųsi be matomo reikalo L.|)apl,lw|a(, <larbi„inkas Bosijo- 
ir laužynui Partijos taisyklių L sugcb5s w#|.
1..... ---------------------i-.-i- Bell .. v . .- . . nes jis yra apšviestas visuome-11 . . ..,niu sąmonmgumu . Mes suge- 

'besime pagaminti tiek kiek ir 
ligšiol, nemokėdami daugiau 
kaip |xiprastą algą.”

Aš mačiau, kad nėra 
kalbėti apie tą daugiau, 
gus, kuris gali šitą ] 
tikrai turės pamatyti,

Kodėl nepalaukus, jei galima,sU 
tolesniais išmėginimais Pirma 
negu ėjus tolinus, reikia pamaj- 

| lyti geros pasakines pirmojo iš- 
I mėginimo.”

“Rusija yra prisirengus toles* 
iriems žingsniams ir aš tikrai 
giai diokėti pramonės kapito-

“Jei jus paimsite gaminimo į* 
raukius”, aš kalbėjau tolimų 
“tai jums parsieis labai bran
giai mokėti pramonės ka j i to
riams, o tas pagimdys nesigane-l 
dinimą jūsų komunizmo rėmėj 
jų tarpe.” z*

tų Partijos Pildomasis Komite
tas suspendavo kek-tą tūkstan
čių narių ir kelias Įkalbinęs fede
racijas. Nėra reikalo atkartot, 
kad Komiteto buvo aiškiai kon
stitucijos paragrafais nurodyta 
už kų s]xnduojama.

Spendavimas nėra išmetimas, 
o tik laikinas teisių atėmimas, 
kol dalykas liks išrištas ir išai
škintas. Po išaiškinimo gali iš
eiti taip, kad suspenduotieji tu
rės apleisti organizaciją arba su
spendavimas gali būt prašalin
tas ir jie vėl bus partijos nariais. 
Pav., jeigu LSS. pildomasis Ko
mitetas imtų ir užreikštų, kad

(langelis liko suspenduoti. Bet’ 
nudyli tame pakrykimą, rustai I. 
kaltinti siispcnduotojus galPtik įj 
tas, kas dalyko neperimi to arba 
naudojasi momentu, kad soci
alistams užkenkus. Tuoj grie
btis tvert kibus organizacijas, iš- 
stojant iš suspenduotųjų, kad 

įgalėjus urnai prisidėti prie Par
tijos, irgi gali tik karštuoliai, 
kurie nemoka ar nenori palaukt. 
Luktelėkime! Už trumpo laiko 
viskas paaiškės, susitvarkys ir 
tuomet vėl dirbsime krūvoj ar 
atskirai, bet tą patį darbų, ku
ris veda darbininkų klesų prie 
savo interesų supratimo, gini
mo ir tvėrimo įmonių jiems gin
ti. Socialistų spėkos nemažėja, 
o auga, nežiūrint į argumentus 
tarp jų, nežiūrint į pasiskirsty
mą. kuomet krūvoj sugyvent

Trne translation filed with thc post- 
n asler at ('.hieago, III. Jane 11*, 1919 
as reijuired by the act of Oct. 6,1917

Paskutinis pasikalbė
jimas su Trockio.

Rašo Frank Harris.

autorizavo nė sekretoriaus-ver- 
lėjo. nė keno kito rašytis po pro
testais, nei kairiojo sparno orga-

• nizuoli i< lt. Tuomet suspenda
vimas turėtų būt nuimtas. LSS. 
pildantysis komitetas gali to ne
daryti ir tuomet visgi da negali
ma užtikrinti, kad LSS. liks iš
mesta iš Partijos. Taip-pat il
su kitom suspenduotom federa
cijom.

Taigi bereikalingai delnais 
trina ir džiaugiasi socialistų 
priešai iš nesusipratimų sociali
stu tarpe. Jie da nežino, ar 
skils socialistų jiegos ar pasiliks 
krūvoj. Kaip jiems nesmagu 
butų išgirsti artimoj ateityj, jog 
socialistai priėjo prie susitaiky
mo ir suspendavimas liko pa
naikintas!

Socialistai patįs ir jų draugai 
neturėtų nusiminti, neturėtų

• manyti, kad visas jų darbas, 
nuėjo niekais. Jau užtenka to, 
kad socialistų pasėtos idėjos 
darbininkų miniose yra nemir
štančios, o vis platyn bujoja ir

Trockis, išvaži,ii(xlamas į Ru
siją, teikėsi užeiti pas mane. 
Aš sekiau ir vertinau jo, kaijM) 
vadovo, darbą 1905-6 m. Pctra- 
pylėje. Neturėjau nei mažiau-

šioj ir smegenyse. Socialistų 
organizacijom visai pairus, tver
tus naujos ir vėl dirbtą tokį pat 
darbą. Žinoma, tik butų gaila 
susipratusių darbininkų energi
jos, nes tvert organizacijas ir 
jas vest gerai yra šimtą kartų 
sunkiau, negu jas suardyti. A- 
merikos Socialistų Partija tai 
žino, žino ir jos Pildantysis Ko
mitetas, todėl ir spenduojami

Rusijos padėjimą ir sumano ru
sų 4 ūdą bei padavimus tūkstan
tį kartų geriau negu aš. Aš ži
nojau, kad jis yra gabus ir ti
kėjau, jog jis yra idealistas ir 
nesaumylis žmogus, nes šiais 
Igikais godus negali būti socia
listu. Pats vardas yra nepato-

Trockis užreįškė tikįs, jog a- 
guniu, klintim kiekvienoj pa
saulio šalyj.
tėjo laikas soeialei revoliucijai 
Rusijoje. Aš paklausiau jo, 
kaip jis mano pradėti ją Jis at
sakė man, kad Rusijoje būtinai 
reikia sugrąžinti žemė kaimie
čiams. Dar prieš paliuosavimą 
'nuo abudžiavos jie likėjo, kad 
žemė yra jų, kad ji priklauso 
jiems, taip kaip jie priklauso 
jai. Jis sakė, kad Rusijoje ne
bus gero, kol žemė vėl nepri- 
klausis Rusijos žmonoms. Gi 
jie pripratę per ištisas gentkar- 
nuo baudžiavos jie likėjo, kad 
minių valsčių, kur jiems seniū
nai padalindavo žemę ir šitas 
dalinimas paprastai būdavo

Aš, žinoma, visa tų žinojau, 
ir todėl galėjau jam tik pritarti

o ne meta
mi laukan. Neprotingas ir dar
bininkų judėjimui blėdingas 
pasielgimas butų išmesti iš Par
tijos tuksiančius narių, kurių 
tarpe yra ir kibiau radi kuliški ir 
kibiau konservatyviški žmonės. 
Ne už kairumą bei dešinumą 
juk speiMluojama, o už peržen
gimą organizacijos taisyklių. 
Mat disciplina turi būti ypač So
cialistų Partijoj, nes kitaip jos 
viduje pasidarytų betvarkė, pra
dėtų tvertis organizacijėlės, vei
kimas nukryptų į daugelį pu
sių. Jei Partijoj kas. negera ir 
reikia mainyt, tam yra suvažia
vimai ir referendumai, todėl

“Aš visuomet maniau, kad 
Francija yra laimingiausia ša
lis luiropojc, nes žemė ten buvo 
padidinta tarp žmonių revoliu
cijos laiku”, tariau; “ne ge
riausias tai išrišimas klausimo, 
bet didelis žingsnis linkui tei
singumo, kuris apskritai davė 
stebėtinas pasekmes .

“Aš nesitikiu, kad jus pasi
tenkinsite vien visuomĮenijimu 
žemės” .

“Atėjo klikas”, tarė jis,
visuomeninti taipgi visus gami
nimo įrankius Sočia les revo
liucijos valanda išųiušė.”

“Tamista gąsdini mane”, at
sakiau. “Jus įgysite visas be
gales priešų žemės paėmimu, kad norite, Mikalojaus Lenino

nu

1
r knygutės “Sovietai ir jų dar
bai”, ir jus rasite ten Lenino 
prisižiuimą, kad jis turėjęs mo
kėt begalo brangiai industrijos 
vedėjams, idant jie apsiimtų 
jam dirbti. Jis ir Trockis pa- 

Isimokė lekcijos. Toje knygu- 
Į tėj Leninas suko:

“Didesnis darbininkų pro- 
(luktyviškumas priklauso, visų- 
pirma, nuo žmonių masių ap
švietimo ir kultūrinio pakeli
nio... Antra, rkonomnis page
rinimas priklauso nuo didesnės 
darbininkų disciplinos, nuo di
desnio išsilavinimo, stropumo, 

darbo intensivumo ir nuo ge
resnės organizacijos”... ir ant 
galo “lišvystymas darbo disci
plinos naujais pamatais turi už
imt daug laiko *

šita knygutė, “Sovietai ir jų 
darbai”, uždrausta pačtu siun- 

iiaudosį[lin^’ bet ištikro tai nėra
Žino- geresnės kritikos boišcviRų, 

pasakyti, komunizmo, kokia tik yra pa
kai! jis ra^yta, tai čia palies Lenino įxi-

kitos
geresnes kritikos bolševikų,

rašyta, tai čia paties Lenino pu-

———
Sereda, Birželio 11 d., 1919

t//i išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

SLA.. — Pašelpa ir socialistai.

“Rusas,”’ tariau, “yra labai 
sumaningus, bet jis nenorės 
dirbti sunkiau už savo kaimy
ną, jei jis negaus šiek tiek dau
giau, negu aus.” I

“Jus klystate”, vėl atsakė 
Trockis. “Mes visi dirbsime

Man labai patiko jo idealiz- 
I mas, bet jis nei kiek manęs ne
įtikino. Aš bandžiau užvesti iš 
kitos pusės. ‘‘Sakysime“,' ta
riau, “kad jus paėmę žemę ir 
siĮvisuomeniję ją, bandysite 
taipgi visuomeninti gelžkelius 
ir steigti miestų be valsčių rin
kas pardavinėjimui maisto ir 

„drabužių komunistiniais pama
tais, o turto gaminimą kol kas 
paliksite pelnagaudžio kapita
listo rankose.”

“Ir kam mums reikia daryti 
du kąsniai iš vienos vyšnios)?” 
paklausė jis.

“Nes”, atsakiau, “gelžkelius 
vesti, ar išdirbinius paskaidyti 
nereikia nieko daugaCbkap tei
singumo; tam nereikia turėti ne 
parastas gabumas; kooperaty
vas sankrovos Anglijoje turėjo 
pasisekimą lenktyniuodamos su 
kapitalistų sankrovomis, nes 
pas jas buvo daugiau teisingu-

minimas niekur nepavyko lenk
tynėse su kapitalistiniu gamini
mu.” (

“O”, tarė jis šypsodamas, “aš 
manau, kad mes nustebinsime 
tamista ir priparodysime, kad 
Rusijoje į męs galime gaminti 
turtą grynai komunistiniais pa
matais.“

“Jei jus tą padarysite”, atsa
kiau aš “lai aš tuojaus kaip tik 
karė pasibaigs važiuoju į Rusi
ją ir mėgįsiu suprasti nesaumy- 
lia usius žmones, kokie tik yra 
žinomi istorijai.”

