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True translallon filcd wilh Ihe post- nuister ui Chicago, III., Feb. 8, 1919 us reąuired by Ihc act of Oct. 6, 1917

okietijos Steigiamasis susirinkimas prasidėjo
Vokietija persergsti talkininkus

Talkininkai tariasi apie naujas 
sąlygas Vokietijai

VOKIETIJOS ISTEIGIAMASAI 
SUSIRINKIMAS ATSIDARĖ.

Dalyvauja 397 nariai. Ebertas 
prižada, kad Vokietija turės 
demokoatinę tvarką. Senoji 
tvarka esanti galutinai mi
rusi.

WEIMAB, vas. 6. — Senoji 
tvarka Vokietijoj yra ant visa
dos dingusi ir žmonės dabar y- 
ra nusisprendę valdyti save. 
Taip užreiškė kancleris Fried- 
rich Ebcrt pašaukdamas šian
die po piet nacionalį susirinki
mą prie tvarkos:

“Mes pašauksime senąją Wei 
mar vokiečių dvasia,” sakė jis. 
“Mes busime imperija teisybės 
ir tiesos.”

Kancleris atidarė susirinki
mo posėdį 3:15 vai. Jis buvo 
priimtas su aplodismentais ka
da jis pakilo atidaryti susirin
kimą. Atidarydamas jis prabi
lo į susirinkimą, kaipo “ponios 
ir ponai” forma niekad pir
miau negirdėja Vokietijos Įs
iūty mdavystėj.

Kanclerio kalba buvo nuošir
džiu atsišaukimu prie vienybės 
ir ncnualsaus darbo.

Ebertas sakė, kad jis sveiki
na Austrijos vokiečių nuospren 
(ii įvykinti “nacionalę vienybę 
vokiečių rasės, kuri viena gili 
suteikti gvaranliją bujojimo ir 
ekonominio gyvenimo.”

Susirinkimas, kuriame daly
vavo 397 nariai, priėmė st ną 
reichstago tvarką kaipo laiki
nis taisykles procedūros. Su
sirinkimas susirinks vėl ryto.

P.idavė valdžios pienus-

Įvairių partijų kaukus buvo 
bandoma prikalbinti delegatus 
priimti per aklomaciją, kas br- 
vo vadinama “laikine konstitu
cija.” bet kas faktiškai yra bis- 
kį daugiau, negu dokumentas 
apimantis tvarkos jaisykl ‘s. 
Bandymas susitiko su opozici
ja ir dalykas konstitucijos turės 
būti pavertas komisijai.

Dabar sutartuoju pienu yra 
paskirti laikinį kabinetą iš 15 
narių vedimui šalies reikalų iki 
sekamų viusotinų rinkimų. Į 
tą kabinetą sulig dabartini lis 
pienais, įeis užrubežinių reika
lų sekretorius grafas Bro. k- 
dorff-Batzau, * kaipo neparla- 
mentaris narys, 7 socialistai ir 
7 nariai iš buržuazinių partijų 

demokratų ir centristų: kle
rikalai nariai daugiausia bus iš 
krikščionių žmonių partijos.

True transbdion filcd with the post- 
nii.ster at Chicago, III., Feb. 3, 1919 
as require(l by the act of Oct. 6. 1917

EBERTAS PERSERGSTI 
TALKININKUS.

Liepia nestumti Vokietijos 
perdaug toli.

WEIMAR, vas. 7. — Kancle
ris Ebert savo kalboj Vokieti
jos nacionaliame susirinkime

posakė:
“Pertraukos mušiu sųlygos 

buvo negirdėto aštrumo ir bu
vo išpildytos be gėdos. Mes 
persergstime musų priešinin
kus nestumti mus perdaug to
li.

“Kaip gen. Winterfeldt( ku
ris rezignavo iš pertaukos mū
šių komisijos), taip ir visa Vo
kietijos valdžia taipgi gali ga
linus būti priversta atsisakyti 
sandarbininkauti laikos tary
bose ir mesti ant savo prieši
ninkų visą sunkumą atsakomy
bės už naują pasaulio organi
zaciją. •

“Pasitikėdama prezidento 
\Vilsono prižadėtais, Vokietija 
sudėjo savo ginklus ir dabar 
mes laukiame prezidento Wil- 
sono taikos, prie kurios mes tu
rime teisę.”

True trj»nsl’»Hon f’led wilh th° pns»- 
mastrr at Chicago, III., Feb. 8, 1919 
as rcųnired by the act of Oct. 6, 1917

TARIASI UŽDĖTI SUNKES
NES SĄLYGAS ANT 

VOKIETIJOS.

Vyriausia taryba svarsto nau
jas sąlygas pertraukos mušiu 

su Vokietija.

PARYŽIUS, vasar. 7. šian
die vakare išleistas vyriausias 
tarybos oficialis biulctinas sa
ko:

“Vyriausioji taryba šiandie 
svarstė sąlygas prailginimo niu 
šių su Vokietija. Svarstymas 
tęsis subotoj.”

PARYŽIUS, vas. 7. — Talki
ninkų premierai susirinkę šian
die po piet kaipo vyriausioji 
talkininkų karės taryba, spren
džiama, nustato naujas sąlygas, 
kurios bus uždėtos ant Vokie
tijos, kurios takltika obstrukci
jos ir nusiskundimų pasiekė au 
gšriausį laipsnį grąsdnime, iš
reikštame \Veimar’e kanclerio 
Eb- rt, kad Vokietija pertrauks 
tarybas su talkininkais.

laikos rateliuose jaučiama, 
kad vokiečiai vis labiau ir la
biau užmiršta savo poziciją ir 
tikimasi, kad vyriausioji karės 
taryba griebsis priemonių, kad 
privertus juos suprasti tikreny
bę.

Maršalas Foch išvažiuos į 
Tr ves vasario 17 d. nustatyti 
sąlygas trečiam atnaujinimui 
pertraukos musių ir sąlygos, 
kokios bus uždėtos, yra svars
tomos šiandieniniame posėdyje 
vyriausios karės tarybos.

Sprendžiama, kad taryba nu
statys trumpą laiką, per kurį 
vokiečiai turi išpildyti sąlygas, 
kurias jin išpildė tik dalinai. 
Tame dalyke pastebiama, kad 
nė vienas iš vokiečių pirklybi- 
nių laivų, kurie turėjo būti pa
siųsti į tam-tikrus talkininkų 
uoftus, dar netapo atiduotas.

Prancūzų nuomone*, užėmi
mas Esseno yra pirmu reikalu, 
jei talkininkai nori konltoliuo-

Ii vyriausias Vokietijos 'kares 
dirbtuves.

True translallon filcd wilh Ibe pnst- 
muslei at Chicago, III., Feb. 8, 1919 
as required by Ihe act oi' Oct. 0, 1917

PRANAŠAUJA VOKIEČIŲ 
SUKILIMĄ.

BERLINASi, vas. 7. — Jei 
t;»Ikinitikiti spirsis, kad uždėjus 

ant Vokicitfijos reikalavimus, 
kurie piųdarys tą šalį “alginiu 
vergu” jos priešų, talkininkai 
turi laikyti Vokietiją pavergi
me per dešimtmečius pagelba 
ginkluotų spėkų, prieš kurias 
vokiečiai sukils patogioj valan
doj ir vėl įstums pasaulį į ka
rę. Taip prof. liaus Delbru- 
eck, istorikas ir publicistas, už- 
reiške šiandie korespondentui 
laike svarstymo apie Paryžiaus 
konferenciją.
Prof. Delbrueck sakė:

“Klausimas ką reiškia teisin
ga taika gali būti atsakytas ty
rinėjant paskultinį padarytą at
skirą reikalavimą, kad paimi 
čius, ar jis apskaitomas, kad 
vėl uždegus karės ugnį kokią 
dieną ateityj, ar jis tarnauja 
pastovios taikos idealui. Leis
kite man parodyti niekurius tų 
klausimų.

Vergais per dešimtmečius.
“Siūloma yra uždėti ant Vo

kietijos naštą, kurios ji negalės 
numesti į trumpą laiką, bet ku
ri padarytų šalį alginiu vergu 
jos priešų per dešimtmečius. 
J as galėtų budi išpildyta lik, jei 
Vokietija butų laikoma paver
gime ginkluotos spėkos visą šį 
laiką. Bet negali būti jokios a- 
bejonės, kad Vokietija sukiltų 
prieš tokią vergiją prie pirmos 
progos ir pasaulis vėl butų Įs
tumtas į karę.

True transbdion filcd with Ih* 
mastei ai Chicago, III., Feb. 8, 1919 
is reųuired by Ihc act of Oct. G. 1917

AMERIKOS DELEGATAI 
I RUSIJOS KON

FERENCIJĄ.

PARYŽIUS, vas. 7. — Wil- 
liam Allen White iš Emporia, 
Kan. ir prof. George Davis Her- 
ron tapo paskirti Amerikos de
legatais į Marinoms konferen
ciją su Rusijos frakcijomis.

(William Allen White yra sa 
vininku ir redaktorium Empo
ria (Kan.) Gazetite ir gerai ži
nomas kaipo laikraštininkas ir 
rašytojas. Jis yra buvęs narys 
progresistų partijos nacionalio 
komiteto ir buvo pirmininku 
progresistų garsinimų komite
to. ‘

Prof. George D. Herron yra 
lektorius ir autorius, kuris gy
veno Genevoj, Šveicarijoj nuo 
1912 m. Po kunigavimui Min- 
nesotoj ir Iowa jis liko profe
sorium Iowa kolegijos. Jis y- 
ra autorius kelių religinių raš- 

| tų ir straipsnių apie karę ir tai
ką).

1 ORAS
Giedra šiandie ir galbūt ryto; 

nedidėle permaina temperatu* 
ro j.

Saule teka 6:55 vai., leidžia
si 5:14 vai. Mėnuo leidžiasi 
2:33 valandą nakties.

Darbininkų ju- 
dėjimas

True trunsb’tiou filcd wPh the pns»- 
innslcr nt Chicago, III., Feb. 8, 1919 
us reiiuired by the act of Oct. (i, 1917
MAYORAS LIEPIA ŠIANDIE 

UžBAKiTI SEATTLE

STREIKĄ.

Grąsina pavesti miestą federa- 
liai valdžiai.

SEATFLE, Wash., vas. 7. — 
Mavoras Olc Tfanson šiandie va k
kariop po konferencijos tarp 
biznierių komiteto, kuriuo jis 
vadovavo ir specialiu komite
to iš 7 žmonių, kuris atstovavo 
unislus, išreiškė nuomonę, kad 
sutaikymas Seattle generalio 
streiko yra- galimas prieš ryto
ju

SEATITJs, Wash., vas. 7. -- 
Federalė valdžia bus paprašy
ta mayoro Ole Hanson. apimti 
visą Seattle, jei streikas 35,000 
unisilų iš prijautimo 25,000 lai
vų budavotojų. kurie sudėjo sa 
vo įrankius sausio 21 d., nebus 
atšauktas iki 8 vai. ryto ryto.

Mayoras Hansen pranešė str- 
eikierių komitetui šiandie va- 
kariop apie šį savo mierį ir 
nors jis vėliau turėjo konferen 
ciją su streikierių atstovais, nė
ra nurodymų, kad butų įvyku
si kokia nors permaina jo už
imtoj pozicijoj. Mayoro pra
nešimas streikieriams sako:

“Aš šiuo pranešu jums, kad 
jei prijautimo streikas nebmi 
atšauktas iki 8 vai. ryto vasario 
8 d., aš padarysiu žingsnių ope- 
ravimui visų svarbiųjų pramo
nių ir pavesiu miesilą po kont
role federalčs valdžios.”

Pramonė stovi.

Abelna pramonė vis dar sto
vėjo šiandie Seattle, nors niu- 
nicipalės šviesos ir gazo dirbtu
vės, užimtos kareivių iš Camp 

„Le\vis, tebeveikė ir vienas laik
raštis pasirodė gatvėse.

Galvckarių aptarnavimas su 
sidėjo iš vieno municipalio gat- 
vekario. Civilė gvardija buvo 
pastatyta sale molormano ir 
konduktoriaus, bet kliudimo ne 
buvo. Buvo užminta, kad ry
to bus dedama pasllangų pradė
ti reguiliarį galvckarių vaigščio- 
jimą, su pagelba gvardijos, jei 
bus reikalas.

Mayoras prižada 
apsaugą.

Mayoras Hansen prižadėjo 
laikraščiams, kad jis parūpins 
kiek reikės kareivių ir policijos 
reikalingų tęstiniu i laikraščių 
leidimo.

DIDEILIS LOKAUTAS PRIEŠ 
NAMŲ BUDAVOTOJUS.

Bijomasi, kad visoj šalyj nebū
tų paskelbta lokauto.

NEW YORK, vasario 6.
Buiding Tradcs Employcęs as- 
ociącija paskelbę lokautą prieš 
25,000 dailydžių šiame mieste, 
kurie kiek Įniko-Atgal sustrei
kavo reikalaudami pakėlimo ai 

gos.
Samdytojai dabar grąsina lo 

kaulu mūrininkams ir kiliems 
namų budavolojams, jei jie ne
sustos rėmę dailydes.

Dailydžių unijos prezidentas 
Wm. J. Bosvcn iš Indianapolis 
bijosi, kad tas lokautas gali bū
ti paskelbtas prieš visus namų 
budavolojus Amerikoj ir Kana- 
<loj, kas išmestų iš darbo virš 

2,0(X),000 darbininkų.

MAŠINISTAI SUSTREIKAVO.

SAN FRANC1SCO. Apie 
3,000 mašinistų įvairiose dirb
tuvėse sustreikavo, taipgi 1,000 
boilermakerių. Apie 5,000 boil- 
ermakerių nedirbo vieną dieną, 
kad nusprendus ar streikuoti 
st kainą panedėlį už pakėlimą 
algos $1.00 į dieną.

...NUTARĖ STREIKUOTI.

BUTE, Mont. - Būtie dist- 
rikto kasvklu darbininkai mitą-* c

rė streikuoti protestui prieš su
mažinimą algos $1,00 į dieną.

250 darbininkų Elm Oru ka
syklos, kurios savininku vra 
buvęs senatorius ('tark, jau su
streikavo.

SUSTREIKAVO’ 5,000 DAR
BININKŲ.

P1HLADEUPHIA, Pa., vas. 
7. šiandie čia sustreikavo a- 
pie 5,000 geležies darbininkų, 
dirbančių Merchant Shipbuild- 
ing ('o., dirbtuvėj, Bristol, Pa.

SUMAŽINS MOKESTĮ.

JEBOME, Ariz. ■ Vielos va
rio komapnijos paskelbė, kad 
pradedant nuo šiandie algos 
darbininkams bus sumažintos 
apie 75c į dieną. Tas paliečia 
apie 4,000 darbininkų.

I'ruo frunslntlon filo<l wifh the pnst- 
niastei at Chicago, 111., Feb. 8, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917

Tarptautinėj Socia
listu Konferencijoj.

KALTINA VOKIETIJĄ 
Už KARĘ.

BERN, vas. 7. — Vis dar te
bėra daug medegos išegzami- 
navimui Vokietijos buveinėse 
kaslink atsakomybės už iškili- • »
mą karės, sakė šiandie Bavari
jos premjeras Kurt Eisner.

“Ištisi ardavai dar tebėra nc- 
išegzaininuoli,” saike ji4 “bet 
jau daug medegos rasta slaptu
ose arebivuose Muniebo diplo
matinės korespondencijos, pa
rodančios Vokietijos kaltę, jos 
atsakomybę už pradėjimą ka
rės.

“Pavyzdžiui, ten yra rekor- 
(kis pasikalbėjimo tarp Bava
rijos karaliaus Liudviko ir bu
vusio Vokietijos ambasado
riaus Paryžiuje grafo von Scho 
en, kuris tapo rastas tarp gra
fo von Ilerhling popierų, kuris 
parodo, kad Vokietija geide ka
rės. Pasikalbėjimas įvyko 
rugpjutyj 1911 ir karalius pa
sakė ambasadoriui, kad ši karė 
turi turėti skirtingas pasekmes 

už 1870 m. karę ir kad Vokie
tija turi aneksuoti Belgiją.

“Prie šilo”, tęsė Eisner, “ka
ralius pridūrė: ‘Vokietija taipgi 
turi įgyti Beino upės įtaką, net 
kaštais peržengimo Holandijos 
Icrilltorijos. Tolinus aBvarijai 
turi būti dalis Alsace-Lorraine,' 
teritorijos. Toliaus Bavarijai 
atsižadėtų savo teritorijų Bade
ne i c I lessc’.*’

Kaltina militaristų 
klastą.

Eisner sakė, k a d kaizeris 
Wilbelm yra tiesioginiai kaltas 
už priskubinimą karės, bet mi
litaristine kasta buvo daug 
daugiau alsakominga už jos 
pradėjimą. Jie visi turi būti 
teisiami ir teisiami, kaip jis 
spirėsi, Vokietijos tribunolo. 
Jis pritaria, kad visi pavogti 
turtai butų sugrąžinti ir kad 
plėšikai butų skaudžiai nubaus
ti.

Tikisi atgaivinimo Inter
nacionalo.

Kaslink Internacionalo Bava
rijos priemieras užreiškė:

“Reikia tikėtie.s, kad Bėrio 
konferenciją atnaujįs In'lerna- 
cionalą. l ai yni pirmas sykis 
nuo pradžios kares kad delega
tai priešingų šalių susirinko ka 
rlu ir aš tikiu, kad Berno kon
ferencija nepasiliks nepadariu
si įtekmės į Paryžių.”

Unistų kongresas.

