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Titic Irnnslalion filed with Ihc post- inąster at (’hieago, III. Jane* 18, 1919 
as i((|uired by the act of Ori. 6, i7 i

Anglijos kareiviai
kelia riaušes

Milžiniškas streikas 
pienuojamas

Am. Darbo Fed. prieš streiką 
už Mooney

Social'stai pienuoja streiką 4-sesalyse
KAREIVIŲ RIAUŠĖS ANGLIJO 

JE.

LONDONAS, birž. 16. — An-

lų rodo didėjantį nenorą laukti 
lėto proceso taikos ir demobili
zacijos.

Riaušės 20.000 Kanados karei

ge lio mylių nuo Londono, suim
tos naktį, kuriose' elaug namų 
liko sudeginta, se kė nedėlios va
kare*. antru sukilimu, kuriame*

Padegė stovyklos budinkus.

liaus jiems pasise kė paliuosuoti 
visus kalinius stovykloje. Tuo

alra, sankrovas ir kitus namus 
ir ugnis pasidarė nesuvaldoma. 
Pašaukimas visų galimų oficie—

kliuosi us riaušininkus, 
skaičius siekė ,3,000.

Pereitą savaitę Black 
ir Gordem 1 ligblanders
viai atsisakė klausyti 
p a I i u p i m ų važiuoti į In- 
eliia. Procedūra vra atsisakyti

kurių

Watch 
karei-

sijonus ir eiti į miesto salę to 
miesto, arti kurio jie stovį kad

gelis žmonių įstojo kariuome
nėn karės laikui ir 6 mėnesiams

dvasią, jei ne prasmę prižado.
Reikalauja didesnės mokesties.

Stutton, Surrey darbe) korpu
sų stovyklose, tarp 3,000 ir 4,000

desnę mokestį prieš jų išsiunti
mą Franeijon. Jie atsisakė klau-

ofieierių ir pastalė savo sargy

šdami, kad jie nevažiuos Fran-

Brocklon stovykloj, arti Slaf- 
ford, kareiviai taipjau kelia riau

likti į Indiją, kiti gi prisibijo.

daryti. Arti 200 neužganėdintų
jų pereitą vakarą be leidimo ap-

liai valdžiai.

'ii jua?e.

—
Chicago, Ill.j Sereda, Birželio-June 18 d., 1919
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Pirmas Lietuvių Die nraitis Amerikoje

Price 2c No. 144
IW -I....... ■

įgyli. kas užkenksiąs Mooney reikalui, sakė parūpinti vagonus tuo pa- licijos prefektas galbūt bus pa-
Ke ilonė* nebus taip pavojinga, Be t opozicija buvo tiek stipri, matu, kad Lenkijos geležinkelių šalintas iš vielos. Demonstran-

kaip gali išrūdyti. Ilydroplanas kad net atgale iviai buvo privers- administracija ne pildo sutarties tai daugiausia kakinosi vie n iš-
išskridęs iš Reykjavik galės už ti nutarti kad Federacijos pildo- sąlygų apie* sugrąžinimą tuščių juokiinii vokiečių.
500 mylių sustoti pietinėj dalyj | masis komitetas vartotų visas i- 
Grcenland salos, paskui skristi nioncs išgavimui naujo Mooney 
i Ne\vfoundlaiid, o jau iš ten į bylos nagrinėjimo.
Suv. Valstijas. Atgaleiviai dar toliau nuėjo.

-------1---------------- Jie ne lik atsisakė reikalauti pri- 
TARP ŠVEDIJOS SOCIALISTŲ'pažinimo Rusijos sovelų vald

žios, be t nepanorėjo tiesioginiu 
bildu Reikalauti ištraukimo iš 
ten kariuomenės ir panainimo 
prieš Rusiją blokados. Apie ka
riuomenę tik ištolo užsimena
ma, o apie* blokadą, kuri yra 
svarbiausiu dalyku — nė žodžio 
nesakoma. Bet už tai konvenci-

STOCKHOLM, birž. 17. — 
Švedijos ne priklausomųjų soci
alistų kongresas 186 balsais 

prioš |!2 nutarė |prlisidėAi prie* 
“Maskvos trečiojo internaciona
lo” ir priėmė* rezoliuciją, kai 
visa produkcijos kontrolė* butų 
pavesta darbininkams ir kad 
darbininkai butų apginkluoti į- 
vykinimui revoliucijos. Tiki
masi, kad visi ncpriklausomie-

jaučią pripažinimo Airijos res
publikai. Priimta taipgi keletas 
menkų rezoliucijų prieš maisto 
lupikus ir prieš žydų pogromus 
Europoje.

rijos.
vienos dideles unijos idėją.

Meksikiečiai nenori Anierikic-

!

vagonų. | --------------------------------
Astuoni dideli laivai su miltais True translation filed with Ihe post- 

. . • . ’ ix • *»i niasler at Cbicago, III. Junc 18, 1919
ir kornais stovi Danzigc neiškr- ns reųuired by Ihe* act of Oct. 6,1917

TURKAI MALDAUJA PALIKTI
IMPERIJĄ.

Trih* trnnslatlon filed with the post- 
niastcr ai Chicago, III, Jane 18, 1919 
as reeiuired by the act of Oct. 6,1917

Žydų skerdynės 
Vilniuje

autais.

Ti m* tran«iliiiion filed vdth the p<»M- 
master ai Chicago, III. Junc 18, 1919 
a* rcMUired by the acl of Del. 6, 1917
VOKIEČIAI IR LENKAI PRA

DEDA KARIAVIMĄ.

ZUBICH, birž. 17. — Pasak 
Zurieber Post, kariavimas jau

WEIMAB, birž. 17. — Atsa
kydamas į nacionalio susirinki
mo narių paklausimą, karėsmi- 
nisteris Noske pasakė, kael dvi

ležinė elivizija” lapo perkeltos 
iš Finlandijeis kampanijai prieš 
lenkus. Jis taipgi sakė, kael kitos

Vilniaus žydai praneša taikos 
konferencijai apie lenkų žiau

rus.

True* Iranslation filed with the post- 
master at Chicago, III. Junc 18, 191!) 
•s reeiuired b\ the nei of Oct. (i, 1917

SOCIALISTAI PLENUOJA
STREIKĄ ANGLIJOJ, FRAN

CIJOJ IR ITALIJOJ.

PARYŽIUS, birž. 17. — Fran- 
cijos Socialistų partijos pildo-

taliįos socialistų ir darbininkų 
vadovų susirinko šiandie aps- 
varstvmui socialistu ir darbiniu- A
kų organizacijų bendro genera- 
lio streiko Anglijoj, Francijoj,

Truc trnn«lnHon filed wifh the pnet- 
nuister ai Chicago, III. Junc 18, 1919 
•is rcquir<*<l by the act of l)d. Ii, I9<7

WILS()NAS SUGRĮŠ APIE 
LIEPOS 4 D.. '

' \VASIIINGTON, birž. 17. — 
Prezidentas Wilsonas tikisi iš
važiuoti iš Paryžiaus apie' birže-

Po atvykimui į Wasbingloną 
prezidentas kalbės kongrese. Po 
atlikimui skubių reikalų jis pra-

Baltajame name pasakyta šia
ndie, kad prezidentas tikisi paš
vęsti laikymui prakalbų tris sa

sutartį ir t autų lygą.
Jei jis išvažiuos iš Paryžiaus 

už savaitės nuo seredos, jis at-

tį ir tanių lygos santarvę kalbo-

to posėdžiui.

True translation filccl with the post- 
inastcr ai Chicago, III. Junc 18, 191!) 
as reijuired by the acl of Oct. 6,1917

Sinn Fein vadovė nuteista.

MALL()W, hdandija, birž. 17.
Sinn Fein vadovė grafienė 

Gcorgiana Markieviez irvienati-

mente šianelie liko nuteista ke
turiems mėnesiams kalėjimai) 
delei sumišimų Cork, geg. 17.

Jei peršiltą — skriskite į Islan
diją.

WASIIINGTON, birž. 17.
Oficiailiai pranešama, kad Islan

\VASIIINGTON, birž. 17.
Carranzos valdžia per savo pa
siuntinį šiandie valstybės depar
tamentui įteikė* protestą prieš

Jaurez ir išvijimą iš te n Vilios 
spėkų. Pranešimas sake), kad 

meksikiečiai niekael neprašė* ir

prie*š Vilią ar kilus plėšikus.
šiandie, kaela elaug amerikie-

ciai metė į juos akmenimis.

Am. Darbo Feeleraci 
jos konvencijoje

AMERIKOS DARBO FEDERA
CIJA PRIEŠ STREIKĄ Už 

MOONEY.

Federacijos konvencija nutarė 
neremti streiko. \Grąsina iš
mesti pažangesnius darbinin
kus. c

17. - Amerikos Darbo Federa- 
cijos konve ncija valele) atgal *i-

Moemey. Betgi Ikonvvncii je>j 
randasi nemažai ir pažangesnių 
elarbininkų, kurie* atgaleiviams 
prtelaro nemažai varge).

Šiandieninis posėelis buvę) la
bai triukšmingas. Ikišiol buvę) 
smarkių ginčų, bet tai už elar- 
bininkanVs nesvarbius elalykus 
— dienos švicseis taupinimą, pro

nai darbininkų reikaluose ir čia

gai”. Buvo svarstomas skelbia- 
inasai liepos 4 ei. generalis striu
kas už paliuosavimą Tbomas 
Mooney. v

priešinosi tam streikui. Ikišiol 
unijų vadovai nors rodė savo ne-

dei, kad no jų jis yra sumany-

mano įsteigti reguliarę orinę ko- , 
munikaciją per Atlantiką tarp

priešinties. Bet Federacijos kon- 
ve*ne*ijoje* jie* visai nusiėmė“ save) 
kaukes. Jie* bekovodami prieš 
stre iką tiek toli nuėjo, kael ko- 
tik konvencijoje* nepriėję) prie' 
peštynių. Kaela kas tik kalbe- 
elave) už stre iką, atgale iviai tuoj 
pradėdavo rėkli “Išmest juos

reiviai trokšta padėti uniformas sostginės Reykjavik ir Suv. Val- 
ir sugrįsti prie* ramaus laiko elar- stijų rytinii»( uostų. Du ganėli- 
bo. nai stiprus bydroplanai jau yra

__ ___

Areštuoja streiko 
vadovus

Kurliandijos tam pačiam tikslui.

VVINNIPEG, birž. 17.

šuolini) darbininkų streiko, pra-

ko vadovų, neva už ^maištingus 
išlsireiškimus prakalboje. Jie* 

tuojaus liko išgabenti kitan mie
stan, kad strdikicriai negalėtų 
jų paliuosuoti. Paskui raitoji po
licija užpuolė ant darbininkų na

rių literatūrą.
Pranešama, kael ‘ir kituose 

m;iesluose strejikierių vadovai 
yra areštuojami.

TELEFONISTŲ STREIKAS.

SAN FBANGISCO, birž. 17.

redkavo telefonistės, vielų tie
sėjai ir kili elektre)s darbininkai. 
Telefonų veikimas visoj valsti- 
je>j sutrukdytas. Streikuoja vi- 
se> virš 5000 mergaičių ir 1000 
vyrų, Strcikieriai reikalauja pa-

inui namų ir sustabdymo perse- 
iiojimo veikiančių unijų darbi
ninkų.

Reikalauja pakėlimo algos

DUBUŲUE, la

kų streiko užsidarė Dubuepie* 
Boa t amt Beeiler Workers. Jie 
reikalauja 10 nuoš. pakėlime)

7riie translation filed wi h the post- 
master at Chicago, III. Junc 18, 1919 
as reeiuired by the* net of Oct. 6,1917

100 AMERIKIEČIŲ SUŽEISTA.

BREST, birž. 17. — Vienas 
Amerikeis kareivis liko užmuš-

100 sužeista sugriuvus Knights 
of Columbus pašiūrei Pontane- 
zen pereitą naktį laike ten buvu
sių kumštinių.

Trm* translation fileel wilh the post- 
> mastei* ai Chicago, III. Jane* 18, 1919 
as regiiireel by the aet of Oct. •», 1917

Sulaikė maistą į Lenkiją.

LONDONAS, birž. 17. — Iš 
Bėrimo bevieliniu pranešama, 

kad gabenimas Amerikos mais-

PARYŽIUS, birž. 17. — Tur
kijos taikos delegacija savo pir
mame susirinkime su talkinin
kų atstovais šiandie maldavo pa 
laikyti imperiją ir neatskirti nuo 
jos ^Konstantinopolio.

Triio Iranslation filed with tEe post- 
master at Chicago, III. Junc 18, 191! 
as r<*<|iiircd by fhr aet of Oct. 6, 191"

EBERTO VALDŽIA NEGALI 
PASIRAŠYTI.

True translation fileel with Ihe pnst- . . .. ..
mastei- ai Chicago. III. Jane 18, 1919 j balsuos priimti 
as t(*<|iiir<
Anglija deportuos visus ateivius 

karės darbininkus.

WEIMAB„ birž. 17. — Iš prie
žasties to, ką buvo taip tan
kiai ir nedviprasmiai tvirtina
ma, Ebirto valdžia negali pasi
rašyti permainytosios taikos su
tarties.

Jei nacionalis susirinkimas nu

irrd by the net of Oct. 6,1917 mt'timą Ebcrto valdžios ir jos

LONDONAS, birž. 17. — Iš 
pniežastiels pasinių {riaušių Li-

jos valdžia nutarė kaip galima 
greičiausia sugrąžinti į jų šalis 
visus ateivius, kurie* atvykę) ’į 
Angliją laike karės. Didžiuma

ir norvegai. Daugelis Anglijoj 
esančių negrų yra Britanijos pa-

portuoli. Jiems bus pasiūlyta dy 
kai parvežti namo ir duota pini
gų-

True translation filed wilh Ihe post- 
master ai Chicago, III. Junc 18, 191!) 
as rce|uire*el hy Ihe ari of Oct. (», 1917

Taikos Kongrese
VOKIEČIŲ KABINETAS PASI
DALINUS APIE PASIRAŠYMĄ

Clemenceau atsiprašys už de

legaciją Versail les.

LONDONAS, birž. 17. — Reu- 
terio žinia iš Reidine) sake), kael

nete'pritaria pasirašymui pa- 
pilelylu taikos sąlygų, kuomet 
kiti septyni nariai stovi prieš pa
sirašymą.

Duos konsesijas.

PARYŽIUS, birž 17. — šian
die' patirta, kad tarp svarstomų

pasirašytų po laikos sutartim, 
yra vartojimas 30 nuoš. jos pir- 
klybinio laivyno per du melu.

inas suvartoti savo aukso rezer-

Užpuolč vokiečių delegaciją.
Dr. Thcodor Melehior, vienas

p-nia Dorlblusli, pati \aeno iš 
Vokietijos delegacijos sekreto-

nimis laike demonstracijos prieš

Francijos valdžia šiandie' iš
reiškė apgailavimą delei demon- 
stvae’įjos. |)į,ein,i(Ta^ CJeiip'nc-

fui von Brockdorff-Rantzau.
Pranešama, kad Versailles po-

Lenkai išskerdė daug žmonių ir 
plėšė namus.

dus Vilniuje buvo surinkti 
liudininkų ir Dr.

iš
Racbmilevi-

kuris persiuntė juos Lietuvos 
komisijai taikos konferencijoj.