“Tamista neliki tuo”, juokėsi 
jis.

“Aš norėčiau, kad galėčiau 
parodyti jii(iiis, kaip tas neprak- 

| lingu man atrodo”, pasakiau 
jam.

Mes kalbėjome apie įvairių 
įvairiausius dalykus, bet šitas 
nesutarimas buvo svarbiausiu. 
Jis manė galėsiąs gauti išimti
niu gabumu žmogų ir įkalbėti 
jam dėti išimtines pastangas be

kaip paprastam darbininkui. 
Aš netikėjau tuo. Ir tas, kad 
Lentai turėjo mokėti augštas al
gas gabiems darbininkams pa
rodo, man regis, kad nųmo bu
vo tiesa. Net dabar be noro 
pasidavimas Lenino šitame da- 
lyke gazdina mane. Aš girdė
jau taipgi, kad gamingumas 
Rusijoje anaiptol nėra paten
kintas. Vienok, aš tikiu, kad 
išeis geran; tai ištikro butų gai
la, jei didysai bandymas nepa
vyktų.

Na, o dabar pasiskaitykite, Ir “pačiažino” penkinę.

Į Kuomet jis po kelių valandų 
pakilo eiti, aš paklausiau jo, 
per kur jis važiuos į Rusiją.

! “Peš Halifaxą” jis atsakė.
“Del Dievo!” sušukau. “Nc- 

| lįsk į Anglijos portą.”
“Kodėl?” paklausė jis. “Gi 

Anglija yra musų talkininkė.” 
i “Jei manai, kad Anglijos val
džia skaito save talkininke ko
kio nors revoliucionieriaus so
cialisto ir kurstytojo tokio, kaip 
tamista, tai tamista klysti”, su- 

[šukau. “Lansdowne, Curzon 
[ir Asųuith ir aš sakyčiau Lloyd 
George laiko tamista pavojin
gesnių už kaizerį ar Betli- 
mann-Hol'hvegą, ai- llindcnbur-

“Keista,” atsakė jis žiurėda-| 
nnis į mane 
lėm'is šviesiomis 
pirmą kartą man 
iš lamistos tokis
mas Anglija; bet kaip jie nekęs
tų manęs asmeniškai, jie negali 
nieko man padaryti; jie yra mu
sų tdlkininkais, visų rusų talki
ninkais.”

Aš juokiausi. “Užtikrinu ta- 
mista, kad jie papratę sukti įs-

Ligi šiolei socialistai į susišel- 
pimo reikalus mažai tekreipė 
domos kai dėl jų naudingumo 
ar bledingumo, jeigu jie ką da
rė, tai tik stengės padidinti 
draugijų skaičių ir palaikyti jas 
pirmeiviškoj dvasioj. liet toks 
darbas nedavė didelės įnaudos. 
Dabargi pradėjo diskusuoti su- 
sišelpimo klausimą, todėl svar
bu pagvildenti jį iš pat pamatų.

Pašelpimų draugijų bei susi
vienijimų yra daug, ypatingai 
čia Suvienytose Valstijose. Maža 
žmonių rasime, kur nepriklau
sytų prie jų. KTJkį uždavinį jos 
atlieka? Savo programuose jos 
yra pasibriežiišios teikti pa
šalpą susirgusioms ar įniru
siems savo nariams. Bet dide
lę jos rolę lošė ir politikoj. Kils

ar susivienijaimai, didžiumoje, 
neremia dabartinės valdymo 
formos? Jos remia moraliai 
ir materialiai, pradedant nuo 
angliškų “Hot feaias” [“Odd 
Folio ws”? — Red.] ir baigiant 
lietuviškomis “Juozapinėmis”.

Ką gi galima pasakyti apie mm

savo dide- 
akimis, “tai 
tenka girdėti 
neužsilikėji-

re’o žodžiais tariant, tomistai 
visur bus saugiau kaip anglų

manydamas, kad tai yra tik tuš
čia kalba.

Po kelių dienų aš išgirdau, 
kad jis pribuvo Halifaxan. Už 
poros dienų užėjo pas mane

begirdėjau ką apie Trockį. Aš 
sakau, negirdėjau; ir jis man sa 
ko, kad nieko negirdėt apie jį 
nuo to laiko, kaip jis pasiekė 
Ha Ii fa xą.

“O tu mano siela' pranešė!” 
sušukau. “Rašyk tuojaus į Wa-

Aš lik bijau, kad jis nebūtų

Jis parašė ir pasirodė, kad

paėmė nuo laivo ir pasodino į 
kalėjimu; paleido lik po greitų 
protestų iš Amerikos valdžios 
puses; po to jis nuvažiavo į Pet
rogradą ir, kaip žinome,#įvyko 
tas, kas sujudino visą pasaulį.' 

, L... ..i .... .. ..i       ■ .... ..

Juokeliai
JIS GERAS.

Aną dieną žmogus senas, 
O kad storas... kai klebonas, 
Iš sali u no sau išėjo

Jį pamatęs storas dėde 
Su lazda į kuprų rože: 
TJci namo tu nekeliausi1

“Mr polysman! my no džrėrmčn 
“No cicilist... My gut men!”... 
O policman’s sako jam: 
“Oats cnof! koman, koman!” 
Ir j džėlą jį nuvarė, 
Kad ant gatvės juokus darė; 
O ten davė jam nakvynę

— M. Satyras.

ri'koje organizacijų? Ji virto tik
ra atžagareivių tautininkų parti
ja. Turint omenyje, kaip orga
nas Tėvynė nuoširdžiai bernau
ja tautininkams ir žinant kiek 
jie turto išeikvojo ant tautiškos 
kontr-revdliucinės dirvos, tai 
tik neišmanėlis gali sakyti, kad 
SLA. yra bepaidyvė organizaci
ja ir rūpinas tik pašalpos reika
lais. Ir turint tą faktą, kad pa
laipinės draugijos, kokios jos 
nebūtų, užsiima atžagareiviška 
politika ar gali socialistai jas 
remti? Socialishii stovėdami - • ' 4 1 ‘ 1'P 1ant sargybos klasinių darbinin-

I kų reikalų turi priedermės l._ 
mia sau pragaištingą politiką. | nui’ žmonėms 
ką ir nurodyti žmonėms, kad 
jie daro klaidą, kuomet jie re
mia sau pragaištingą polilką. 
Ką gi dabar turi daryti sociali
stai, kurie priklauso prie SLA. 
ir šiaip “Juozapinių” draugijų? 
Kili nurodo, kaip Genių Dėdė 
Naujienose, kad socialistai turi 
užkariauti jas, ir atlietas kriu
kis. Naujienų redakcija paste
bi, kad jeigu socialistams ir 
pavyktų užkariauti ir atitaisyti 
SLA., lai kokia gali būt garan
tija, kad atgaleiviai gaivalai vėl 
nepasižabotų. Vadinasi, to-

taupyti centus, kuriuos kruvinu-i žimas švakas, nežinome, ar mė- 
[ prakaitu uždirba, ir didelę dalį | šią išvešinie ar ne.
Ida turi atiduoti visokiems rei
kalams ir kuriuos išvilioja su
kti atgaleiviai politikieriai. Juk 
ir SLA. iždą turėjo nariai pri
pildyti ne tiek dėl inftuenzoą, 
kiek dėl eikvojimo pinigų viso
kiems “tautiškiems reikalams,“ 
kurie yra priešingi darbininkų 
reikalams. Taigi su šiuo faktu

I turėtų visi sutikti, kad valstybė 
ar fabrikantai teiktų negalin
čiam dirbti ar dėl ligos ar se
natvės pagalbą, o ne patįs ne- 

Į galintieji. Jeigu taip, tai kodėl 
tik viena socialistų partija rei
kalauja to, o kiti žmonės tyli? 
() todėl, kad buržuazai ar bur-j 

Įžuaziški [kas? — Red.] įkalbė
jo žmonėms, kad jie tvertus 
draugijas ir gelbėtus save, kad 
jiems nereikėtų gelbėti. Užtai

Į dabar dauguma žmonių ir pri
silaiko taip, kad ims da daug 
laiko jų pertikrinimui. Taigi, 
sulig virš minėtais išvadžioji
mais ir išeina, kaip širšinas sa
ko, kad susišelpimas yni bur
žuazijos išmistas. Bet aš žinau, 
kad kitiems neliks kaip širšino 
taip ir mano tas prirodymas, 
ir neatsakę į faktus ims šaukti, 
kaip kad Keleivis: “kaip • tai 
buržuazijoj išmistas, kad vieni 
darbininkai ten tepriklauso?’’ 
Bet tamstelės, nejaugi jus ne
matote to fakto, kad kaip para-1 

| pi jose, tautininkų Sandaroje, Į 
klerikalų Šv. Juozapo Darb. 
Sąjungoje ir kituose ropubliko-l 
niškuose kliubuose priklauso ir
gi vieni darbo žmonės, o vienok Į 
ir pats Keleivis pripažįsta juos 
atgakiiv’iškomiis įir buržuazinė-1 
mis organizacijomis. Taigi pa-Į 
sirodo, kad jeigu ir vienų darbi-Į 
ninku organizacija, ji yra ir 

'gali būti buržuazinė, nes darbi-1 
įlinkai nėra klasiniai susipratę, Į

I kad galėtų atskirti savo reikalus 
1 nuo buržuazijos reikalų.

Taigi į pašaipiuos organizaci-Į

Meištuosč išdeginta septyni 
gyventojai ir Miknaičiuose tiek, 
tai, žinoma, kur gali gaut vi
siems ir susikrauti.

L Jei norėtume visą Lietuvos 
Į vargą surašyti, tai mums neuŽ- 
I tektų tos poros lapelių popie- 
Į ros, reikėtų visa knyga rašyti.

širidngai prašytume, jei tik 
[galėtum keletą kapeikų parsiųs- 
[ ti, o jei misti parvažiuoti, tai 
pinigų neleisk.

Ar nežinai, kur Juozas? Mes 
radome laikraštyje jo vardą ir 
pavardę, tik nežinome, ar jis, 
nes nepasakyta, iš kokio kaimo, 
tik pasakyta, kad Kanadą žemė
je.

[ Sudie, bfbli, sudie, ir mes lic- 
| kame sveiki ir lauksime laiško.

— P. Gustaitis.“
“Laimingi Ulinskai, kad par

davė savo gyvenimą. Dabar te
nai nėr kuolui vietos. Liudvika 

'apsivedė ir nuėjo į Veršius už 
Bartininko, visai netoli jųjų gy
venimo. — P. G.”

True translntion filed wi h the post- 
master ui Ghicago, Iii. Juuv 11, 1919 
as rcųuircd by the act of Oct. 6,1917

Iš Archangelsko.
[Kareivio laiškas].