Internacionale trade unijų 
konferencija atsidarė čia sc ’e- 
dos vakare,dalyvaujant 41 de
legatui, atstovaujančių 11 šalių 
Suv. Valstijų ir Anglijos dele
gatai dalyvavo. Kelios d( le- 
gacijos dar neatvyko. Konfe
rencija pradėjo svarstyti inter- 
nacionalius darbo įstaitymus be
ndrai su čia laikoma sociailstų 
konferencija.

Priie ♦rnnsli’Hon file<l vviH, Ihc p- <;♦ 
mastei at Chicago, II)., Feb. 3, 1919 
ts reųuired by the act of Oct. G, 1'.<17

VISI STREIKUOJA 
DUSSEDORFF. a

BEBLINAS, vasar. 5. -— Vi
sas Dusscldorff miestas sustrei
kavo. Valdninkai, klerkai ir 
kili darbininkai tarnyboje gele
žinkelių, k ra sos, telegrafo, te
lefono ir 'aptarnaujamų linijų, 
bankicriai, advokatai, daktarai, 
mokyklų mokytojai ir k. pro
fesionalai metė darbą. Visu vie- 
šųjų aptarnavimo linijų darbi
ninkai streikuoja.

104 ŽMONĖS ŽUVO.

HAMMOND, Ind. — Lake 
paviete pereitais 1918 m. trau
kiniai, automobiliai ir gatveka- 
riai užmušė 101 žmones, Tuo 
pačiu laiku buvo 25 žmogžudy
stės.

AZUSA. Gal. Apie 300 ap
siginklavusių apelsinų (oren- 
čių) augintojų užpuolė ant 35 
rusų, kurių tarpe buvo 4 mote- 
rįs ir išvarė juos iš šios apy
gardos, nes jie kui*stę meksikie 
čių apelsinų raškytojus. Išva
rytuosius rusus priglaudę rusų 
sėt t lementas Los Angeles.

h tie tn*nsh«*ion filed with Ihe post- 
mastei a! Ghicago, III., Feb. 8, 1919 
as rv<|iiii*e«l b> liie act of Oct. b, 1917

T ai kos 
Kongrese

SVARSTO TAUTŲ LYGOS 
KLAUSIMĄ.-

Jau pusė Lygos projekto 
užgirta.

PARYŽIUS, vas. 7. - Apie 
pusė parašytos konstitucijos 
tanių draugijos lapo apsvarsty
ta vyriausios konferencijos ko
misijos, rišančios šį klausimą, 

kaip paskelbta šiandie oficia
liai. Užgirdama daugybę prie- 
dinių paragrafų projekte, kom
isija pasic ke susitarimo nieku- 
riuose labai svarbiuose' klausi
muose apie pozytines lygos fun 
kcijas. Priėmimas tų priedi- 
nių paragrafų buvo laikinis.

Komisija paskirė generalį se
kretoriatą, susidedantį iš ('Jau- 
zel. lordo EnstuCv Percy iš Ang
lijos užrubežinių reikalų mini
sterijos ir Shepherdson.

Graikijos prcmicrtis Venize- 
los, Jugo-Slavijos premjeras 
Kramarz, Dmovvski nuo Lenki
jos ir Diamondy nuo Rumuni
jos sėdėjo kaipo nariai tautų 
lygos konvii’ijos, atstovaudami 
savo šalis.

Sutiko svarbiuose 
dalykuose.

Nors svarbios smulkmenos 
draugijos konstitucijos vis dar 
pasilieka susitarimui ir galbūt 
užims dar keletą komisijos po
sėdžių, bei laktas kad daugiau 
kaip pusė projekto apsvarstyta, 
jų tarpe susitarimas apie dide
lius abeinus principus, duoda 
vitlies, kad projektas bus pri
rengtas padavimui generalei 
laikos konferencijai pradžioj 
sekamos savaitės.

J(i tas įvyktų, tuosyk gal
būt butų veikiama dar prieš pro. 
zidento Wilsono išvažiavimą Į 
Suv. Valstijas.

Nesutiko konskripcijos 
klausime.

Prezidentas \Vilsonas pirmi
ninkavo susirinkime pereitą 
naktį. Vienatiniu dalyku ku
ris nebuvo užgirius, buvo pa
ragrafas apie panaikinimą pri
verstino. tarnavimo kariuome
nėj, jei bent reikalautų šalies 
apgynimas prie labai nepapras
tų aplinkybių. Italijos premie- 
ras Orlando pasipriešino para
grafui, patėmydamas, kad jei 
konskripeija kartą bus panai
kinta, bandymas atgaivinti ją 
gali privesti prie rušcių keblu
mų ir net prie revoliucijos.

True translntion filcd with the post- 
inusler at Chicago, III., Feb. 8, 1919 
as rcąuired by the act of Oct. 6, 1917

BREMENE.
AMSTERDAM, vas. 7. — Pa

sak Berlino žinios j Telegraaf, 
30 žmonių yra užmušta ir 100 
guli Bremeno ligonbučiuose iš 
priežasties šiomis dienomis įvy« 
kuisio mūšio, kuriame valdžios 
spėkos sumušė spartakus ir ma 
noma, kad visi nuostoliai žy
miai perviršis tą skaičių.
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Agota, jo žmona......................................................................... M. Kenstavičienė
Jackus, jų sūnūs .................. ..........................................................  \Vni. Philips
Barbė, Jackaus žmona ................................................ . p Jakiin-dtč
Andriunas, kalvis.............................................................................. . .7.7... A. Stakulis
Saltysius, patarėjas ......................................................................... j. Grioviškis

Viskas dedasi pavasario melu Valento Burkaus grinčioje.
2. Dainuos L.S.S. 138 kp. mišrus choras po vad....................................... Diliaus
3 Solo............................................................................................................ p stogis
4. Monologas “Vagis” atliks ........................................................... A. Stakulis
5. Duetas piano ir smuikus, altiks ............................................... J. ir S. Kenstavič
6. Solo ................................................................................................................... p. jjtogis
7. Dainuos Ukrainų Sočiai. 10 kp mišrus choras po vad..........A. Balikaųcko
Orkestrą J. Grušo. Kviečia KOMITETAS.

Gražus Vakaras === Teatras Koncertas ir Balius
RENGIA L S. S. 235 KP. ir L. ». L. D; 38 KP.

West Pullman, 111.

>ėdėlioL VasarioFeb. 9, 1919 |
K. of P. SVETAINĖJ, 11037 Michigan Avė., Roseland, III.

Svetaine atsidarys 5:30 v. vakare. Pradžia 6:30. Inžanga 35 ir 50c
| šokius 25c ypatai.

Bus sulošta labai juokinga vieno veiksmo koinedija
“UžKEREtAS JACKUS”

Po teatro Ims gražus koncertas, dainos, chorai, duetai, solistai, monologai, 
žodžiu sakant, programas bus puikus. Po programui balius iki vėlyvos nakties. 

VEIK IANČIOS YPATUS:
Valentas Burkus, ūkininkas .......................................................................... J. Vidolis

Jakovleva-Lanskaja.

Apgama
nė

jo

Makahič buvo paniuręs ir 
jaukus žmogus. Jo veidas 
sados buvo apsiblausęs, ir 
tarnyba nemaloni. Makarič bu
vo sargas anatomiškojo teatro 
prie karės ligonbučio klinikos: 
jis saugojo lavonus, jis 
juos savo klientais, savo 
gaiš, savo pavaldiniais.

Bodėsi, kad žmonių, 
negalėjo niekur išeiti,

jaukesnis, nežmoniškesnis... 
Kada jam “užeidavo,“ jis šali
nosi gyvųjų ir eidavo pas miru
siuosius.

Tai buvo jau senis su praži- 
1 ūsais nusileidusiais antakiais, 
su veidu tarsi padengtu sama
nomis. nerangus, su žiauriu iš
vaizda, nteškos pasijudinimais 
ir minkšta širdžia.

turkų kares rotmistras gavęs ne- 
aprubežiuotą paliuosavimą nu
vyko su savo tarnu paviešėti į 
savo namus, dvaran, užkampiu,

Atvažiavimas dviejų “puiki
nių“ ir dagi tiesiai iš karės lau
ko, buvo nepaprastas atsitiki
mas ramiame vienodame darbo 
gyvenimo kaime. Blizgantį*) ka-

(Irau-

kurie 
nebūtų 

ko ir saugoti, bet Makarič pildė 
savo pareigų sąžiningai. Jis la
vonus tvarkė, dėliojo, su jais 
kalbėjo, tai kalbino juos gulėt 
ramiai, nedaryt jam rūpesčių, 
tai pradėdavo barties, jei jam 
rodėsi, kad jie leidžia sau mai
šyt ies i jo patvarkymus. Su
prantama. jis gėrė... Gėrė jis 
su Įsigilinimu, apgalvotai, tarsi 
darbą dirbo, ir kuo labiau gėrė, 
tuo darėsi labiau įsigilinęs, lie

karič griežė armonikų, dainavo 
dainas, vadovavo dainuškinin- 
kais. Šenai tas buvo, bet buvo. 
Šiltos vasaros naktįs, giedrios 
aušrinės, mergaičių glamonėji
mai... Makarič visą tai žinojo. 
Dabar jis užmiršo, dabar jam 
tas nerupi, jis beveik susitaikė 
su gailiais likučiais dagyvenamo 
sios senatvės, - - liet išmesti iš 
buities negailimi nė šviesių, nė 
nejaukių taktų, kartą jie buvo 
užėmę vietą gyvenime.

Tuose, jau tolimuose, laikuo
se, Makarič buvo tarnas jauno 
gaižaus ulauų rotmistro Čugu- 
jevo pulko. Neužilgo po rusų-

ksmi anekdotai, įdomus pasa
kojimai apie pergales ir apvei- 
kimus - visa tai susuke ne vie
na lengvatikę galvelę. Pasi-

Park’oBrighton
Lietuviai ir Lietuvaitės!

Esate visi kviečiami į Pirmą Iškilmingą

BRIGHTON PARKO LIET. ATLET. IR PAš. KLIUBO

Inai upe, jodinėjimai — ponas 
su panelėmis, tarnas gryba
vimai ir uogavimai su kamba
rinėmis... dalykas užsibaigė 
dvejomis vestuvėmis: rotmist
ras susigavo turtingą įpėdinę, 
luisiėmė mundierą, kuris atliko 
savo darbą, ir su pinigais kiše- 
iiiuje išdūmė į užrubežį apkeist 
juos j gyvenimo smagumynus.

Tarnas patapo jaunavedžiu 
kambarinės Valiūtės, lipšnios 
brunetės, ką-tik baigusios Mas
kvos mokslą įstaigoje pas madų 
ponią ant Afbatkos.

Varinio buvo linksmu, gyvu, 
Iš prigimties koketiniu tvariniu. 
Madų įstaiga tik pribaigė jos 
mokslą, lik išvystė joje skonį, 
mokėjimą prišokti kaspinų, su
šukuoti plaukus, tinkamai nusi
šypsoti, laiku susiraukti.

Makarič įsimylėjo tarsi nau
jokas, o jam jau buvo trisde
šimt.

"—Ir kaip aš tą gražuolę-paglu 
monėsiu? — mastė jis rengda-

je prie Uspenskio gatvės, dvie
juose mažyčiuose kambarėliuo
se, amžinai žiūrėjusiuose į dar
želį su nuskurusiais alyvų krū
mais: jai norėjosi į erdves, ant 
laisvės, kaip paukščiui, kuris 
pajuto, kad pas jį užaugo spar
nai.. .

Gražioji Valiulė pradėjo va
karais pranykti ir vieną vakarą 
visai prapuolė. Anl stalo gulėjo 
jos darbas, kampe ant sienos 
kabojo jos pigus rūbeliai, bet 
Variutės nebuvo ir niekur nega
lima buvo jos rasti.

Kraujuje motinos ir dukters 
buvo kas-tai likimingo, slėpėsi 
nuodai, vertę jas prie prigavy- 
stės, suviliojimo, prie neiniela- 
širdystės prie žmogaus, 
kaip pirmiau
už šią buvo pasirengęs atiduo
ti sato gyvastį.

Niekas nežinojo kur prapuolė| 
Variule: ir pulkas nėjo to aps
kričio miestu ,ir ligonbutin, ku
riame tdrnrtvo Makarič, negi į 
namus plis juos niekas nusival
kiojo, - o ir visgi...

Makarič ėjo iš proto: paniu
ręs, tvirtas žmogus verkė kaip 
mažas kūdikis. Jis švelniai dė
stė Variutės rubus, tai pasigerė
davo iki netekimo sąmonės, rb- 
vė sau plaukius, daužė galva į 
sieną, kaip baltojoj karštligėj. 
Pamišęs jis vaikščiojo gatvėmis 
mažo miestelio, kur visi žinojo 
jį ir Variutę, ištisomis valando
mis užmiršdavo kelią į ligonbu-

kuris
už aną, o dabar
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PENKI METAI!
Jau penki metai sukanka kaip eina NAUJIENOS — pirmas lietuvių 

dienraštis Amerikoje. Kad tai atžymėjus NAUJIENŲ Bendrovė rengia

JUBILĖJINĮ VAKARĄ

WEST SIDE AUDITORIUME
kampas Taylor St. ir Racine Aveiiue

Nedelioj, Kovo-March 2 d., 1919
kuriame dalyvaus visi NAUJIENŲ rėmėjai, NAUJIENŲ draugai, NA
UJIENŲ skaitytojai — visi NAUJIENIEČIAI ir švęs svarbias sukak
tuves — 5 metų gyvavimo vienatinio lietuvių darbininkų dienraščio — 
NAUJIENŲ.

PUIKUS platus programas, kurį išpildys patįs NAUJIENŲ drau
gai

beprasmiu besigrudiniu, sužibė
jo elektra, rytuose pasirodė ta 
pati žvaigždė, kuri beveik du 
tuksiančiu metų atgal “stovėjo 
ties tilo Imtu, kuriame buvo vai
kelis’’... bet dabar tarpe šven
tadienio ugnių jos niekas nepa-

Prakalbos, Dainos ir Balius
• Surengta Prūsų Lietuvių Komiteto

Subatos vakare, Vasario-Feb. 8, 1919 
M. Meldažio Svcl., 2221 W. 23rd Place. 

ai 8 vai. vak. Inžanga 25c.

Su baloje, Vasario-Feb. 8-tą 1919
LIUOSYBĖS SVETAINĖJ

Kampas Kedzie A ve. ir 39-to Place.

kdrčiainą.
Jį'pašalino iš vietos. Jaukus 

kambarėliai mažo s« trimis lan
geliais tianielio prie Uspenskio 

11 k__
ūgli sugabiomis Variutės ran-

Pradžia 7:30 vai. vak. Įžanga 25c ypatai.

Visus kviečia KOMITETAS

MADISON PRIE HALSTED STREET
— BURLESęUE —

I IDCDTV AIDI Q Kasdien du syk 2:15—8:15LlDEKll UllVLO Kainos 25c. iki 75c.

Draugiškas Vakarėlis
NORTH SIDĖJ Rengia

CH. L. S. V. ir PIRMYN MIŠRUS CHORAI
Nedėlioj, Vasario=Fėb. 9 d., 1919 m.

LIUOSYBĖS SVETAINĖJ 1822 Wabansia avė.
Bus labai puikus program as, susidedantis iš dainų, pi

ano, muzikos ir M. X. Mock aus kalbos. Prasidės 5 vai. 
vakare. Užkviečia visus CHORAI.

TEATRAS IR BALIUS
Bengia

Soc. Partijos Chicagos Latvių Skyrius
NEDĖLIOJĘ, VASARIO 9 D., 1919

C. S. P. S. SVETAINĖJE 
1126 VV. IHth Street 

Šcehoįc statoma
JAUNASIS KANDIDATAS

Keturių aktų drania
Po perdai) mo šokiai. Pfatlžia 3 vai. po pietų.
Inžartga 45c y|)htal Kviečia KOMITETAS

KONCERTAS IR B
Rehgia LDLD. 104 kuopa

NEbfd.IO.I, VA SAR1D 9 D. H|Į|Į| 
LltlOSYhfčS SVETAINE)

3925 S. Kėdziė Avė.
adžia 6 vili. vak. įžanga 25c ypatai.
Draugai ir Draiigcs: — Meldžia iii iJcpralcisli šios progos, nes minė. 

ktiHpd (Icdil vlsils pashingjs Ibi ih vakiihii, (Ibi to Šis vakaras bus 
ims iš puikiausių, nes jame dalyvaus gabiausios scenos spėkos, kaip 

niohologai, (lėklamarįjos, chorini; prie lo dar bus prakalbos, l’o 
ol I IU* Kviečia KOMITETAS

ALIUS

Dalyvauja Didelis “Birutės” ChorasMakarič nuo ryto vaikščiojo 
paniuręs, susirūpinęs, su išvaiz
da žmogaus, kuris mąsto ką da
ryli ir bijosi, kad jam gali pa- 
kliudyti.' Jis neramiai slankio
jo iš vieno kambario į kitą grei
tai nusileisdavo į savo kamba
rėlį, pasiėmęs iš po šieniko ži 
lią bonką vis gurkšnojo, 
gurkšnojo, malšindamas liūde
sį ir laukdamas linksmumo.

Dešilnlą valandą vakare, ka
da peržiūrėjimas ligonių buvo 
užbaigtas ir tarnautojai pasi- 
liuosavo, Makarič su bonka ran
kose nusileido į savo klaikų rū
sį, pas savo nebylias klientus. 1

Jų buvo keli: apnuoginti,, gy
venime nepažinę vienas kilo,}

musis į gobtuvus. — Ją sutrinsi, 
sugniaužysi kaip gėlelę.

Deja, gėlelė pasirtMlė jau su- gatėės, dar nesenai svariai įre- 
maigyta.