Dokumentas sako, kad tą pa- 
’ią dieną, kada lenkai užėmė 
Vilniaus ge ležinkelio stotį, jie

po priedanga jieškojimo gink
lų ir bolševikų. Iš langų buvo 
matyt lenkų legiono kareivius 
11 plėši nė ja n I sankrovas, kurios 
buvo uždarytos delei žydų šven-
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• r*ty r'Ž

vieton pastatymas nepriklauso
mųjų radikalų (socialistų) val
džios yra neišvengtinas.

nuiis, nepriklausomieji socia
listai pasirašytų be* svyravimo,, 
skaitydami sutartį “popicros 
lopu”, Janfis bus sudraskytas,

elžia butu netekusi susirinkime 
paramos. Todėl pranašaujama, 
kad Vokietijos atsakymas suim
toj bus “ne”.

Tino translation fileel 'vith the post 
mastei’ at Chicago. III. Junc 18, 191! 
:„s reeiuired hy the net of Oct 6,191'

VENGRIJOJE
ČECIIAI PAĖMĖ VENGRUOS 

MIESTŲ.

- čia gan

vadovaujamos gen. Hennocifui 
iš franeuzų armijos pradėję 
konlrĄifensivą prieš Vengrijos 
sovie tų kare ivius ir po dešimties 
valandų mūšio paėmė keletę

Če^ho-Sleivakijos karės minis 
toris nutarė" padidinti armija iki 
11,000 oficierių ir 213,000 ka
reiviu.

frue tran.dnfion filed with Ihe post- 
mastei’ ai Chicago, III. Jum* 18, 191! 
us rcejuired by the act e)f Oct. 6,1911

. Rusijoje
BOLŠEVIKAL-NETEKO ANG

LIŲ APYGARDOS.

PARYŽIUS, birž. 17.

lią. .los tebestumia savo pasek-

kus. Bolševikai daugiau nebega-

dos.

Kronštadto tvirtovė deganti.

LONDONAS, birž. 17. — Ne- 
dėlioj išsiųsta į Daily Mail įlei
si ngforso žinia sako, kad šiauri

dantis veikimą prieš Petrogra
dą, skelbia, kad Kronštadto tvir
tove, į šiaurvakarius nuo Pe tro

ąo piet, kada pasidarė gana 
•amu, žmonės, kurie* buvo pasi- 
dėpę urvuose, praelėjo iš jų lį- 
di. Kareiviai areštuodavo juos 
reikalaudami jų popierų, kratė

Mušis gatvėse* išlikę) baland
žio 22 d. po pied, kada miestas 
jau visai buvo apvalytas nuo 
bolševikų. Daug žydų Kko už
mušta ar įmesta į kalėjimą.

1,500 žmonių užmušta.

Žymesni miesto gyventojai tapo 
areštuoti, kankinami ir laikomi 
užklalu. Kiti f|i ‘liko 'užmušti. 
Raportas sako, kad vien tik Vil
niuje užmušta 1,500 žmonių, 
kuomet apskaitoma, kad nuo 
2,000 iki 5,000 žmonių tapo dė

1,500 iki 15,000 rublių buvo rei 
kalaujama iš žydų, kurie many
ta turi pinigų. Su deportuotai-

giamasi. Jie buvo mušami šau
tuvų kulbėmis ir jiems kelionėje 
neeluota* jokio maiste).

Dokumentas sako, kael su

riai elgiamasi. Lenkų valdžia 
draudė pardavinėti žydams duo
ną. Jie taip jau negalėjo atsi-

vaikščioti vedančiais į miestą 
tiltais.

Tarp balandžio 19 ir gegužės 
I ei. žydai Vilniuje' aplaikė nuo- 
stolių iki 6,0(X),000 rublių.

ne tarp bal. 19 ir bal. 22 d. Di
džiuma užmuštųjų buvo palai
doti ant vielos užmušimo, taip

skaičiaus aukų.
Dokumentas sako, kad Lielu-

kad ji atsišaukė į didžiąsias val

misiją pirmiau, negu tai padarė 
Lenkijos premjeras Paderews- 
ki.

Septyni bolševikų kariniai lai
vai iškėlė baltas vėliavas ir pa
sietuos veikiančiai Finlandijos 

ilankoje* anglų eskadrai. Keli for 
lai arti Krdnštadto ] tvirtovės 
taipjau iškėlę baltas vėliavas.

SKAITYKIT IR PLATINKIT 
“NAUJIENAS”
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Mirties Fabrikas.
uzui

sau

COOK APSKRIČIO

Nedėlioj, Birželio 22,1919

taicarin Pleskeles

PRAŠALINĄ UŽKIETĖJIMĄ

REIKALINGA Apsvarstykite Tą Jus Patįs

ftiisitkos ir Turkiškos Vanos retams tabakas

ištiesė ant 
Kas toliau 
nebematė-

PIRKITE TIKIETUS
NAUJIENŲ OFISE!

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

Tyras 
Turkiškas 
Tabakas

dalyvavo 
prasižen- 
sau ra- 
Ir ūmai

myn 
tai kairėn
mi

dsiduriame svarbiausia 
iuje. 't oliau jau nebėri 
: los pačios kiaulės, ku

12th STREET
TcL hedzie SH2.

3514-16 W. 12th ST 
Arti St. Loui* Avė.

(’HICAGO, 1LL.

PARDAVĖJŲ — patyrimas pardavime nerei
kalingas. Mes’išmokysime jus musy biznio. Mes 
geistume išmokyti musų žmones musų budu parda
vimo ir pardavojimo. Proga uždirbti dideles sumas 
pinigų, ir pastovus biznis . Turi būt virš dvidešimts 
penkių metų amžiaus. Ofisas atdaras iki 8:30 va
landos vakare.

Atsišaukite i
Kuom 846 First National Bank Bldg.,

H. W. ELMORE, Gen. Mgr.

Išdirbėjai “pakelio” cigaretų daro dideli trukšmą, 
kas link vartojimo “priemaišo“ tikro Turkiško tabako

re 1000 t i kietų, po 30 centų 
kiekvienas. Kad Naujienos 
visą tą tūkstantį tikietų par
duos, tai surinks 300 dolerių 
grynais, ir visa ta suma eis 
NAUJIENOMS — Jūsų, 
draugai, dienraščiui parem-

NAŲJIENOS, Chicags

galėkite šį priešą ir jus sumušite 
priešą, priskaitant nevirškinimą,
jimą, nemigą ir nervu dyspepsią. La xca rino plėškelės yri 
labjausiai visame sviete mėgiamos kaipo liuosuotojos. Jot 
eina tiesiai prie priežasties daugelio ligų ir jas prašalina 

laika išmė

kad užtenka 
kumštelėti alkūne lankyto- 
pastarojo ranka nuošaliai 

kad ištraukus 
s... Už ką jus 
uty?

Velnias jį žino, Alikrųjų už 
š jam daviau 10 centų?
Jus jo bijojlės ir jautėte 
jo antipatiją. Tai tas pats

— Mirties fabrikas! — pasa
kiau aš, formuliuodamas savo i 
spūdžius, išneštus iš skerdyklų

Taip, fabrikas... Ir viskas su

Egorovas buvo romantikas, 
neapkentė miesto gyvenimo ir 
vis svajojo apie ūkę. O tuo tarpu 
dibbo kokiame, tai ofise.

Suprantama, — sarkastiškai 
tarė Viktor, Pavlovič. — štai in- 
dijonai pririša imtinį prie med
žio ir jaunuoliai meta į jį to- 
magauką, o jaunuolės kelia ora
cijas atsižymėjusiam... Tai tę
siasi ištisą dieną... Ir tai taip 
puikiai aprašo Mine-Bead, kad 
kariais ir pačiam užeina noras 
išbandyti tą poeziją... Vienok, 
aš geriau sutikčiau pražūti nuo 
“civilizuoto”, kardo arba, dar 
geriau, nuo bombos. Armoitr ir 
Swift baigia susyk... ir tai ge
riau.!. . IManau, kad kiekviena 
protinga kiaulė laikosi mano 
nuomonės.

Viktor Pavlovič įpuldavo į 
paprastą splina ir darydavos ci
nišku.

—O visgi lai baisu, — tarė už
simąsčiusiai Egorovas. — Kaip 
ir kiekvienas nuosaikumas. Nū-

savo ruseje. /
Tuokart argi jus nemanote kad ilelmar turi gra 

jiti henų kas link savo 100^, tyro Turkiško tabako
Jus turite atsakymą - taip kaip “Gubernatorius’ 

sako-=Turkiškas yra Švelniausias ir Geriausias eiga

Dar laiptai. Kas 
dūksta, bruzdėjimas, žviegimas 
didesnis... Žmonės beveik visai 
nuogi, su slidžiais nemaloniai 
baltais kūnais; vienas jų rodo į 
beveik stačius laiptus, aplaisty
tus krauju. Mes užlipome aug- 
štyn ir i 
me skyi 
kur eiti 
rias mes matėme vagonuose pa
pusi kūlė prie savo paskutinio 
etapo. Stumdomos žviegda
mos, spirdamos, jos eina ant 
tiltelio. Jos varoma lazdų smo
giais ir mane stebina nepapras-

-—Nepaprastai poetiškai paša 
kė Viktor Pavlovič. — Visg 
gi riau to, ką mes m(itėme da 
bar!

Ir čia jau pamąsčiau: 
Man nunoroms atėjo 
ntis: štai jeigu kokiu 

nors budu mano koja įsiveliu į 
tą kilpą ir aš atsidurčiau, šalę to 
žmogaus, — vargiai jis^sustab- 
dytų dek i to priprastą Hrankos 
judėjimą.

Už kelių žingsnių nuo los vie
tos bloko virvė paliuosuojama

Užtektinai šešių dėžučių pilnam gydymui pačiuose svar

biuose atsitikimuose, penki doleriai, viena dėžule vienas 

doleris. Aptiekose neparduodama. Laxcarin Products Co., 
Dėt). L—2, Pittsburgh, Pa.

| Socialistu Partijos Piknikas
Į RIVERVIEW PARKE

VVestern, Bei moti t & Clybourn Avės.

90 mi- 
lionų į metus. Pastebėjote tuos 

prieš vyrukus? Stebėtini psycholo-

mas į kraujuotą verdantį vande
nį.. . Nepraeina ir minulės, kaip 
jis nuplikytas vėl rieda žemyn 
prie garinio pečiaus... Cypimas, 
kunkuliavimas, užimąs, bilde
sys... Ir apnuoginti žmonės 
tarp slidžių sienų, ant paplūdu
sių krauju grindų, dvokiančia
me ore tęsia mirties darbą...

Kuomet mes nulipome že
myn, lai tarkose jau vežė laši
nius, mėsą.. . ir dėžės, dėžės, dė
žės konservu... Armoitr ir v
Svvift dirba mikliai ir greit. La
bai galima, kad tose dėžėse bu
vo tie patįs gyvuliai, kurie įli
ejo čia sykiu su mumis.

Sekamą dieną paroda išblaškė 
mano įspūdžius apie skerdyklas. 
Vienok kuomet paprastoj valau 

doj aš neužėjau į restoraną, ir 
Ližė, airė, paėmusi manu, sve
timšalį, savo globon atnc 
sos 
negaliu žiūrėti į ją.

—Ar jus sveikas? — paklau
sė Ližė, žiūrėdama į mano vei
dą, ant kurip išsireiškė mano 
atsinešimas link mėsos.
—Aš sveikas, Liže, bet ge-1 

riau aš norėčiau gauti kukurū
zų, bulvių ir apelsinų.

Tai tęsėsi apie savaitę...

pelio, — viskas paprastai, atvi 
ra i ir viskam padarytas skai 
eitis... Vienok mes jau atvožia 
vome.. . Paačiuokite man už su 
teiktą jums smagumą.

Šį kartą mums buvo gana, 
mes matėme svarbiausią, ir 
man rodėsi, kad aš žinau viską: 
bulius miršta ramiai ir bukini, 
bet išdidžiai, ir tik jo akyse pa
stebiu nia gilus kentėjimas.
Avis krinta be murmėjimo, kimi 
lė nervuojasi, mėtosi ir keikia 
savo likimą.. . O fabrikas dir
ba bu sustojimo, ir traukiniai 
veža vis naujas ir naujas aukas.

Mes skubiai išėjome iš sker
dyklų, skubiai praėjome tvar
tus ir pabalnotus arklius... Pro
tingi gyvuliai stovėjo ramiai,ir 
užsimąstę. Ar jie supraiJta, 
kur jie randasi, ar nedreba \įų 
širdis nuo baimės... Turbūt su
pranta... Skerdžių būrys išėjo 
iš kokios lai kontoros ir susėdo 
ant arklių. Arkliai tuoj atgijo 
ir kaip tai nervingai ir krulyda- 
inies pradėjo bėgti...

Skerdyklos paliko užpakalyj, 
dengiamos debesimis durnu ir 
graų; galvckaris vėl dundėjo, 
laikas nuo laiko sustodamas,kad 
praleidus traukinį, iš kurio bu
kini žiurėjo avįs, jaučiai, kar
vės. ..

Jau toli nuo skerdyklų mus 
pralenkė vežėjas, ant kurio ve
žimo buvo užrašyta Armour, 
Swifl and Co., o paskui sekė il
gas surašąs tų dalykų, kurie ten 
išdirbama. Aš pažiurėjau į tą 
gražų vežimėlį su nemaloniu 
jautimu... Su tokiu jau jaus
imi mes kartais sutinkame mi
nioj gražiai pasirėdžiusį žmogų, 
kuris kažin kodėl silkelio mu
myse antipatiją... Vežimukas 

sustojo šąlu musų gatvekario, 
kad praleidus traukinį, — ir 
man rodėsi, kad ta kaiminystė 
mane užgauna ypatiškai. Aš 
liuosai atsidusau, kada praėjo 
paskutinis vagonas, ir vežimu
kas pasislėpė migloj.

—Apie ką jus mąstote — 
paklausė manęs Sergei Pavlo-

1 tas tų smūgių žiaurumas. Tary
tum pačiame aukų padėjime 
yra tas, iššaukiančio žiaurų alsi- 
nešimą link jų žmonių sielose... 
Gyvuliai mėtosi, šliejasi vieni perpjovimo 
prie kitų ir savo žviegimu skun
džiasi... Bereikalo. Viršuj sto
vi du žmogų ir labai mikliai už
neria kilpą už užpakalinės deši
niosios kojos. Minutė... virve 
išsitempia, gyvulys persiverčia 
ir kybo ore, nervingai žviegia, o 
blokas, prie kurio pririšta jo ko
ja, pradeda išlengva riedėti že- 

pasukdamas tai dešinėn, 
Sklanda labai nežy- 

Viskas priimta domon... 
štai ir skerdyklų įžymieji he

rojai.. .
Netoliese nuo pasikėlimo be

veik nuogas, slidus, baltkunis ir 
indeferrntiškas, stovi žmogus 
su siauru peiliu rankoj. Kuo-

mel gyvulys dasirila «iki jo, jis skaityki l Bendra sum 
daro paprastą judėjimą išvir 
šaus žemyn 
mielinė agonija, banga kraujo iš

O blokai* rieda to 
linu, ir pusnuogiam žmogui pri
semti daryti tą patį su kita au
ka... Visas to žmogaus darbas 
susideda prie vienodo patrauki- 
moipeilio iš viršaus žemyn. Nuo 
penkių iki dešimties sekundų- 
ant vienos gyvasties, šešios gy
vastį* į miliutą, 36 į valandą, 
360 į dešimtį valandų

- Nagi riezninkai.. . Čia jau 
niekur nepriimta duoti ant arba 

Užsigaus... O jie renka 
duokles nuo visų lankytojų. 

Žino, pajotžarga 
jam 
ją ir 
atsidurs kišenėj 

Apie pinigą. Šiai jų 
15,000 į jam davėte 10 ei 

mėnesį, ir tame išsilieja visas 
gyvenimas žmogaus su peiliu...