ARCHANGELSKAS, Siaurės 
Rusija, balandžio 12. — Bran
gios Naujienos: Gal rasit vietos 
savo špallosc šiems mano ke
liems žodžiams. Mes> lietuviai 
Amerikos kareiviai M. Kompa
nijoje esame visi sveiki ir gy
vi. Džiaugiamės, išgirdę, kad 
greitu laiku grįšime į Ameriką, 
1x4 ir vėl baimingai abejojame, 
ar tai tiesa. Mat. jau daug kar
tų mus tokios žinios apie grįži
mą suvylč. Užtat ir dabar nei- 
šsitikim perdaug laikraščiams, 
kol musų kojos neužžengs ant 
garlaivio lentos. O ilgimos ki
bai ir laukiame, kada mus pa
kas grįžti.

Sniegas ką-tik dabar pradėjo 
tirpti ir biskutį šilčiau pasidarė. 
Žiema buvo

Į kreipti domos ne vien iš jų nc- 
ko-piesotų [?! — Red.], egzistavi- 

į aiškinti, 
bet dlejų politinio pobūdžio. 
Šiandieninės SLA. politikos ne
gali pakęsti ne tik socialistai, 
bet ir kožnas padorus žmogus, 
bet dcl jų politinio pobūdžio.
tą piktą prašalinus! —M. Pūkis.Į kiiško lapelio cenzūros nuplė-

labai šalta.

Aš rašau 
Naujienoms, 
juos gavote, 
kios: su bolševikais..

jau kelintą laiškų
bet nežinau, ar
Dabar žinios to-

[čia pu-

Ii. Naujienos klausia: jeigu 
LSA. ištrins i, tai ką tuomet 
duosi žmonėms vietoj SLA? 
Bet po tuo sakiniu Naujienos 
ir padėjo tašką. Tuomet širšinas 
Musų Tiesoj pasakė, kad susišel
pi mo darbas esąs buržuazijos 
išmistas: jis neneša naudos dar
bininkams, tai jo ir nereikia. 
“Ak jus kairieji pamišėliai,” su
šuko Keclivis, “kaipgi galima 
vadinti tokias organizacijas, 
kur darbininkai priklauso, bur
žuazijos išmislu?* Na, dabar 
eikime prie pamatinių klausi
mų, būtent: ar susišelpimas y- 

ira buržuazijos išmislas ar ne? 
J(|igu lĮaslilm/bį Ikad ^‘tuliif’.’, (tai 
jo r nereikia, o jeigu “ne”, tai 
eisime prie jo auginimo. Bet 
kad butų, aiškiau į tą klausimą 
atsakyti, tai aš pastatysiu1 seka
mą klausimą: Kas turi duoti

dirbtuvių savininkai, ar patįs 
darbininkai turi gelbėti? Aš sto
vim už pirmesnį dalyką t. y. kad 
valstybė arba dirbtuvių, savi
ninkai teiktų pagelbą sergan
čiam žmogui ir užlaikytų nega
linčius dirbti, o ne palįs darbi
ninkai turi centus dėti, kurių
jie mažai teturi savo nelaimei. Į galime paimli, kad tik viena ku- 
Juk tai didžiausis prasišengi- mele ir ta pati švaka. Gerąį tu 
mas, kad darbo žmogus turi rėjome arklį, tai tą atėmė. Ir

šta]... ir dabar esame biskį at
stu nuo fronto.,^, [čia trįs eilu
tės paišeliu užtrinta]... —šio.

..... T i Bet mes jau taip apsipratome,Naujiemetis, d. Justinas Gus-I. . .. • . , • ...v. . J . Ikad galime miegot ir po didžiau
taitis, Chicagoj, gavo nuo savo! . . . . .. . . • WT . v. islu trenksmu ir šelmiu. Dabargimimų is Lietuvos, Naumiesčio | . , . , .® £ nesenai išgirdome, kad ir vėl
pav., Suvalkų gub., laišką rasy- r t

. . k . « .v, Iniusų... | ve! puse laiško IttKSte-ta balandžio 13, s. m. Laiškas .. ___ ». . , llio nupiešta] ...Petrograde ir
siųsta per Lietuvos aslovybę Da- Maskvoj 
n i joj. Rašo:

i “Taigi mums sunku čia gy- Savaitč at«al Uuvuu ra~ 
venti, neturime kam laukų dirb- Naujienoms apie musų vel
ti, o pasisamdyti nėr iš ko. Ge- ^111^’ nežinau, ar tai, ką pa
ras vyras — 500 rublių, o koks I -^au Pasieks ar ne- 
senukas neina be trijų šimtų, ar- Kai buvom mieste, matėme 
ba pusti-ečio. Taigi parvažiuok, savo <lrau8M lietinių, tar- 
broli, jei galima, nes be vyra naujančių kitose kariumenės 
negalime gyventi. Nesiženija Į<o,nP’utijosc. Visi buvo sveiki 
nė Ona, ir laukiame tąvęs parva-P1’ y^ių pilni. Susitikome dau- 
žiuojanl. Mielas mano vaike,liefuvi,U» iš Lietuvos į šį 
patrupinau, sveikatą pabai- kraštjl arusių. Iš pasišnekėji- ' 
giau, jau gyvent visai negaliu. ino su Patyrėme, kad jie du-

Nuoširdžiai dėkavoju už žinią moJa ^organizuot ir buriu 
tiel^ pradžiugome: žinome, važ,_llot Lietuvon savo broliams

kad sveikas ir gyvas ir darbuoĮ l)a<k
jies. O mep čia esame labai nu- ^\U() taipu mes, Amerikos ka- 
liudę, kad netekome savo gaspa- Įreiviai lietuviai, smnčiamr gc- 
doriaus - tėtis mirė 1917 me- linkėjimų Naujienoms
tais, birželio 11 dieną. Per tre-P1 v*sk‘nis savo draugams ii 
jus metus gyvenome pas sveti-[draugėms Amerikoje. Gal dai 
mus, o po tėvo /nirimo pasisko-[bkbnas k ’1 ve^ su ju,nis pa
tinome pusantro šimto rublių ir sinuityti. Joseph S. Klimson, 
nusipirkome tvartukus: viena- kareivis, 
me būna gyvuliai, o antrame 
mes. Tai labai bloga mums čia 
gyventi. Kili eis kinkų dirbti 
phvasary, o mes neturime kam. 
Ūkis liks nedirbtas. Iki šiam lai
kui buvome be karvės, naudojo
mės svetimų ir giminių karvė
mis. Valdžia mums davė 80

Laiškas iš Lietuvos

tu-A Skaitykite ir Platinkite 
ir V “NAUJIENAS”



Lietuvių Rateliuose
Niekur nėr^iek malonumo^ 
kaip Naujieny iškilmėse j 

— sako Onleikietis

Naujienų piknikai), kurs įvy
ko praeitų nedėldtenį Cherniaus- 
ko darže, buvo atsilankę labai

kad ne vienas kavalierius atsi
skyręs su savo mergele, turėjo 
paskui daug darbo, kol galėjo jų 
vėl miniose susimedžioti.

Apie trečių valandų prasidėjo 
programas. Dg. Jomantas pri
statinėjo kalbėtojus ir progra
mų dalyvavusius socialistų cho
rus. Kaip programas išpildyta, 
nėra reikalo rašyti; visi žino, 
kad socialistai savo uždavinius 
atlieka taip gerai, kad geriau ir 
reikalaut negalima. Tatai pripa-

pusas. Ir vyčių mergelės did
žiumoj buvo pasirėdžiusios rau
donais rūbais kaip tikros bol
ševikus, ir džiaugėsi kad sociali
stai fain žmonės ir džentehno- 
nai.

Pramogos turėjo gražios visi 
—■ vyresni ir jaunesni, vyrai ir 
dėdienės ir kavalieriai su mer
gelėmis, užtat ir linksmintasi i- 
k> vėlam vakarui.

Ištik ro, niekur chicagiečiai 
nesijaučia taip smagiai, kaip kad 
Naujienų sutaisomose pramogo
se ir piknikuose^ —Onlelkietis.

Buvo didelės prakalbos.

Butų dar didesnės buvusios, kad 
x ne Naujienos.^

žada arčiau susipažint su sočia 
lislais ir prie jų dėties. Natijie

nuo Town of Lake — visas kor-

Šiandie Vakare 
prieš einant gultų reikia suval
gyti 3 saldainius Partola, jeigu 
viduriai yra užkietėję, jeigu tu-

LSS. 37 kuopos rūpesčiu bir
želio 1 įvyko Malinauskų svetai
nėje (kampas 1 laistei! ir 19-tos 
glv.) prakalbos. Kalbėjo ge
riausi kalbėtojai, vienas iš Na- 
jurko, antras čikagietis. Pasi
sekė puikiai. Publikos buvo pri
sirinkę net apie trisdešimt gai
vų, o kol pirmas kalbėtojas par
baigė, liko septyniolika. Pas
kelbus aukų rinkinių žarijoms

Antrasis kalbėtojas, pakviestas

Mesti tas Naujienas! Turi- (liana aVe. su paplauta gįsla kai
me Žarijų, ir Musų Tiesų - rė$ės kojos. Jis neatgavo sųmo- 
galima garsinties. įneš po nuvežimui jo ligoninėn.

Mes norime draugiškai, Du rašteliai jo palikti ir jo drau_ 
bizniškai, kur plačiau, kur dau- gai liudija, kad jis pats nusižu- 
. 1 . . a a 1 r . . ■ f . ...... .. o 1.1— ■»ginu skaitoma, o čia...

—Nebe pirmų kartų Naujie
nos taip padaro... Bet jos sau 
bloga pasidarys. Atkeršysimi

—Taip, atkeršysiu!. Nematys k 
jos musų savo piknike, neisim.

—Aš, ant ginčo, ' 
geriau į Vyčių piknikų!

Aš verčiau namie miegosiu, 
bet ne į Naujienų piknikų.

Taip ir aš sakau...
Penki draugai tvirtai susita

rėm neremti Naujienų, nebūti • 
jų piknike. Davėm sau žodį.

Bet... ar prižadų ištesėjom?...
— Biežavšij.

W. HAMMONDO POLICISTAI 
KALTINAMI UŽMUŠIME.

n-1 Didysis p^sėdininkų teismas 
važiuosiu išnešė apkaltinimų prieš policis-

Saugokite Savo Akis

ir neturite ejM'tito.
Saldainiai Partola, kaiji vi

siems yra žinoma ,tikrai ir ge
rai per naktį paliuosuoja užkie
tėjusius vidurius, išvalo kraujų 
ir ant rytojaus atsikėlę jausitės 
lig atgaivintais žmonėmis. Par
tola išvalo organizmų, prašalina 
galvos skaudėjimų ir padaro 
žmogų norma Iiškame slovyj.