Už meti'i Valiulė palikusi Ma- komis, dabar pavirto į kokį tai 
' ut viį, kur Makarič, nuo ryto iki 
vakaro girtas, mėtėsi kaip žvė
ris uždarytame narve. Ant ru- 
bežiaits pilnos beprotystes jį su
stabdė pulko draugas, užbėgęs 
pas jį atsisveikinti tarp dviejų 
traukinių, kelyj į Peterburgą.

Jie išvažiavo kartu ir kartu paė
stojo sargais prie klinikos ligo
nbučio.

Praėjo keli metai nuo to bai- 
šiius Vakaro, kada Makarič ne
teko dukters — bet kokiame tai 
nbaiškiiihie prajaiųime jis nc- 
liiistdjo ko-tai vilties, ko-tai la
ukti. Su degtine nesiskirdavo: 
jis neteko gyvenime tiek džiau
gsmų, kad su šešėliu paskutinio 
jis persiskirti negalėjo... Deg- 
tiiiėj jis skandino nelaimę ir jo- mirgančios šviesos 
je gi rasdavo ką-lai panašaus į 
džiaugsmą. Kartais jam rodė
si, kad mergaitė tuoj įeis, kad 
ji jam ant kaklo, kaip ji visai 
maža, kada jis, būdavo, pdsiso- 
dindavo ją ant kelių, o ji apgle
bus jo kietą kaklą savo ranku
tėmis, prisiglausdavo savo lai
domi veideliu prie jo šiurkštaus 
skruosto. Tose minulėse jis 
žiūrėdavo į duris savo kamba- 
relib beprotiškomis akimis ir 

laukdavo stebuklo...
Stebuklas atsitiko daug vėliau 

ir visai ne taip, kaip jis įsivaiz
dindavo sėdėdamas vienas prie

gi Variulę, išėjo su kariuome
nės felčeriu kokio-tai praėjusio 
per jų miestą pulko. Makarič 
ko lik nesutriuškino sau gal-

bėjo degtinė, o nuo degtinės iš
gelbėjo mažytė Varinio, kurią 
reikėjo prižiūrėti, auginti, rei
kėjo saugoti ir žadinti.

Mergaitė augo graži, išdykusi, 
sauvalė. M'akarič negalėjo atsi
džiaugti, negalėjo atsižiūrėti į 
savo brangenvbe... Jis buvo
bevblk laimingus...

šešiolikos molų linksma, pro
tinga, gyva — Valiute buvo ti
kru paveikslu savo molinos, su 
tuo puikiu apskritu veideliu, 
kaip th Vai’iiitė, kuri dėl jtj a- 

- biejų jau senai mirė. Tik ir 
J skirtumo, kad pas aną apgamu 
buvo anl dešiniojo skruosto, o 
pas šią ant kairiojo.

Lrthuingudliu gimė tas Maka
rič; jUnl pavydėjo, pas jį rasda
vos |jiiiigų, viela biivo pelnin
ga jis laivo sargti miesto li- 
goiibučio. J mažą namelį Va
liute įnešdavo linksmumą, 
džiaugšmą, juoką ir dvejuose 
kambarėliuose su trimis langais

gražiomis užlaidoinis, rodėsi 
visuoliibt švielČ Saulė, rodėsi 
nuo ryto iki vakaro čiulbėjo 
kanarka.

KailnVilai, o ypač kaiinynės, Buvo išvakariai Kalėdų, los 
kūčios, kada laukia pasirodymo

tomiško peilio.

vo nuodų netekdamas paskuti
nių kibirščių sąmonės, netėmi-

jis apšviesdavo savo nejaukią 
viešpatiją, dalimi baigė degli, 
dalimi dadege ir užgeso. Prie 

ro

žmonės leidžia sau šnekelies, 
kas jam rodėsi neleistinu. 'Ta
da jis besipinančiu liežuviu mu
rmėjo: “Sėdėt ramiai, jus čia

liiiia, o šnekėlius negalima...“ 
Ir kas-tai jame senai mirusio 
urnai a įgijo ir kilo iš sielos du
gno. Suklupdamas jis svirdu
liavo netvirtu žingsniu nuo vie
no prie kilo ir urnai sustojo, 
kaip nutrenkiąs perkūnu.

Žiburys nžgęso, paskutiniai

liška puola užsbaigė. 
paliko tamsu ir tylu.

Makaričio ir nerado jo

Pušyj

Kompozitorius-muzikas
Kalbūs: SI. Šimkus, rašlininkė žemaitė, kun. J J. Kazokas ir J. Ilgaudas.

Atsilankykite. Išgirsite geriausią lietuvių chorą dainuojant puikiau
siai dainas. Taipgi sužinosite labai daug naują ir įdomių dalykų apie 
Prūsų Lietuvą. Labiausiai užkviečiame Prūsų Lietuvius ir lietuvius pro- 
testonus. Daug ko pasimokysite ir smagiai praleisite laiką. — Po pra
kalbų bus PUIKIUS BALIUS Ch. Prūsų Liet. Komitetas.

Lietuvių Brighton Park Pašelpinis ir Polit. Kliubas 
Rengia

Subatoje, Vasario 8 d., 1919
Balius prasidės 6:30 vai. vak.
COLUMBIA SVETAINĖJE,

Prie 48-tos ir So. Paulina gat.
Įžanga 35c ypatai. Grieš labai puiki muzika 

Kviečia KOMITETAS, i

Apsauga Padėtiems Pinigams

SECURITV
Avė, cor Garheifltfer Si.

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 
3% PE L NO’ A N T P A D Ė TŲ P1NIG Ų

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu F*inigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APT1EKOR1US ANT BRIDGEPORtO
VYRAMS IR SCJAUGIEMS

Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 Ir an- 
KAčinn. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius uidyka. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais (vairių ligų, kurioe ga
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
niu. ištyrimas uždykg, jei peršti ar 

, skauda akis. Jei jos raudonos, j'ei gal- 
A va sopa, jei blogai matai, jei akis silp- 
tjį sta. netęsk ilgiau, o jieikok pagalbos 
If aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
[I kiniai uldyką. Atmink, kad mes koi- 
į nam gvaratituojam akiniu* ir kiekvie- 

nam gerai pnrenkam.
H. M. MES1ROFF, Ekspertas Optikas.

Jei Jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. A* buvau ap- 
tiekorius Rusijoj* virš 10 metų, Amerikoj 15 inetų. Al duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiŠKtis vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Aš *i>u 
draugas žmonių. S. M. MES1ROFF, 3I4!> SO. MORGAN ST.. CH1CAGO, 1LL.

tina gbrime, iš kurios šakelių 
žiurėjo gyvits, gražus veidelis su 
biskj khlstiiigbmis, biskį čigo
niškomis akimis, pradėjo atsi
rasti kepures, žakielai, šauniai 
uždėtos skrybėlės... VarilUci 
dmesi ankšta mažame namely

vo giedri, šalta ii* švl ’ ‘ 
miegojo

Makaričio ir nerado jo ne kam- 
Ntlklis l)ii- |barčlyj su tuščiomis bonkomis 

Žemė P° lova, nė ligonbučio rumuo- 
sviesoj,

tini kairiojo skruosto. Susini-į 

gusi, šalta, su švelniais, jau pa-j

se, kur jis turėjo dežuruoti, lai
buvo iškilminga ir dasiprolėjo žvilgterėti j analo-

Kada anl užtviiiusių žmonė
mis galvių, su jų prieššventiniu ' 
triukšmu, linksmu,oklęįfeiu ir įžymėtos maža

Makarič gulėjo be sąmonės 
Šate lavono jaunos moteries, pa

imtąja ^pgaina

mirties bruožais blys-
•|K9l |pASWl IAL 

•AIH nuųs.iuft n u :si:uųU0AA’9
099 O|vpuMtri ’|*>X

POJIS P’«ZZ 100E

si miegojo, bet ji miegojo tuo 
amžinu miegu, kuriame palai
dojo savo gyvenimo slaptybę.

Verte K. B—as.

6—4 Jl V~g sopiuųGA :w|jjo 
uoo#.in$ y uia.iisAųj
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Subata, Vasario-Feb. 8,1919 N A U J T E N n g, Chicago, HL

I KORESPONDENCIJOS 1 ' '
si tokių, kur nekreipia (lomos į 
besiraunančią bedarbę. Gavę

į Klerikalai savim netvėrė, 
oji armija, kad bulų į- 
viską butą dariusi tani 

“parmazono šmotui“. Bet atsi- 
i tinę savo nepasisekimus iš pn 
i ;tą melą, jie nusiramino ne-

vieliniai scenos mylėtojai suma! 
ič suorganizuoti tam tikrą te

Lietuviška mokykla. — Darbai.
su ja kuogrciciausia, žinoma

Beje, sausio 19 <1. prakalbo*

tų pasidarbavimu čia tapo išrei
kalauta iš miesto valdžios ir 

mokyklų komiteto, kad butų a-

ykla. Dabar mokykla jau atsi
darė. Joje mokinama lietuviu

lerauz j. Po to ir vėl verkia, 
kad bilos neužmokėlos. .. Oi, 
tu, tamsume tamsumėli.

— Leng.

publiką klausdamas jos sutiki
mo: ar ji pavelys parinkti auk\ 
vedimui bylos su VVaterburio 
klerikalais. Visi sultiko ir tuoj 
suaukota $31.78. Bet aukotojai

ST. JOSEPH, MO.

Marei kaitė.

duoda
ir Ona Peri inamasai momentas

nė katastrofa šiokiu ar tokiu
j bintu palietė kiekvieną žmogų.

dę, kad čia atsidarė lietuviška j 
mokykla. Girdi, jie ten išmo-( 
kvs vaikelius bedievybės... To- 

v v

dėl užsakyta, kad visi tėvai kas

mis. Darbininkų klesa sunkiai

eitis... į bažnytėlę. Ten juos 
šmokintiią poterių ir “gerų

mes. St. Joseph'ho lietuviai, bū
dami nuošaliai nuo didesniųjų 
lietuvių kolonijų ir mažame bii-

ugelio aukotojų vardai visai ne. 
iškaitomi, prastai parašyti; o ki
ti pačių rinkėjų supeckioti au
kas berenkant. Visiems aukoju
siems tariu nuoširdų ačiū.

Kadangi surengtos Mockui 
prakalbos kuopai davė gražių 
įplaukų, tai praeitame susirin. 
kimo, sausio 26, tapo nutarta 
surengti dar vienas prakalbas, 
kur visi bus įleidžiami veltui

i p. Vitkauską mokytoju. Su- 
nanyta ir padaryta. Sušaukia 
atsirinkimas, kuriame, kiek 
mm teko patėmyti, dalyvavo 
visi turintjs didesnį ar mažesnį 
talinkimą prie dailės ir tuoj lu
to suorganizuota teatrališka 
Iraugija vardu “Dailiosios Dra 
uos Draugija“.

Kaip tai draugijai seksis sa- 
/o tikslus vykdinti gyvenimai) 
lar pamatysim. Bet jau iškalno 
torėčiau pertarti tulus draugi
jas narius, draugus socialistus, 
kurių įsteigiamąjam susmuki
me aš mačiau gana daug, kad

KLEIN BROS.
HALSTED 4 201h SIS.

Pardavimas hii raudona ko
rtele prasidės pimedėlyje, 
žiūrėkite su raudona korte
le Pargena kiekviename de
partamente.

Vasario 10, Klein Bros. Turės

Išpardavima Seklyčios Setu
Panedėlyj

Specialia pasiūlymas Naujienų Skaitytojams.
Mes pasiūlome šiuos puikius setus liktai šio dienraščio skaitytojams, musų sandėlyje jų randasi nedaug 
ir ateityje jų visai neteksime.

rrrri rnrn1

'd“.„ tokiais jie pasirodė įstei- 
gemajam susirinkime. Nora 
;). Vitkauskas ir paaiškino, kad

viška“ bet aš linkęs perspėti 
draugijos narius: kad paskui 
aeprisieitų gailėtis susėdus į tą

pranešimus Naujienose. Kulbe —H. Bučeraitis.
kitokio mokslo nė nereikią... 
Tai tokia musų klerikalų “poli
tikė.“ Bet reikia pasakyt, kad

čia gero kalbėtojo. Tad ar ne
būtų gerai, kad mes pasitartu
me su Kuosas City lietuviais i- 
dant bendromis spėkomis pasi- DETROIT, MICH.

I. M. SCOTTVILLE, MICH.

Mes turime šešis iš šių $175 už r 
3 šmotus seklyčios setų.

Augštos rųšies artistiško skičo rėmai 
tikro ketvirtainiai pjaulo ąžuolo, ar 
ba mahogany nudirbta, geriausio dar. j 
bo, apmušta geriausios rųšies tikra 
ispaniška skūra, taip kaip šis paveiks- 
Isas; 3 šmotai dabartiniame $4 4 E00 ‘ 
išpardavime už ................ ■ ■

Mes turime 9 iš sekančių Setų 
$95 už 3 šmotus Setą

Masyvi rėmai, puikus skičai, apmušta labai gera tikra 
skara, laike šio specialiu išpardavimo tik- $£050 
tai, 3 šmotai už .......................................... vfc

irtimiausios mums ko-

Tuo tarpu IVestvillės anglių gjjų h. kuo|)ų ka(1 j()S |)alPlni.

Kunigas Skripka areštuoja sa
vo parapijonus.—Vyskupas na- 

grinėsiąs daromus prieš jį 
kaltinimus.

’ietuvią ūkininkų susirinkimas

kasyklos dirba po 3—4 dienas 
į savaitę. Vis dėlto, dar randa-

INFLUENZAIR 
GRIPAS

ją šią žinutę, susirašinėtų su 
, manim. Neapsileiskim kad ir 
• mažam burelyj būdami. Pada- 
I ry kini taip, idant kiekvienam

dar iki šiol tebcsiauČia visoje šaly
je atimdami tuksiančių tuksiančius 
žmonių be laiko.

Influenza ir gripas paprastai kan. 
kiną tuos žmones, kuriu organiz
mas yra nusilpnėjęs, nusiminę ir 
tuos, kurie kenčia nuo mažakraujy
stės, kurių kraujas yra nružteklinai 
tvirtas apsigynimui.

Todėl yra kiekvieno pareiga apsi
saugoti nuo influenzos sustiprinant 
savo organizmą, atitaisant savo kra
ują, padarant ji raudonu ir turtin. 
gu, atšviežinant visą sistemą varto
jant pagarsėjusi kimo atbudavoji-

Bašydami laiškus adresuoki
te:

D. (r. Justus
St. Joseph Furn. Co.
St. Josph, Mo.

pagalios nutarė “pasirokuoti ki 
taip“ su nepaklusnaisiais savo 
parapijonimis. Vasario 1 die
na jis išėmęs varantus prieš

linami pasikėsinimu ir sumuši
mu jo, kun. K. Skripkos.

ilgokas pasikalbėjimas apie 
tulus ūkio vedimo reikalus. 
Paskiu gražios mergaitės, sesers 
Onutė ir Mariutė Rakauskaitės, 
Vanilė ir Onutė Daunoraitės, 
Irena ir Viktutė Kiedaitės pui
kiai padeklamavo. Po to dai

navo ūkininkaičių choras —

WAUKEGAN, ILI

I.nisvamaniu prakalbos

Vii line L. Laisv. Federacijos 
9-ta kuopa buvo surengus pra
kalbas, kur kalbėjo paskilbusis

M.
Mockus. /

Reikia pasti bėti, kad Mockus

53

!

:*:.u

Atidarius susirinkimą pir
mas kalba A. Kiedis. Aiškina 
įpie reikalingumą liet, ūkinin
kų draugijos ir tt. Jo many
mu, lietuviai ūkininkai, gyve- 
’iantįs tarpe svetimtaučių nie
ku budu negal apsieit be savos 
irganizacijos. Po jo kalba J. 
ieribė ir K. Daunoras. Jie tai

Ūkininkų susirinkimas.

Susirinkime dalyvavo skaitlin
es būrelis lietuvių ūkininkų.

r^Mes turime 7 iš šių $135
Nendrės užpakaliu

Seklyčios Setų
Naujausias \V1lliam and Mary skičo, geriausio darbo, 
augštos rųšies apmušimas, damask arba $Q750 
šilko vėlom* apdanga, 3 šmotai už  w I

T

AS. ADOMAS A KABALAI SKAS SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabuėjęs pilvelis buvo. Disprn 

uja, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kimo, ii buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojan sau pagelbos. nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bei niekur negavau savo sveikatai pageltais.

Ret kada pareikalavau Sahitaras vaistų Rttteria, Kraujo valyto 
lo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Servai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebeoadė po krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnyko po užmušimui visų ligų, bėgiu 3 mėnesių išgerdavau k»» s» 
vaitč po buteli Sahitaras, Hitlerin, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos b nakties Dabar įaučiuoi 
smagiai ir esu linksmas ir 161)9 sykių dėkuoju Salutaras mylistu ge- 
radėjistei ir Ihikiu visiem savo draugam ir pažplamu in si tokiai* 
itm t ūmiomis paoįriu nuoširdi m i ln'v.ipliev* pįe Salulara.v.

profesijoj. .lis netik žodžiu, o 
ir paveikslu aiškina žmonėms j 
senovės prietarų prasmę ir jų

tSeša didelės naudos: verčia pro
tauti tuos užuitus ir duniiamus

PARTOGLORY
kuris atnaujįs visą jūsų kūną ir duos 
jums nadją kraujų, naujų stiprumų, 
labai paprastu budu, muilydami 
kraują, muskulus, nervus ir kaulus, 
tais elementais, kurių jie reikalau
ja ir kurių jums trūksta.