Aš su nekuria baime žiurėjau 
j tą mirties meistrą... O jis, nu
galabijęs savo auką, rado dar 
laiko kumštelėti mane alkūne ir 
ištiesti ranką. Aš greit ištrau
kiau pinigą ir įspraudžiau jam 
į rauką 
už ka?.

link 
jausmas, kurį galima jausti link 
bendro, kuris sykiu 
jau senai užmirštame 
gimė... Jus gyvenate 
miai, visų gerbiamas.
jis ateina pas jus ir ištiesia ran
ką: malonėkite primesti ką-nors 
savo senam draugui, pąne... 
Juk aš kadaise patarnavau 
jums.. .

—Ar jus vegetarionas? — |)a- 
klausiau aš. — Teikis jau kaip ir 
jus! 'rėčiaus, dabar... Gali būti 

taip... O toliau... Paklausy
ki te Egorono. Jis visa tai ži
no. ..,

Egorovas užsimąsčiusiai sėdė
jo ant suolo ir negirdėjo mu
dviejų kalbos; bet dabar v”’ 
pasipurtė ir pasakė:

— Aš atsimenu, kaip pasmils, 
sodžiuje, pjovė kiaulę... Tai 
buvo didelis nuotikis. 'levukas 
su mama ilgai svarstė, ant galo, 
nusprendė, kad laikas jau pas
kersti kiaulę. Susirinko būrys 
vaikų ir mes pradėjome ją gai
nioti. Tai buvo labai linksma. 
Ji ilgai bėginėjo ii 
Paskui ją sugavo ir 
pievukės prie upės. 
dįjOsi, mes, vaikai, 
m c.
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Ar Jus turite nesveikas a- 
kis, arba galvos sopėjimą?

Jelgu tnIP «• 
^^^■^teikite pas Dr.

A. M. SMAR- 
Įfc GON, Optome- 
EPtristą, kuris 
. per daug metų 

buvo L. Klein
I Dept. Sankrovoje, dabar apsigy

veno prie 1401 So. Halsted St., 
kur Jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su didžiausiai galimu atsar
gumu ir mažiausiu įkyrumu. O- 

I fiso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
I 6:30 po pietų. PStn. ir Nedėk nuo 
I 9 ryto iki 12:30 dieną. Subat. nuo 
I 12:30 dieną iki 9 vai. vak. Res. o- 
I fisas prie 3341 \V. 161h St. dėl va

karų ir nedėk pagal sutartį. Tel. 
Didysis ofisas Canal 222. Res. 

ckwell 6112.

Lietuvis Daktaras
DR. S. NAIKELIS 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
4712 So. Ashland Avė.

Nedaliomis 10—12 a. m. 
Phone Drover 7042 

Cicero Office 
4847 W. 14th SL 

Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal 
Phone Cicero 5961 

Rezidencija 3336 W. 66th 
Phone Proapect 8585

sut

SU

KORESPONDENCIJOS
Iš MUSKEGON, MICH.

Birželio 13 dienų čionai buvo 
prakalbos, kurias surengė LSS. 
246-ta kuopa. Kalbėtojum bu
vo Jukelis, šiuo sykiu pas mu
mis kas kartų pradeda atsilan
kyti daugiau jaunimo, bet mer
ginų mažai teatsilanko. O vie
linės myli labiau laikų praleisti 
ant Muskegano ežero atkrančiu 
apaugusiu lapuočiais...

Lietuvių Soc. Sųjung. 246 
Knygynan ir skaityklon ateina 
šie laikraščiai: Naujienos, Kelei-

ko vielos.
tis
2 16 kuopa labai

Atsisakymo priežas-
- tai apleidimas Muskegano. 

apgailestauja

(liekas .‘nemažtfi pasidarbavo 
prie išmokėjimo piano ir kituo
se kuopos reikaluose, dabar jo 
vieton vicnbnlsini tapo išrinktas 
draugas Ignas Matchulis, kuris

... .......................... . ...................i...'ii... m..................... ..

LIETUVA ALKANA

'-r

Kazimieras Ivanauskas gavo laišką nuo savo moteries iš Lietuvos, Kauno g., 
Cekiškio valsčiaus, rašytas 13 balandžio 1919 m. Laiške nusiskundžiama ant di
delio vargo Lietuvoje. Tarp kitko rašo, kad NETURIM KĄ PAVALGYTI, neturim 

nei už kų nusipirkti. Rugių pūras lOOrubliy. Duonos negaunam. JEIGU GA
LI, TAI GELBĖK MANE savo prisiogą ir dukreles ir RRISIŲSK PAGELBĄ, kad 
galėtume išsiinaityti nors iki rugiapjūtei, Toliau rašo, kad SKURDAS VISOJE 
LIETUVIJE. Nėra nei maisto nei apdangalo. ŽMONĖS BADAUJA IB PUSNUO
GIAI VAIKŠČIOJA. Jeigu neatsiras pagclba, tai mirtis neišvengiama.ko pareigus. Turintįs kokius 

nors reikalus gali kreipties šiuo 
adresu: T. K. Matchulis, 247 
Southern avė., Muskegon, Meti.

Dranga, atsilankydami į Mus
kegano miestų nepamirškite at
silankyti į LSS. 216 kuopos sve
tainę ir pasikalbėti su draugais 
nmskeganiečiais. Svetainė at
dara kiekvienų vakarų nuo 6 vai. 
vakaro, šventomis dienomis per 
visų dienų. — I. K. M.

Aa perskaitei virš pažymėtą laišką?
Jusų moteris, vaikai, brolis, sesuo ar seni tėveliai parašytų TAMISTAI tokį pat laišką, jei tik 

jie galėtų. JIE BADAUJA, JIEMS BŪTINAI PAGELBA REIKALINGA. TOKIĄ PAGELBĄJAU 
GALI SUTEIKTI.

OI
Moterų Balsas, Laisve, The Eyc 
Opcner ir The Proletarinu. Vie
nu žodžiu — Muskegano socia
listai gali pilnai pasigirti turtin
gumu, nes svetainės rakandai, 
kaipo pianai, knygos ir viskas,

«■

........———
Dr. Leo Awotin

Gydytojas, Chirurgas, Akušeris
1920 So. Halsted St. Chicago.

Kalba lietuviukai, latviškai 
ir rusiškai.

Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va
kare. Tel. Canal 4367
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Pastaba Akinių Nešiotojams
Duok išegzaminuoti savo akis išnan/o, naujausiu elektrikiniu apa
ratu. Persitikrink, kad stiklai, kuriuos vartoji, yra geri dėl tavo 
regėjimo.

Vienintelė Lithuanian Tire Company Chicagojc.
S()UTHWEST TIRE CO.,

2010 W. 35th St. ir 3477 Archer Avė. Tel. McKinley 149. 
Vulkanizavymas Sandelis Batterijos.

Dabartiniu taiku kuopa turi 
dvejus pianus, bet apgailėtina, 
kad iš draugų neatsiranda kas 
galėtų skambinti.

Birželio 10 LSS. 216 kuopa 
laikė extra susirinkimų, kuria- 

' me draugas B. Audickas prane
šė, jog jis atsisako nuo raštiniu-

CURTIS BAY, BALTIMORE 
MI).

h

Jau Gali Siųsti Maisto j Lietuvą o

Automobiliu Savininkams!
Nepirkite anlrarankių tires, kadangi jos nėra garantuo

tos, nes jus galite pirkti pirmas garantuotas tires už ma
žai daugiau pinigų ir skirtumas yra toks mažas, kad ne
apsimokės jums naudoties antrarankiais. Mes užlaiko
me pilna eilę tires ir tūbos visokio darbo ir užtikrina
me sutaupyti jums pin igus.

TRIANGLE 
TREAD 

SOOO MH.ES
IN NEW ŪRLEANS

One day lašt month a man 
Nvho was considering buy- 
ing CDRD0N TIRES stood on 
the steps of the St. Charles 
Hotel and kept tab on 1OO 
cars passing.

20% OF THEM HAD GŪRDDN TIRES
The reason is that the tire 
hasbeenrunning fine and car 
owners have found it out.

Curtis Bay tai kaip ir Balti- 
morės priemiestis. Lietuvių ko
lonija nedidelė: apie trįsdešimt 
šeimynų ir apie penketas dešini 
čių pavienių, nevedėlių. Judėji
mas menkas. Jokių gražesnių, 
kultūringesnių pramogų neren
giama. Liuoscsnį 
bo laika daugiausia 
praleidžia.

nuo dar- 
karčiamosi

Butų labai gera, kad jauni
mas, kurio čia vis tiek yra būre
lis, susieitų į daiktų ir suorgani
zuotų kokių draugijėlę. Ypatin
gai butų naudinga suorganiza
vus Socialistų kuopa. Turėda
mi tokių kuopelę, turėtume vis 
tik kų-nors veikli, lavinties. Ma
tome, kaip visur .darbininkai ju
da ir savo žygiais jau visų bur
žuazinį pasaulį judina, reikėtų 
ir mums nuo to judėjimo neat
silikti. Pagalvokite, draugai.

V. A., Burkus.

HERRIN, ILI

Vakaras. — Lietuvių Moters 
juodašimčiu rolėj.

te scenoje veikalų OSS. arba 
Amerikoniškos Vestuvės.

Lošėjai savo roles atliko ne
blogiausiai, kaip iš darbininkų 
ir pirmu kartu scenoj dalyvavu
sių geriau ir norėti negalima.

Buvo, be to, įvairių deklama
cijų, monologų, dialogų ir dai
nų. Visa kas pavyko gerai, ypa
tingai gražiai! sudainavo motetų 
kvartetas.

Publikos buvo nemažai.
Programui pasibaigus buvo 

balius, kurs tęsusi iki vėlyvai 
nakčiai. Draugijai, apsimokė
jus išlaidas, turbūt liks kiek 
pelno.

Pasirodo, kad juodašimčių, 
užsiimančių judošiškais darbais, 
netrūksta ne musų nedideliame 
miestelyj: Ir tuo judošišku dar
bu užsiima kurios-nekurios da
vatkos. Taip ve jos bėgiojo pas

kuopų, kad esanti pavojinga or
ganizacija, kuri dabar rengian
ti vakarų pinigams iš publikos 
vilioti, o tuos pinigus panaudo

Telephone Yards 5834

Dr. P. G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 
12 iš ryto ir nuo 7 iki 9 v. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.

3303 H Monran St. ChlcaKo, UI

SKAITYKIT IR PLATINKIT

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

VAI^NDOS: » -1? rvtn

Lietuvių Prekybos Bendrove jau padare pirmutinius žingsnius kad tą atsiekti. Ji rengiasi pa
siųsti DU ŠIMTU TŪKSTANČIŲ SVABŲ MAISTO LIETUVOS ŽMONĖMS. Tą maistą norima pa
siųsti pradžioje Liepos mėnesio. Bendrovė savo dalį atliks. Reikia kad kiekvienas lictuvys iš savo 
pusės pasidarbuotų.

Mes papirksime maistą, sudūsime į skrynias, pasamdysime laivą, pasiųsime savo žmones su 
tomis skryniomis į Lietuvą ir tie musų žmonės tas skrynias maisto pristatys stačiai į rankas jusų 
giminių Lietuvoje. Tamsta iš savo puses mokėsi Bendrovei už tų skrynių maisto, kuri bus pasių
sta, $25.00. Daugiau Tamstai nieko nereikės mokėti. Mes už viską atsakome. Jei negalėtume 
nurodytų giminių surasti, mes grąžiname Tamsiai $25.00 atgal. Del didesnės atsargos, mes iš 
savo kapitalo atidėjome $5,000.00, kaipo garantiją, kad mes padarysime tų ką mes prižadame.

Nesivėhiokite, neatidėliokite! Tuojaiis privalote prisiųsti pripildę žemiau paduotą blanką 
kartu su $25.00 registruotame laiške ar su Money orderiu ant sekančio adreso:

LITHUANIAN SALES CORPORATION
244 W. BROADVVAY, SO. BOSTON, MASS.

Kiekviena skrynia bus vienoda. ’ Joje 
sudėti sekanti daiktai: —

G svarai jautienos mėsos,

5 svarai smalčiaus (lard),

12 svarų geriausios rųšies kilhasų ,

12 pakelių condensed pieno,
12 svarų ryžių,

,3 svarai geriausios kavos,
3 svarai cukraus,
1 svaras muilo ir

bus

1 drūtas įrankis kiekinėms atidaryti.
Tie visi daiktai supakuoti sveria apie 85 sva

rus. Visas maistas yra geriausios rųšies ir supa
kuotas sanitarės hermetiškai Uždarytose Kieki
nėse, kad apsaugojus nuo gedimo.

Pirmas laivas išplauks apie Liepos 5-tą die
ną. Ant to laivo užsakymai bus priimami iki 
Birželio 25-tos dienos. Kurie vėliau prisius, tu
rės laukti sekančio laivo.
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uiti maištui keltisi 
pliauškus nivko nelaimėjo, mie
sto galva jų zaunų nepaklausė ir 
vakaro neuždraudė; įsakė tik, 
kad svaiginamieji gėryniai ne
būtų pardavinėjami baliuje.

Prieš atidarysiant svetainės 
duris suėjo betgi vėl gauja tų 
davatkų ir neleido svetainės du
rų atidaryti kol vakaro rengė
jai neužmokėjo joms penkių do
lerių [už kų? Red.]. Vakaro re n 
gėjai buvo priversti tatai pada
ryt, nenorėdami sukelt triukš
mo ir kad leidimas vakarui ne
būt atimtas [betgi turint miesto 
leidimų, reikėjo tas moteris nu
gabenti nuovadon, o ne atsipir- 
kinėti. Red.]. Draugui A. Įli
pi nskui pranešus publikai apie 
tokį moterėlių pasielgimų, visi

GERBIAMIEJI:—
Su šiuo laišku prišiunčiu Tamstoms dvide

šimts penkis dolerius kaipo pilnų užmokestį už 
vieną skrynių maisto. Siunčiu pinigus su ta iš
lyga, kad tai pilnai užmoka už maistų, jo supa- 
kavima, pristatymų, apdraudę ir U. ir jeigu ne
galėsite pristatyti maistų mano nurodytai ypn- 
tai, kad visi pinigai bus man grąžinami.

Maistų meldžiu pasiųsti sekančiu jtdre.su:

Rėdybos ........................................................
Apskričio ........................................ . .............
Parapijos .......................................................
Kaimo ............................................................

Kvitas ir kitas informacijas, meldžiu man 
siųsti šiuo adresu:

Vardas Pavardė ............................................
Adresas

Miestas
Valstija

«)<
M

Aš, ADOMAS A. KARAl.AUSKAS, SEKANČIAI HAŠAU.
Aš labui sirgau per 3 metus, uuslabnčjes pilvelis buvo. Dispe* 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas Kraujo, inkstų, Nervu Ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu Visur jieškojau sau pageibos, nesigailėjau visoje Anie 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pageibos.

Bet kada pareikalavau Sahitaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto 
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt, inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžinis* 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas ss 
vaitė po buteli Sahitaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1090 sykių (lekuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem st tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdtai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUT1ON J Raltrenas, Prof

1707 So. Halsted SL Telephone Čanal 6417 Chicago, 111.

DR. DONOHOE, Specialistas

NAUJIENAS”

EGZAMINUOJA AKIS 
DYKAI

DR. EDMUND
CHMIELINSKI

1174 Mi!waukee Avė., 
Arti Division gatvės, 
W.Wieczorka Aptiekoj

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

nuo 9 ryto iki 12 vai. dieną.