Partola žtinohia visame pasau-

mas: kalbėt tuščioms kedėms, 
ar ne? Bet, a|>siėmus, žodžio 
niainyt neišpuola. Taigi kalbė
jo, o publikos vienuolika žmo
nių labai įdomiai klausėsi. Pra
kalba iš širdies, karšta, — buvo 
ko kiaušy ties.

Pirmasis kalbėtojas sušilęs

EARL DEAR TUR BŪT PA
KARTAS — SAKO AUGščIAU- 

SIAS S. V. TEISMAS.
Augščiausis Suvienytų Valsti

jų teismas užvakar atmetė Earl 
D ar’o prašymų, kad butų pa- 
sk irtas naujas jo bylos nagrinė
jimas.

Dear gali būti pakartas kitų 
mėnesį, jei Suv. Valstijų Aukš
čiu tįsis teismas įteiks savo sura
dimų Ilinojaus augąčiausiam 
tei imti, iš kurio jis apeliavo, 
prieš galutinį užsidarymų šį mė
nesį. Kitaip jo nudėjimas įvyks 
ne anksčiau kaip spalio mėti. *

Dear buvo pasmerktas už už
mušimų dr. Ph. Schuylero Dea- 
ne’c šoferio, Rudolfo Wolfe, 
saus. 19 d., 1918 m. Po jo nu
teisimui, kovo 30 dienų, 1918 
m. jis kiek galėdamas bandė

tus John Spencer ir John Kos
inti la W. Ilanimonde už užmuši
mų M. Ileniphillo. Ilemphillų 
policiniai nušovė svetainėj Wrst 
Ilanimonde kelios savaitės at
gal, kuomet polcija bandė išar
dyti susirinkimų ir pasil'inkmi- 
nlbiii# surengtų mašinistų uni
jos. Policija sakė, kad vakaras 
buvęs nemoralia; unijos liudi
ninkai priparodė, kad jame jo
kio nemoralumo nebuvo.

šlapi Lietsargiai
ŽALIA virvė sujungianti 

jūsų telefonų su varpo 
dėžute yra svarbi dalis 

telefono įrengimo. .
Yra daug būdų kuriais 

telefono virves gali būt pa
liudytos pertraukimui pa
tarnavimo.Veik visos drėgnumo t or
iuos ir šlapias lietsargis pa
liestas šių telefono virvę su
trumpins dnitos bėgimų ap
linkui ir sulaikys patarna
vimų. Dabartiniu laiku, 
po smarkaus lietaus, devy- 
nesdešimts telefonų liko su
badytu nuo šlapių lietsar
gių palietusių virvę. Ne 
atsargus laikymas stiklinės 
vandens, pasiliejusia juody- 
la, lietus pro langų, neatsar
gus plovimas grindų, yra vie 
nas tų, kas gali pertraukti 
telefono patarnavimą.

Malonėkite apsaugoti te
lefono virvę ir visus vidu
rinius dratų ir telefono į- 
renginius nuo sudrėkimo.

CHICAGO TELEPHONE 
COMPANY

a|xlovanota medaliais šešiose

vai-

ku-

Partola reikia turėti visados, 
kaip sakoma, |M) ranka dėlto 
reikia jas pasirūpinti iš anksto. 
Kožiniose muniicKse privalo ras- 

ties Partola.
Partola saldianiai yra malo

nus dėl skonio ir gardus, 
tinka vyrams, moterims ir 
kams. Partola saldainiai 
siduoda didelėse dėžulėse,
rios kainuoja tiktai \ienas do- 
lieris, 6 dėžutės už 5 dolierius.

Mes turime labai daug laiš
kų, iš visų kraštų, kuriuose žmo 
nūs dėkoja už gerų ir pataria 
visiems vartoti Partola . Gau
kite ir jus, tuomet |H'i*sitikrin
site.

Užsakymus ir pinigus reikia 
siųsti šikančiu adresu:

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue, 

New York, N. Y., Dept. L. 1.
(130)

POLICIJA JIEŠKO
4 MERGAIČIŲ, i

Vakar prapuolė keturios mer
gaitės. Amia Babl, lioniečių ap-

iš namų ir menama, kad ji slap
stosi kur mieste vaiko drabu
žiais apsitaisiusi ir rūkanti ci- 
garetus.

iš savo močiutės namų 6022 
Ilarpcr Avė. Ji yra 15 metų, 
Louis Andcrson vakar pranešė, 
kad jo duktė Josephine prapuo
lė. iš namų, 3615 Larame gt.; ji 
buvo serganti. Eiizabeth Gree- 
ley, 7922 Normai Avė., apleido 
namus šeštadienyj ir nesugrįžo.

Šitai Kur
šaltinis, tai Salute Stomick Bit- 

teris, jis mane išgelbėjo nuo nesvei
katos, per ilgų laikų mane kankino 
nesmagumas, nevirinimas vidurių ir 
dispepsijos, negalėdavau valgyli, 
taipgi ir tas suvalgytas mai
stas neidavo ant naudos. Skaudė
davo galvų, pilvų, šonus ir strėnas, 
ištindavo rankos ir kojos žodžiu 
sakant visas suvargęs imdavau, vi
sada miegas imdavo, o atsigulus ne
galėdavau atsilsėti.

Sveikatos

PADAVADIJIMAS. AUTOMO
BILIAMS SUSTOTI TIES 

KARŲ LINIJA.
Aldcrmanai Clayton F. Smith

PATARIA. KLIUBAMS 
IŠKRAUSTYT DEGTINU , 

KITUR*papleškina.
Kalba ilgai tęsiasi; publika 

dairosi į duris. Kur drųsesnis, 
laukan slenka, o ne taip drųsųs
mėgina snausti. Bet kalbėtojo ir Max Adamovski, vakar pada- 
šauksmas nū pasnaust neduoda.; ve sumanymų miesto tarybai, 
Kalbos turinys labai moksliu-‘ kad automobiliai atvažiavę ties 
gas Jv. čvuHjįuSa. lAC b.y .lamauar.Į. viršutinių karų linija sustotų 
liams suprasti,
pasišventimu riįildia daug j,re
gų padėt jiems apšviesti.

Prakalbai galų gale pasibai-

Kalbėtojui su pirma važiavimo per jas. Tas, 
ji* nuomone, sumažintų nelai
mių skaičių. Taryba perdavė jį 
teismo komitetui.

Chicagos kliubas, kur gov. 
Lowden priklauso nuo kelių me
tų, gavo pranešimų nuo gover- 
noro, kad nuo liepos pirmos bus 
saugiaus laikyti degtinė, kur 
nors saugesnėje vietoje, kaip 
kliubnamiai. Ačiū šitam jo 
pranešimui visų kliubų nariai 
subruzdo jieškoti naujos saugios 
vietos savo degtinei.

Kaip tik tų garbingų Salute Bit 
torį pradėjau naudoti į trumpų lai
kų palikau laimingas, viduriai dir
ia 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 naųdokit Salute 
Stomick Bitteris Kaina $1.50 už 

bonkų, jo gali gauti aptiekose ir 
goresniuose saliunuo.se, o jeigu ten 
neturi, tai reikalaukite tiesiai iš Sa
lute Manufactur Co.

P. BALTRANAS,
616 W 3Lst St., Chicago, III. 

Tek Boulovurd 7351

riai suplojo.
Antrasis kalbėtojas rimtai 

kalba. Aiškiai, garsiai. Turinys 
aukso mokslo. Ir kalbėti nosim- 
ku, nes svetainė tuščia, garsas 
skamba, į sienas atsimuša.

Rengėjams ir šilta ir šalta. 
Apmaudas ima, kad svetainė 
publikos tuščia. O kas dėl to kai 
tas, jei ne — kad jos pasiustų—,1
Naujicnųs!

Ve, musų paskelbimų įdėjo 
ant pat kraštelio, ant pat'galiu
ko — štai, pasižiūrėkit...

KIAUŠINIAI IR SVIESTAS 
ATPIGSIĄ.

Turgaus žinovai tvirtina, kad 
kiaušiniai ir sviestas turėsiu at
pigti, kadangi šaldyklose šitų 

maistų yra sukrauta daugiau nei
gti yra pareikalavimų, be to už
laikymas tų daiktų suklyktose 
šiemet yra brangesnis negu per
nai metais.

Pagal Chicagos kiaušinių ir

MIESTO TARYBA PRIEŠINGA 
PAKĖLIMUI KAINŲ 

TELEFONAMS.

Miesto taryba žada dėti visas 
savo pastangas, kad nedavus fe- 
dcralėms valdžioms pakelti kai
nas telefonams. Ji vakar priė
mė rezoliucijų prieš pakėlimų 
Jų kainų, reikalaudama iš kon
greso, kad tas dalykas butų pa
vesta sulaikyti miesto valdžiai.

LIETUVIŠKA GYDYKLA DR. DICKSON, 
Gydytojas ir Chirurgas

Gydo visokias ligas naujausia metodą su pagelba naujausių 
ir geriausių elektros prietaisų.
Ofiso valandos: Nuo 9 vai. ryto iki 12 dienų ir nuo 4 iki 8 vai. vak. 

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

tas skaitlines birželio 1 dienų 
peiikiosdcšimts penkiose krautu) 
vėso buvo sukrauta 4),950,000 
svarų sviesto ir 310,000 skrynių 
kiaušinių daugiau negu pernai 
metais šituo laiku.

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

J. G. SACKHEIM & CO. I 
1335 M1LVVAUKEE AVĖ. 
tarp Paulina ir Wood Sta.

KRAUJO NUREGIMAS PADA
RĖ MIRTĮ ARTISTUI.

E<lwin Carrell, 61 metų artis
tas vakar numirė Šv. Luko ligo
ninėj. Jį rado pereitų septinla- 
dienį jo kambaryje pn. 1620 In- 

i

PAKAKO KOVOT—SAKO 
MAJORAS.

Maj. Thompson užmiršo apie 
visas kovas, kurias jis pirma ve
dė ir dabar kalba apib ramumų 
ir Chicagos ateitį. Jis sako, kad 

gyventojai padėtų jamjei tik 
vykinti 
išaugtų 
saulyj.

did^a ii-iii miestu pa-

CHICAGOS SOCIALISTAI!

Socialistų Partija 
“skaudulys”.

tai

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jus kenčiate galvos skau
dėjimų, kuomet raštas susibėga j 
krūvų, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jus e>ate trumpa
regis aiba toli regis, paaitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur nors kitur. Mano 26 melų 
patyrimas šiame užsiėmime su
teiks jums geriausius pasekmes.

GydVuias visų akių, ausų, no
sies ir jfrrkles ligų. Po priežiūra 
Dr. PjA. Graves specialisto. U- 
tarninnds ir Pėdnyčioms nuo 2 
iki 5 poVhdju.

JOHN^METANA 
AKIŲ SPECIALISTAS

1801 So. Ashland Avė., Chicago. 
Kampas 18-tos gatvės.

3-čios lubos, virš Platt’o aptickos 
Tėmykitc j mano parašų.