Neturite atidČlioti to svarbaus da
lyko, kadangi Influenza beldžiasi į musą žmonelius, kurie iki šiol 
kiekvieno duris, ir Jus galite pasi. | akini sekdavo savo dvasiškas 
rinkti, kaipo sekančiu aukų. Jys ga- V.1(|,)VUS. y geraj jis at|ik() 
ilėsitės neimdami Partoglory, kuo- , i
jūsų draugiško persergėjimo, pe
šios bonkos Partoglory kainuoja 
85,00. Viena bunka kainuoja $1.00.
Mes siusime jūsų užsakymų gerai 
užpakuotą, tų dienų, kuomet gausi, 
su pinigais siųskite tiesiai į
me jūsų laiškų, ir tiek pinigų kiek kaip jie sitengcsi \ iską
kainuoja. Visus savo užsakymus

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

P-LE DĖLĖ MACKAITfi

Tuo tarpu gi, kada kun. Ka- 
zimiiras Skripka “rokuosis“ su 
savo para pi jonimis, vyskupas

bose, sausio 21 <1.. aiškindamas nngi-inėli išneštuosius prieš jį 
apie Lietuvos valdžitj ir darbo' (Skripkų) kaltinimus. O jį kai- 
žmonių valdžių. Kaip veidrodyj tilla pjrnljIU|Sia p.lj Delč Mac-

• 4 a * 1 • _ 1 | f • _    T S

kaitė ir patįs parapijonįs. Pav., 
Detroit’o Nc<ws reporteriui ji

paglemžti į savo rankas, kaip 
broliavosi su svetimaisiais des
potais ir tt.

“Veik visi parapijos nariai 
žino, jogei mano kaltinimai y-

Penki Daiktai
Paskučiausi

Geros, gvaraniuoto vilnono ninierijog;
1 ikrai atsakantis darbas;
Pritaikytas drapanų gulėbmas;
Vėliausios ir gražinusios mados (styles) 
Gauti savo pinigų vertę.
Fainsln pripažįstat minėtus penkis Pasku-

skundimo korte, todėl, kadangi 
jis (taigi kunigas Kazimieras 
Skripka) man sakė, jogei aš 
busiu užlaikoma ir jis (kuni
gas Skripka) duosiąs man pi-
eigą.

D
2)
3)
4)
5) 
Jei ...... . 
čiuusius Daiktus, lai kreipkitės tiktai pas:

A. MAUSNER. Lietuvis Siuvėjas,
3239 So. flalBted St. Tel. Boulevard 9728 Chicago. III.
PASARGA: — Aš užlaikau didžiuusj sandeli užsieninių materijų 
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių sampelių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamą drapaną. Mano vieta būna atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedėliomis 9—12 rj to. Reikalui esant aš gabu 
pribūti į jūsų namus ar ofisą.

savo

lė Mackaitė, padariusi jam vie

.ių Ūkininkų Draugijos. Tik 
težinia kodėl pastarasis kalbė
tojas suntane varyt agitaciją, 
idant susirinkusieji susivieny 

ų su Šv. Antano Draugyste... 
uili būt, kad jo norai buvo la

bai geri. Bet čia kįla klausi- 
nas: kaipgi įvykint tą vienybę, 
jeigu vieni kalba tik apie baž
nyčios gerinimą, o kiti nor pa
derinti ir savo gyvenimą? Klau 
ujnas tečiaus liko “be pasek
mių.“ Tūliems tatai nepatiko 
:r jie apleido susirinkimą.

Po trumpo pasitarimo liku
sieji nutarė įsteigti Lietuvių 

Ūkininkų Draugiją ir išrinko 
viršininkus. Išrinkta sekami 

asmens: pirminink.—A. Kiedis, 
raštininku — J. Geribė; direk
toriais: T. Lapinas ir L. Mar- 

ktfekis; kasininku — J. Ar
lauskas.

Naujojon draugijon įstojo 
septyniolika narių: T. Žukienė, 
F. Girdžius, L. Markuckis, M. 
Jonės, M. Žukas, J. Arlauskas, 
T. Lapinas, J. Yotka, M. Melu-

są priekaištų pačiame Die- kaitienė, Jul. Kiedienė, J. Geri- 
į be, J. Zareckas, A. Kiedis ir J.

po kurio sekė ku- Kasper.
vo name“ Tai buvo pirmuti
nis “zalpas,” ]
nigo pašalinimas iš bažnyčios, 
kitaip sakant — riaušes.

be, J. Zareckas, A. Kiedis ir J.

kų Draugijos susirinkimas bus

Reumatismo VVorm’o

Kuo visas tas skandalas užsi- vasario 9 d. _  po pietų.
Visiems įstojusiems draugi

jon ir dalyvavusiems pirmame 
lietuvių ūkininkų susirinkime 

—J. Geribė.

Kazimieras Skripka, Dėlė Mac
kaitė ar parapijonįs, tai dar tu
rėsime progos pamatyti. —'X. | tariu širdingą ačių

Reumatiško ir Abe’no Skaudėjimo- Gyduolės
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus i 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos tik pei
CARL F. W0RM

3400 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačtą — $1.10.

PIIILADELPHIA, PA.

Nauja draugija.

šiomis dienomis netikėtai 
vyko į Philadelphiją, gerai 
nomasai artistas p. Vitkauskas. 
Pasinaudodami tąja proga, ir

at- 
ži-

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvio Gydytoja* ir 

Chirurgas
OHaga 109011 Sn Mii-hignn Avė
Rezidencija 10731 S. Michlgan 

Avė., Roseland, III.
Telefonai tas pats rezidencijai 

ir ofisui? Pntlmen 342.
Vai.; 0 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

( HFMK AI 
1707 So Halnle<i

219 S. Bearbom St. (Prieš pačtą).

INSTTTUTIONJ RivllrriM.s Pi.,( 
relephooe ('.anai (VII*

Gydoma visos aštrios ir chroniškos 
ligos vyrų ,moterų ir vaikų. Obstre- 
tiški, Gynecologiški ir operatyviški 
ligoniai priimami. Del gydymo yra 
naudojama medicina .hydrotherapi- 
ja, eleklrotherapija ir chirurgija.

St, Paurs Hospital
Mcdikališka ir Chirurgiška
828 W. 35th Place, Chicago.

Telephonė Drover 6060.
DR. .1. M. LII’SON, Administratorius

TT' ' —

Aš esmi speciali 
tas visų ligų 

Akių, Ausy, Nosies, Gerklės ir Plaučių 
Aklumas. Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali Imt prašu juta ii daugeh je atsilikimų K

niih mus mmio t/ebnmo.
Aš atitaisau kreivas akis be skMnsn»<» v»<-du 

gi <lv mu
l'rifuikmi nkinin*
Pasitarimas nemok a o ih*

W. M. LAWHON, M. D

DR. H. A. BROAD
Specialistas motery ligų ir generalis gydytojas
1362 Milwaukee avė., Chicago, UI.

Tel. Arinitage 32(19.
Valandos Po pietų 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedėliomis 10 iki

Pagal Instatymus. |
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted Street,

Pramogai ir laiko praleidi
mui jsigykite

Chicago, III

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, beparlyvi- 

i šką laikrašti; tik $1.00 metams. Tai- 
, pgi pirkite tikrų medų tiesiog nuo 
' i fanuos. Blekinė 5 svarų $1.85. Pri- 

! siųskite markę dėl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas”
Box 96, Hart, Michigan.

i,I <

Tel. Drover 6369

P. CONRADSAPNININKĄ 
kurs “išguldo visokius sap
nus, koki tik Žmonėms pri
sisapnuoti gali.**
Kaina: su apdarais 75c..; be 

apdarų, 50c.
(raunamas “NAUJIENŲ“ 

Knygyne, 1739 So. I laistei 
St.. Chicago. III.

Fotografisaa .
Mes traukiam

mis ir vakarai!1 
.launavedžjam' 

duodame kuopų 
klausias dova 
nas. Darbą ai 
liekam gerai i* 
pigiai.
313(1 S. Hnhted 
SI., šalę Mildo* 
teatro

Dr.W.Yuszkiewicz
AKIŲ. GYDYTOJAS

Kas turite 
skaudančlas 
akis, ašaro
jančias ar ga
lvos skaudėji

mų, ateikite pas mane. Talp
iau ir kilos visokios ligos iš
gydomos per mane.

1107 Milwaukee Avė.
Valandos nuo 9 iš ryto iki 9 

vakare. Nedaliomis nuo 9 iki 
4 po pietų.

Į 0r. M T. STRIKOL
Lietuvis

Gydytojas ir Chirurgas
1757 W. 47 St. Chicago, III.

Ofiso Tel. Boulevard 160

hh
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1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1506

Meujienos eina kasdien, išskiriant 
n&dėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Ui — Telefonas: Canal 1506.

Ušalaakomojl Kalwai
f *Ulca.f oje- -paėtu:

Melams ............................ 66.M
Pusei meto ............................ 3.50
Trims mėnesiams............ .. 1.85
I'vieni uičnesiam ................. 1.45
Vienam mėnesiui....................76

Ctacagoje— per nešiotojus:
Viena kopija........................... 02
Savaitei .............................................12
Mėnesiui.................................. 60

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
t*j«ėtu:

Melams ............   35.06
Pusei meto ........................ 3.00
trims mėnesiams ............. 1.65
Dviem mėnesiam ........ 1.25 
Vienam mėnesiui ................... 65

Visur kitur užsieniuos* .... 6.00 
Pinigus reikta siųsti Pačto Mooe> 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Asmeullkai Redaktorių matyt gall- 
i i tib. nuo 5 iki 5:30 vaJ. vak.

teisman. Bet jis to nedarė. Kaip apie jas tyrinėjimą.
veik tas prokuratūros valdiniu- Į Bet augščiaus paduotieji iš
kas pakankamai savo asmenį iŠ- trauka parodo, kokios rųšies y- 
garsino spaudoj, dalykas buvo ra tasai skundas ant lietuvių 
užmesta. Bylos jis niekados nė socialistų dienraščio.
nepradėjo. Tadu VVashingtono
Spaudos Kliubas ėmėsi dalyką sios nuovokos 
tyrinėti.

I iš vienos pusės ir iš antros, i 
klausinėjo skundikus ir skimd- skia

Visi, kurie turi bent mažiau- 
......................... apie “Naujie- 

Pasišaukė liudininkų nas,” žino, kad cituotieji toje 
Lš-, ištraukoje žodžiai visai neišrei- 

‘iių” pakraipos. 
“Naujienos” niekuomet nėra 
skaičiusios save “bolševikišku” 
arba “extra-bolševikišku” lai-

žiainąjį, žodžiu išnagrinėjo vi
sa iš pat pamatų. Ir skundžia
masis buvo visiškai išteisintas.

NAUJIENOS, Chicago, 
imaim.________nji^a

Socializmo Mokslo Skyrius

Trtte translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., Feb. 8, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Smerkia 
skundikus.

i*, antgalviu “Slanderous Pil

ie Officials”, vas. 6, rašo: 
“Turėtų būt surasta kokių

nių privatiniems piliečiams, ku
riuos oficialiai valdininkai sava 
ranka apkaltina dėl prasižengi
mų. o betgi neduoda jiems pro
gos stoti teisman ir išrodyti sa
vo nekaltumą.

“štai vienas džentt Imonas, 
vardu Stevenson, ineina S. Val
stijų seliato komisijon, pristato,

stijų armijos generalio štabo 
šnipinėjimo skyrių, perskaito su

lieči^ vardų ir kiekvieną tame 
sąraše kaltina padėjus Suv. Val
stijų priešams karės metu. Tie

po visus Suv. Valstijų miestus 
ir kaimelius. Išvardytieji as
mens tuo būdu paskilbsla kaipo 
šalies išdavikai. Kodėl jie ša
lies išdavikai? Delio, kad taip 
pasakė koks tai žmogus, saką
sis reprezentuojąs karinio šni
pą vi mo skyrių. Bet ar jie bu
vo kada-nors pašaukti tieson? 
Ar jie buvo kada-nors teismo 
pasmerkti? Ar buvo kada nors 
teismo pripažinti kaltais? Vi
sai ne. Juos tik įskundė. Bet £
jiems niekados nebuvo duota 
progos stoti akis į akį su savo 
skundikais, ir prieš prisaikinlų- 
jų teismą išrodyti savo nekalty
bę, o skundiko neteisybę, žodžiu 
sakant, jie neturėjo savo pusėj 
įstatymų. Visa, ką jie susilau-

oficialiam valdininkui, niekas 
nieko neg ai padaryti, savavališ
kai apžagė jų asmenis.

“šitoks sportas, taip saugus 
medžiotojui, bet laip pavojin
gas medžiojamam, pasidarė per
daug jau paprastas apsireiški-

Kaipo pavyzdį iokio valdinin-

“Praeituis metais buvo

Jis pasirodė visai nekaltas. Bet. kraščiu; taigi skundikas, kuris 
' perstatė valdžiai musų dienraš
tį, kaipo *‘extra-bolševikų” or
ganą, padarė klastą. Ir štai ko
kiu būdu:

Lapkričio 22 d. dienraštyje 
tapo išspausdinta vieno bendra
darbio, Gvaizdiko, satyriškas 
feljetonėlis, antgalviu “Sukrus
kim, Draugai!” Jame pajuokia
ma “extra-bolševikai,” užsipul- 
dinėjusieji ant “Naujienų” ir 
buvusiojo tuo laiku jų redak
toriaus. Feljetonėlyje sakoma:

“Šalin inteligentai! Mes ir 
be jųsų apsieisime. Griūna 
karūnuoti carai, kaizeriai, 
karaliai ir valdonai. Tegul ei
na kur į pelkes ir musų 
dovai inteligentai! 
“Sukruskim, draugai!

“Mes, extra-bolševikai, 
soliuliškai nieko nepralaiinc- 
sime, kaip tik retežius, su ku-

padaryta, viešoji nuoskauda jo 
asmeniui ir jo profesinei garbei 
pasiliko ir tebcpa&ilicka. Tai 
yra nedora.. . Oficialis valdiniu 
kas, kurs daro šitokių kaltini
mų ir nepaduota teismui tar
dyti, yra patentsotas šmeižikas, 
ir jo patentas turėtų būt iš jo 
a t imas.”

Straipsnis užbaigiama pagei
davimu, kad būtinai reikėtų su
rasti priemonių, kaip nuo to ne 
kalti žmonės galėtų apsiginti. 
Sako:

“Žmogus, kurs galėtų suras
ti vaistą nuo to pikta ir kurs 
tuos charakterio užmušėjus ga
lėtų atiduoti visuomenės ]>anie- 
kai ir asmeniškam nubaudimui, 
butų didelis musų laikų visuo
menės geradarys.”

Dalykai mums perdaug ge
rai žinomi. Žinome ir tai, kad 
tie patįs organai, kurie laukia 
“geradarių” nekaltiems žmo
nėms nuo skundikų savavalius 
apsaugoti, nemaža prisidėjo prie 
tų skundikų — oficialių ir ne
oficialių — išauklėjimo.

uždavinys butų rinkti reikiamas 
informacijas ir duot naudingus 
patarimus.

Bet į klausimų: Ar ukiu gali
mu apsidraust ateitį? — atsaky
siu šitokiu pavyzdžiu. Musų 
apielinkėj ūkininkai didžiumoj 
ateiviai — vokiečiai ir švedai. 
Kad paklausi, kaip senai jie pra
dėjo ūkininkaut, atsako: 20-25 
30 im lų kaip atvykęs iš Euro
pos; dirbęs kurj-nekurį laiką 
pas ūkininkus kaipo samdinin
kas, paskui pradėjęs savaran
kiai ūkininkauti, ir ukininkau- 
ją«-

Dabar tie ūkininkai turi po 
80 1OO 120 akrų ūkius, ir tai 
nuosavus, išmokėtus. Jų tur
tas siekia tuksiančius dolerių. 
Jiems patiems nebereik sunkiai 
dirbti: ūkius apdirba jų vaikai, 
arba kai-kurie, ūkį išnuomoja 
kitems, patįs gyvena mesteliuo- 
se.

Taigi, jie save, savo ateitį ap
sidraudė. Senatvės sulaukę gy
vena sau ramiai ir vargas jų 
nespaudžia.

Utopinis Socializmas.
Tos teorijos, kurias skelbia šių dienų socialistai 

vadinasi “moksliniu socializmu” atskyrimui jų 
nuo tų socializmo teorijų, kurios buvo skelbia
mos iki Markso ir Engelso laiko, ir kurias mes 
šiandie vadiname “utopiniu socializmu”.

Klaidinga tečiaus butų manyti, kad tasai “ulo- 
panis sociali^mas”neturėjo nieko bendra su mo
kslu. .Jisai susidėjo iš tam tikrų teorijų, o teo
rija juk yra mėginimas moksliškai išaiškinti ko- 
kius-nors dalykus. Tų teorijų skelbėjai dagi bu
vo labai stambus mokslininkai savo laiku; jie 
matė daug giliau ir plačiau, negu paprastieji mo
kslo atstovai.