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias j sveikatų.
Sveikata turi kelis įimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimų. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
viu kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2j00 su 
prisiuntiinu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

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

1

M’i

Vėliausios Europiejiškos ir kitos 
metodos.

Jei jus turite kokią vidurių ligą, kepenų, 
kraujo arba žarnų; spuogus ant skuros. se
nas žaizdas, nustosimą STIPRUMO arba a- 
petito, koki 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.

Tarp kitų draugijų pas mus 
yra dvi LSS. kuopos ir viena L. 
M. P S. kuopa. Visos gerai suta
ria ir veikia išvien, rengdamos 
susirinkimus vakarus etc.

4

— Svirunėlis.

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtų, bondsus ir war sav- 
ings stamps nuperka už cash Einel 
and ('o., 740 W. Madison St., kam
pas Halsted St. Hootn 232, 2-ras 
augštas, virš Famous Clothing 
Store, atdara vakarais iki 8 vai. 
Nedėliomis nuo 10 iki 1.

_ ________ ____ ___

Minyky 
Kunigy 
Darbai

Filipinų Salose
žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, UI.

j

jtdre.su


ii WXV7IBNVS, CEIeigO, III.
>?

Sereda, Birželio 18 d.

; NAUJIENOS
BMC LITHUANIAN DAILY NEW9 

PabliBh«4 Daily ozcept Saaday by 
tha Llthuanlaa N«wa iSib. CX. lac.

1739 SO. HALSTED ST^ 
CHICAGO, ILLINOIS

Pelninga Industrija.

Scott Nearing.

darbi*

master ai Chicago, III. June 18, 1911' 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios Intern. Labor News 
Service).

kad ten yra susitvėrusi pastovi 
valdžia (t. y. ncsocialislinė), 
Kolčako pripažinimas, aprūpi
nantis jį ne lik amunicija, bet ir 
Anglijos kareiviais jo kovai su

Partijos žinios
įkūrimas 4tojo Wardo So 

cialistų Organizacijos.

Naujienos eina kasdiena, liskiriant 
nedėldienius. Leidiia Naujienų Ben
drovė, 173V S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Uisisakomoji Kaina:
Chi nagoje — pačta:

Ketins............................ .V..
Pusei meto .........................
Trims mėnesiams .......... .
Dviem mėnesiam ..............
Vienam mėnesini ............

Chicagoje -- ptr neAiotojnsi 
Viena kopija .............. .
Savaitei .................... .
Mėnesiui ...............................

Suvienytose Valstijose, ne Odcagoj, 
pačtu:

Metms..........................  gi.00
Pusei meto........ . ................... 8.00
Trinia mėnesiams .................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui ........................ 65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

16.00 
S.50 
1.85 
1.45 

.. 75

03
12
10

Priverstinas 
apdraudimas.

naikintas priverstinas darbinin
kų apdraudimas (Insurance). 
Illinois valstija irgi prie to ren
giasi. Eina platus judėjimas

nas industrijinis apdraudimas 
butą visai panaikintas, o vietoj

dimą. Ką reiškia tas socialis 
apdraudimas, patįs užmanytojai

kaina taip, kad kas nori, tas ga
li apsidrausti privačiose draugi
jose ir kompanijose.

Iki šiol daugely j valstijų dar
bininkai turėjo būti apdrausti, 
jeigu jie stojo bite kur dirbt. 
Tam apdraudimui išimama bu
vo dalis iš darbininko algos ir 
dirbtuvės padarydavo kontrak
tus su apdraudos kompanijoms

kestį nuo kožno darbininko, taip 
jam mokėt paskirtą sumą laike 
ligos, susižeidimo, mirties ir tt. 
Dirbtuvė tik nominališkai atsa
kė apdraudos mokestim darbi
ninkams, o aktutališkai reikalą 
jie turėjo su apdraudos kompa
nijomis, kurios įvairiausiais bu-

daktarus savo turėjo ir turi dir
btuvėse, kurie patarnavimą li
goniams suteikdavo labai pras
tą ir da nepasveikusius varė dir-

tie daktarai liudyt už kompani-

verstinas apdraudimas nėra ge
ras ir didelė dalis darbininkų y- 
ra juo nepatenkinta. Ne todėl, 
kad darbininkai nenorėtą būt 
apdrausti, ne todėl, kad apdrau-

du, jis lieka negeistinas.
l^isinaudodami proga (darbi

ninkų nepasitenkinimu apdrau
dimo sistema) ir da daktarų 
draugijų protestais prieš pri-

priešingi tam, nes sveikatos pu
sė pas darbininkus nukenčia c-

stemai, ir, žinoma, jie turi ir biz 
niškus išrokavimus.

Tečiaus panaikinimas priver-

blogins. Ir štai kodrl: ikiuge-

rės iš ko, ir j knis algos juk nc-

ir paprastą (nors dabartinę) ai-

dimui atimama. Ir da

moka, o apdraudos kompanijos 
juk indivfduuliams nariams mo 
ka su keblumu.

Iš darbininkų reikalaujama tam 
tikras išsilavinimas, ir žinoji
mas darbo. Be to, jie yra gerai 
organizuoti. Todėl nebus pro 
šalį pažvelgti į tų darbininkų! Darbininkai ir militarlzmas. 
g>Milinio sąlygas. I “jferai(p» sukėlė sensaciją pa-

ANGLIJA.

partamentas (Balandis, 1919) nuomonės oficicriams, kur rei

industriją 1918, pasako labai in- gybę paklausimų paliečiančių jų 
domią istoriją apie darbininkų | kareivijas, tarp tų yra paklait.u-

rosi Įdomiomis kuomet jas pa
lygini su to paties Departamen
to skeliamu, kad už $1,500 me
tams šeimyna iš penkių žmonių

šimą į amatinį unijizmą ir taip
gi klausiančių, ar jie gelbėtų

žmoniŠkesuiam gyvenimui 
kia šeimyna privalų turėti 
500.

to-
$2,-

\V. Adamson, parlamento na
rys, žiada paklausti Bule, ar 
šitas dokumentas yra išleistas 
su žinia ir pritarimu kabineto ir

Londono visuomenei! atžagarei
vio Sazonovo, reiškia pilną at
metimą visa to, už ką talkinin
kai kovojo, kaip dienraštis Hc-

RUSIJA.
Rusijos proletariatas įsimylėjęs 

muzikoje.
Londonas. — Vienu įdomi au-

nime po revoliucijai yra įsimy
lėjimas į muziką, apsireiškian
tis liaudyje. Albcrt Coates, an-

CHICAGO. — Praeitą panc-

virtame Warde lietuvių socialis
tai laike susirinkimą Fellovvship 
Bonse svetainėje, 831 W. 33r< 
Place. Jo tikslas buvo įsteigti 
Socialistų Partijos Ketvirtojo 
Wardo Organizaciją.

Ligi šiol tame warde tokios

kuopa, bei dabar ir loji, kartu

Algos, mokamos toj industri
joj buvo sekamos: 155 darbinin
kai gaudavo $28.81 j savaitę; 
275 — $28.39 į savaitę; 892 —

bėti. Žinoma, šilas atidengimas 
valdžios karinės politikos nesu
minkštins kįlančios nepasiten
kinimo bangos prieš palaikymą 
priverstinio kareiviavimo ir p ra

rogrado, kur jis ilgus im lus bu
vo Imperinės Operos vedėju, sa- 
<o, kad Rusijos proletariatas už
rikto teatrus ir koncertų vaka

rus. /
Apšviestoji muziką mylinčio- 

i publika pirmesnių dienų be-

partijos suspenduotu. Tiems lie
tuvių socialistams, kurie prik- 
lausė L. S. Sąjungai, bet nepri
tarė Sąjungos boseliams, demo
ralizavusiems tos organizacijos 
kuopas ir narius, ir, gulų gale, 
privedusiems 'prie suspendavi
mo Sąjungos iš Socialistų Parti
jos, teks rupinties, kad ir lū

1,169 — $21.12 savaitei; 22,391 
— $16.21 savaitei.

Ta istorija trumpa, bei aiški.

lįstų valdžias užsieniuose.
C

Naktinis kepėju darbas.

Parlamento paskirtoje kepėjų 
komisijoje kiekviename jos po
sėdyje išvedama į aikštę nežmo-

Ta, kuri dabar užėmė jos vietas 
yra nauja, susidedanti iš darbo 
žmonių, kareivių ir jūreivių.

“Dažnai būdavo po koncertui 
koks prastas kaimietis atsistos ir

nariais. Dėlto tai 4 toj o wardo 
draugai, pasilikusieji ištikimi

\vardo socialsilų organizaciją.

$1,500 melams; minimum pra
gyvenamoji alga — $2,500 me
tams. Viena turtingiausių ir 
pelningiausių pramonių moka

kalus $29 savaitei ($1,500 me
tams). Kiti gi gauna nuo $20 
iki $25 ($1,010 — $1,300 me
tams), o nemokantis jokio ama
to — $16 savaitei! ($832 me-

suomenės užsispyrimui turėti 
šviežios duonos ir kariais dėl 
blogo vedimo rcikhlų pas tuos, 
kuriems nerupi elgtis su darbi
ninkais kaipo su žmonėmis.

Vaikai ir blokada.
Darbininkių moterų procesi

ja iš Rytinio Londono Galo, ap-

rai už tą smagumą, kurį mes 
suteikėm jiems. Dažnai po 
simfonijai būrys darbo žmonių 
susispiečia aplink mane ir prašo 
išaiškinti jiems tuos dalykus, 
kurių jie nesupranta.

adresai žinota ir apie kuriuos 
žinota tikrai, kad jie nori būt 
socialistų (partijoje. Dėlto, kai 
dėl dalyvavusiųjų skaičiaus, su
sirinkimas buvo nedidelis. [Tie-

ti.

Tame pat raporte paduodama 
moterų algos. 1,108 moters gau
na $1 1.38 savaitei!, o likusios 
15.187 — po $10.81 savaitėm

Tos skaitlinės pasako istori
ją nepaprasto išnaudojimo. Jos 
pasako istoriją tūkstančių darbi

vcnti.

Argentinos Darbininkai.

Scott Nearing.

ir tos tolimos šalies darbininkai 
moka ginti savo teises. Apie

Suvjicnylų Valstijų Darbo De
partamentas . Nesenai žurna-

nuo 1825 metų. Ypač jis spar
čiai pradėjo augti nuo 1852 m. 
Dabartiniu laiku įvairios koopc- 
ratyvės asociacijos priskaito še
šis šimtus tūkstančių su vir
šum narių. Nemažai yra koo-

gijų, apdraudos įstaigų ir pir
klys lės asociacijų.

darbininkai mokinosi suprasti

“Jeigu nori, kad kokis nors da
lykas butų padarytas gerai, —

tus savo kooperatyvais jie jun
gia darbo žmones krūvon;
žmones, nuo kurių darbo

tuos 
pri- 
pro-

gresas.

Redakcijos Atsakymai Į
Jaunikiui, Iferrin. — Apie tą 

patį dedame anksčiau gautą ki
to korespondento žinią.

tės nešančios medinį kryžių, mi
nia r savo pereitą savaitę į Žemu
tinį lltitą, nešdamos raštą par-

čias Europoje deki talkininkų 
blokados — “Mes gedėjome ir

ištisus menesius vis eina didyn, 
kuomet mes Anglijoje gauna-

vartomus. Mes prašome jūsų

ro ar tvirtos taikos negali būti 
iš tokios diplomatijos, kuri už
kemša savo ausis nuo vaikų ver
kimo.”
Darbininkai ir taikos sutartis.

Čia darbininkai visai pasipik
tino kapitalistų taikos išlygo
mis. ‘‘Sąlygos, kurios pagimdė
senąją karę, laukia sudarymo 
naujos,” sako Daily Ilerald. Kuo 
met džingininkų spauda, čia ir 
kitose šalyse beaimanuoja, kad 
išlygos nėra gana sunkios, visi 
kiti sveiku protu žmonės išsigą
sta dėl tokios taikos, kuri kaip 
gerai žinomas karės korespon
dentas, II. W. Nevinson, sako: 
“Pavers Europą į barbarišką 
skurdo purvyną ir tautų kovą, 
po kurios seks visuotina karė 
dar pasiutesnė negu praėjusio- 
ji”

Aukštame susirišime su taika 
yra karės prieš socialistų vald
žias tebevedamas Europoje; ku
rias čianykščiai darbininkai kar
štai nupeikia. Ačiū dienraščiui 
Ilerald, žinios apie Bubilo ir jo 
draugų proteatinį rezignavimą 
iš Amerikos Taikos delegacijos 
ir apie aršesnį talkininkų užsi-

naiijovinės ir komplikuotos mu
zikos bei prastų rusų muzikos 
formų. Ypatingu jų numylėti
niu, nors tas keistai atrodo, yra 
Skriabin ir po pastatymui šito 
kompozitoriaus “Poemc d’Ex- 
lasc” (ekstazes poema), kurią 
aš valdžiau Marijinskame teat
re, publika susidedonli mažne

gos (kuopų “revoliucionierių”, 
kur moka tik rėkti ir socialistus 
niekinti, jie buvo paprašyti sve-

mimo. Aš niekuomet nema-

Laivu darbininkai remia rusus 
draugus.

Londonas. — Visuotinos ma
šininių dailidžių ir stabų unijos 
pildomasis komitetas priėmė

Drangas Otto Branstetter, so
cialistų partijos atsiųstas susi
rinkimai), laikė ilgoką prakalbą 
apie socialistų partijos reikalus 
ir uždavinius, ir davė reikiamų
jų patarimų vardo organizavi
mo klausimais.

Tuo budo Įlojo Wardo Soci
alistui Organizacija tapo įkurta. 
Susirašė ir mokesčius (mėnesiui 
ir daugiau) užsimokėjo viso

prisako savo nariams “nedirbti 
ant laivų rengiamų siuntimui 
kareivių ar amunicijos Rusijon 
ir toliaus prašo pagalbos pas ki
tas unijas susirišančias su laivų 
statymu, laukdami tiesioginio 
veikimo.”

Rusai persekiojami cik.

Londonas. — Kaip toli kapi
talistų valdžios nueina išsigan
dę tų žmonių, kurie dėl savo 
tautybės gali būti įtariami bol
ševikais esant, galima matyti iš 
žemiau paduotos žinios, paim
tos iš “London Call:”

mas su rusais pabėgėliais prisi
glaudusiais šitoj šalyj yra paže
minančiu vaizdu Anglijos pasi- 
vlgimu budo puolime, kuriuo ai 
sižymi visi patvarkymai sudary
ti karės metu.

“Sakytum, kad musų valdau 
čioji klesa išlikro Įkando kiek

tuoj a geriausi ir teisingiausi an
glų padavimai senesniųjų lai
ku. Nedoras susirišimas su ca-

mėje, kad nors karė pasibaigė ir 
visokis pavojaus galimumas 

svetimša-atimtas silpniems 
liams, bet pilietinės 
savarankiai atmestos 
džių, kuomet jos turi reikalą su 
rusais darbininkais.”

musų vai

žiuje mano laikyti blokadą prieš

Imant domon mažne netikė
tinus pranešimus, buk augščiau

pirmiau negu kitas kokis laik
raštis šitoj šalyj pagarsino ši-

cija čarteriui.
Susirinkimui pirmininkavo d. 

Kl. Jurgelionis, o sekretoriaus

jo tarptautinio socializmo prin-

pasiliko ištikimi socialistų par
tijai ir jos programai, ir nori

li j Įlojo Wardo Soc. Organiza-

Ūkininką Balsai
Agrikultūra.