Valandos: nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

Or. A. R. Blumeothal |

AKIŲ BFECIAUSTAB
Akla EKsamlsvoja Dykai

Gyvenimai yra 
tatčias, kada pra 
vyksta regėjimą. 

Mes vartofam 
pagerintą Oph- 
malmomcter. Y-

kreipiama i vai
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dlen*. 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 

Tdgpbone Yards 4117 
B o ui e v ar d M87.

Dr. D. J. BACOCIUS 
Lietuvis Gydytoja* Ir 

Chirurgą*
Ofisas 10900 So. Michigan Ava.

Rezidencija 10731 S. Michigaa
Avė., Roseland, 111

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 142, 

VaL: 9 ryto iki 11 d.
2 po pietų iki 4 
6 ik* 9 vakare.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

Guli būt prašalinta ir daugelyje tesitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug mė
ty gydžiau |>aseknungai šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymus mano gabumo. V

AŠ atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAVVHON, M. D.

Pagal LSS. VIII Rajono Cen
tro Komiteto nutarimų, visuoti
nas LSS. VIII Rajono narių susi-

birželio 12 d. Smolny Instituto 
svetainėje, 1221 Blue Island Avė. 
(arti 12-los gatvės). Pradžia 

7:30 vai. vakare. Bus svarsto^

Partija, duodami pranešimai a- 
pie 7 Federacijų suspendavimo

Nors Naujienų 129 mini, jau 
buvo trumpai minėta apie Stil
sono ir Kukučio prakalbas LSS. 
22rajai kuopai Mcldažio svetai
nėj (geg. 28), aš vis dėlto norė
čiau kiek plačiau jų šaunias so
cialistų partijos dergimo oraci
jas pažymėli. Tepažįsta arčiau 
draugai socialistai savo “veikė
jus.“

štai Stilsono kalba:
“Draugai ir draugės! Aš'yna- 

niau šįvakar apie kų kita jums 
kalbėti, bet kada dalykai virto

35 Še. Dearbom St. 
(Kjempm Monroe) .

Kambarys 307.
VALANDOS 9 iki 8 (,h
Nedčlioii'is 10 iki 1. ^***V«^

priežaslį ir kiti tolygiai svarbus kitaip, tai apie tai, kų maniau 
klausimai. Visi 8 Rajono nariai įkalbėti, pii/k'albū®iu,f nes dJtbar 

! būtinai atsilankykite ir neužmir’ yra svarbesnių dalykų, .kurie 
j škite su savim pasiimt mokesčių verčia mane, kad aš apie juos 
i knygelę. | kalbėčiau. Buvo laikai, kad šių
į LSS. VIII Rajono ' kuopą valdė bosai menševikai.

Centro Komitetas. Jie Čia buvo lizdus susikrovę,

tai nebuvo man progos ateiti į 
Šitų svetainę ir aiškinti dalykus, 
kurie jums ir man labai buvo 
svarbus. Draugai ir draugės... 
Ei, aš matau Naujienų kores
pondentų (... Rašykit, prašykit, 
rrrašykil, nes jus daugiau‘nieko 
nesuprantat!... Draugai ir draių 
ges! į socialistų partijų įeina ir 
iš vidurinės klesos žmonių; ži
noma, buržuazai, toki kaip Gri
gaitis, Sledmanas ir kili; pasiu
skit tubs visus menševikus į 
stok jardus, o jie Karolį Marksų 
kitaip supras... Šita karė jtriver
tė socialistų partijų suskilti, nes 
joj išyugo kairysis sparnas. Au
go, augo, augo, nepaisant nie
ko, augo. Čia socialistai ir čia 
socialistai; čia klesų kova ir čia 
klesų kova ir čia klesų kova, o 
menševikai visa to nemato. Ar 
jus žinot,' kad aštuoni partijos 
bosai išbraukė septynias federa
cijas iš socialistų partijos? Vi
so labo septynis tuksiančius šim 
tų ir penkiasdešimt narių, o lai 
padarė aštuoni žmonės. Dabar 
prie partijos gali priklausyti tik 
geltonieji socialistai, kurio sa
ko, kad revoliucionieriai turi 
būt prie sienos pastatyti ir su
šaudyti. lai tik tokiems dabar 
vieta socialistų partijoj, o ne 
tikriemsiiems \ socialistams. 
Draugai ir draugės, jus nesibi- 
jokit. Gal da mums pasiseks 
iš jų nagų išplėšti socialistų par
tijų. Tuomet vėl galėsim pri
klausyti; o jeigu nepasiseks, tai 
mes sutversime kilų socialistų 
partijų — tikrai sočia lis tiškų, 
nes taip negali bu t. Aš pats 
ypač šitas paskutines dvi nedė
lios nieko daugiau neveikiau 
kaip tik dirbau, ir kur tas dar
bas nuėjo ... Bet lai nebijokit, 
draugai, dabar ir aš jums ly- 
gus, ir visi kartu dirbsim, kopį- 
vykisim sovietų valdžių Ameri
koj.”

Šitaip kalbėjo Slilsonas. Ži
noma,, aš čia nepaduoda tų visų 
sočia Ipatriotų, holstryčių, išda

vikų, kuriuos Slilsonas nuola
tos kartojo. O kur tie visi jo 
besikarščiavimai, besinervavi- 
mai, piktai sugniaužtų kumščių 
gestai — tų visa ant ^popieros 
nesiduoda išdėti.

Antras kalba Kukutis:
“Draugas darbininkas ir drau

ge darbininke! Mes suskaldėm 
Socialistų Partijų. Mes prapjo
vei n skaudulį, kad apvalius tik
ruosius socialistus nuo netikrų
jų [kabėse reikia pažymėt, kad 
patsai Kukutis yra a i d o i) i i s- 
tas]. Kaip greičiau mes jiems 
nusuksiu! galvas, tuo mums bus 
sveikiau. Mes susiorganizuo 
sim, kad ir į šventos Magdelenos 
organizacija, o mes vis liek dirb
sim dėl darbininkų labo, dėl 
proletarių ato. Draugas darbi
ninkas ir drauge darbininke! 
Mes prapjovėm tų sopulį ir sa
kom, kad mes nieko nepralai- 
mėsini!”

Kita dalis jo kabios buvo to- 
| kia-jati kaip ir Stilsono, užtai
gi nė nekartosiu.

Turiu pasakyti, kad Slilsonas 
pirmiau karkas švariau kalbė
davo negu dabar, kada socialis
tų partija atstumia jį iš Parti
jos, na o dabar?.... Matyt, Stil- 
sonui visai nerūpėjo socialistų 
organizacija nė pirmiau, nė da
bar; jis lik mušasi už pragyve
nimų. Aš žinau, Rad žmonės iš
eina ir į streikų dėl dunoos kųs- 
nio. Tas pat ir su Stilsonu. Ka
da jam gręsia apleisti Socialistų 
Partijos kambarys, ne bereikalo 
jis prisimena savo kalboj slok- 
jardlis. “Pasiuskit juos į stok- 
jardus, o jie Karolį Marksų ki
taip supras.“ O iš Kukučio kų 
išgirdom? Prisipažino, kokį 
nelabų darbų jie atliko pasta
ruoju laiku. Net ir kairių-kai
riausi žvalgėsi viens į kitų, kuo
met Kukutis didžiavosi: “Mes 
suskaldėm socialistų partijų. 
Mes prapjovėm tų skaitdulį!” 
Gerai. Dabar žinosim, su kuo 
turim reikalo. —Ant. Jūsas.

=------ ------ ------------  .11.1 II ........... ..

Telųphon^ Yards 5032

Dr: M. Stiipuicki 
3169 S. Morgan st. Chicago 

VALANDOS’. Nuo 8 iki 11 ryto j 
ir nuo 5 iki 8 vakare

M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai Jietuviamu žinomas per 18 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* 
Ir akušeris.

Gydo ažtrias ir chroniškas ligas, vy- 
moterų ir veikų, pagal naujausias J 

metodas y.-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisr.r t Lnbaratorija: 1025 W 18fk 
7 St. nstoH Fijk fet.

VAT^AMD0S: '.4uo 10-^-12 piety, ir i 
1®~8 vakarais. Telephone Canal 81 Ilk j 

CivENIMAtf: £412 S. Halpted Street į
VALANDOS. U-4 ryto, tiktai. P 

___________ _____________________'J

Rez. 933 S Ashland Rlvd. Chicago 
Telephone Haymarket 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS G * DYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų*
Vaikų ir vigų chroniškų ligų 

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

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

Tetephoue Y ar d* MM.

0 r. P.G. Wiegner 
Priėmimo vedando* I Iki II 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vaL vak. 
B325 Ko. Ptnlated St., Chtcagą.

į IK M T. STRIKOLIS 
Lietuvi* 

Gydytojai ir ChirvrfM
g 1757 W. 47 St. Chicago, I1L 

Ofiso TeL Boulevard 1M
I Rez Tel Seeley 420

Tel. Yards 3654. AKU6ERKA

Mrs.A.MIchniBwicz
Baigusi Akušerijos ko
legijų: ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hoNpttalėae ir Pasek
mingai patarnauje 

prie gimdymo. Duodu 
rodą visokiose ligose 
moterims ir merginoms.
3113 So Bulsted Str 

(Ant antrų lulr>) 
Chicago

Nuo 6 iki 9 ryte Ir 7 Iki v<k 
k—»■' m ■■ ■ .n i t........  .......

.VI
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Sereda, Birželio 11 d., 1919

Pranešimai ASMENŲ JIEŠKOJIMAI REIKIA DARBININKŲ NAMAI-ŽEME NAMAI-žEMe DRAUGIJOS E X T R A

Pastaba ataiunčiantĮema draugijų 
praneši mus: — 

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

— Redakcija

Pajieškau Marcelės Naujokiutės ir| ] 
Pijuso Anskaičio, 7 metai atgal gavę. 
nom Carfin Scotland, o dabar girdė
jau gyvena Detroit, Mieh., turiu svar 
bų ivikalų. Jie patys arba kas juos _ 
žinote malonėkite atsišaukti šiuomi! I 
adresu:

Katarina Rušinskiutė, 
|3313 S. Union. Avė., Chicago, III.

Įteikia vyro dirbti j pirtį 
DOUGLAS BATU, 

3516 AV. 12 St. 
Chicago, III.

Reikalingas patyręs flat janito- 
,liaus pngelbininkas. Gerą mokestis, 
ir užlaikymas. Atsišaukite tuojaus.

Frank Gedmint, 
3558 AV. Polk St.

FARMA FARMA

J IEŠKO DARBO
PAJIFSKAU darbo esu dirbęs 3 

metus fandfėj Crane Co. Galiu tar
naut bile kur, fabrike arba saliune.

JUOZAPAS MARCINKEAVICZIUS 
1813 So. String St., Chicago, III.

Reikia lietuviško duonkepio pir. 
marankio, pastovus darbus, gera už
mokestis.