Bell' “utopiniam socializmui” truko kažkurių 
labai stambių dalykų, be kurių jisai negalėjo tu
rėt tvirto pamato*

Stambiausios “utopininkų” ydos buvo filosofi
jos srityje aplamai ir istorijos aiškinimo srityje

va-

be atlaidos jie kauksi ir kau
ksi mums i galvas: Mokinki- 
tes, mokinkitės, skaitykite 
knygas tokias, skaitykite kny-

Chicagoj eina savaitinis lai
kraštis vardu “The Unionist.” 
Jį redaguoja VVilIiam Caslle- 
man. Laikraščio vardas turėtų 
pareikšti, kad tai yra osganizuo 
tų darbininkų organas- Ištikrų 
jų gi jis yra privačių žmonių 
leidžiamas darbininkams klai
dinti, kad patarnavus jų išnau
dotojų interesams stambiųjų 
('.bieagos kapitalistų korporaci
jų.
Truc translation filed wi<h the pnst- 
masler at Chicago, III., Feb. 8, 1919 
as reąiiired by the act of Oct. 6, 1917

Judošiškas skundas ant 
“Naujienų”.

v

Vakar “Keleivio” redaktorius, 
drg. St. Michclsonas prisiuntė 
“Naujienoms’* iškarpą iš vieno 
Bostono anglų laikraščio ‘The

Toje iškarpoje išspausdinta 
specialė telegrama iš VVashiiig-t 
lon’o, kurioje pasakojama, kad 
valdžia pradėjusi uoliai sekti 
naujus prie.švaldiškos propagan
dos apsireiškimus, pasirodžiu
sius Amerikoje po musių per
traukos įvykinimo. Vienas

čio korespodenlas, kad buk jis 
esąs vokiečiu šalininkas ir rė- 
męs vokiečių pusę. Kaltino jį 
dėl tokios piktadarybės vienas 
Ne\v Yorko prokuratūros valdi
ninkas. šimtai tuksiančiu žino- v 
nių pallikėjo tuo ir laike tą ko- 
respodentą kaipo laikraštinį ša
lies išdaviką. Bet kaip jis buvo 
apkaltintas? Ogi paprastame 
to valdininko inlervie\v su spau
dos atstovais- Laikraštininkai ingtono 
priėmė lai kaipo girą pinigą, skundui jos 
manydami, jog prokuratūros “pavojingų” laikraščių surašą 
valdininkas luojaus atiduos jį ir specialė senato komisija daro kią-nors

prirengęs apie tai smulkų ra

portą ir nurodęs, kad los pra
gaištingos propagandos tikslams 
esanti labai plačiai vartojama 
svetimtaučių kalbomis leidžia
moji Su v. Valstijose spauda.

Raporto autorius įvardija ir 
keletą svetimtaučių laikraščių, 
pasižymėjusių tos propagandos 
varymu. Tarpe jų paduodama 
ir “Naujienos.” štai kas apie 
jas askoma:

“A Lithuanian daily, pub- 
lished in Chicago, called Na
ujienos, of Nov. 26, said: 
,Lel’s slir up, friends, \ve ex- 
Ira Bolsheviki, absolutely tose 
nothing except the chains 
yvitli \vliich conlimiously llicy 
kuock at our heads. Learn! 
Learn!!”

Taigi “Naujienos” yra įskų
stos jau ne tiktai Cbicagos val
džios atstovams, bet ir Wasb- 

valdžiai, ir ačiū tam 
tapo įtrauktos į 

laikraščių

“Be reikalo jus, ponai, var
gstate, be reikalo mokyklas 
steigiate ir kitus galus išmis- 
liojatc...

jienų” skundikas paėmė keletą 
sakinių, praleisdamas tuos 
žodžius, iš kurių butų aiškiai 
matyt, kad lai yra satyra, —ir, 
jais pasiremdamas, sufabrikavo 
savo “donosą.” O kad sun
kiau butų susekti jo knistą, ji-
sai padavė neteisingą dalą to 
“Naujienų” numerio, iš kurio 
išrašyta “citata.” “Naujienų” 
bendradarbio žodžius, kuriuose 
pašiepiama “exlra-bolševikai,” 
tas skundikas pavertė pritarimu

došiško besąžiniškumo man dar

ninic.
“Naujienos,” aš manau, pasi

rūpins patirti, kas yra tie be 
gėdos ir be sąžinės sutvėrimai, 
kurie stengiasi pakenkti joms, 
apgaudinėdami šalies valdžią.

Cbicagos lietuvių socialistų 
dienraštis tur-but yra nemaža 
rūpesčių atnešęs darbininkiško 
judėjimo priešams, kad jie grie
biasi net tokių įrankių kovai su 
juo. P. Grigaitis.

Ūkininkų Balsai.
AR NAUDINGA LIETUVIAMS 
IMTIES ŪKININKAVIMO.

Atsilankius miestan, kur lik 
susitinki su lietuviais ir pradedi 
kalbėt apie žemės ūkį, gauni 
daugybę klausimų apie ūkio da
lykus, kaip ve:

Kur geriau įsigyt ūkis?
Kiek pinigų reikėtų turėt lo-

kad pradėjus ūkininkaut?
Ar tikiu galima ap,sidrausl a-

. Kurie-nekurie klausia patari
mų laiškais.

Suprantamas dalykas, kad no 
rint atsakinėt į panašius klausi
mus pareiktų daug laiko ir vie
los laikraštyj, ir vis tik tie pa
tarimai neturėtų didelės verčios, 
dėlto kad įvairiose apielinkėse 
yra skirtingos ūkininkavimo są
lygos. Kad panašius klausimus 
išrišus, lietuviai turėtų, turėt ko-

organizaciją, kurios ihc pasaulyje, negu mes iki šiol butų gera, kad visos LDLD.

tojus lietuvių darbininkų, atvy
kusių iš Lietuvos 20—25—30 
melų atgal ir vis tebedirbančių 
rūkstančiuose miestų fabrikuo
se ir šiaip įvairiose dirbtuvėse? 
Aiškinti nereikia. Jie patįs 
geriausiai žino. '

Todėl sakau: Žemė niekados 
nėra perbrangu pirkti- Ji vi

suomet atsimokės. Reikia lik 
gero noro ir pasiryžimo. Nesi
bijo! sunkesnio pradžios darbo- 
Jeigu tik ūkininkas nebus ap
sileidęs, bet! rūpinsis suprasti, 
kaip iš savo ūkio traukt nau
dos, kaip palaikyt pastovų dir
vos našumą, jo ateitis aprūpin
ta ir jis gyvena nepriklausomas 
nuo jokių bosų. — M. Karpis.

Tnic translnHon filed \vitb the pnst- 
master at Chicago, III., Feb. 8, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917
Atsišaukimas į Chiiagoje ir ki
tuose miestuose gyvenančius 
I'rusu lietuvius ir lietuvius 

protestonus.

Garbus draugai ir drauges 
lietuviai protus tonai! Atsimin
kit savo tėvynės, savo brolių 
ir draugų, kurie dabartinei ka
rti siaučiant nukentėjo. Vieni 
musų broliai pražuvo karės 
laukuose, kili badu, maru ir 

kitose nelaimužėse užbaigė sa
vo gyvenimą. O kurie ir paliko 
gyvi kenčia didelį vargą ir gy-

ką jie, taip daug nu-

Jie buvo priversti pa 
gyvastį ir žudyti viens 

kitą už svetimus ponus; už tų 
ponų garbę ir už jų reikalus. 
O dabar tiems ponams karę

Visai ne!

Musų seserįs ir broliai

limų — lenkų arba rusų ran
kas. Ar tai mes neturėtume 
priduoti jiems savo ranką ir 
kiek galėdami pagelbos suteik
ti jų vargingame padėjime?

Bet čionai eina reikalas ne- 
vien apie pagelbos suteikimą. 
Jeigu kilos tautos čekai, slova
kai, finai ir kiti nori atgauti, 
ir tikrai gaus, laisvę ir neprik
lausomybę, kaipgi mes lietu

viai neturėtume taipjau rūpin
tis už savo brangios tėvynės 

laisvę? Kodėl mes miegame po 
senovei kada visi musų kaimy
nai. gina savo liesas?

Taigi ir mes lietuviai liute
ronai, atsiminkime savo praei 
tų laikų, kaip mes vargingai e- 
same gyvenę nešdami svetimą 
jungą. Dabar yra ir mums ge
ra proga pasitaisyti ateičiai ge
resnį gyvenimą. Ateičiai savo
tėvų žemę ir savo liesas mesijo savo komitetą, idant jis at
laisvinus galėsime gyventi šia- liktų prirengiamąjį darbą.

Pe reitą kartą jau buvo nurodyta* kad buvusie
ji pirma Markso socialistai manė, jogei žmones 
galį pagal savo norą perkeisti visuomenės tvarką 
Jeigu visuomenės tvarka yra bloga, tai, jų supra
timu, tiktai todėl, kad žmones nežino kokia ji 
privalo Imti. .Jeigu atsirastų kas jiems išaiškintų 
esančios tvarkos blogumą ir parodytų, kaip ga
lima ją padaryti geresne, tai žmonės bematant 
pasiliuosuotų nuo tų vargų, kuriuos jie dabar 
kenčia, ačiū netikusiai visuomenės tvarkai.

Visas istorijos bėgis, vadinasi, pagal tą prota
vimą priklauso nuo aklo atsitikimo. Jeigu už
gimė dideles išminties asmuo, kuris gali parodyti 
žmonijai kelią į geresnį gyvenimą, tai gerai; o jei
gu tokio genialiu galvočiaus nėra, lai žmonijai 
tenka skursti ir vargti.

šitokia pažvalga i istoriją atmeta istoriją, kai
po evoliucijos (plėtojimosi) eigą. Kas jos lai
kosi, tam žmonijos praeJlis turi išrodyti bereika
lingu ir betiksliu klaidžiojimu Tuomet ir tas 
praeities tyrinėjimas neturi jokios prasmės,— 
negut tiktai tą, kad jisai gali suteikti pavyzdžių, 
rodančių, kaip žmonės turi vargti, kada nėra kas 
pamikina juos gerai gyventi. Reiškia, tokia pa
žvalga į istoriją daro negalimu daiktu patį istori
jos mokslą, ir lodei ji yra nemoksliška.

“Utopinio socializmo” skelbėjai tad manė, kad 
žmonijos gyvenimo pagerinimas priklauso nuo 
išradimo gero pieno, pagal kurį galėtų bul su
tvarkyta visuomenė. Ir jie kiekvienas skaitė sa
ve tokio gero pieno išradėjais. Laimingos-gi vi
suomenes tvarkos pienas šiandie jyapraslai vadi
nasi “utopija” nuo vardo to veikalo, kurį 16-aine 
šimtmetyje patašė garsusis Anglijos valstybės 
vyras Thomas More (1478 -1535).

Kartą sugalvojęs pieną pavyzdingam visuome
nės sutvarkymui, jo autorius stengdavosi jį išdė
styti apšviestiems žmonėms, ir ypatingai užinte- 
resuot juo turtingus ir galingus asmenis, kurių 
pagalba jisai tikėdavosi jį įvykinti, šitos pastan
gos tečiaus neduodavo jokių pasekmių; ir nega
lėdavo duoti, nes asmenims, į kuriuos “utopinin- 
kai” kreipdavosi, buvo naudinga blogos visuome
nės tvarkos palaikymas, o ne naikinimas. “Uto- 
pininkų” įsivaizdinimas, kad jie galį patraukti į 
savo pusę viešpataujančiųjų klesų atstovus, prie
štaravo tai, jau XVIII šimtmetyje atrastai, tiesai, 
kad žmogus yra savo gyvenimo aplinkybių vai
sius. Taigi tasai įsivaizdinimas irgi buvo prie
šingas mokslui.

Vienok “utopininkų” veikimo neišsemia šitie 
dalykai. Jeigu jie nebūtų įstengę nieko sugalvot, 
kaip tiktai keletą “receptų” nuo visuomenės ligų, 
ir jeigu visi jų darbai butų susidėję tiktai iš bergž 
džių mėginimų įpiršti tuos “receptus” dideliems

vargai, — lai šiandie niekas ir neminėtų jų var
dų. Bet tie “ulopininkai,” pirma negu priėjo prie 
minties daryt geresnį visuomenės tvarkos pieną, 
ištyrė ir nupiešė esančiosios visuomenės ydas, 
šituo savo darbu jie be galo daug prisidėjo prie 
dabartinės visuomenes santykių supratimo. Di
delis “utopinių” socialistų nuopelnas yra jų kri
tika dabartinės visuomenės.

Trįs didžiausieji “utopinio socializmo” atsto
vai, Saint-Simon, Fourrier ir ()wen, savo raštais 
atidengė pačias visuomenės blogumų šaknis ir tuo 
prirengė pamatą moksliškam jų išaiškinimui.

.Jisai buvo duotas tada, kada Marksas su En
gelsu sutvėrė naują istorijos filosofiją.

Pirma tečiaus negu ėmus išdėstinė-li tą filosofi
ją, mes turėsime trumpai susipažinti su filosofi
nėmis pažvalgomis, viešpatavusiomis pirmiaus.

nereikia mums jų! Dabar 
neprjvaloine nei 1 e n k ų,

esaine lietuviai, ir tik vie-

gyvenome vergaudami kitiems 
ir būdami jų pavaldiniais. Da
bar 
mes 
nei 
Mes
nal lietuviai. O kaipo lietuviai, 
im s, Prūsų lietuviai, ir aplamai 
visi lietuviai, turime kovoti už 
savo tėvynes Lietuvos laisvę 
kaip galima visomis pa j jėgo

mis, iki paskutinio kraujo lašo. 
Tokiu bildu mes atgausime sa
vo liesas ir džiaugsimės atga-

Noredami tą viską nuveikti 
mes neturime būti taip paskli
dę kaip ikišiol. Mes turime visi 
sueiti krūvon ir bendrai dirb
ti, bendrai mokinties; tada lik 
atsieksime savo liksią ir tik ta
da lietuvių tauta gaus vardą 

pasaulyje. Delio, ir tai vienat 
dėl to, yra Chicagos Prūsų Lie-[ 
tuvių Komitetas parengęs pra-

kuopos gyvuojančios Comiec- 
licut valtijoj, pasvarstytų šį 
musų sumanymą busimuose 

savo susirinkimuose ir praneš-' 
tų jų pasekmes LDLD. 28 kp. 
sekretoriui, d. J. Švinkimui, 83

So. Leonard Uįt.,, Waterbiiry, 
Conn. Draugai! Connecticut 
valstijoj būtinai turi įsisteigi 
LDLD. rajonas. Tik tuomet 

mes galėsime varyt pasekmin
gą organizavimo ir minių švie
timo darbą. Taigi — sukrus- 
kime!

Komitetas: Org. P. Motiečius, 
Seki. J. Svinkunas.
Ižd. J. V. Kemėšis.

Buk Sveika

Thedford’s

Nepavelyk iŠ nesuvir
škinto maisto nuodams 
susirinkt į savo žarnas, 
kurie esti jsinėrę į jųsų 
systemą. Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kitų bėdų paseks. Lai
kyk savo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kilų daro, imant retkar
čiais po dožą seną, atsa
kančių, iš daržovių šei
mynišką kepenų gyduo-

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliSkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3123 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn St.

1111-13 linity Bldg.
Tel. Central 4«11

Black-Draught

dieną š. m. Prie prakalbų bus 
koncertas, balius ir kili pasi
linksminimai, kurie, tikime, y- 
pač musų jaunuomenę, pilnai už 
į*ane<lin.s. "Lodei, kaipo I'rn-sij 

Lietuvių Komiteto narys, šir
dingai raginu ir kviečiu, ypa
čiai Prūsų lietuvius ir lietuvius 
pratęstomis skaitlingai atsilan
kyti. Butų gerai, kad Prūsų 
lietuviai ir iš kilų miestų at
keliautų ir gautų progą persi
tikrinti ką mes Chicagos Prū
sų lietuviai veikiame.

G. M. Bendik.

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar farmą? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti al»straktus?

Kreipkites prieA. PETRATIS i
CENTRAL MANUFAGTURIN6 

DISTRICT BANK
1112 W. 351h SI. Tel. Drover 6310 

Chicago, III.
Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po pietą • vakarais seredo- 
mis ir sukatomis nuo 6 iki 8 vai.

Mrs. W. F. Picklc iš 
Rising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- 
ford’o Black-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo I 

, lę. Mano vyro molina 
negalėdavo imt Calomcl. j 
nes tas būdavo perstip- 
rus jai, lodei ji varto- B" 
davo Black-Draught, Tj 
kaipo švelnų, vidurius BL 
liuosuojantj ir kepenas H? 
reguliuojantį... Mes var- W 
tojame ji šeimynoje ir bjg 
tikime, kad ji yra ge- M 
riausi kepenims .pana- ■ 
ryla gyduolė.” Mėgink įp. lleikalsu ik tikro- Thedforcro 25c už k re- butę. E-75 ■

Chicago, HE

Į LDLD. kuopas Con 
neetieut valstijoje.

WATERBURY, CONN.
LDLD. 28-loji kuopa savo su
sirinkime, vasario 2 dieną, tarp 
kita pakėlė klausimą apie įs
teigimą LDLD. rajono Connec- 
licul valstijoj. Pasitarus priei
ta prie išvedimo, būtent kad y-

joną. 'Tatai 28-la kuopa įgalio-

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Salk SL
Telephonc Central 6390 

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephonc Central 6990

Milda Teatras
VODEVILIUS Iii ?AVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina.
Pancdėljj, Ketverge ir Su bato] 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10
Prie šių k ainy prt^znitema ir 

f c ir 2c ks rinkos -n n k esi Įa
4 DIDEl.1 AKTAI aASDIĖN 
HAl.STibfll i- '2-ta 'MTtfiS

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison «t.
Saite 600—612

Phone liaymarket 2563
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Phone Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedčldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.
.y—Kr.. ■ ........... «

.Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš 137 So. LaSalle Street
j Room 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephonc Franklin 4819 

Hezedencijos Tel. Garficld 617

Liberty Bondsus 
dalj išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Erne! and Co., 740 W. Madison si., 
kampas st.. kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augsi as, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki l.
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J. Mikuckis.

Užeik.
žvaigžde, kuri jaunystėj mano
Spindėjai man graži, jauna, 
Užeik virš juodo okeano! 
Užeik, svajojimo pilna!

Užeik, ir pamatysi, miela, 
Kaip prislėgė vargai mane, 
Kaip persimainė mano siela 
Ir aš visai ne tas, oi, ne!

Užeik! Ncjau-gi tu nemyli?
Beprotiškai tave myliu!