Agrikultūra, plačioje (o žod
žio prasmėje yra mokslas, kuris 
apima visas žemės ūkio šakas

ir gyvulių auginimą ir tl. Agri
kultūros uždaviniu yra apturė
ti geriausių ir didžiausių darbo 
vaisių iš mažiausio žemės skly
po.

Kaip ir visos kilos mokslo ša
kos, taip ir agrikultūra turi sa
vo paprastus kasdieninio gyve
nimo faktus, kuriuos kiekvie
nas kaimo gyventojas turėtų pa

fuktai yra: tinkamas laikas ja
vams sėli ir pinuti; pažinimas 
skirtumo tarp įvairių sėklų ir 
vaisių; mokėjimas atskirti įvai
rius* augmenų besivystymo laip
snius; platus žinojimas apie į- 
vairias dirvos rųšis; tinkamas 
sunaudojimas trąšų; >mokėji
mas naudoti įvairius ūkio pa
dargus, ir taip lobaus. Visa tai 

mums išaiškina agrikultūros

viso krutamojo pasaulio. Dirva 
yra viršutinis žemės Sluogams.

Su tuo ftluogsniu agrikultūros 
mokslas ir turi reikalo.

Dirva mums atrodo visai pa
prastas dalykas. Mes galime a- 
pie ją daug kalbėti ir prirašyti, 
bet visai mažai tesuprasli jos 

^svarbą, ’l'as siauras dirvos pa
žinimas ir yra daugelio musų u- 
klninkų nepasisekimų priežas
tis.

Kasgi yra dirva?
Gera dirva suteikia mums 

daug naudingų dalykų. Atsira
dimas dirvos sluogsnio davė 
pradžią visam organiniam svie
tui ant žemės paviršiaus. Visi 
naudingi dalykai, kurie mus pa
tenkina ir suteikia mums laim
ės; visi dalykai, kurie suteikia 
mums maisto ir prieglaudos; 
visi dalykai, kurie neutlaidžiai 
stumia žmoniją pirmyn, yra 
išauklėti dirvoje. Taigi dirva 
vra vienas* svambiausiu veiksniu 
kaip ckonomiiuame taip ir kul
tūriniame žmonių gyvenime.

Kadangi dirva yra toks svar
bus dalykas, lai kiekvienas ūki/ 
įlinkas turėtų šiek-tiek geriau 
susipažinti su ja. Pažinti dirvą 
reiškia pasdkiųinįjiau ūkinin
kauti. (Kiekvienus ūkininkas 
privalo žinoti šių dalykų apie 
dirvą: chemišką jos sudėjimą; 
vairias dirvų rūšis; kokie javai 
kokioj dirvoj reikia sėti ir kaip 
dirvą prižiūrėti. Ūkininkas, su
sipažinęs su tais dalykais žinos 
<aip veikti, kad iš savo ūkio 
cuodidžiausios naudos turėjus: 
Žinoma, randasi nemažai • ūki
ninkų, kurie yra susipažinę su 
ais dalykais labai gerai; bet 

daug daugiau yra tokių, kurie 
. ų nežino. Paskutinieji turęs 
irogos su jais susipažinti skal
ydami Naujienų skyrių “Ūki

ninkų Balsą”. Nuo šio laiko aš | 
stengsiuos suteikti reikiamų ži
nių apie ūkininkavimą. Lietu
viai ūkininkai galės nemaža tuo 
Kisinaudoti. Sekamą kartą pa

kalbėsime apie augščiau mint
us dalykus.

— A. Dvylis, 
Agr. Studentas.

Laiškas Redakcijai.
Gerb. Naujienų Redakcija:—

Skaitytojams tenka patėmyli 
daidingi aprašymai, bet tos 
klaidos labai retai įvyksta todėl, 
kad raščjas to nori; tankiausia 
prieš jojo valią, nes kiekvienas 
doras žmogus stengias dalyką 
aprašyti taip, kaip jis patyrė. 
Laikraštyje lankiai matyt atitai
symų, bet ir tie taisytojai dau
giausia yra ypališki priešai ir 
taiso dėl to, kad visuomenės a- 
kyse apšmeižus tą ypatą, kuri 
aprašo jų darbelius.

Jeigu šiaip koks žmogelis bu
tų rašęs, tai aš nieko ir nesaky
čiau, bet dabar: LSS. 119 kuo
pos valdyba stengėsi mano klai 
das atitaisyti, Naujienų nr. 126 
ir neparodė, ką aš klaidingai esu 
parašęs, pirmiausia draugai 
man primeta tai, kam aš para
šęs, kad mažai žmonių buvo a- 
teję į prakalbas. Tas yra teisy
bė, nes aš pats stovėjau ant 
kampo ir nurodžiau, kur eiti, 
dauguma nežinojo, kur yra ta 
svetainė: pirmu kartu buvo rcn 
giamos prakalbos toje miesto 
dalyje, lai ar-gi čia klaida? 
Toliaus pykstate, kam aš J. Ju
kelį pavadinęs komiku. Tai ar
gi jis nėra juokdarys? Tą paliu
dys kiekvienas, kas yra girdėjęs 
jo kalbą.

Del tų klaidų LSS. 119 kuopos 
valdyba man suteikė pravard- 
žiojimų “fanatikus, užsispyrėlis

1919

ir su teisybe apsilenkusiu infor
matorių ir tt.”

Gal kiekviennm skaitytojui 
puola į galvą, kodėl dėl tokio 
mažmožio 119 kp. darė lokį už
metimą ir apjuodino korespon
dentą, kuris nuolatos rašinėja 
į Naujienas?

Pas mus irgi yra tokių (J. De- 
mentis ir F. Beržanskis) žmo
nių ką nuolatos verčia melus 
ant Naujienų, bet žmones jujų 
neklauso, tai jie sumanė “fak
tiškai” prirodyti, kad taip ir yra, 
kaip sako. Matote, ir Proletaro 
Simus melus rašo.

Kągi geresnio ir galima nore 
ti iš drg. F. Bcržanskią, kuris 
gegužės 25 d. džiaugėsi, kad 
“buržujui” korespondentui nu
šluostęs nosį! Žinoma, butų ge
riau, kad d. F. Beržanskis savą
ją mėlynąją nusišluostytų, nes 
to žmoniškumas reikalauja.

Toliaus, jus sakote: “pats pri
guli prie SLA. ir LDLD. apie ką 
jis bando ir aprašyt.” Čia jau 
aiškiai pasakote, kad aš priklau 
sau prie tų draugijų, ir jus nuo 
tų draugų neturite pavelijimo 
kalbėli apie tai ar teisybę aš ra
šiau ar ne. Tai kam jus lenda
te, ten kur jūsų niekas nekvie
čia ?

Oi, žmonės, žmonės!
—Proletaro Sūnūs.

Darbo Laukas
*  —»-  ,

Draugę skaitytojų prašome ra
šinėti Naujienoms bent trumpų 
žinių iš savo apielinkėa apie dar
bus, ty. apie darbų stovį, apre 
darbininkų bruzdėjimų, apie 
streikus, ir tt. Žinios apie strei
kus yra ypač svarbios informa
cijos kitų vietų darbininkams, 
todėl įvykus kur-nors streikui, 
reikėtų urnai apie tai laikraščiui 
pranešti. — Redakcija.

Kompanijos apdrauda darbi
ninkams.

Melrose Park, 111. — The Nati
onal Mallcablc Castings Co. pa
skelbė, kad nuo šių indų gegu
žės 30 dienos kompanija mokė
sianti apdraudos mirusio jos 
darbininko šeimynai. Paskelbi
mas sako: Mirus darbininkui, 
neišdirbusiam kompanijai trijų 
mėnesių, likusiai jo šeimynai 
nebus mokama nieko. Išdirbu
sio nuo trijų mėnesių iki vienų 
melų bus mokama $5; [ar sa
vaitėje? Red.]; nuo 1 iki 2 me
tų — $6; nuo 2 iki 3 melu — 
$7; nuo 3 iki^ metų — $8; iš
dirbusio daugiau kaip penkis 
melus, nežiūrint kiek ilgiau, 
bus mokama $10.00.

Tuo budu minėtos kompani
jos darbininkų šeimynos nebe- 
rcikalauja rupinties, numirus 
jos užlaikyto]ui, nes ji gaus pti- 
šalpos iš kompanijos. [Argi? 
Na, o jeigu kompanija pašalina 
darbininką iš darbo — kas pa
prastai atsitinka? Arba jeigu 
darbininkai sustreikuoja? Kaip 
tada? — Red.], — A. Ba-lis.

HERUIN, ILL. — Darbai an
glių kasyklose. — Dirba silpnai. 
Žmonių be darbo netrūksta. Ne
patartina važiuoti iš kitur čia 
darbo jieškoti. Uždarbiai, paly
ginus su gyvenimo brangumu, 
labai menki. Nevedusiam pra
gyventi išeina per mėnesį 50 do
lerių, tuo tarpu kad yra tokių, 
kur teuždirba nuo 30 iki 40 do
lerių. — Svirunėlis.

STATE BANK OF 
WEST PULLMAN 
Valstybinė Banka 

Kapitalas 8100,000.00, Perviršis 
ir neišdalintas pelnas $45,000.00. 

, 3% ant sutaupintu pinigų.

Pajieškojimų Žurnalas”
Pajieško gimines, draugus, pabėgusias pačias ar vyrus, o ypatingai 
Vaikinams merginus, merginoms—vaikinus. Visiems pajieškojimai 
kainuoja tik $1.00. Merginoms pajieškojimai vaikinų tlž DYKĄ.

Apart pajieškojimų telpa pamokinanti straipsniai, ypač iš šei
myniško gyvenimo ir meiles; apsčiai puikių juokų. Siuskite pa
jieško jimus tuojaus. Žurnalo kaina melams $1, viena kopija 10c. 
Reikalaukite plaksnių informacijų, prisidsdami 3c štampų. Adresas:

ADV. JOURNAL
Kooin 209 - 210 Temple Court Building, Chicago, III.



NAUJIENAS,' CKIeagO

šiandien po darbui Lietuviy Rateliuose
Ir po vakarienės jus turite 

jaustis gerai ir tin 
savo artimiausius, 
jaučiatės nekaip,

NAUJIENŲ BENDROVĖS DI
REKCIJOS POSĖDIS. ..

damas ten maniau, kad svieto, plaukti prie skęstančio dar į 
sutrauks daugiau negu jo suva
žiuoja į Naujienų piknikus, bet 
ištikrųjų suvažiavo nedaug.

tilo, ir jūsų viduriai užkietėję, 
— tuomet, kaip visiems supran
tama, reikia pirm gulsiant su
valgyti 3 saldainius Partola.

Naujienų Bendrovės Direkci
jos reguliaris posėdis įvyks sere- 
doje, birželio 18 dieną, 1919 m.,

me. Visi direktoriai 
dalyvauti ir būti laiku.

— J. šmotelis,

batų dėl kairumų ir dešinumų, 
dėl gerųjų ir “tikrųjų” socialis
tų, bolševikų ir dėl nelabųjų, 
socialistų, o taipgi dėl industria 
listų. Rimčiausias iš visų buvo

laiką. Algįalivintas papasako
jo, kad jis vadinasi Raymond 
Bi ure, 236 E. Erie g. ir kad jis 
besima ūdydamas paklydo tam
soje.

dariusi pienus Įstengti 
dva dirbtuves, kiekvieną už $1- 
000,000, Dėt kilus tiems paslca- 
loms, palbutfo savo pienus išpil
dyti ir baigiamas daryli sutar
tis pertrauke.

ki mėnesiai tam ailgal jis pasi
mirė nuo inl lucnzos. 'Susimy
lėkite ant kūdikio be namų. Aš

prašomi (;cįežvlč, nes jis, geriau susipa-
žiuęs su induslrialistų judėjimu 
ir jo siekiniais, o taipjau ir su

PAVOGĖ BRANGIŲ DAIKTŲ 
Už $25,000.

ŠUNES SUKANDŽIOJO 
ŽMONIŲ.

13
kyli, ik's esu be cento. Jam yra
10 dienų, o jo vardas Clifford”.

nauju ir normaliu žmoguiųi, 
gausite apetitą ir norą dirbti. 
Saldainiai Partola už savo gerą 
pasižymėjimą gavo auksinius 
medalius ir pagyrimo lakštus 
šešiose Pasaulinėse Paro<hwc, 
Londone, Paryžiuje, Žciieve, 
Nca|M>lije, Milane ir Buccelionc. 
Partola |>asaulyje žinoma.

Čia ne reklama, 1x4 f aklai. 
Norintieji gali užeiti pas mus ir 
persitikrinti.

Abidnai, visi aiigarsinrmai

LMPS 9-tos kp choristėms 
pranešimas.

Gerb. Draugės Choristės: 
Raštininkė, kartu su musų Cbo-

praneša Jums, kad LMPS. 9-tos 
kuopos Choras, dėlei vasaros

iuduslrializma, o kartu ir ant

prieš jį musų bolševikėlius, ku
rie lik rėkauti težino. “Dcba- 
tuotojai” buvo taip įsikarščiavę, 
kad moters vos-novos prisipra-

Plėšikai įėjo į namus p-ios 
Ncllie Magnus Loeb, dukters 
nabašnimko Adolphus Bush pu. 
101 Fullcrlon parkivay, kuomet 
šeimynykščiai su svečiais buvo 
užimti loši m m kazyromis pry- 
šakinėj namo dalyj ir išnešė 
šeimynos brangių daiktų nuo 
$25,000 iki $50,000. Jie suran-

Per paskutines dvidešimts ke
turias valandas Chicagos šiuiįs

daugiausiaii vaikų, tarp kurių 
yra viena mergaitė 2 melų.

NUTEISĖ UŽ APGAVYSTĘ.

tikrą teisybę. Mes visuomet 
skaitome savi* atsakomvbėie už

trauka dviems mėnesiams. Po 
vasaros vakacijų imsimės vėl 
rengties, ir tai didesniems kon
certams cj’dvesnėsc svetainėse, 
negu iki šiol kad rengdavome.

programą, kurį buvo sutaisiu
si LMPS. 29-ta kuopa. Nortbsi- 
dės Mišrus Choras, d. Katiliaus 
ve< mias, ir Chicagos Socialis-

augšte, nepabūgę tarnų, kurie 
vaikščiojo patarnaudami po
nams.

Policija buvo suareštavusi S. 
Shacksoną, patarnautoją, bet 
jis turėjo liudininkus, kurie pri

Wm. McGovern, smuklinin
kas pu. 659 N. Clark g. tapo nu- 
bausas $500, užsimokėti teismo 
lėšas ir atsėdėti šešiasdešimts

Daisy užsiregistruoti ir balsuo-

juos, ir pranešamą apie tia 
siems skaitantiems.

sl< 'i jaunimas ėmėsi ž.aismių, 
ik suoh nios. 'lik karštieji vc-

muose 1912 m. N 
sėjas Jos. B. David.

<li-

ant sykio, mes išsiunčiame tik 
už 5 dol., sutaupydami jiems

Mes darome tą nuolaidą dėl
to, ką persiuntimas šešių skry
nučių >U|>akavimas, k rasos iš- 

ir lt., atsieina mums 
ugiaiis šešių atskirų sk

rynučių, ir tą sutaupymą mes 
atiduodame naudai pirkėjo.

APTIEKA PARTOSA,
160 Second Avė., 

York, N. Y., Dep. L.