10754 Prierie Avė., Chicago.

AVaukegan, III. — Birželio L> d. 
kaip 9 vai. ryto, įvyks SLA. 262 kp. 
susirinkimas Liuosybės svetainėje, 
301 _ 31h SI. Draugai, nariai ir na
rės, o taipgi norintįs tapti šios orga
nizacijos nariais, malonėkite atvyk
ti pažymėtu laiku. — Fin. rašt.

J. Motejaitis.

* PAJ IEŠKAU darbo. Baigiau kur 
sų kirpimo vyriškų drabužių, 
ku dirbti savo petrenas. II... 
kirpėjas reikalingas i...... .
šaukti laišku.

i A. Karslan,
3227 So. Halsted St., Chicago, III.

‘ Mo- 
. Kam toks 

meldžiu atsi-1

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

I.SJL. 1 kp. rengia draugiškų išva
žiavimų į Jefferson miškų Nedėlioj, 
Birželio 15. Bus puikus programas.

Ant rendos vienas kambaris, dėl; 
vieno arba dvijų vaikinų. Su ar be 
valgio.

381.5 S. Halsted St., t-mas fl.

Liepos 13 dieną LSJL. 1 kp. rengia 
vėl šeimyniškų išvažiavimų į Bever- 
ley Hillš. Meldžiame kitų draugijų 
tų dienų nerengti išvažiavimų.

Komisija.

Brighton Park. — Keistučio Paš. 
Kliubas rengia piknikų nedėlioję, 

birželio 15 d., Leafy Grove—Blins- 
trupo Darže, AVillow Springs, III. 
Prasidės 9 vai. r\ to. Inžanga 25c. 
Archer karais iki miesto ribų ir \Vil- 
low Springs karais iki daržui.

Kviečia Komitetas.

Cicero. — Lietuvių Namo Bendro
vės direktorių susirinkimas įv\ ks 

11 <!. J. >4< rr<» sv.-ls.i- 
ni'je, 1500 So. 49th Avė. l*ra<lžia 7:30 
viii. v;iknr ‘. Visi (lircktoriiii malo
nėkite ateiti, nes yra daug labai svar 
bių reikalų apkalbėjimui.

—* Sekretorius.

Ilarvey, III. — SLA. 289 kp. ren
gia vakarų-lialių suhatoj, birž,i-Ho 14, 
(iieruckio svetainėj, 15629 .Halsted 
St. Pradžia 7 vai. vakare.

Kviečiame visus . Komitetas

139 
bus

k p. nepa - 
pėtny čioj, 

vakare. S.

RoMeland — Si.A. 
prašias susirinkimas 
birželio 13 d., 7:30 vai. 
Dovviato svet. 10501 So. Michigan 
avė. Kiekvienas narys būtinai turi 
atsilankyti, nes bus balsavimas dėl 
tautiškų centų; taipgi yra ir dau
giau svarbių dalykų apsvarstymui.

Už rašt. K. Kalnietis.

Roseland — LMPS. 25 kp. pusnie, 
tinis susirinkimas įvyks ketverge 

birželio 12 d., Aušros kambariuose, 
I(I9(MI So. Michigan avė. Pradžia bus 
7 vai. vakare. Narės malonėkite vi
sos atsilankyti paskirtu laiku, nes 
bus rinkimas valdybos ir bus (lan
gelis kitų svarbių reikalų. Taipgi 
atsiveskite naujų narių prisirašyti.

Kviečia Sekretorė.

LMl’S. 9tos kuopos Choro gerb. 
dainininkėms pranešu, kad sekamų 
seredų, biri. 11, dainų repeticijos 
neįvyks. Tėmykite, Naujienose bus 
plačiau pranešta apie choro vaka-, 
ei jas. — F. S. K.

Roscland, III. LMD. Aido Choro , 
reptticijos įvyks seredoj, birželio 11 
d., Doviato svetainėje. Pradž a 7:30 
vai. vak. Dainininkai ir daininkės 
malonėkite susirinkti.

— Pirmininkas.

Reikia moterų pardavėjų, nuolati
nis darbas, turi kalbėti lenkiškai 
lietuviškai. Gera alga.

I. Goldstdn,
24M So. Oakley Avė

ir

Reikia moterų indų plovėjų.
Block Realaurant,

1356 So. Halsted St.
Chicago

REIKIA DARBININKŲ | FOUN 
....... . NUOLATINIS DARBAS, AT 
8ISAUKITE:

EMPLOYMFNT DEP. 
CHANE CO.

401h ST. & SO. KEDZIE AVĖ.

Jeigu Jus norite pasidaryti sau na
mų ir būti ncpriguliningu pirkite 
farmų Lietuvių kolonijoje “Vilnosz” 
Vilas paviete, AVisconsin. Jeigu jus 
pirksite ten sau farmų jus pirkaite 
nuo savininko, bet ne nuo agento. 
Mes esame savininkais apie 50,090 
akrų žemės, ir paskyrėme 5,000 ak
rų vien tik lietuviams dėl kolonijos, 
ir paskyrėme Kazimierų Gadliauskų 
kaipo Kolonijos direktorių, kuris 
gyvena Kolonijoje ir kurio užsiėmi
mas yra mums pagelbėti. '

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

lengvų išmokėjimų.
Jus galite pirkti farmų kokio dy

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

lietuvių apielinkės neprigulmingų 
farmerių, rašykite mums lietuviškai 
dėl platesniu žinių.

SANBORN COMPANY, 
Eagle Rivcr, VVisconsin.

PARDAVIMUI — Labai puikus 6 Ona MaČiulskienė, nut. rašt. 
kambarių muro namelis su inaiidync 11927 Union
ir gesti ant didelio loto arti 31-moS Andrius Statkus, turtų rašt. 
gatvės. Burgenas už $2,000. Taipgi 120 Union
labai geras muro| 6 kambariu namas Jonas Gruzdis, iždininkas, 
4 ir 5 kambarių ant Emerald Avė., 

arti 31-mos uatvės, kaina tiktai 
$6,300. Pamatykite savininką arba 
Mr. Tamasauckns. Ernls E. Reeney, 

, 603 AVest 31-st SI.

Avė.

Avė.

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privntiškų Fondų dėl in- 
vestinimo į antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

H. O. MULKS.
Hoom 1117 Herris Trust Bldg.

111 AV. Monroe St., Tel. Central 8830

722 AV. 1201 h St. 
Stasys Boreika, duoklerinkis,

11826 Lowe Avė. 
Jonas RiepŠas, kvotėjas,

3310 So. Halsted St., Chicago 
Vincas Kaličius, organizatorius, 

835 AV. 122nd “ 
Petras Laukis, durininkas,

12143 Green St.
Kuopa laiko susirinkimus Šešta

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

st.

_______ < • ų
HEIKALINGAS^AVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi- 
mokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu bla
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chl- 
ragos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarąntiją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED
• ROOFING CO, 

and Sheel Metai Worka
2106 AV, 24th bt Tel Canal 4802

DRAUGIJOS

4 nt ramios 1 kambaris dėl vieno,, in-H<ALLNG/\ mulderių dėl šildo. 
nrba dviejų \atkinu be valgio. n *r vjr|uvgs pečių, pastovus dar- 

.’l“3 n,on ‘'vc' bns visa meta, nuo Šmotu darbas. At-
įsišaukite į Afissnuri Malleable Iron 
Co., East St. Louis, III,RANDON KAMBARIS. Priekinis 

Elektros šviesa, maudynė “steam 
heat”, vienam arba dviem.

JUOZAS UKTVERIS, 
3203 So. Halsted St., antros 

Atsišaukite greitai.

PARDUODU 2, aukštu murini na
mų ir sankrovos fikčieriai labai pi
giai iš priežasties išvažiavimo į se
nąjį kraštų. Meldžiu kreipties šiuo 
adresu. 1 
505 AVest 32nd St Chicago.

lubos.

REIKIA DARBININKŲ
RFIKAI.INGA kepėjas pirmos ar

ija antros rankos. Gera mokestis
K. NEFFAS,

542 E. 43 s t., Chicago, III.

I tETl’VIU BENDKOVR HETKA-

GAIRTŲ PAGELBfiTI PABDAVOT 
1 ARMAS IR LOTUS, LŠLYGOS LA
BA! GEROS. KLAUSKITE PLATES
NIŲ PAAIŠKINIMŲ PAS:

LIBERTY LAN!) AND 
INVESTMENT CO.

So. Halsted St., Chicago, III3301

REIKIA duonkepio pirmarankio 
ir anlrarankio prie vien ruginės 
duonos, užmokestis $37 ir $30 į sa
vaitę.

11719 Mi* higan Av?., Chicago.

RI'IKAT INGA moterų nrie tvarky
mo skudurų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis.

ATLAS RAG and METAI. CO. 
910 So. Canal St., Chicago.

PARDUODU mažų farmų su visais 
įrankiais ir gyvuliais, netoli Blue 
Island. Del platesnių Žinių atsišau
kite į Naujienų ofisų pažymėdami 
ant laiško No. 19.
17’9 So. Halsted St., Chicago.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA automobilius, 5 sė

di n ioms, gražiausios išdirbystės Lo- 
komobil, 6 nauji roberci, naujai per- 
įient imtas. purxi<luo<iu plį(ii«i. ntsi- 
šaukit pas I.. Klein, 11 ir ilalste<l, 
klauskite Juliaus Janehino, po 6 vai. 
vakare arba nedelioj alsisaukile, 
.3222 So. Halsted St.

Parsiduoda motorsekel Indian Gi- 
re ir labai pigia kaina. Vartota yra. 

i tik 2 metai, kurie norit gaut pigausl 
ir gero moticrsekelio. Malonėkit at
sišaukti šiuo antrašu:

A. M. 1504 So. 501h Ct., Cicero, III.

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI pigiai pikcernė ar

ba studija. Vėliausio* mados įtaisy
REIKIA vyro į serap iron Yard,, mai. Gera viela. Kreipkitės į 

gera užmokestis, pastovus darbas 
dėl gero vyro.
Seffren Serap Iron Machinery Co..
213 N} Halsted St., Chicago.

K. JAMONTAS,
1739 So. Hulided St., Chicngo

REIKALAUJAME 
ANGLIAKASIŲ IR KROVĖJŲ

irGeri namai, su geru vandeniu 
elektros šviesomis, pigi randa, di
deli daržai, gera ganykla dykai. Ga
lima ganyti karves, kiaules, ir viš
tas. Pavieniems vyrams geras na
mas ir užlaikymas.

Musų kasyklos dirba kasdieną. 
Mes turime abi kasyklas paviršiui 

! ir giliai, su 316 iki 5 pėdų angli
mis.

Mes nemokame už kelionę. Mes 
Imime viską užlaikymui gerų žmo
ni'’. Geros darbo ir pragyvenimo 
sąlygos, ir nenorime tokios klesos 
žmonių kuri norėtų apmokėti kelio
nę.

Del platesnių žinių ateikite arba 
Į rašykite:

NEAV RIVF.R COMPANY.
MACDONALD, AV. VA.