Mes pastatysim šičia pilį 
Vien iš svajojimu gilių...

jie niurnose sėdi... Bet dainuok, 
paukŠtuži! Giedok kainų krū
muose — plačiai ir linksniai!

Miestų užgulęs juodas, lyg 
naktis, rūkas. Nieko nesimato. 
Bet kurnors toli girdėtis balsas 
“U-u-u”... Girdžiu per juodus 
rukus — lyg kad kas mane gą- 
zdintų... žiūriu į rūkų... Šen 
ir ten per miglas matylis aug- 
šti miesto bokštai, neaiškiai ky
šo augšti raudoni dirbtuvių ka
minai. Matos, kas arčiausia. 
Visa kas toliau, laikė tamsoje 
paslėpęs juodasai rūkas. Get
rai įsižiūrėjęs į miglas, kai kur 
dar pamačiau vienų-kitų taniso 
ką strypelį. Vis tai buvo dirb
tuvių kaminai. Žiūriu ir abe
joju, ar matau juos, ar ne.

Miglose toli virš miesto, ką 
tik pažymus baltas rūmas... Jis 
pdširodė, ir vėl išnyko, ir vėl 
pasirodė...

Tai buvo tik sapnas! Atsikė-
Užeik! Tu gesti 
Skubiai slepies už 
O man tenai kaži-kas 
Gal būt viltis?..

tamsumoje, 
debesų...

moja —
Sunku... tamsu...

lęs iš lovos nieko neradau, vi
sur buvo tyku ir ramu...

—Seiniškis.

BE VILTIES
Mane kaip kuomet apkabina 
Mažytė palaimos dalis.
O bet ant tiek nenuramina, 
Kad neliūdėtų man širdis.

Tik retkarčiais... tik kaip kada... 
Pripuolamai — tik valandoms... 
Ir vėl man budis liūdna, 
Ir vėl lenku vargų bangoms...

Ir nuolat, dienų iš dienos, 
Iriuos nepalaimų banga; 
Žvalgaus žvaigždelės mylimos,- 
Jų dengianti mirties anga...
20 IX 18 Kovas.

Miestą apleidus
Mano siela ir akįs jieškojo 

gyvos gamtos, norėjo rasti žalę 
žolelę, jaunus medžių lapus, 
girdėti paukštelių dainas'ir jau
sti, kai dvelkia malonus pava
sario vėjalis. Aplinkui matėsi 
vien augšti, durnais surukę mu
rai. Visomis pusėmis jie tiesia 
linija tęstas toli-toli ir kažin kur 
dingo juodame kaip nakties rū
ke.

Aš jaučiau, kad aplinkui ma
ne vien šalti—juodi rukai. Ma
no širdis kalbėjo, myliu didelę

miestų platybę! Bet čionai ne
maloniu man buvo.

Šisai miestas mane spaudė.
Išėjau iš jo.

Užlipau į augsią kalnų ir 
prieš mano akis išsitęsė siaura 
miesto juosta, toliau matėsi 
juodas lyg naktis rūkas... Štai 
matosi žolė, išprogusieji med
žiai. Visur jauku, maloni ga
mta! Čia ir paukšteliai links
mai gieda... Rodos netikiu, bet 
girdžiu ir pažįstu: malonų la
kštingalų balsų! Iš kažin kur, iš 
toli-toli jis girdisi...

Kaip smagiai lakštingalas 
čiulba. Taip jauku ant kalno 
girdint jo dainas.... Čiulbėk pati 
kšteli!

Juodas kaip naktis rūkas, vi
sur tamsu. Kų-tik prasimušė 
per jį traukinio švilpesys, tik 
-kų girdėti....,. ............... ..........

Pakalnėje matosi murai. Jie 
laikė žmones atskyrę nuo pava
sario grožybių. Niekas nematė 
nė jaunutės žalios žolelės, nė 
pasipuošusių medžių, kurie šne 
kasi viens su kilu šlamėdami 
lapais. Lakštingalas malonio
mis savo dainomis nedrįsta per 
skirti rūsčių mūrų. LakŠtinga- 
le tavęs žmonės negirdi! Juk

Vaidonis.
PROLETARIATO 
PSYCHOLOGIJA.

Laikykite Pinigus Tvirtame, Iš
bandytame Valstijiniame Banke

ANT BRIDGEPORTO

CENTRAL MANUFACTURINO
DISTRICT BANK

A STATE BANK
1112 W. 35th Street (3 blokai nuo Halsted St.) Chicago

kuriame Suvienytų Valstijų Valdžia laiko pinigus 
. TURTAS $5,000,000.00

Wm. N. Jarnagin, 
Prezidentas

A STATE BANK

H. E. 1‘oronto.
Vice.Prezidentas

John W. Gorby, 
Vice-Prezidentas

Fra n k L Webb, 
Kasininkas

J. R. Rolley, 
Pag. Kasininkas

F. C. Hoebel,
Pag. Kasininkas

S. L. Fabijonas,
Liet. Skyr. Vedėjas

A. Petratis, 
Kcal Estate ir Insura
nce Skyriaus Vedėjas

Nors nebuvo pavojaus, vienok daug žmonių laike karės bi
jojo laikyti savo pinigus ant knygutės banke ir labai tankiai 
kavojo nesaugiose vielose. Titonii Iro lijo procentus ir buvo 
pavojuje prarasti pinigus.

KARĖ PASIBAIGĖ
Pradėkite dėti arba perkelkite savo pinigus į ši A VISIŠKAI 

SAUGIĄ VALSTYBINĘ RANKA- Moka 3% procentą. 
Pinigus (sumą) IŠMOKA ANT PAREIKALAVIMO.

Pas mus rasite mandagų patarnavimų ir rūpestingų atliki
mų dalykų. VALANDOS: Nuo 0 ryto iki 3 po pietų kasdiena. 
Sudaloj nuo 0 ryto iki 1 po pietų. VAKARAIS, Seredomis 
ir Sukatomis nuo 6 iki 8 vai.

( Sulig P. Ginto).

Padėsime su paprastais jau
smais girsle, pajautimu, sko
niu etc. Psychologai juos skai
to esant žemesnes rųšies jaus
mais. Bet ekonominiame gy
venime jie luiną kuosvarbiau- 
sia rolę. Visi žino, kad “augš- 
tesniais dalykais” žmogus gali 
inleresuoties ir juosna įsigilin
ti tik tuomet, kada yra paten
kinti tie “žemesnės rųšies” jau
smai. O jų patenkinimui rei
kalinga žmoniškų materialių 
sąlygų: ap$rengimc(, maisto, 
namų etc. Įsigijimas tų sąly
gų vadinasi kova už būvį, ki
taip kova už išlaikymų žmo
gaus gyvybės.

Buržuazija nepalyginamai 
mažiau rūpinasi tais dalykais. 
Apsirengimo, malinto ir namų 
jai įvalcs.. Tuo tarpu gi darbi
ninkas visų savo anižį privalo 
rupinties; “kas bus rytoj? Kur 
gausiu darbo? kur gyvensiu 
ir ką valgysiu?” Ir neveizint to, 
neveizint kuodidžiausių darbi
ninko pastangų, retas jų aprū
pina save ir savo šeimynų žmo
niškai. Darbininkas visuomet 
pusbadis, neapsirengęs ir pri
verstas gyventi tvankiame ne
sveikame bute.

Tatai, kada nėra patenkinti 
tie “žemesnės rųšies” jausmai, 
kada darbininkas neturi žmonis 
kų materjalių sąlygų, interc- 
suoties tais “augštesniais daly
kais” jisai negali. Badas, nuo
vargis, kančios, alkis — vienin
teliai jo draugai. — Nuo to, 
koks yra žmogaud gyvenimas 
daug priklauso ir jo tempera
mentas. Jeigu žmogus kenčia, 
jis negali būt smagus, negali 
linksmai šypsoties ir kalbėli a- 
pic teatrų, balių ar kita kokių 
sueigų. Tai aišku, kaip diena. 
O tų kentėjimų darbininkas 
turi kuodaugiausia. 

• "* • •
Kas buvo pasakyta apie dar

bininko “žemesnes rųšies” jaus 
į mus, ta patį butų galima pasa
kyt ir apie jo meiles jausmą. 
Meilės jausmas tečiaus yra dau
giau komplikuotas negu alkis, 
baime etc. 'lodei reikėtų klau
sti: ar klesinis darbininko pa
dėjimus daro kokių nors įtek
mę į jo meilės jausmus? Atsa
kydami tvirtinamai mes te
čiaus pabrėšime, kad proletari
ato kokybe šiandie dar yra la
bai įvairi - ir apšvietus laip
sniu ir ekonominėmlis apysto- 
vomis. Todėl duoti aiškų šito 
apsklcnibimą butų sunku, Ten
kinsimas lik tuo užreiškimu, 
būtent, kad susipratusiųjų, ap

šviesiu dailininku jaunuolių 
meile šiandie, yra daugiau ne
gu lytimų geidulių patenkiu/l-

mas.

Dorinis jausmas yra vienas 
painiausiųjų. lasai jausmas 
apsireišikia tiktai linkui žmo
nių, linkui gyvulių jisai neap- 
sireiškia. Dorinio jausmo pa
malu yra žmogaus darbas — 
jo geri ar blogi pasielgimai. 
Sulig lo, kaip žmogus elgiasi, 
mes sprendžiame, ar jo pasiel
gimas yra geras ar blogas.

Jc, bet kasgi yra tasai geras 
ir blogas?

Čia mes turime reikalo su do
rinių principij turiniu, čia mes 
susiduriame su šimtais kartų 
girdėtu pasakymu: nieko nėra 
amžina. Pasak Dietzgane’o, 
‘kaip nuolatos keičiasi gamini
mo įmonės, taip nuolatos pat
vari ir kartu besikeičianti yra 
žmonių dora. Gaminimo įmon
ėms persįikcitps keičiasi taip

jau ir dora, įstatymai ir teisės. 
Nomadai turi savo dorų, rycic- 
riai — savo, buržujai — taip
jau savo.” Taigi aplamas sup
ratimas apie gerų ir blogų kei
čiasi kartu su pačiu geru ir 

blogu.
Bet ne tas mums svarbu. Mes 

norime kalbėti ne apie apimlią
ją žmonių dorą, o lik vienų jo
sios rųšį, ypatinga rųšį — pro
letariato dorų.

Kad klausimų nepadarius 
perdaug painiu, tenkinsimės 
tik keliomis pastabomis iš kas

dieninio žmonių-darbininkų 
gyvenimo. Imsime darbininkų 
partiją. Kų mes joje mato

me? Ji uždeda savo nariams 
visų eilę pareigų: užsimokėti 

nario duokles, lankylius į susi
rinkimus, veikti savo organiza
cijoj - traukiant prie jos nau
jų narių ir šviečiant jau suor
ganizuotus. Ir kuris deramai 
išpildo visas čia suminėtas pa
reigas, mes jį skaitome esant 

veikliu, gabiu, pasišventusiu. 
Gi į tą, kur m pildo savo parei
gų, dargi pasitraukia iš musų 
eilių, ir nueina į priešų abazų, 
mes žiūrime su pasigailėjimu 
arba panieka, žodžiu, apsiš

vietęs darbininkas dažnai sude
da ant jo organizacijos aukuro 

visų savo “aš”, ir neturėda
mas iš to jokios materialūs 

naudos!
Tokių spėką apreiškia dori

nis proletaro jausmas. Apla
mai, tasai jausmas musų kas
dieniniame gyvenime.lošia mil
žinišką rolę. Darbininkas, ku
riam nelemia didžiuoties “di
deliu pasišventimu” sį.tvo or
ganizacijos bei klesos reika
lams, nedaug naudos atneš dar
bininkų judėjimui. Nusimany
mo ir dorinio jausmo stoka 
greičiau jį nustums į darbinin
kų priešų eiles. Tokių pa vyz
džių nūs, Amerikos lietuviai 

sociailslai, turimi1, daug.
(Bus daugiau)

Pažibos
Nelauk nepaprastų progų ge

ram veikimui. Bet daryk gerą 
iš prastų aplinkybių.

Visoks teisingas mokslas p ra 
sidcd.a su meile, o ne. visų su
tvėrimų neapkenlimu; ir jis 
baigiasi meilėje, o ne Dievo a- 
nalizavime.

Filosofiška teisybė nėra po- 
puleriška liglol, kol iškalbinga 
ir apdovanota siela jų nešuliu- 
maiiizuoja ir neišguldo. 'ly
roj i teisybė retai gali būti asi
miliuojama minios. Tiktai ke
li ja teužsikrečia.

** •"* *** • •"*
Palaima yra kvepylas, kurį 

belaistydamas ant kilų užsila- 
šini kelius lašus ir ant savęs.

Meilė yra taip galinga, kali) 
ir mirtis; pavydas žiaurus 
kai|> kapas.

Giedojimas yra malda su 
sparnais.

Prietaras yra didžiausias gc- 
radėjystės nevydonas.

Sveikata lai gyvas palaimos 
principas.

Geri darbai gali buli padary
ti ir mažomis aukbmis.

Geras pasielgimas yra didis 
mokytojas.

Kad mirl|i palaimingai, turi 
mokyties gyventi palaimingai.

Šiame pasaulyje žmogus turi 
būti priekalas ar plaktukas.

Tas, kurs myli sutveria savo 
paliesdidybę iš to, ką jis my
li.

Mylėti tai, kas gera ir teisin
ga, ir bandyti tai atsiekti — 
žmogaus palaima.

Mes stovim Dievo Šviesoje; 
ir užmetę ant jos (šviesos) pik
tų savo aš šešėlį—sakome: ‘tai 
velnias”.

"" “ • •
Tas, kurs gal pasėti drąsą 

žmoniškoj širdyje, yra geriau
sias gydilojas.

• ♦ •
Doktrinos yra pašnekos pi

lioriai. Išguldinėjimas yra lan
gas per kurį įeina šviesa.

• • •
“Išmintis yra principialis da

lykas;” taigi įgyk išmintį ir 
nipratimą.

Paikas sako: protas tai dva
sinė medegos esencija, bet me- 
dega sutirštėjęs prolo atsitiki
mas.

Pažininmas gali buli dviejų 
rūšių: mes patįs galime sužino
ti dalykų, arba gauti apie jį in- 
’ormaciją nuo kitų.

• • •
Mintijimas yra tobuliausia 

malda.

šešėliai, kurie guli ant musų 
tako, yra musų pačių šešėliai.

Mes užmetime. šešėlius ant 
>avo šviesos ir sakome: tamsu.

Omnia Vincit Amor.

MICHIGANO AGRIKULTŪ
ROS KOLEGIJA.

Manau, bus naudinga supa
žindinti lietuvių jaunimą su 
šita mokslo įstaiga. Iki šiol, 
turbūt, musų jaunimas mažai 
(arba visai nėra apie jų girdė
jęs. Tų paliudija ir tas lakias, 
kad ją lanko kokie du, Irjs, ar 
keturi lietuviai moksleiviai. Ži
luma, aš šitos skaitlinės nepat
virtinu, bet sprendžiu iš moks
leivių pravaržių. Pats-gi nesu- 
ikau nė vieno lietuvio mokslei

vio.
šita įstaiga randasi apie tris 

mylias nuo Lansingo ir yra Su
vienytų Valstijų valdžios žinio
je. Belo, kolegija yra tvarko
ma ir kontroliuojama Michiga- 
io Agrikultūros Komisijos.

Kolegija yra laikoma daugia- 
siai prie. Michigano valstijos 
gyvenimo sąligų ir yra padaly
ti į penkis vyriausius skyrius: 
Agrikultūros, inžinerijos, na
minės ekonomijos, velerinari- 
’os ir literatūros filosofijos, Pa
ikuti uis skyrius apima pamati
nes mokslo šakas, kaip tai kal
bos, literatūros ir panašiai.

Belo dar čia randasi Bandy- 
uų Skyrius (Experiment Sta
linu), suorganizuotas tikslu da
ryli naujų moksliškų tyrinėji
mų kaiplai agrikulluroje, in- 
žinicryslėje, veterinarijoje ir 
.1. Yra dar kilus skyrius vadi
namas Division of Exle*rsion

(Seka aut 6 pusi.).

Tūkstančiai Žmonių

ima po tris saldainius 
Partola prieš einant 
gulti, kada jų viduriai 
nėra gerame s lovyj
arba gerai nedirba.

Tada jų yisas organizmas pagerėja, viduriai veikia gerai ir ta
da didžiuojasi gera sveikata.

PARTOLA yra vienintelė jniemonė, kuri išvalo kraujų ir 
vidurius. Ji yra gera, kad nieko nekenkia nei mažam kudikui. 
Ir ant tiek gerai veikia, kad pataiso chroniškai sergančius vy
rus ir moteris.

Atkreipki! domų į nenoruiališkumą ir negerų vidurių vei
kimų. PARTOLA prašalina šitų. Kuomet atsiranda ant pavir
šiaus kūno spuogai, — žinote kas lai yra? Tai ženklas, jog vi
duriai gerai neveikia.

Jeigu jaučiate spnkumą po krutinę ir kenčiate dėl vidurių 
nesveikumo ir kitokių nesmagumų, kurie paeina dėl negero vi
durių veikimo, tuojau imkite PARTOLA, i ji jums viską pa
taisys.

Partola ne tik veikia gerai, 
bet dargi neprileidžia nesmagu
mų, kurie daugiausia paeina iš 
negero vidurių veikimo.

PARTOLA yra geriausias 
draugas vyrų, moterų ir vaikų. 
Kožnoje šeimynoje privalo ras- 
ties viena dėžutė PARTOLA. 
(52)

Didelė dėžė kainuoja tiktai 
$1.00. t

VELTUI

Graži ir naudinga dovanėlė 
kožnam prlsiuntusiani užsaky
mą ir pinigus sykiu su tuo pa
garsinimu.