Daktaras

John W. Sarpaiius
3252 S. HALSTED ST.
Ofiso valandų*

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

Telefonai

Namai

kirslykile, laikykitės tame bure-

mų ir kartais nemalonių musų 
gyvenimo aplinkybių. Kad ir 
sunkus musų kaipo moterų dar
bininkių padėjimas, vis dėlto 
mes pajiegiame dar aukauti da
li savo laiko ir savo energijos 
dainos menui, o tuo savo veiklu
mu savo dainomis mes teikėme 
gražios pramogos ir linksmumo 
savo broliams ir draugams dar
bininkams, o pačios randame 
džiaugsmo ir pasitenkinimo, 
kad atliekame gražų ir nautlin-

rūmų ir dešinumų, dėl bolševi
kų ir dėl socialpatriotų, vieloj 
ar limentų vartodami tik skani 
bii >, ale tuščius, žodžius ir sto
rus riebius išsireiškimus.

— Socialistas;

Svetainės statymo reikalu.

ceros Lietuvių Liuosybės Namo 
B-vės susirinkimas. Nežinia 
dėl kokios tai priežasties labai

ar karta tariu: laikykimės c *

uos lasinties ir veikti.—F. S. K.

Išvažiavimas į Jefferson girias.

net kelios vietos organizacijos 
kaip ve: LSJLL., MPS., LSS

kuopa ir JLAT. kliubas, turėjo 
bendrą išvažiavimą į Jeft’erson 
girią. Kadangi liek draugijų, 
rengė tą išvažiavimą, tai važiuo

loffman Mokykla
Mes mokiname skaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI j gali-

Arti Milwauk.ee Aveniu*

LIBERTY BOMS
CASH

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

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilnų “Cash” vertę, 
Atneškite arba atsiųskite i 
Atdara kasdien uuo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir

Į Subatonūs 9—-9.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Durų, Lentų, Kėnių ir Stogams Popiety.

SPECIALIAI: Muleva inalevojiniui stubų iš vidaus, po $1.50 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.,

3003*3029 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS.

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

35 So. Dearborn St? 
durai pab Monro?) .

gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tą gydžiau pusekmingni šias ligas. ,

Mano užrašas išgydytą ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritakau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M. D.
Kambarya 307. _

VALANDOS 9 iki 8 .LnlCHCFO 
Nedaliomis 10 iki 1.

TEISĖJAS PASIPIKTINO 
SKUNDIKU.

Evanstone sveikatos užžiurė-

Boilerį, 1031 Sherman avė. ir

eliui llarrisonui už laii, kad jis 
lakąs kaulę nesandariame sto

Teisėjas išklausęs skundo, pa 
sakė, ikad miesto tarybai turbūt 
galvoj negerai pasidarė nuo

buvo raginama laikyti kiaules, 
o dabar piktinasi kaulėmis, už
miršdami, kad kiaulės visuomet

ATIDfiS GELŽKELIŲ TAISY
MĄ IKI SAUSIO.

įvairios gelžkclių kompanijos 
žada nebandyti gelžkclių keli i 
ar kitokių pagerinimų daryli

sausio 10 d., 1920 mr, kuomet 
jos tikisi atgauti gelžkelius at
gal privatinei) nuosavybėn.

NAUJOVINIS SAMSONAS.

200 narių susirinko vos apie 30. 
Nors buvo labai svarbių reikalų 
tečiaus dėl mažo skaitlius susi-

Tarp kitko tapo įsteigtas fon
das galutinam nupirkimui paim
ti, lotų. Tuo pačiu laiku neku
ria susirinkusiųjų pasižadėjo

septynių 
dolerių. Tikimasi, 

kad nariai juos sudės fmhi lai-

loiiu.i (.

prasidės tolesnis darbas. Gan-

kili darbai atsistos priešais mus. 
'Codel nariams reikėtų dabar įsi
dėmėti ir atgauti tą pačią ener-

žiūrėkime, kad truputį turėjome 
keblumų su pirkimu lotų, toliau

kis musų, kad “rut 
svetainė” turi būti

kite susirinkimus, atsiveskite 
naujų draugų — suvienykime

taip kaip mes norime.
—Dalininkas.

UŽSISAKYMŲ IŠVEŽIOTOJAI 
PAGRŪMOJO STRAIKU IR 
GAVO DAUGIAU ALGOS.

Valgomų daiktų sankrovų iš- 
vežiolojai užsisakymų ketino 
straikuoti, bet Pietinės Dalies 
rci lajinių sankrovų asociacija

IŠGELBĖJO SKĘSTANTĮ 
NAKČIA.

■------ 1----
Važinėjau lieji automobiliais 

išgirdo šauksmus iš ežero lies

palįs kaimynai

RŪKYMAS AUGŠTUTINIUO-
SE KARUOSE PASIBAIGĖ.

Miesto bosirengiau t

tą, ar cigarą augšluliniuose ka
ruose, karų konduktoriai ir 
molormaiiai pasiskundė kom
panijos perdetiniui ant rūkymo 
ir tas nusprendė, kad daugiau 
neprivalo būti rūkoma karuose.

LOŠĖ POLICMONĄ.

John V. Trosą, 19 metų, gy 
veliantis pu. 3005 —t 18 et. pusi 
dirbo sau policmono žvaigždę

ėmė policmono vielą Daugius

ras namon po 11 valandos nak
ties. Tas šposas jam labai se
kėsi iki nepamatė jo policistas 
Artimu Zientak. Jis jį, žinoma, 
tuojaus suėmė ir nuvedė neme- 
čių teisman.

ATĖMĖ LEIDIMĄ SMUKLEI.

Majoras Thompson va'kar at
ėmė leidimą smuklei -laikyti 
Pranui Balsiui, 1101 W. 47 g. 
Balsį suareštavo nesenai deki 
liudijimo jaunos merginos, ku
ri dabar yra bridevvellio ligoni
nėj. Padorumo teismas nubau
dė Balsį $100. Minėtoji mer-

rių dabar jieškoma.

PASKALAI APIE BOMBAS 
PAKENKĖ CHICAGOS 

BIZNIUI.

kreipę automobilių žiburius, į 
vandenį važiavusieji pamate 
žmogų skęstantį apie už berlai- 
nio mylios nuo krašto. Apie .. 
•tris vyrai nusimetė viršutinius j Ii 
drabužius ir prie automobilių*' 
žilburių šviesos jie suspėjo nu- Komercijos)

Vakar tapo sužinota, kad pa
skalai, atėjusieji neva nuo slap
tos policijos agentų, iš Washing-

bombų dirbėjų ir bolševikų liz
das, kurie rengiasi dinamiluoti 
liepos ketvirtos parodą, paken- 

ą'kė miesto atstatymo programai.
Asociacija buvo su

kia maitinti.
Policistas John Sullivan pa

šaukė ambulansą ir pasiuntė, 
našlaitį į šv. Vincento pricglau-

Pavyzdingas Žydy Sočia 
listų Darbas.

Nedėlioj, birž. 15, žydai turė
jo didelį banku tą Morrison vie-

draugija Arbciter Bing kartu su

rašei u Forvcrts. Mat, paminė
tos žydų darbininkų organizaci
jos bendromis Spėkomis suorga-1 
nizavo ir atidaro trijose miesto1 
dalyse tris sociulistiškas mokyk- '

bankielas buvo surcngtas Į
' mokyklų įkurtuvėms pažymėti, 
1 o kartu ir užinleresuoti platės- 
’ nes darbininkų minias socialis-' 

liškų mokyklų reikalu. Mokyk-Į 
los bus kontrolėj žydų socialistų • 
federacijos. Jų įkūrimui sudė
ta 15,(MM) dolerių.

Jai yra šauniausias, pakilitiu-

Jau Pazak, 1600 Ashland avė.

Evanstone, kada jį ten uždarė 
dėl pačios pasiskundimo,

Pati suareštavo jį už jo 
mojimą užmušti ją. Tai

luoja jį.

bet

arės

POLICIJA IR ADVOKATAI SU
SIDĖJĘ ĖMĖ KYŠIUS.

no kyšiams imti vakar atidarė

dalo policijos skyriuje.

ma, kuriąjįa mėgiamieji kaucijų 
statytojai dalinasi pusiau su po
liciją, apima visus policijos ap- 
skricius ir ypatingai apskričių

mai. Nelaimingieji patekusieji

gus ar gimines jieškoma dau
giau.

Ligšiol yra sužinota, kad ne 
kurie kapitonai tikrai ėmė ky
šius nuo visokių Židikų, smukli
ninkų ir paleistuvystės namų!

sėdininkų teismui.

kalaująs, kad kiekvieną šelmį 
policistą prašalinti už apsileidi
mą, nes tai busią greičiausias

KUR PETRONĖ GENTAUTAS.

no 3167 Emerald avė., prašoma

ve League ofisą, 821 S. Halsted 
si. Yra labai svarbus reikalas.

PAMESTINUKAS FA1R 
SANKROVOJ.

Užžiuretoja Fairo sankrovoj 
Auna llearn užvakar po sankro
vos uždarymui rado kūdikį be
verkiantį, paliktą pasilsėjimo 
kambaryj ant suolo. Prie kūdi
kio drabužėlių buvo prišokta

“šitas kūdikis yra našles 20 
melų amžiaus. Mano vyras bu

kai užsidavė sau nuveikti, nuo
dugniai supažindinti priaugan
tįjį siuvo jaunimą su socializmo 
mokslu.

sipuldinėjus, lietuvių socialistai' 
turėtu imties rimtesnio darbo— v
patiems geriau su socializmo 
mokslu susipažinus sąvo jauni-

lizino mokylą, kuri atneštų didc-

pas mus iki šiol tik griauti mo-

taip save vadinantįs “kairieji”. 
Pavyzdžiui, kaip jitypudarū su 
VIII Rajono SociaTislų Propa
gandos Mokykla? Suvalė nuo 
norinčiųjų pasimokinti pinigus, 
o iš socialistų propagandos mo
kyklos padarė frakcijų.ę ėmei-

Draugai, pasimokinkime iš 
draugų socialistų žydų — imki-

šapas Vergas.

Dr.D. J.BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.
Rezidencija 10731 S. Michigan 

Avė., Roseland, Iii.
Telefonas tas pats rezidenci

jai ir ofisui. Pullman 342 
Valandos: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEII?feiAI 

Vodevi liaus Permaina.
Panedčlyj, Ketverge ir Su bato j 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c. 
‘ Prie šių kainų priskaitoma ir 

lc ir 2c kariškos mokcstjs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Vyrišku Drapanų Bargenai
Teisingas apsiėjimus. Garantuo

tas užgunėdinimas. Vyrų ir vaiki
ną neatsišaukti, padaryti ant už
sakymo siutai ir overkautai, vėjf.ui- 
sios slailčs ir konservatyvi modeliai, 
$29.00 iki $45.06.

Vyrą 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 ateinančių žiemų nepakilo 
kainos. x

Mes užlaikdme taipgi pilnų sande
li nežymiai vyriotą siutų ir over- 
kutų $8.50 ir aukščiau.

Full drvss, tuxedo, frock siūlai, 
ir U. $10.00 ir aukščiau.

Atdara kas vakaras iki 9 vai. vak 
Ncdėliomis iki 6 vai. vak. Suimto 
mis visų dineų iki 10 vai. vak.

S. GORDON,
' 1415 So. Halsted St., Chicago, Ilk 

įsteigta 1902

Teisingai pritaikytais akiniais, 
kuomet jąs kenčiate galvos .skau
dėjimų, kuomet raštas susibėga į 
krūvų, kuomet siuvate arba skai
tote. Kuomet jąs esate trumpa
regis arba toli regis, pasitarkite 
su manimi pirmiau negu eisite 
kur hors kitur. Mano 26 metą 
patyrimas Šiame užsiėmime su
teiks jums geriausias pasekmes.

Gydymas visą akią, ausą no
sies ir gerkles ligą. Po priežiūra 
Dr. P A. Graves specialisto. U- 
tarninkais ir pėtnyčioms nuo 2 
iki 5 po pietų.

JOHN SMETANĄ
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o apliekos 
Tėmykite j mano parašą.

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

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoju Dykai

• i Gyvenimas yra
. tuščias, kada pra 

n'1<s,a regėjimas 
I * Mes varlo-jam

i v pagerintų Oph- 
Ihalmomekr. Y- 
patinga doma at 
kreipiama j vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėliomis, nuo 16 iki 11| dienų 
4649 S. Ashland av. kamp.47 sL 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6137

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas p*r 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, ir 
8 vakarais. Telephonc Canal 3110. 
GYVENIMAS: JM12 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—0 ryto, tiktai.

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

3149 S. Morgan st., kertė 32 st.
Chicago, Illinois.
SPECIALISTAS:

Moteriškų ir Vyriškų. 
Taipgi Chroniškų Ligų.

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

daliomis nuo 9—2 po piet.
Telephone Yards 687

Telcphonc Yards 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

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

Rcz. 933 S. Ashland Blvd. Chicago 
Telcphonc llaymurket 2544 

DR. A.A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 

Specialistas Moteriškų, Vyriškų. 
Vaikų ir visų chroniškų ligų

Ofisas: 3354 So. Halsted St. Chicago
Telephonc Drover 9693 

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nedelioins 10—12 dienų.

Dr. M. T. Strikolis
LIETUVIS GYDYTOJAS 

IR CHIRURGAS.
1757 W. 47 St., Chicago, III.
Ofiso Tcl. Boulevard 160

llez. Tel. Seeley 420

Baigusi Akušerijos 
legijų; ilgai prakti 
vusi Pennsylvan 
hospitalese ir 
m i n g a i palarnau 
Ha prie gimdymo. 
Duodu rodų visokio
se ligose moterims ir 
merginoms.
3113 So. Halsted Str.

(Ant antrą lubų) 
Chicago, III.

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlai vak

SKAITYKIT IR PLAT1NKIT
“NAUJIENAS” L'

Milwauk.ee
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PraneSimai
Pastaba ataiunčiantĮema draugiją 

pranešimus: —
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redukcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardų-pavardę ir adresų 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra. 
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
milingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, knd neužimtu daug 
vietos, ir atslij^ti Bcdakci j«ti 
iš vakaro ne valiau kaip iki 8 
P M Nesustojant raitu, gulimą 
telefonu, Canal 1506, pranešti

— Redakcija

Milwaukec. LDLD. 56 kp. rengia 
draugiškų išvažiavimų 22 d. birželio, 
į Cracker Jack parkų. Bus puikus 
programas. Kviečia visus atsilan
kyti. — r. Mas.

West Pullman. — LSS. 23.) kp. 
rengia diskusijas temoje: Ar apsi
moka žmogui ant svieto gyventi? 
Diskusijos jvyks scredoj, H d. bir
želio. Lietuviu svetainėje, 11916 So. 
llalsted si." Pradžia 7:30 vai. vik. 
Visi apielinkės lietuviai kviečiami 
atsilankyti. —- Komitetas.

LSS. 22 kp. pusmetinis susirinki
mas įvyks ketverge 19 d. birželio, 8 
'ai. vakare Meldažio s,v<L, 2212 \\. 
23-rd pi. Visi draugai kviečiami 
atsilankyti; atlikus biznio reikalus 
Ims diskusijų dabartiniais klausi
mais. — Organizatorius.

LMPS. III Rajone konferencija i- 
vyks nedalioj, 22 birželio, JO vai. 
ryto, J. (irigalaičio svet., 1837 \V. 14 
r\to, J. (iriMidaijio svet., 4837 AA. II 
st., Cicero, III. Delegatės apsiėmu
sius dalyvauti konferencijoj kvie
čiamos atvykti su mandatais pažy
mėtu laiku. — Sekretorė.

Cicero. — LSS. 138 kp. susirinki
mas įv\ks scredoj, birželio 18 d., 
kaip 7:30 vai. vakare, J. (irigalaičio 
svetainėje, 4837 AV. llth St. Visi 
nariai ir narės prašomi atsilankyti 
pažymėtu laiku. — Drg.