BIZNIERIŲ DOMAI!
PARDUODU pirmos klesos bučer- 

nc ir grosernę su vieno auašto na
mu naujoje lietuvių apgyventoje vie
loje. Parduosiu už nebrangių kainų.

ANTON PHAZSKY,
2856 Emerald Avė., Chicago

PARDAVIMUI razinkų uogos dėl 
d irvmo vvno. Galima gauti kiek no
rima. Sudėta po 25 svarus į dėžu
tes.

COYNF. BROS.
119 AA’.'South AVater St., Chicago, III.

PARDAVIMUI ‘fane’ vėjinė. Spar
nai 16 coliu. Direckt Korn. Pigiai. 
1803 AVest 46th St., Chicago.

Brighton Park. — Keistučio Pa
šelpimo Kliubo mėnesinis susirin
kimas įvyks ketverge, birž. 12, 7:30 
v. v. Liberty svet. 392.5 S. Kedzie 
Av., prie 39th l’lace. Draugai ir 
drauges įnikite visi laiku, ne* yra 
svarbių reikalų. Ateidami atsives
kite naujų draugų.

— Just. Gustaitis.

MERGINOS
Mes turime keletu vielų merginom 

vi'š 16 metų amžiaus mokytis Parcel 
no.t pakiavvmo. Darbas nesunkus ir 
švarus ir pasiūlo garantuotų mokes
tį su proga uždirbti daugiau ant bo- • 
mis leisis, kuomet jus išmoksite imt. I, 
sų metodas. Darbas pastovus, darbo 
sąlvuos ir aplinkybės vra geros.

CHICAGO MAIL ORDFR CO., 
2611 INDIANA AVĖ.

EXTRA!
I Parsiduoda ledo išvažiojimo ir 
pcrkraustvmo visi intaisymai, ark
lys, 3 vežimai, laistils iš unijos, visi 
orderiai (užsakymai). Ledo ir aug
liu. Parsiduoda viskas sykiu Brjgh\ 
ton Parke nas bažnyčios 
Parduosiu pigiai.

• Gco Laras

Tel. McKinley 3968

lietuvi

Chicngo.

KVIETKŲ krautuvė pardavimui, 
l grame padėjime. Gera vieta lietu
viams žmonėms. 1340 AVest 181h St. 
Chicago, III.

RFIKALINGA senyva moteris pri
žiūrėjimui dviejų vaiku nakties lai- PARDAVIMUI gera pirmos klesos

Brighton Park. —- LDLD 101 kp. —motina eina dirbti. Atsišaukite keptuve su 3 augštų namu, apatna
mėnesinis susirinkimas bus 
Me. 12 <1. birželio, 7:30 vai.

ketver 
vak. T į Naujienų ofisą klausdami No. 18.

1739 So. Halsted St., Chicago.
Gura, sekr.

W>est Pullman.
vinimosi susirinkimas įvyks Serc- 
ddje, lt d. birželio, Lietuviu svet.. 
1194(1 So. IlaDtcd St. Pradžia 7:30 
vai. vak. Visi draugai kviečiami 
atsilankyti. — Komitetas.

REIKALINGAS geras kriauč’us 
p»:e kostmnersko moteriško darbo. 
Užmokestis gera, pastovus darbas. 
Atsišaukite l'iojaus.

AV. POCIUS,
Chi.’jgo.

mis ir atika, muro namas, garu 
domas, visi paraakumai Del plr 
niu žinių jitsUUMikite j 1015 So. 
tc<l St., Chicago, UI.

ai

3519 Ogden

REIKALINGA vyrų mokyties au
sti divonus. Mes gerai mokame 

Visuotinas LSS. VII Rajono n'inu laike mokinimosi. Pastovus dar- 
Gali uždirbti virš $25 į ša

po vieno mėnesio. 
OI-SON RUG CO., 

AV. Monroe St., Chicago, III.

susirinkimas įvyks ketverge, birže- j)ns 
lio 12 d. Smolny Instituto svetainėj, 
1221 Bhic Ishmd Avė. arti 12-tos i 
gatvės). Pradžia 7:30 vai. vakare. 1593 
Bus svarstoma LSS. santikiai su So
cialistu Partija, duodami pranešimai 
apie 7 Federacijų suspend.ivimo 
prieža'ti. Visi VIH Rajono nariai 
utinai atsilankyki* ir neužmirškit su 
savim pasiimt mokesčių knygelę.

— K. G. Tralais, sekr.

vaitę

REIKALINGA moteris, darbas pa
stovus, gera mokestis. Atsišaukite 
National Leed Co., 900 W. 18th St.. 
Chicago, III,

REIKALINGI patyrę Cabinet ma- 
kers, nrie taisymo rakandų, nuola- 

iianiUnv-.u tinis darbas ir gera alga.Valgomu daiktu nenoroven )>ic- nnnc
n (. sims s 11 \ 11 i n K1111 < i s iv \ ks st i (fi )j, , ii o*II <1. birželio. 7:30 v v, A žili- Mnxwell St. Cnnnl 0188
sičio svetainėj, 361 Kensington Av, 
Nariai kviečiami visi atsilankyti ir 
atsmešti senus šėrus.

Rast. I. Buzas.

! REIKTA moteries rinkti skudurus, 
.atsišaukite. 2917 So. La Šalie St.
I West. Side Metai Refining Co., 

1447 So. Sangamon St., Chicngo.
I Tel. Canal 1135.

Roaeland, III. LMPS. 25 kn. ren
gia išvažiavimų birželio 29 d. Bell-! 
yvood Parke, 107 ir 104 gat. bei WaL 
lace g. Vietos draugijų' prašome nie
ko nrengti tų diena. i

— LMPS. 25 kuopa.

REIKALINGA tvirtu vyrų, paty 
rusiu skudurų 
Pastovus darbas,

MiHer & Cohen, 
1416-18 Blue Island Avė. Chicago

dirbtuves darbų.
Gera mokestis.

PARDUODU restoranta, lietuvių 
apgyventoje vietoje. Biznis išdirb-1 
tas per 8 metus. Priežastis pardavi-' 

1619 So.mo patirsite ant vietos. 
Halsted St., Chicago.

LMPS. 29 kn. rengia draugiškų iš
važiavimą 15 d. birželio į Jefferson 
girių. Bus puikus programas. Vi
sus kviečiame atvažiuoti.

— Rangijosį

Reikn’inga dviejų moterų dėl at- 
rankiojimo skudurų. Gera mokes
tis, pastovus darbas. Atsišaukite 

Gintburg & Alter,
2707 AV. 12th St.

T

MOKYKLOS

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL 
D. Shatkus, pirmininkas,

344 E. 116 Str.
K. Pašakarnfs, pirm, pagelbininkas,

324 E. 116 St. 
K. Baltremas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington avė. 
A. Norbutns, finansų raštininkas,

27 E. 102 Place. 
F. Shedvillas, kasierius,

341 Kensington Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėtnyčių kiekvieno mėne
sio F. Sbedviljo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

Iždininkė P. Balickienė
3543 So. Union Avė. 

Kasos globėjos:
J. Baranauskienė, 3810 Lowe
A. Yuškicnė, 3228 AV. 38th St.
Maršalka K. Urbenė, t

3313 Union
Knygė S. Stasiukytė, 

3239 Emerald

Avė.

Avė,

Avė.

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

Valdyba 1919 metams:

TAUPYKITE ŠI SURAŠA 
Viskas Bargenai.

3314 Havne Avė. — 4 kambarių. 
Kaina $1.500. $100 Cnsh. 15 mėnesiu.

4239 Campbell 8 kambarini. Kai
na $2000.

4126 1 4 kaml iskns Į
Utnisyta. *1850.

2163 AY. 45th St. 6 kambariai, mau
dynė, gesas, elektra. $500 cash. 
.*2400.

5417 So. Nnglė Avė., 4 kambariai, i 
lotas 161X125. Pusė bloko nuo Ar- ( 

' cher $2325. . ‘
i 5144 So. Richmond 4 kambariai 
namelis, lotas 48X125. Pečiu .šildo
mas. elektra, eonerete apatnamis. 
$2950,

1835 AAr. 31 PI. 6 kambariai. Muro. 
$200 cash. $1300.
4225 So. Artesian Avė., 4 ir 4 kamba
riai. Visi įtaisymai. $300(1.

4209 So. Campbell 5 ir 5 ant muro 
Maudynės ir visi įtaisymai $4100.

3634 Hermitagc. Muro 7 flatų, 2 
metu senumo. $7500.
3357 Oaklev. Muro. 6—7. Visi įtai
symai. $4300. >

4548 Richmond 4 — 4 $3600.
3569 Archer Avė. Muro 6—6 Ce

mento apatnamis. Skalbyklos dūdos. 
Visi įtaisymai. $5200.

McDONNELL,
2630 ’AVest 38th St., Chicago. 
—-------------Lg_ ------------- •.-----------
PARDAVIMUI; NAMAS VISUOMET.

4524 So. Savvyer. Muro naujas 5-5, 
šviesi seklyčia. Ąžuolu papuošta. F- 
leklra. 30 pėdų lotas. Apie $1800 
cash. $6500.

McDONNELL,
2630 AVest 381h St., Chicago.

Mokykla Kirpimo ir Designing 
Vyrišky ir Moterišką Aprėdaly.

Musų sistema ir ypatiškas mokini 
mas padarys jus žinovu į trumpa 
laikų.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpi’no-designing ir siusime 
skyrius ,kur mes suteiksime praktii 
kų patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos mušt, 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ii 
pamatyti musų mokyklą bile laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

Pctrenos daromos pagal Jūsų nite 
rų — bile stailės arba dydžio, iš bi 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Kampus I.nice St. ant 4 lubų

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PASELPINIO KLIUBO. 

Valdyba 1919 metams:
N. AVilimaitis, pirmininkas

3154 Douglas Blvd. 
Juozapas Užubalis, pirm, pagelb.

2911 W. Adams 
Fabijonas Stri.ško, nut rašt., 

4255 Richmond 
Vincentas Manikas, Fin. rašt.

2839 W 40th 
Mykolas Kaziunas, iždin.

3959 W. 161h

St.

St.

St.

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

Prez. D. Sbatkus,
213 E. Kensington Avė. 

Vicc_prez. Jonas AVilkas
206 E. 1161h St. 

Iždininkas AV. Markauskas,
355 E. Kensington Avė. 

l’rot. Rašt. F. Grigula,
10449 So. AVentvvorth Avė.

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

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

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmą penktadienį F. She- 
dvvillo svetainėje, 341 E. Kensing
ton Avė., Kensington, III.

RUBSHJVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:

PARDAVIMUI muro. 4—5 Visi i- 
taisymai. Arti McKinley Park. Gera 
transportacija. Lengvos sųlygos.

McDONNELL,
2630 AVest 38th St., Chicago.

PARDAVIMUI 3610 Union. Muro. 
$3400.
6 kambariai. $1900.