Laiškus ir užsakymus adre
suokite:

APTEKA PARTOSA, 
Netv York, N. Y., Dept. L: 1.

Dykai.42 Šmotiį Vaisiy Setas Dykai
STEBĖTINA AUKA

D
ABAR YRA LAIKAS. Nepraleiskite šios progos įsigyti šį 
stebėtinų 12 šmotų vaišių setą nemokant nC vieno cento, 
šis setas yra padarytas iš augšlos rųšies porcellno, puikių

piešinių ir yra 
didelė nauda kie 
kviename name. 
Tas suteiks ilgai 
laukiamą dovaną 
ir jus didžiuosi- 
tės turėdami sa_ 
vo nafnuoSe šj 
setą. Kiekvienas, 
vyras, moteris ir 
valkas, kuris yra 
užimtas namais 
visa Širdimi, gali 
įsigyti šitą puikų 
setą nemokėjęs 
nč vieno cento. 
Nepraleiskit šios 
progos, kadangi 
gali daugiau nie
kuomet nepasiro 
dyt Ši yra nepa
prasta auka ir 
jus turite pasis
kubint dabartės. 
Mes turim inkš, 
tančius —'šitų _----_
setų musų sandėlio kambaryje, kurie bus išduoti dykai, lodei jus 
turite būti pirmas savo apielinkėje įsigyti Viena. Neafidėliokite. 
Rašykite tuojaus ir ši auka gali niekuomet vėl nepasirodyti.

HOME SUPPLY CO. Dept-125
110 Nassau St., New York

Lietuvių Tautiškos Kapines
priklauso ne vienai kokiai sektai, bet jos yra visų Chieagos ir 
apielinkių lietuvių, ir jomis gali naudotios reikalui esant visi lie
tuviai be skirtumo tikėjimiškų ar kokių kilų pažvalgų norėdami 
laidoti savo mirusius artimus ar pažįstamus; patarnavimas yra su. 
teikiamas visiems lygiai.

Lotai parsiduoda vertės $50 ir augščiau. los randasi prie Kcen 
avė., vienas blokas j pielus nuo Archer avė.

Reikalui esant galima kreipties i tfžvcizda kapinėse ypatiškal ar
ba telefonu: Willow Springs 20 R.

Tuksiančius Doleriu
Žmonės praleidžia teatrants 
ir visokios rųšies pusilinks- 
niinlm anis. Kam tuos visus 
pinigus leisti, jeigu jus ga
lite girdėti jūsų pačių na
muose puikiausius dainini
nkus ir muziką IŠ mttsų su 
ragu ir be rago phonografų 
kūrins mes parduodame ant 
išiftokeščtų po

$1.00 mėnesyje
36 dainos arba muzikė dykai 

Kiekviena mašina
gvaraiHual*

Rašykite miinfs ir mes loo- 
jaus išsiųsime jums mu

sų puikų iliustruotą 
katalbgą DYKAI

Eagle Graphaphonc Co.
104 East IGth Street 

l>epL 13 New York, N. Y.



(Tijsa seka nuo 5ta pusi.) Pirmamečiai mokiniai per
viršija visas kitas klesas|. Že
miau paduotoji lentele rodo, 

randasi
Work. Paskutinysis dar yra pa
dalytas į keturis mažesnius sky- kiek ir kokioje klesoje 
rius. Jų užduotis yra pagerini
mas bei palengvinimas ūkinin
kes tėj Michigano valstijoje ir, 
abelnai, visa kas paliečia kai- 
mietį-ukininką.

Beje, randasi ir girininkys- 
skyrius, taipjau nemažiau 

isi au

mokinių. — štai jie: 
Pirmamečių klesoje 
Antramečių klesoje 
Žemesnėje (junior) 
Ke t v i r t m eč i o k 1 eso j e 
Post Graduate

kl.
168
158

NAUJIENOS, Chicago, UI.
“Me»

tė
svarbi mokslo šaka.

ketinių metų mokslo kursai. 
Kiekvienas norėdamas įstoti į

high schoolės paliudijimą arba 
išlaikyti įstojamuosius kvoti

mus, kurie taipjau apima pil
ną high schoolės kursą. Nieku- 
riems mokiniams, suteikia — 
palenginimą. Tas, žinoma, pri
klauso nuo įstojamųjų kvoti
mų komisijos.

pie pačių mokyklą. Pirmiausiai 
reikia pasakyti, kad ji turi la
bai puikius namus ir yra švariai 
užlaikoma. Kaipo mokslo įs
taiga, yra aprūpinta geromis 
laboratorijomis su visais mo
derniškais prietaisais. Belo 

turi gerus įstruktorius ir vis
kas yra taikoma, kad mokinys 
atsiektų to, ko jis daugiausiai 
reikalauja.

šį bertainį mokinių skaitlius 
nepcrdiflžiausis. Man pasisekė 
sužinoti, kad dabar joje randa
si apie 822 reguliariškų moki
nių. Toji skaitlinė yra paskel
bta registracijos komisijos. To
dėl ji gali būti teisinga; bet jo
je yra paminėti tik tie mokiniai 
kurie užsiregistravo nuo sau
sio 2 iki sausio 8 dienos. Bet ir 
I>oto nemažai naujų mokinių

NUKATEDIRON
Jus Ra 
lit pa

žinti 
moterį 
bu už
tekti

nai ge 
ležiea 
josios 
krau- 

sjuje.
Puiki
osios, 
sveik

os, ra
udon

ais veidais moters, pil
nos gyvenimo, gyvumo 

, Fcrdinand King, New 
rspūkoK.
o (lydytojus ir Mediką* 

Auloriuš, sako, gydytojai 
užrašvti daugiau organi

ni geležies — Nusated 1- 
savo ligoniams—sako 

emia—stoka geležies—yra 
ausin svarba sveikatoje, 

rūme, gyvume ir gražume 
ii.'nei Amerikos moterei. 

sai, persergstantjs varto
jimą metališkos geležies, ku
ri gali pakenkti dantims, vi
duriams, ir tūluose atsitiki
muose padaryti daugiau blo
go, negu gero; pataria varto
ti tiktai Nuxated Iron, imant 
tris sykius j dieną po valgio. 
Ji padaugins stiprumą ir pa
kantrumą silpnų, nervuotų, 
suirusių Žmonių į dvi savaiti 
laiko daugelyje atsitikimų. 
Gaunama visose gerose aptie- 
kose.

v ISO

Slig pasirinktųjų pi 
mokiniai dalinasi šiaip:

Agronomijos kurse
Inžinerijos
Namų ekonomijos
Veterinarijos

Aplamai mokinių

9
10

822.

239
222
302

skaitliu €
bus ar

ti 1.000. 'Tikimasi, kad seka
mą bertainį mokinių skaičius 
padidės.

Tiek apie šios įstaigos stovį. 
Butų gerai aprašius apie moki
nių gyvenimą, bet vietos stokos 
delei paliksiu tai kitam kartui.

Jaunuoliai ir jaunuolės, kurie 
pradėtumėte įdomauti šita mo
kykla, galite kreipties laišku į 
mane, aš mielai patarnausiu. 

Žinoma, įdėkite, krasos ženkle
lį atsakymui.

A. Dvylis.
East Lansing, Mieli.

Žmogus
—Aš esmi žmogus; turiu gra 

žią žmogišką išvaizdą, vaikščio
ju ant dviejų kojų, kalbu, tu
riu girslę ir suprantu ką kitas 
man panašus žmogus, kalba.

Kuomet kas nors užgauna 
mano kūną ar jausmus, aš ko
voju; stengiuosi visomis jiego- 
mis tą pavojų pašalint nuo sa
vo tako.

Taip kalbėjo išdidusis žmo
gus, pasistatęs prieš save dar 
didesnį savo Aš.

kūną.
—-Ar tu tiki, kad ji netekus 

vilnos turėjo kentėti šaltį ir ki
tus nesmagumus?

- O kaipgi, tikiu, tikiu.
- Aną dieną aš mačiau Žmo

gų lupant nuo gyvūno kūno 
kuilį. Nuo to kimo kilo šilti 
garui 1

-Tai aš ten buvau. Kailis 
tas reikalingas man, aviniams, 
kuriais aš padabinu savo kojas

- Ar tu tiki kad ano gyvūno 
kimus turėjo širdį, gyvą širdį' 
ir kad ta širdis turėjo mirtį tik 
dalei to, kad žmogus turėtų kuo 
padabinti savo netikusias ko
jas!?

Tikiu, tikiu!
Aną dieną aš mačiau Žmo

gų, laikantį rankoje kaulą ir 
čiulpiantį prie jo prikibusią 
mėsą. Ar tu tiki, kad iš gy
vūno kūno buvo išvyta gyvybe 
tam, kad Žmogus turėtų kuo 
prikimšti savo nuodėmingą 
skilvį!

- Tikiu, tikiu! i
'Tuokart kaž-kas į antrąją 

Žmogaus ausį rikterėjo:
žmogau, tu miegi!

- Mano akįs viską mato — 
aš nemiegu.

- -Bet tavo sąžinė miega, pra
budink ją !

Žmogus krūpterėjo. Išgąsti
ngai jis išplėtė akis ir įtempęs 
girslę jis pradėjo dairytis į vi- 
sas puses.

—Trumpokas.

KEISTO MOKSLEIVIO KEIS
TI ARGUMENTAI.

gus, kad suprasti, jogei kūnas, 
turintis širdį panašią į žmo
gaus, jaučia kentėjimus, kuo
met ji lieka sužeista, — pakuž- 

I dėjo kaž-kas žmogui į ausį.
O, taip, taip, aš esmi tam 

i žmogus, kad suprasti ir jausti 
i,ai-

—Bet ar aną dieną mačiau 
tave sėdint arkliui ant nugaros 

Į ir plakant jį, kuomet jis prie
šinosi tam tavo užsirioglinimui 

i ant jo.
- Taip, aš, Žmogus, mušiau 

tą priešginą, kuomet jis man 
priešinosi.

- Ar tu tiki, kad ir jis jautė 
, skaudžius tavo rankos smu-
gius ?

—O kaipgi, tikiu, tikiu.
— Aną dieną aš mačiau Žmo

gų laikant rankoje žirkles, 
riomis jis, pasigavęs ramią 
lę, kirpo jos vilną.

—Taip, lai aš tą dariau: jos 
vilna man reikalinga rubaips, 
kuriais aš aprėdau savo gražų

ku-
ave

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

Vienintelė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
ko* Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padekite savo taupomuosius pinigus i šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuolama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Bankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas JULIUS C BRFNZA. Kasteriu* 
JONAS KROTKAS,

ANTANAS BROŽIS 
ANT. FNZBTGTEL 
ST. SZYMKTEWTCZ 
M. S. BRENZA

Vice-Pirm S. A. SZYMK6WICZ, Vice-Prez.
DIREKTORIAI:

JONAS KROTKAS 
ZIGM. BALCZIKONIS 
JUSTIN MACKEWICH 
JULIUS G BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

nių :i parodyt mano klaidas,] 
Rašydamas straipsnį, pavar

dytą “suirę žmonės**, aš iškalno 
nusimaniau, kad “tūliems jis 
bus ytin karčiu pipiru’*. Kartu 
tečdaus aš kviečiau draugus iš
reikšti savo nuomonių ir paro
dyt mano klaidas, jeigu tokių 
rastųsi. Bet — “tik nepiktu 
užsivarinėjimu”, o stengsies 
prirodyti tai rimtai argumen
tais.

Visa tai, matoma, nepastebė
jo vienas valparaisietis, V. A. 
Gali būt dėlto jis ir iškoliojo 
mane melagiu, tik “studentui“ 
leistinais žodeliais. Iškoliojo 
ir pats prisipažino, kad su ma
nim niekuomet nėra kalbėjęs, 
dargi jokios pažinties neturįs. 
—Pilnai pritariu. Patvirtini
mui jo užreiškuinų pasakysiu, 
kad aš taipjau neesu kalbėjęs 
su juo negi kada nors girdėjęs 
jo prakalbą “Jeferson” giraitėj. 
Moksleivis, apie kurį aš prisi
miniau, kalbėjo toli-toli už Chi- 
cagos. Tatai keistasis moks
leivis gali nesisieloti: apie jį aš 
visai ir nemaniau rašydamas 

straipsnelį “suįrę žmonės’’. 
Gi jeigu jisai — sužiniai ar tik 
pripuolamai, pasigriebė už ke
purės ir pradėjo šaukti: ne aš! 
girdit, ne aš... tai prisieina jam 
pasakyti ve ką: prieteliau, pa
saulyj randasi Įir klaugiau to
kių, kąįp tamsta.

Tiek dėl kurjozo. Eisime prie 
paties dalyk'o. Prisipažinsiu, 
rtinčyties nemėgstu. Tik kie

lei to savo rašinėliuose aš vi
suomet vengiu suminėti as
mens, — kad neįžeidus jų am
bicijas. Taip buvo ir šį sykį. 
Inicialai V. A. visai nereiškia 
tikrąjį ano moksleivio vardą. 
Juos aš pavartojau tik dėl visa 
ko — nė nežinodamas, kad 
Valparaise sėdi koks nors V. A. 
(nors iš tų dviejų raidžių ir da
bar aš negaliu įspėti kas galėtų 
būti tas keistasis moksleivis), 
kuris užtai iškoliojo mane šmei 
žiku ir melagium. Man nes
varbu asmens, tik jų darbai. 
Ir jeigu šitą butų tėmijęs anas 
mano “kritikas**, jis veikiausia 
nebūtų drįsęs padaryti tai, ką 
jis jau padarė. Matoma, visą 
svarbą jisai dėjo tose dviejose 
raidėse... Nes, kas jam galvoj, 
kad aš sakiau, jogei mano prie- 
telis “V. A.” išvažiavo į “garsų

universitetą (ar ir “garsus uni
versitetas’* būtinai turėtų reik
ėt i Vai pa raišą?) savais šimte
liais ir išeikvojęs juos jisai su
grįžo (dabar jisai yra paprastu 
•eberiu ir niekuomet nebema
no būti mano “kritiko“ konku
rentu). Valparaisietis V. A. no
rėjo “pašumyli“ už tas nelai
mingas dvi raidi. Vadinasi, jei- 
*u aš nebūčiau suminėjęs tų 
raidžių, mano “kritikas“ vei
kiausia niekuomet nebūtų išda
vęs savo giminingumą su anuo 
‘V. A....’’

Tiek turėjau pasakyti. iatr<> 
niinui V. A. kolionių. Jo “pa
lioką”, kad “neužtenka pasa
kyti vien neži nelis ir lt.“ graži
ui jam pačiam. Tamsta, pir
ma išsimokyk nors kiek 
uiti mandagesniu ir tik tuomet 
galėsi pasikalbėti su manim a- 
)ie literatinę etiką.

—Vai don i s.
P. S. -— Tame pačiame strai- 

įsnyje mano “kritikas“ norėjo 
parodyt savo “žinojimus“. 

Tarp kita jis sako: “Kas link 
štirnerio ir Bakunino, tai jau 
tokįo Vaidonio nė neprašysiu 
paaiškinti apie juos ŽĮinau 

jai nemažiau negu jis. Gi La- 
briolą priskaityti prie, tų dviejų 
marchistų, t. y. lyginti su jais 
(ką ?), gali tik toks ‘mokytas’ 
ir '‘apsišvi.dtęsi* »vyra's, kaip Ip. 
V.“

Fine! Mano kritikas, vadi
nas, “žino“. Bet .jis užmiršk) 
vieną mažą dalykėlį, būtent: 
p ri pa rody t i tą savo žinojimą. 
Mielai sutinku pagelbėti. Ita- 
’ijoj yra ne vienas, bet keli La- 
briolos. Asai gi, kalbėdamas 
įpie ano moksleivio citavimus, 
turėjau omenyj vieną, taigi pa
skubusį Italijos aindika^islų 
teori ninką — Artūro La- 
briolą. Aišku, čia mano “kri
tikas“ naudojosi savo abeceli- 
“metodu” — “V. A.“ Ir nė ne
pajuto, įkaip supainiojo ifndi- 
kalistą Labriolą su rinitu mar- 
ksininku — Antonio Labriohi.

Ką gi, labai daug “žino“ ma
no “kritikas“ V. A... Ištikro, 
paaiškinimų jisai nereikalau- 
iąs: pagelba savo albecelinio 
“metodo“, kaip matėme, jis ga
li “išaiškint“... viską ir nieką. 
Dieve, jam padėk!

—Vaidonis.

Kriaučių Domai
Mes užlaikom pamušalus ir viso

kius Irimingus kas tik reikalinga dėl 
kriaučių.

Taipgi turim vilnonių matarijų.
Pas mus, galima gauti, visokių 

kriaučiškų daiktų (fikshers) kaip 
lai: mašinų, prosų, stalų, volkiesų ir 
lt.

Musų tavoms geriausias, kainos že 
minusios.

Roman Chaitlen
1642 Blue Island Avė, Chicago, III. 

tarp 16-tos ir 18-tos gatvių.
Tel. Canal 1348

SVEIKATA 'iI

arba tiesus ir trumpas 
kelias j sveikatų.

Sveikata turi kelis šimtus 
paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. Aprašoma {vairiausi 
apsireiškimai Žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
viu kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Brutuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”, 
1739 S. IIalsted st., Chicago, III.

Phone Canal 12M 
ŠOKIŲ MOKYKLA

M
Geo. M. Ch ernaucko 
SreL, 1900 S. Unioa 
ava. ir kampas 19- 
too gatv. Chicagoj 

Ateik i vienintele 
Šokiu Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma 
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik 
cinu, kad išmokin 
siu i trumpą laiką 
tokiai atsibuna kas panedėli ir ket 
/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare.

Mokytojai JOS. URBANAVIČIUS ir 
M. GARLO.
1900 S. Union avė., Chicago.