Roseland, III. — LDLD 79 kp. su
sirinkimas įvyks seredoje, 18 d. 
birželio, 7:30 v. v., Aušros kamb., 
10900 Michigan avė. Draugai, yra 
daug reikalu apsvarstyti, susirinki
te visi. — Rašt. A. Grebelh.

Sus. Liet. Soc. Dainininku Ameri
koje 1-mo apskrčiio vyru choro re
peticijos įvyks seredos vakare bir
želio 18 d. Mcldnžių svetainėje, 
2212 AV, 23 PI. Gerbiami daininin
kai stcngkitės priimti. —J. Magola.

Sus. Liet. Soc. Dainininkai Ame
rikoje I Apskr. renginį koncertų S.
L. S. D. A. delegatu suvažiavimui, 
kuris vyks suimtoj, birželio 28 d.. 
1919 n k Meldažio svetainėje 2242 

AV. 23 PI. Gerbiami chorai, malo
nėkite prisirengti atskirai dalyvau
ti programų; taip pat pribukite į 
suvažiavimų, kuris tęsis nuo birž. 
28 iki birž. 29 d.

— Sekr. F. MaRola.

LMl’SA. 29 kp. susirinkimas įvyks 
seredoje,birž. 18 <lį Viešo Knygyno 
svet., 1822 AVahansia avė., pradžia 
7:ę0 vai. vakare. Visos narės atei
kit paskirtu laiku, yra daug svar
biu reikaly. — Sekr. A. čepukienė.

Mest Pullman, I2šS. 225 kp. pus
metinis susirinkimas įvyks 20 d. 
birž. po num. 11916 So. llalsted st.. 
pradžia 7:20 v. v. Draugai ir drau
gės bukite paskirtu laiku.

Sekr. J. .1. Chėsunas. .

ASMENŲ J IEŠKAU IMA I
Pajieškau Marcelės Pauziukės. Gy

veno Chicagoj, taippat ir kitu pažį
stamu, Suvalkų gub., Griškabūdžio 
parap., VerČiškh) kaimo. Aš vadi
nuosi po tėvais Petre * Žemaitokė, 
malonėkite atsišaukti.

Petre Čerepovsky, 
1609 S. Ruble St., Chicago, III.

Pajieškau Jono Trijonio, Kauno 
gub., pirmiau gyveno Springfield, 
III. Turiu labai svarbų reikalų. 
Jis pats ar kas žinote, malonėkite
pranešti.

Jurgis Dryžis,
2207 W. 21st PI. Chicago, III.

Pajieškau savo draugo Antano 
Statkevičiaus. Paeina iš Kauno gub. 
Raseinin pav., Skirsoemuiiės parapi
jos, kaimo Antakalniškių. Ibi me
tai algai, gyveno Chicago* mieste. 
Turiu labai svarbu reikalų. Atsi
šaukite jus pats arba kas kitas .tuo
kite žinoties ant šio antrašo.

Kostanlas Palubei kis
3506 So. 32*-nd St., So. Omaha, Neb.

NORĖČIAU PMMTI ant am.-iiomo 
kaipo savo kūdikį, siratų arba taip 
kas galite atiduoti. Butų geistina, 
kad Imtų mergaitė. Kas turite ndia 
kas žinote kokių siratų malonėkite 
pranešti.

Tonis Marčiuleiia.
873 Prospcct Av. Stcubcnville, Ohio.

JIEŠKO KAMBARIŲ
Vienas vaikinas pajieško kamba

rio ant Bridgcnorto ir geistina, kad 
Imtu elektros šviesa. Prašau atsi
saukt laišku;

L A. P.
3126 Emerald Avė., (’hieago, III.

.ĮIEŠKO darbo
PAJIEŠKAU darbo į bučernę es- 

nni patilęs gerai tame darbe. Kam 
reikalingas geras darbininkas ma
lonėkit atsišaukti laiku į Naujienas. 
1739 So. llalsted, ’l'liamas Jurėnas.

Pajieškau darbo kaipo šioferis, 
važiuoju ant visokiu karų, taipgi 
pala pasitaisau kas tik yra reikalin
ga prie mašinos. Reikalaudami at. 
sišaukite laišku arba per telefonų 
Yards 5969^ Mano antrašas

t>relras Urbutis,
4644 So. Įgudina St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGI AGENTAI

I IETUVIU BENDROVĖ REIKA
LAUJA KELETĄ AGENTŲ, KURIE 
GALĖTU PAGELBSTI PARDAVOT 
KARMAS IR LOTUS, IŠLYGOS LA
BAI GEROS. KLAUSKITE PLATES
NIU PAAIŠKINIMU PAS:

LIBERTY LAN D AND 
1NVESTMENT (O.

3301 So. llalsted St., Chicago, III

REIKALINGA moteris, darbas pa
stovus, gera mokestis. Atsišaukite, 
National I red Co., 900 AV. 181 h St., 
Chicago. III.

REIKALINGA MOTERŲ IR MER
GINU III METU ARBA SENES
NIU DEL LENGVO DIRBTUVĖS 
DARBO. GĖRIAI ŠIA MOKESTIS.

BATHBORN 1IAIR AND 
RIDGEAVAY CO., 

2279 SO. UNION AVĖ.
------------------------------------------------

RFJKAIJNGA 25 merginu prie 
dirbtuvės darbu, $11 į savaitę mo
kinantis, $17.20 savaitę nuo šmotu.

American Insulated AVire & 
Cnhlc Co.,

954 AVcst 21st St., Chicago, III.

REIKALINGAS lietuvis barberis 
ant visados, mokestis $20,00 viršaus 
*.?().()(). Malonėkite atsišaukti ant 
šilo ędreso:

2351 So. Oakley avė. ir 24 Street.
Phone Canal 241.

REIKALINGA patyrusiu vyru 
dirbti į serap iron yard.
Gordon Bros. Serap Iron Metai Co

118 N. Ciiftis St., Chicago.

REIKALINGA patyrusiu moterų 
tvarkyti skudurus. Geros darbinin
kes uždirba $20.00 savaitę. Pasto
vus darbas.

P. Goldman, 
1017 S. I'airficld Avė., Chicago.

REIKALINGA merginų 1,6 metų 
amžiaus arba senesnių dirbti į dra
panų dirbtuvė . Patyrimo nereikia.

Percival B. Pahncr Co., 
367 AVest Adams St., Chicago.

REIKALINGA vyrų mokyties au
sti rankinėmis staklėmis. Gera mo
kestis mokinantis. Gali uždirbti 
virš $30.00 į savaitę kuomet pri- 
irsite.

Olson Rug Co., 
1508 AV. Monroe St., Chicago, III.

REIKALINGA moterų mokyties 
dusti rankinėmis staklėmis. Gera 
mokestis mokinantis. Gali uždirbti 
virš $20.00 į savaite kuomet patyręs.

Olson Rug Co., 
1508 AVest Monroe St., (’hieago.

Reikalingas barberis gera mokės
is, darbas ant visados. Atsišaukite 

greitai.
3787 Archer Avė., (’hieago, III.

REIKALAUJAME 
ANGLIAKASIU IR KROVĖJŲ

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

Musų kasyklos dirba kasdiena. 
Mes turime abi kasyklas paviršiui 
ir giliai, su 3’,-j iki 5 pėdų angli
mis.

Mes nemokame už kelionę. Mes! 
mime viski) užlaikymui gerų žmo

nių. Geros darbo ir pragyvenimo 
sąlygos, ir nenorime tokios klesos 
žmonių kuri norėtų apmokėti kelio
nę.

Del platesnių žinių ateikite arba 
rašykite:

NEW RIVER COMPANY, 
MACDONALD, AV. VA.

NORIU susižinoti su keletu vyrų, 
I kurie gvven.a ant South arba South 
' AA’est side, norinčiais dirbti dvi va-
landi į vakarų. Mes išmokysime 
juos kaip parduoti, ir duosime to
kių kooperacijų, kuria uždirbsite 
mažiausiai nuo $50 iki $75 į savnite. 
Atsišaukite diena arba nuo 6 iki 8 
vai. vrk. Room 816 First National 
Bank Bld. Klauskite G. B. DOBS, 
Sales Manager.

RFIKALAUJU gero vyro prie 
“\vholesale” skudurų biznio. Pas
tovus darbas.

1447 Blue Island Avė., Chicago.

Reikia v\ ro.
Peonles l.ane Metai Co., 

5835 So. Loomis Avė., Chicago, III.

BUIKAI INGI vyrai mokintis a- 
genlanli. Patyrimas nereikalingas, 
mos išm-okinsim.e jus iki imgščian- 
siam laipsniui .toje profesijoje. Už- 
dirbsite nuo .*50 ir augščiau į sa
vaite. Reikalinga $300 įvesluoti, 
kaipo atsakomybė. įvestuosius pi
nigus galima gauti, kuomet tik pa- 
reikalansit. Aš jiristatysiu jus į 
darbų, atsišaukite

< R. Kreivis,
1908 So. Union Avė., Chicago, III.

REIKALINGAS bučeris. Darbas 
nuolatinis. Gera mokestis. Atsi
šaukite greitai.

45110 So. Cnlifornia Avė., (’hieago.

REIKALINGA mainierių ir lebe- 
riu dėl Champion Clipper Co., Pain- 
sd'de. Mich. Leiberiai gauna 48c. į
valanda. 8 vnhidu nermainm Mai 
nieriai $4.10. Nuvažiavimas bus už 
dvka, jeigu jus nasibksite .šešiasde 
šimts dienu. Už.laikvmas $30 iki 
$35 i mėnesi. Atsišaukite nuo 7 ry
to iki 2 vai. no pietų j 809 VVeM 
Nortb>Ave. arti Halstcd St. Nerei
kto mokėti. Matykite Mr. L'rank 
Palla.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA nauja mašina lor

das, 5 sėdynių. Priežastis pardavimo, 
savininkas išvažiuoja j farmas. Par
siduoda greitu laiku; už mašina mo
kėta $661), parduosiu už $475. Jeigu 
kas nupirktų ir nemokėtų važiuoti, Į 
aš išmokysiu

M. P.
3142 Union Avė., 2 floras iš fronto

PARDAVIMUI mitomob'liiis labai 
pigiai, 1017 melų, 7 pasažierių. Bur- 
ke (’o. Visai mažai važinėtas. Atsi
šaukite nuo 7 vai. vak.
3159 Emerald Avė., Chicago.
f.--------------------------------------------------------- ■---------- -- ---------------—---------------------- ----- ■ ....-------------------------------

I i - i < 111 <) < !; i Milohcl karas su 
kimi) sėdynėm, šešiais rili Heleriais, 
genime stovyje. Turi būt pnrdiioliis 
trumpų laikų, nes apleidžiu (’.hica- 
gų.

Teklė Seris,
.3564 S. llalsted St., Chicago, III.

PARDAVIMUI Iloyne Touring 
Car, 5 pasažierių, kaip naujas. Už 
$675, jeigu pirksite tuojaus. Reika
lingi pinigai. Atsišaukite nuo 3 iki 
7 vai. po pietų.

5137 So. Robey St., (’hieago.

PARDAVIMUI
PARDAVIAU’l pigiai pikcernė ar

ba studija. Vėliausios mados įtaisy
mai. Gera viela. Kreipkitės į i

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

PARDAVIMUI razinkų uogos dėl 
darymo vyno. Galima gauti kiek no
rima. Sudėta po 25 svarus į dėžu
tes.

' COYNE BROS.
119 AV. South AVater St., (’hieago, III.

RAKANDAI

EXTRA BARGENAS.
Jeigu jums reikia rakandų ne

praleiskite šio bargeno. Puikus 
Player Pianas, slaile 1919, vėliausios 
mados seklyčios setas, valgomojo, 
miegamojo kambario setai, divonai, 
paveikslai ir tt., parduosiu už bilę 
kokį teisingų pasiuliįimų, viskas 
kaip nauja. Taipgi $2(49 dubcltavais 
springsais Phonograph. Grajina 
visokius rekordus, parduosiu už $ų5 
su rekordais ir deimanto adata.

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

NAMALŽEMĖ
11)0 residencijos lotų arti Sv. Ka

zimiero Mokyklos ir Ikižnyčios. Ran 
dasi ant Talman, AVashlcnavv, Far- 
t’ield, Gali lomia, tarp 65 ir 67-tos 
gatvės. Visi įtaisymai viduje. I'x- 
trų puiki viela. Prieina prie Marųuett 
Manor. Užbaigta. Gera vieta sub- 
divizijos, ant South \Vest Side. Spe- 
cialis pasiulijimas statytojams. Ga
li padaryti lengvas mėnesines išmo
kėjimo sųlygas.

Ofisas Marųuctte Park Bank,.. 
63rd & \Vestern A v. W. II. l'lsher, 

Chicago, III.

PLATUS residencijos lotai, arti 
Sv. Kazimiro Mokyklos. Visi jtai- 
s,> mai viduje, puiki vieta Augančioje j 
apielinkėje. Nieko geresnio. Spėria" I 

pasiulijimas statytojams namn.
Irynais pinigais arba ant išmokėji. Į 

mo.
\V«)i. C. Brietzke, 

2109 West 63rd St., Chicago.

Pranešu Naujienų skaitytojam, 
kas norit pirkti l'armų, geroj vietoj 
ir teisingai tarp lietuvių Michigano, 
aš turiu ten L’armų ir mano tėvai 
g\ vena. Kreipkitė pas Naujienų a_ 
genių, kuris jums nurodis arba nu
važiuos drauge.

WM. PILYPAS. .
720 W. 120 St., VVest Pullman, III,'

PARDAVIMUI — Labai puikus 6 
kambarių muro namelis su maudyne 
ir gesti ant didelio loto arti 31-mos 
gatvės. Rargenas už $2,000. Taipgi 
labai geras muro 6 kambarių namas 
4 ir 5 kambarių ant Emerald Avė., 

arti 31-mos gatvės, kaina tiktai 
$6,300. Pamatykite savininkų arba 
Mr. Tamasauckas. Ernis E. Rceney, i 
603 Wcst 31-st St. I
I--------------------------- *------------------------------- ■

FARM U J IEŠKANTI.
Tie kurie jieškote fermų yra ge

riausia vieta, lietuvh) fermerių ko-; 
loni joj NVisconsine. Kurioj daug'bė . 
gyvena ir visi yra užganėdinti. Trn | 
yra žemė labai derlinga ant kurios 
viskas gerai auga. Randasi prie ge
rų keliu, geležinkelių, gražiu laukų 
o- nrie lietuviško miestelio, WOOD. 
BORO, kuriam dauguma lietuvių 
gyvena ir turi savo biznius užsidė
ję. Dar vra oAoga lietuviams dnu- 
gimi biznių užsidėti.

Ta dabar žemė parsiduoda labai 
pigiai, po $15.00 ir aukščiau už ake- 
”i Galite pradėti dirpti farm.ų su 
$1(10.00 ir nejusite kaip greitai tu
rėsite savo išmokėta farma.

Daugumas musų žmonių yra 1Š- 
'ažinėj-i po daug valstijų, ir tin
kamesnės vielos dot farmerinvimo 
n-suriisite. kai)) \Viseonsine lietu
viu kolonijoj.

Klauskite platesniu naaiškinimii 
tiesiog j Lietuvių Bendrovę, pas sa
vininkus, minėtu farmii. o jums bus 
P'i^insla knygelė su nlaiesiiiųis pa
aiškinimais, paveikslais, ir žemes la
pais.

Liberty Linu! X- Invcstmcnt Co.." 
.3301 So. llalsted St., . Chicago, III.