5148 Union 6 kambariai. $2200.
4523 Union 6 kambariai. Elektra. 

Pečiu šildomas. Visi įtaisymai. $2500
1938 AV. 35th St. Muro. 5ir 6. Elek

tra. Visi įtaisymai. Lengvos sąlygos, 
$4000.

3534 So. Lincoln. Muro. 4 ir 4 
$2900.

M-DONNEl.L,
2630 AVest 381h St., Chicngo

Pranešu Naujienų slcaitvtojam. 
kas norit nirkti Farma. geroj vietoj 
ir teisingai tarp lietuvių Michigano, 
aš turiu ten Farmų ir mano tėvai 
gyvena. Kreipkite pas Naujienų a_ 
gentų, kuris jums nurodis arba nu
važiuos drauge.

WM. PILYPAS.
720 AV. 120 St., AVest Pullman, III.

80 AKRŲ labai geros kietn medžio 
farma ir vaisių žemė, Betsev Hiver 
Orchard Comnanijos ardelinkėj, 6 
ihy’Hos nuo Thompson vii 1e ir Ben- 
Inh ant Crystal Luke Michigan, yra 
antro ūgio medžių. Nesunku nu
valyti,* Puiki vieta dėl aviu augi
nimo. Del informacijų, kai
nos ir išlygų kreipkite i <avininkų.

AVM5ON C. BUPNS,
450 Foderat Bldg., Chicago, III.

Parsiduoda puiki Grocernė iri Ci- 
gar Tobaceas ir Saldainiu Icc Ci’eam 
ir visokių daiktų, pusė blioko 
mokyklos ir pirmos durys prk 
delio Parko. Ant greito pardavimo į 
parduodu už $700. 4 gražus kam
bariai ir Storas $30.00 randos 
nesyj. Adresas: 4500 S. Loomis 
Chicago, III. 
c------------ ------------------ 1_____ _

Extra Bargenis, iš priežasties li
gos turiu parduoti BuČernę ir 
cernių, automobilių ir narna 
mainisiu ant loto. Atsišauki 
numeriu: 4001 So. Brighton Place.

EXTRA jei'.ni nori namo arba fa
rmų pirkti, ateik pas mus, mes tu
rim daug bargeniŲ valite pirkti su 
visai mažai pinigu, likusius mokėsi 
kaip renda.

C. P. SUR/3MSKT. Real Estate
■ 3346 So. Halsted Street, Chicago 

įnė-
Sl.,

nuo 
di-

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

Gera transportacija. Lengvos sųly-

I RAKANDAI

G ro
mbą 

po

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų 

praleiskit-o šio bergeno. Puikus 
Phiver Pianas, staile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambarjo setai, divonai, 
paveikslai ir tt.. parduosiu už bilę 
koki teisinga pnsiulijimų,

nc-

bilę 
vjskas 

kaip nauja. Taipgi $200 dubeltUvais 
springsais Piionograph. Grnjina 
visokius rekordus, parduosiu už 
su rekordais ir deimanto adata

I tt I I (1111,0 H ! l.|(G 14V 'I^Vl'l

gos. Geriausia kooperacija. Ten yra 
juni krašto Žmonių. Platesnių žinių 
rašykite:
Frank Foldi, Cor Sotimi Frams..

634 Olis Bldg., Chicago, III.

sokius rekordus, parduosiu už $55 Li 
rekordais ir deimanto adata. Į { « » Į

Residencija 1922 So. Kedzie Avė., I na po SeM
Chicngo, III.

UKES.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę AVisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor, IJncoln ir Langdale pa
vietuose. AVisconsin. ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sųlvgos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu, 
jus gyvenate Rockforde arba arti 

mane bile kokių die- 
. vak.

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

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

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

SARA PATEK, Pirmininkė

AMERIKOJE.
J. Zautras, pirm., 

į 1919 S. Union Avi 
Jo. Butkus vicc pirm.

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

731 AV. 18 St.
F. Girdwninis, 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.

4812 W. 15th St Cicero. Iii.
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 Milwaukee Avenue
Susirinkimai atsibuna kasmėnesis 

pirmų pėtnyčlą 7:30 valandų vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Hobey st. 
prie pat Milwaukee avenue

AMERIKOS LIE'IUVIŲ MOKYKLa

Mokinama: angliškos ir lietuviško', 
kalbų, aritmetikos, knvgvedystės 
stenografijos, type\vriting. pirklvbo 
teisiu, Suv Valstijų istorijos, abel 
nos istorijos, geografijos, politiško, 
ekonomijos, pilietystes, dailiarašy* 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryt< 
iki 5 po pietų;V^k: iduo 7:80 iki 
3106 §o. Halsted St Chicago. III

SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M. 
Keno.sha, AVis.

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STftS 
Valdyba 1919 metams:

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJ0S

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES PAŠELPOS.

Valdyba 1919 metams:

P. Svelnis, pirmininkas, 
1732 N. Lincoln 

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

J. Kalpokas, nutarimų raštininkas 
1839 AVabansia Avė.

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

Just. AntanaviČia, iždininkas, 
1719 Eilėn St.

H. Rnuskiniutė, kont. rašt.
1652 AVabansia Avė.

Fr. KasiuMs ir J. Valiulis, iždo glob.
J. Dauginis, maršalka.
G. H. Moldenlumer, dak. kvotėjas. 

1554 AV. Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmų se- 

redų kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 AVabansia Avė.

St.

DRAUGYSTE LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, WIS. 

Valdyba 1919 metams:

Vice-pirin.,
Prot. sekr.,

Fin. sekr.,

Pirm., Kaz. Brazevičius, 
402 Lincoln Street 

Ig. Jasefiunas, 
960 Jenne Street. 

Jonas Sereikis, 
960 Jenne Street 

Kaz. Orlauskas, 
818 Jenne Street

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

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

Maršalkos:
Jomis Kasiulis—, 653 Garden Slreet
M. Nekrušas, 420 Orangc Slreet 

Teisėjas Antanas Bubele,
313 Quince Street 

Vėliavanešiai:
Juozas Jurevičius, 152 Main_ —St.
Petras Miliauskas, H. 1 Box 56 

Durininkai:
N. Janavičių, 614 Market Street 
lien. Kimčius, 274 N. Chicago St.

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

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

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

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

Gustaitis, fin. rašt.
2856 AV. 38 PI.

J.

J. Žilvitis, ižd. 
t 841 W. 33 st.

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

Kazys MtiČiulskis, pirm.
11927 Union Avė.

Kazys Kaličius, pirm, pngelbininkas, 
I 835 W. 122nd St.

H. I.abanaus'kas, Pirm., 
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm. 
726 Park Avė.

Ignas Baubonis, Prot. Sekr. 
728 Park Ct. 

Juozas Baubonis, Fin. sekr. 
726 Park 

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park 

Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Hacine, AA’is. 
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

Juozas

Vladas

Avė.

Avė.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

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

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

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

J. Rasimas, iždininkas, 
1845 N. Hoyne Avenue

J. Kitchas, finansų raštininkas, 
3646 Hąmilton Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirmų ket
vergi) kiekvieno mėnesio, Liuosy- 
bės svetainėje 1822 AVabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomasis Komitetas

A. Petratis, pirmininkas 
3343 So. Lowe Avė.

S. Danilevičius, iždininkas 
1617 N. Wincliester Avė.

J. Degutis, sekretorius
, 2228 Coblenz

Komiteto nariai:
P. Jakavičia, 927 W. 3.3rd PI.
J. Gustaitis, 2856 AV. 38th PI.
J. Vilis. 2538 Frankfort St.
J. Briedis,

St.

DRAUGYSTES PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1919 metams

Ed. Čepulis, pi 
4021

M.

irm.
...J8 So Artesian 

Laudanskis, pirm, pagelb.
1439 So 50th Avė, Cicero 

Žilinskas, nut. rašt t
2351 Hamburg St, 

Frank Micklin, turtų rašt.
1906 So. Union Avė 

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

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

Susirinkimai atsibuna kas antrų 
nedėldienį kiekvieno mėnesio, 1ma 
vai po pietų, Jul Malinausko svotai 
nėję, 1843 So. Halsted St

Avė

Ig.

Priminninkas Juozapas Rutn,
’ 3131 So. Emerald Avė,

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

Nut. rašt Kazimieras Demereckis 
3327 So AVallacc St 

Fin. rašt, Vincentas Buiskas,
1520 — 49th Avė., Cicerd, 

Knygų globėjai:
Ardriauskas

3424 So. Union Avė 
Burba, 2947—AV. 39th St 
Shimkus

4023 So. Montgomery St 
Kasierius Antanas Antanaitis

819 AVest 351h St.

Feliksas

Antanas
Antanas

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PAŠELPOS. 

Valdyba 1919 metams.

S.

V.

Avė.

Avė.

DanileviČia. pirmininkas, 
1617 N. Winchcster Avė.

Prusis, vice-pirmininkas,
1649 Girard St.

Kalpokas, nut. raštininkas 
1839 Wabansia

K. Navickas, iždininkas,
1737 N. AVinrhester

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

Ang. Chcpukienė, kont. raštininkė, 
1648 AV. »iVision St. 

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

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

1739 S. Halsted St.
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras ncdėldienis kiekvieno 
mėnesio Žwiązed Polek svet., 1315 
N. Ashland Avė.

CICERO LIET. VYRŲ IR MOTERŲ 
APŠVIETOS DR-JOS VALDYBA:

Valdyba 1919 metų:

Agota Kaminskienė, pirm., 
1430 So. 48th Ct., Cicero. III.

Juozapas Taknznuskns, V1ce-pr< 
1404 So. 48 Ct., Cicero,

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

AT. Shilcika, Fin. sekr.,
1409 So. 49 avė.. Cicero,

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

Iždo globėjai
1334 So. 48 ave„ Cicero, 11].; A. Do- 
čkienė, 1225 So. 50 avė.. Cicero, III.; 
J. Maražas, 1530 So. 49 avė., Cice
ro, III.
T. Bartkus, maršalka,

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

1225 So. 50 avė., Cicero, III.

III.

III.
m.
III.

V. Stanislovaitė,

LIET. MYL. DR-STES VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm., 
z 709 AV. 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, llj.

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

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

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

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

Ant. Antanaitis, Iždin.
o . 819 AV. 35th Street

v ... « <n„u.-m.v.iv, Susirinkimai atsibuna kas antrų 
2928 AV. 40th PI. suhatos vakarų kiekvieno mėnesio, 

Finansų raštininkė J. Jazavitienė, 8 vai., J. ,Antanaičio svet., 3338 So.
3125 AV. 38th St. Auburn avė., Chicago, Iii.

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APŠVIETA 

Valdyba 1919 nretams:
i

Pirmininkė M. Dundulienė.
1915 So. Halsted St 

Pirm, pagelbininkė K. Katkevičienė 
2252 AV. 22nd St. • 

Nutarimų raštininkė J. Pabarškienėf