40.000 akru trąšios juodos žemės 
nausėdžimns. Vidutinis klimatas 

Gera fransnnrlncija. Lengvos sųlv- 
gos. Gerinusia kooperacija. Ten yra 
jirų I rašto žmonių. Platesnių žinių 
rašykite:
l'rank FoLti, (’or Sound L'rams.. 

631 Otis B’dg., Chicago, III.

P/\RDAVIMUI molius 8 kambariu, 
kaina $.3400 01), 4239 i'amnbell avė.

L M. MrDonnelI A’ Co., 
2630 West 381h St., Chicago, III.

PARDAVIMUI namas ir lotas. Ne
brangiai. Savininkas gyvena

1620 String St., Chicago, iii.

NAMAI-žEMe

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nuplr 

knu ūkę VVisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kilų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tus Taylor, Lincoln ir Langdalc pa 
v lotuose, Wisconsin. ši yra TIK 
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, kurvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite į mane Dile kokių dic- 
lįst i><> Ao&iij vnl. vstk

A n ton Pattlick,
B. 3 Box 62, Mcdlord, Wis.

FARMOS
Pradirbtų fnrnių nuo *1000 ir aug- 

šlyn ant lengvų jšiupkesčių 10 melų 
išmokėti. Parduodam arklius, kar
ves ir lt. ant lengvų i.šn’oke'.cių. 
Mainom miesto namus ant farteų 
anikokioj vieloj Amerike. ’l’krai 
bargenai.

M. J. Augulis,
313 Mar(|uette Bldg., 110 So.

Dearborn SI., Phone Randolph 5757

Ant pardavimo mūrinis namas 
ant 6 familijų, iš fronto 1 — 6 rui
mai 2 po 5, užpakalyj po I ruimus, 
neša rendos $75.00 ant mėnesio ir 
visi įtaisymai. Atsišaukit.

3539 S. Wallace St., Chicago, III.

PASKOLOS-MORGEČIAI
ANTRAS MORTGAGE.

Aš turiu privatišką Fondą dėl in- 
veslinimo į antrus mortgagius, duo
du ant gerų išlygų.

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

111 W. Monroe St., Tel. Central 8830

MOKYKLOS

Mokykla Kirpimo ir Designing
Vyrišky ir Moteriškų Apredalų.

Musų sistema ir ypatiška.s mokini 
mas padarys jus žinovu I truinp* 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpi tio-designing ir siuvime 
skyrius ,kut mes suteiksime prnktiš 
ką patyrimų kuomet jus mokysiu

Elektra varomos mašinos mus^ 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ii 
pamatyti musų mokyklų bijke laiku- 
dienų ir vakarais ir gaut) speciali* 
kai pigių kainą,

Petienos daromos pagal Jūsų inie 
rą — bile stailčs arba dydžio, iš bi 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. KaHnicka. Perdėtinia 
190 N. STATI-: STRKFT, CHICAGO

Kampas Luke St. ant 4 lubų

VALENTINE DRESMAKING S 
colLkges

6205 So. Halated at., 2407 W. Ma- 
diaon, 1850 N. Wells st.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

YPATINGA PROGA ypatoms tarp 
17 ir 50 metu amžiaus, be jokio 
mokslo Jus galite gauti paslaptis 
profesionaliu amato, reikalinga iš
mokti mechaniškų ir laboratorijos 
dentisterijų. Specialis vasarinis 
kursas pusė kainos — dienomis ar
ba vakarais. Duodami dykai nuro- 
d\ihai jūsų pačių kalboje Jus tik 
užsimokėkite už materijolą ir įran
kius laike naudojimosi. Šis pasiuli
jimas tik trumpam laikui. Jei jus 
norite būti nepriguhvingu jus turi
te būti mechanišku dentistu. Jūsų 
proga dabar dėl turto vietos. Pla
tesnių žinių atsišaukite tuojaus.

Room 202 — 802 \Vesl Mftdison 
SI., Chicago, Illinois.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLa

Mokinama: angliškos ir lietuviško- 
kalbų, aritmetikos, knygvedystfi'' 
stenografijos, typevvriting. pirklvbo 
teisių. Suv. Valstijų istorijos, abel 
nos istorijos, geografijos, politiško 
ekonomijos, pi liet vstes. dpiliaraftv* 
tės

Mokinimo valandos: nuo h ryt 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 0’8 
3106 So. Halsted St Chicago. TU 
___________________ £-------------------

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS 
SAVITARPINES I’AšELPOS.

Valdyba 1919 metams:

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

Fel. Brazis, vlce-pirmininkas, 
2420 N. Marshl’ield Ave.

J. Kalpokas, nutarimų raštininkas
1839 Wabansia Ave.

V. Briedis, turtų raštininkas, 
1019 N. Marshfield Ave.

Just. Antanavičia, iždininkas.
1719 Eilėn SI.

TT. Rauskiniutė, knnt. rašt.
1652 \Vabansia Ave.

I’r. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob
I. Dauginis, maršalka. ■
G. IT. Moldenhmier. dak. kvotėjas.

1554 W. Chicago Ave.
Susirinkimai atsibuna pirmą se-1 

rėdą kiekvieno mėnesio, Liuosybčs 
svet. 1822 \Vabansia Ave.

DRAUGIJOS
DRAUGYSTE LIETUVOS BALSAS 

KENOSHA, WIS.
Valdyba 1919 metama:

Pirm., Kaz. Brazevičius,
402 Lincoln Street

Vice-pirm., Ig. .laseliunas,
960 Jennc Street.

Prot. sekr., Jonas Sercikis,
960 Jennc Street

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

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

Iždo globėjai:
Juozns Poška. 809 Albert Street
M. Songaila, G.53 Market Strc-ot

MarAnlkoH:
Jonas Kasiulis , 653 Gardeli Street
M. Nekru.šas, 120 Orangc Street

Teisėjas Antanas Bubclc,
313 Quince Street

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

Durininkai:
N. Janavičin, 611 Markei Street
Ben. Rančius, 274 N. Chicago St.

Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliubc
valdyba 191!) metams:

S. S. Meškauskas, Pirm.,
3752 So. Wa1lnce st

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

K. J. Petroks, Nut. Rašt.
3422 So. Lowc ave 

J. Gustaitis, fin. rašt. L
2856 W. 38 P) 

J. žilvitis, ižo.
t 841 W. .33 st

DBAUGYSTR DIDŽIOJO LIETUVOJE 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

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

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

K. Baltremas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington ave 

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

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Ave.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pčtnyčių kiekvieno mėne
sio F. Shcdviljo svetainėj, 341 Ken- 
singlon ave.

LIETUVIŲ JANTTORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PASELPINIO KLIUBO.

Valdyba 1919 metams:

N. Wilhnailis, pirmininkas
3154 Douglas Blvd. 

Juozapas Užubalis, pirm, pagelb.
2911 W. Adams St.

Fabijonas Striško, nut rašt.,
4255 Richmond St. 

Vincentas Mimikas, Fin. rašt.
2839 \V 40th St. 

"Mykolas Kaziunas, iždin.
3959 \V. 161h St. 

Susirinkimai būna kas antrų ncdčl- 
dienį kiekvieno mėnesio, 1 vai. po 
pietų, John baigei Svet., 3720 W 
llarrison St.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

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

Jo. Butkus, vicc pirni.
526 N. Robey St. 

A. Mazetis, nut. rašt.
731 \V. 18 St.

F. Glrdvvninis, Fin. rašt.
2000 S. llalsted St. 

D. Shemaitis, Kas.
1750 S. Union Ave.

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

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

II. Labanauskas, Pirm.,
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Ave 

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct 

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Ave 

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Ave 

Juozas Sokelis, iždo glob.
1934 Care Ave., Racine, Wis 

Juozas Vaičiulis. Iždo glob.,
447 N. Plcasant Street

Vladas Bielskis. Orgnniz.,
267 Mihvaukee ave 

.L N. Palt, Daktaras Kvol.
165 Main Slreel 

Metiniai komitetai VI. Bielskis i' 
Juozas Vaičiulis.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES PAŠAL
POS IR PASILINKSMINIMO 

KLIUBO VALDYBA:

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

T. Sabiecki, pirm, pagelbininkas, 
2012 Homer str.

J. Zakarauskas, niitar. raštininkas, 
1302 N. Iloyne Avenue.

J. Rasimas, iždininkas,
1815 N. Iloyne Avenue 

J. Kitchas, finansų raštininkas,
3646 Hamitton Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirmą ket
vergi) kiekvieno mėnesio, Liuosy- 
bčs svetainėje 1822 Wabansia Ave. 
kaip 7:30 valanda vakare.

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

Juozas Bukauskas, Pirm.,
1424 S. 101h si

I’r. Makarevičia, Pirm, nad., 
1618 Iluoron ave.

Mot. Baltrušaitis, Prol. rašt.,
1602 Indiana ave.

Kaz. Tutis, Turto rašt.,
719 Alabama Ave.

Mot. Benionis, Iždin..
1424 So. 111h St.

I’r. Jesįnskas, Iždo glob.,
1626 New Jcrsey ave.

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

Jurgis Montvila, Maršalka,
1336 Erie ave.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pelnyčių kiekvieno mėnesio, Eaglc 
Hali svet.

DR-TRS MEILES LIET. AMERIKOJ 
VALDYBA (CICERO, ILL.):

Frank Sadauskis, pirmininkam 
1522 — 491h Ave.; Cicero, Iii.

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

1923 S. Union Ave., Cicero, III.
Izidorius \Vedeckis, fin. rašt., 

555 W. 14th St. City.
Juozapas švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos apickunas, 
Antanas Žičkus, pirmas maršalka. 
Gco. M. Chcrnauckas, antras marš., 
Kaz. Bladikas, ligonių Apickunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

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

Valdyba 1919 metų:

Agota Kaminskienė, pirm., 
1436 So. 481h Ct., Cicero, III.

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

S. A. Vasiliauskas, Prot. rašt.,
1302 So. 50th ave., Cicero, 111.

V. Shileika, Fin. sekr.,
1109 So. 49 ave., Cicero, III. 

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

Iždo globėjai: V. Slanislovaitė, 
1334 So. 48 ave., Cicero, II].; A. Do- 
čkienė, 1225 So. 50 ave., Cicero, III.; 
.1. Marazas, 1530 So. 19 ave., Cice
ro, III.
T. Bartkus, maršalka,

1500 So. 48 Ct., Cicero, 111.
C. Tusklcnls, Org. UŽŽiur.,

1225 So. 50 ave., Cicero, III.

LIET. MYL. DR-STĖS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 W. 31 st. 

Antanas Strole, Pirm, p.ng.,
2018 So. 1‘eoria st.

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

Vinc. Buiskas, Fin. rašt.,
1520 So. 49 ave., Cicero, 111. 

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

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

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

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

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

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

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomasis Komitetas

A. Petratis, pirmininkas
3343 So. Lowe Ave.

S. Danilevičius, iždininkas
1617 N. VVinchester Ave.

J. Degutis, sekretorius
2228 Coblenz St.

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

DRAUGYSTES PALAIMINTOS
LIETUVOS

Valdyba 1919 metams 
Ed. Čepulis, pirm.

4028 So Artesian Ave 
M. Laudanskis, pirm, pageli), t

1439 So 501h Ave, Cicero 
Ig. Žilinskas, nut. rašt

2351 Ilamburg St, 
Frank Mieklin, turtu rašt.

1906 So. Union Ave 
Chs. Maskin, kasierius

668 W. 18th St, 
Ant. Selemonavičius, ligonių apiek, 

1823 So. Peoria St 
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

nedėldienj kiekvieno mėnesio, Ima 
vai po pietų, Jul Malinausko svotai 
nėję, 1843 So. llalsted St

LIETUVIŲ MOTERŲ DRAUGIJA 
APšVIETA

Valdyba 1919 metams: 
Pirmininkė M. Dundulienė, 

1915 So. llalsted St 
Pirm, pagelbininkė K. Katkevičienė 

2252 AV. 22nd St. 
Nutarimų raštininkė J. Pabarškienė, 

2928 W. 401h PI. 
Finansų raštininkė J. Jazavilienė, i 

3125 W. 381h St.
Iždininkė P. Ballcklenč j

3513 So. Union Ave.
Kasos globėjos: j

J. Baranauskienė. 3810 Lovvc Ave. 
A. Yiiškienė, 3228 W. 38th Si. 
Maršalka K. Urbenė.

3313 Union Ave. 
Knygė S. Staslukytė.

3239 Emerald Ave.

H. LEIBOVITZ
1652 West Van Buren St. 

Kampas Paulina Street

jis yra ofise nuo 3 ryto

iki 8 vai. vak.

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipSs, dirbu blo
kinius kaminus, dedu hlekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius slo
gus ir visokius blokinius darbus.

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

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Sheel Metai Work»
2106 W, 24th J>t Tel Canal 4802

DRAUGIJOS
T. D. M. L. BROLIŲ IR SESERŲ, 

KENSINGTON, ILL. 
Valdyba 1919 melams:

Prcz. D. Shalkus,
213 E. Kensington Ave. 

Vice-prez. Jonas AVilkas
206 E. 1161h St.

Iždininkas AV. Markauskas,
355 E. Kensington Ave. 

Prot. Rašt. F. Grigula.
10119 So. \Ventworth Ave.

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

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

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmų |M*nklądicnį b’. She- 
dwillo svetainėje, 341 E. Kensing
ton Ave., Kensington, III.

RURSIUVIŲ UNIJOS LIETUVIŲ 
SKYRIAUS VALDYBA:

A. Chepaitis, pirmininkas, 
1812 \V. 15th SI Cicero. III.

V Prusis, pirm, pa&elb,
1619 Girard St

Ig. Žilinskas, Nut Rašt,
2351 (’.uster St,

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

J. Katilius, Kasierius.
1685 Milvvnukcc Avenue 

Susirinkimai atsibuna kasmenesis 
nirmų pelnyčių 7:30 valandą vakare 
Unijos svetainėje. 1564 N. Robey st. 
prie pat Mihvaukee avenue

LIETUVOS MYLĖTOJŲ DR-STĖS 
Valdyba 1919 metams:

Priminniukas Juozapas Rūta,
3131 So. Emerald Ave, 

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

Nut. rašt Kazimierai Demereckis
3327 So AVallace St 

Fin. rašt, Vincentas Buiskas,
1520 — 191h Ave., Cicero, 

Knygų globėjai:
Feliksas Ardriauskas

3421 So. Union Ave 
Antanas Burba, 2947—AV. 391h St 
Antanas Shimkus

4023 So. Montgomery St 
Kasierius Antanas An’anaitis

819 AVest 35th St.

CHICAGOS LIETUVIŲ DRAUGIJA 
SAVITARPINES PASELPOS. 

Valdyba 1919 melams.

S. Danilevičia, pirmininkas,
1617 N. AVinchester Ave. 

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

J. Kalpokas, nut. raštininkas
1839 Wabansia Ave.

K. Navickas, iždininkas,
1737 N. AA’inchester Ave.

V. Briedis, turtu raštininkas,
1019 N. Marshfield Ave. 

Ang. Chepukienė, kont. raštininkė, 
1648 AV. Divislon St. 

Arg. Chernauskas, ir X. Shaiktis, 
iždo globėjai. 

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

1739 S. llalsted SI. 
Draugijos susirinkimai laikomi 

kas antras nedėldienis kiekvieno 
mėnesio žwiązed Polrk svet., 1315 
N. Ashland Ave.

Pramogai ir laiko praleidi
mui įsigykite naują

SAPN1NINKA 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik žmonėms pri
sisapnuoti gali.”
Kaina su apdarais $1.53, 

be apdarų 75c.
NAUJI E NOS 

1739 So. llalsted Street
Chicago, 111.
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