*st-į __ _____

g Kaip Didele Organizacijai
3~:

i Sumažina Kainas į
B A RMOUR and Company išaugo i didelę vertelgystės įstaigą taupydama g 
E JljL daiktus, kurie pirma ant ūkės buvo numetami i šąli.

Kiaules šeriai ant ūkės yra be vertės. 
Musų nietodomis jie yra sunaudojami iš
dirbau! šepečius. Tūlos kiaulėse gilės, 
kartą numestos i šalį, kuomet ūkininkus 
jas užmuša pats, yra dabar išdirbama į 
augštos rųšies mediciniškus prietaisus. 
Dargi nagos ir kaulai yra apverčiami į 
komerciška naudą. saa *- 1

Kiekvienas šių produktų yra naudin
gas, prisideda kuo-nors prie gyvenimo, 
sveikatos ir parankumo.

H VALGOMI KIAULIENOS PRODUKTAI.
Strėnos, pečiai, mėsa nuo strėnų, kiaulienos mė
sos galai, šonkauliai, kulnys, nupjaustytas kak
las,. kaulai,. Bostono stuilė,. galai, cata būtis, 
blade butts, kaklo kaulai, kumpio galai, niurks. 
Člos pusės, kumpiai, uodegos, inkstai, snukiai, 
smegenys, galvos, slip kaulai, swi?etbreads, ko
jos, ausys, kepenys, širdis, kaklo riebumai, 
melts, liežuvis, nugarkauliai, nariai, širdys.

NEVALGOMI
Stearinai, taukų aliejus, smėrė, klijai, lankago, 
skūra, kauly anglis, phosphate of Ūme. smul
kus kaulai, blood meni, Meat Meal, garbiniuo. 
ti plaukai, kaulų miltai, uždangalai stiklams, 
kamščiai, taukams indai, dešroms žarnos, še
pečiams šeriai

Ūkininkas naudojasi apsimanydamas 
iš visų tų produktų. Jeigu tas butų ne 
sulig inieros šios organizacijos ir sunku
mas dėl perdirbinio kiekvienos naudoja
mos kiaulės uncijos, pakuotojns taipgi

daugina publikai rokuotų už kiaulieną ar- 
ha pirkių kiaules už pigesnę kainą.

Naudingumas bile ko nors remiasi ant 0 
galutinio naudingumo. rJ\>i yi’u tiktai J 
dėlto, kad kaipo Armour išvystė įgijimui 
daugiausiai naudos iš gyvulių, kiniuos ęeĮę 
jie perka ir gali mokėti ūkininkams dau- = 
ginu už jų gyvulius ir taipgi apruplnli vi- T] 
suomenę maistu už tikrą lygsvaros vertę.

Su didele dauguma yra galima padarą’- g 
Ii didelį investmentą į mašinerijas ir rei- ||| 
kalingu. įtaisymų išvystymui naujų pro- = 
cesų ir naujų produktų, lankiai tas kai- 
nuoja šimtai tūkstančių dolerių išdirbi- 
nmi pakol vienas svaras tūlų naujų pro- 2 
dūktų galima bus pasekmingai dėti ant s 
turgavietės l’okis pradinis darbas yra pa- 
prastai toli nuo įstaigos tikslo, kuris Iru- ||| 
kdo šiuos sunkumus.

Tai yra lokiu bildu kad pamatinė nau
da iš didelės vertelgystės yra daroma vi- 
suomenės naudai, l ai yra patarnavimas ė= 
kad aini sutaupo <!<•! jūsų ir priduoda == 
jums parankamą ir sveikatą.,

Jus galite nuolatos prisidėti prie to pa- g 
tarnavimo ir pagelbėti nuolatos duodami 
Armour Ovai Label maistu ant savo sta- . 6 SSlo. I

ARMOUR^COMPANY |
B CHICAGO

iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiuiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiyiuiiiiiiiiN

” Rfiumatizmas Sausgėla. « 
: f

Nesikankykile savęs 4kaUs- 
. iriais, Reumatizmu, Sausgčie, 3 
‘ 5 Kaulų Gčlimu, arba Mėšlungiu 4 

—raumenų sukimu; nes skau- f
1 \ dėjimai naikina kimu gyvybę J 
. * ir dažnai ant patalo paguldo, i

CAPS1CO COMPOUND mo- 4 
‘ 9 stis ’iengvai prašalina viršnrii- 
i l nėtas ligas; mums šiandie dau į 
‘ 3 gvbė žmoniii siunčia nndėka- c 
I L vonės pasveikę. Prekė 50c per r 
f pačia 55c arba dvi už $1.05.

I Jusliu Kulis į
} 3259 S. Halstsd $t„ Chicago. III. •

Knyga:“6ALTIMS SVEIKA- I 
į TOS“, augalais gydvties. kai- 1 
j na 50c T

Tek Ofiso Kedzie 5120 
Res. Gnrfield 2243. 

Išbandoma akys ir pritaikoma 
stiklai

Valandos 9—12 rytą 
2—5 ir 7—9 vakare. 
Padvigubinama stiklai. 

DR. M. SLAGER, O. D.
Akių Specialistas 

Optoinetristas ir Optikas 
Rezidencija 4019 (irenshaw st. 

Ofisas 3956 W. 12»h St.
Kampas Crowford Avė.

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

3147 S. Ilaloted St., Chicago 
Tel. Drover 8674

' .■.•■-.-t-

The Wiersema State Bank
11106=08 Michigan Avenue

Raportas prieš pradedant bizrj ant Gruodžio 2, 1918 padarytas 
Auditoriui of Public Accounts of Stale of Illinois.

TUNTAS
Paskolos ir diskauntai $917,923.77
S.V. Bondsai ir Certif. $344,293,75 
Munic. ir Korp. Bonds $348,037.72 
Overdraftai ...................... $364.82
l’ikčieriai .......................$3,374.27
Karės taupymo irRev.

stampos ................ $221.30
Cash ir iš kilų bankų 

priklausiančiai ... .$357,882.43
Visas turtas $1,972,098.06 

Sausio 2, 1918
Gruodžio 31, 1918

ATSAKOMYBĖS
Capital slock sumokėta $200,000.00
Perviršis ..........................$10,000.00
Nepadalintas pelnas .. 11,388.50
Depozitai.................. -1,740,709.56
Neišmokėti (Jividendai ..$5,000.00 I
Rezervuoti taksomis .. $5.000.00

I
Visi atsakomybCs .. $1.972,O!)8,O6

Depozitų .. $1,112,666.48
Depozitų .. $1,740,709.56

Gryno pelno $628,043.08 I
Oficieriai

ASA WII'BSI-MA, Prezidentas NP HOLAS \V. Wl> LSt-MA, Kas.
GEOBGE DALENBEBG, Vie-prez.l-BI’DI JUCK I. \V!EBSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
Cbns. II. Brandi, Theophilius Schmidl, Asą \Vierscma, Nicholas \V. 
Wiersema, Ilcrman L. Barnes, George Dalenberg, Latrines DcHaan, 

Fredetick J. \Viersema, I-dward \V. Thomas.
A SIATE SAV1NGS BANK

The Roselantl Stata Savings Bank
115-ta Gatvė ir Michigan Avenue

I Kapitalas $200,000.00 Perviršis 50,000.00 g
0 Viso Turto/ 51,600,000.00 -į

$1.00 Atidaroma Taupymo Sąskaita

| Atdara Seredos Vakarais | 
llllllllllllllllllllllffllllllll^

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
|2th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulino Tel. We«tern 15 
3511 16 W 121 h -ii <«r»» 
St. Loute Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti tzih 
Rt., Chicago, III.

Č--TURKIS H 
>BATH

BOMB-XWRKMV>į Į aini iii Į M—M— IU r

■



Subata, Vasario-Feb. 8,1919

Chicago ir Apielinke
PRANEŠIMAS.

Visuotinas metinis 
Bendrovės šėrininkų 
mas į 
diena. C

Naujienų

ks nedalioj, vasario 9 
Pradžia lygiai 10 vai.

\V. 23rd PI.
Visi Naujienų Bendrovės šė- 

rininkai šiuo kviečiami atsilan
kyti. Taippat prašome šerinin

tus, nes kiekvienas šėrininkas

nai išmokėjusieji Šerus galės 
dalyvauti susirinkime, šėrinin- 
kai prašomi nesivėlinti.

—J. šmotelis,
Na u j ien ų B-vės sek r.

STENOGRAFfiS BYLA 
ATIDĖTA IKI PIRMA
DIENIO.

yla stenografės Nellie Bur- 
22 metų amžiaus, 1 10 N.

P-nios Bessie Hali įnamjjo-

EKSPLIOZIJA IŠMETĖ 
MERGINĄ Iš LOVOS.

sikėliančių iš vienos vielos j ki
lų $500,000 daugiau negu jiems 
leisią yra.

Aldermanas Bovvler miesto 
skundas ant perk rausly tojų tu
ri būti paduodama policijos vir 
šinlnkitl, o tas perduosiąs ma- 
jot: 1, kuris atims leidimą kiek
vienam, kas Tik skaitys daugiau 
negu yra paskiria miesto kai
na.

ksli atsitiko ekspliozija, kur iš-

tam? name ir gretmmse, nu
plėšė paveikslus nuo sienų ir

P-le (’ora Cazza, kuri buvo 
įname ilcn ir užėmė kambarį 
šalę kamaraitės, kur ekspliozi-

^unuuvuiu lkunni tapo išIllcsta iš 1OVO8 as-
rino teisme vakar tapo atidėta, . .ui,....:,,;;lon- Matracas, ant kurio ji gu-
iki pirmadieniui. Policija, ku- ... , .. _ . .........  . . -1 , i lejo, užsidegė ir įnamiai ture-ii kaltina ją nušovime barten- ,; .... .. iior . inmi . . !in

su liudininkų.
kuris buvo ten įnamiu, turėjo

NAUJIENOS, Chicago, IIL__ ■
- ■■ ■

r—’—

KRAUSTYTOJAI PER.
DAUG LUPA.

i niūkė sako, kad kelvirladienyj 
pe r vakarienę George ir p-lė

Aldermanas Bouler G e

V

■Įgg-gEĮU1

99

(Arti Milwaukee Avė.).

HOFFMAN’O PRIRENGIAMOJI MOKYKLA mokina jus skaityti, ra
šyti ir angliškai kalbėti į labai trumpą laiką. Ateikite i musų mokyklą 
ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, kurie yra musų augštes- 
riėje mokykloje prisirengimui i kolegiją ir universitetą. Musų moky
tojai yra draugiški. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Pra
dėkite DAR A R.

1537 North Robcy Street

akinius tikrai. Darbą ai-

I Sergėkite savo akis;

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimą?, yra
/ A . tujina, kada pra

Didelis Vakaras su Perstatymu ir Šokiais

“SU MIELU NORUa

Vertė iš vokiečių kalbos viena įžymiausių moterų Chieagoje “MariutėKomctlijil keluriut>se aklimse.

Perstato Lietuvių Moterų Progresyviško Susivienijimo 9 kuopa

Nedėlioję, Vasario-February 9tą, 1919
M. Meldažio Svetainėje

2212 NV. 23rd Place
Perstatymas prasidės 5:30 v. v.

toriai ir lodei iš kalno galima spręsti, kad šiuoiti 
vakaru visi bus patenkinti.

Režiseriauja p J. Sankunas.
Visus širdingai užprašė) KOMITETAS.

Svetainė atsidarys 1 valandų po pietų.

,Sis vakaras ir perstatymas bus vienas iš pui
kiausių kokį lik Cliicagos lietuvių visuomenė yra 
mačiusi. Perstatyme dalyvauja visi gabesni ak-

KAREIVIAI BEDARBIAI 
PROTESTUOJA.

VAIKO NUDURTOJAS 
PASIKORĖ.

Bedarbiai kareiviai, įl>ykę

Neužsitikėkil savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekorlui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

AŠ turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų uki.s ir pririnkti 
jurus akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi. mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Aahland Avė., Chirafo,
Kampas 18-tos gatvfs 

3-ėios lubos, virš Platt’o aptiekęs 
Tėmykite i mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto h i 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo U 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

Dr. A. H. BlumenilialNichohis Muga, rumunas, dir 
busis kaipo sodininkas Saddle 
aut Cyele kliubui, prie Sheri- 
dan road ir Foster Avė. atrasta 
pasikorusių po sąspara darži* 
nėj vakar 9 valandą ryto.

Sausio 24 d. teisėjo Kerns- 
teno teisme jis atrasta kaltu už- 
mušyslėje. 1916 m. vasarą 
jis im t? žirklėmis medžiams 
genėti į William Ulrey, 15 me
lų vaiką, kuris drauge su kitais 
vaikais norėjo pereiti per kliu-

39 ir Iron 
laikė pasipiktinimo susi- 

kiiną miestabučio ponamyj 
lar prieš pietus ir nutarė 
iptis į majorą ir kilus mies- 
viršininkus, reikalaudami, 

1 jiems butų duota darbas.

si rio slolyj lies W 
gi
ri.

kl

e.:
ui
Ii;

s iš kontoros vienas virši
lai ir pamojęs burini civi- 

kurie laukė smuklėj kitoj

larbą, o juos uniformose ap- 
\ė, nors jų kili laukė nuo 7

v

auylų linksmo, kvaliermei-
sakė, kad kraustytojai per me-jir po jo išėjimui tuojaus špro
tus laiko atlupę iš šeimynų per

Ka

• Aš lik norėčiau žinoti, kaip
i

mis

. kiai, ką jie mano, nuėjo sau

, 2K15 So. 
dalyvavo

KAPITALAS 
$200,000.00

n
ii

PERVIRŠIUS
$25,000.00

DEKITE SAVO PINIGUS 
------------------------------- Į ----------------------------------  

Parankų, Saugų ir Stiprų 

UNIVERSAL STATE BANK
BANKO TURTAS JAU SIEKIA

$1,342,075.11
— DEPOZITŲ AUGIMAS 
Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) 
Rugpjūčio 4, 1917 .......................
Gruodžio 31, 1917 .......................
Liepos 2, 1918 ..............................
Lapkričio 2, 1918.........................
Gruodžio 31, 1918.........................
Vasario 6, 1919...............

N
iELBSTI JOHNSONĄ 
O KARTUVIŲ.

Oficialis pranešimas su

likymas vienai savaitei Žu
lio Alberto Johnsono, pas- 

i. rkto mirlin už užmušimą po 
Ii sto Martino Corcorano, bu-

Si
(;

las po kaucija $10,(MM). Mogos
byla pirmą karią buvo nagrinė-1 
la uruodvie 1916 m., bet teis- 

slu-mo posėdininkai

IRKlšELNINKĖ NUBAUSTA 
PASIŲSTA I KALĖJIMĄ.

Luiza Anzona buVo kaltina
ma' teisėjo (’avcrly teisme už 
apkraustymą kišdniaus p-nios 
Margutei Mullin, 6.‘ S. Kostner 
gt. .Ii teisinosi, krfd ji turinti 
ketvertą mažų vaikų. Mulli- 
n’ės šeriiolėj buvo 1811. Areš- 
lavimo laiku kaltinamoji lurė-

paskyrė jai baudos $50 ir nu
siuntė į apskričio kalėjimą 15 
dienu. C

Dr.
žęs iš karinės tarnystės, šiomis 
dienomis atidarė ofisą 3956 W.

nu

5 16,754.95
288,556.89
418,661.63
600,079.07
765,523.56

. 945,789.40 
1,047,099.27

*
li m .lobu simanymų.

rx Lmelyj ir viskas buvo sureng
ia išpildymui nusprendimo.

tadienį be jokių tolesnių palic

BRIDGEPORT
Iš LMPS. 9 kp. 
veikimo.

J Jei. Moterų Progresvvlo Su- ........... ‘ .. .

PRANF^IMAę priežasties nepaprasto spartaus 
llinli Lul ITInu banko augimo ir pasididinimo skai
tlius kostumerią, bankas dabar bus atdaras subato- 
mis per visą dieną nuo 9 vai. ryte iki 8:30 vai. vaka
re, idant geriau ir greičiau patarnauti savo depozito- 
riams ir jų draugams.

Lietuvių Vnlstijinis Bankas augu taip sparčiai dėlto, kad yni 
stiprus ir saugus bankas po aštriausia valdžios priežiūra ir po 
nuolatine užžiura ištikimų direktorių ir pasekmingų ir paty
rusių banko vaidininkų, turinčiu platų ir ilgmetinį patyrini:} 
bankiniuose reikaluose.

I niversal State Banke žmonių sudėti pinigai yra pilnai ap 
saugoti ir niekad negali žūti, nes bankas turi gryną kapitalą 
ir perviršį siekiantį $225,000.00, o su virš 400 šėrininkų savo 
turtu duoda depozitoriumu da didesnį užtikrinimą — žodžiu 
sakant, Universat State Bankas yra lai “Lietuvių Finansinė 
Tvirtovė’’.

linlversal State Bankas yra netik saugus, bet ir labai paran
kus bankas, nes jra atdaras Ularninko ir Subatos vakarais 
iki 8:30 valandai, duodant progą darbininkams atlikti savo 
asmeniškus bankinius reikalus be atsitraukimo nuo darbo ir 
be jokio nuostolio. Šiame banke kiekvienas gali kalbėti savo 
prigimtoj kalboj be kitų tarpininkystės.

Dėkite savo pinigus į UniversaI State Banką. Jeigu 
laikote kur kitur, tai palikite mums savo knygutę, o 
mes pinigus perkelsime — tamistai visai nereikės gaiš
ti nuo darho. Mokame 3 nuošimtį už padėtus pinigus

BANKO VALDYBA:
JOSEPH L ELIAS, Prezidentas,

Wm. M. ANTONISEN, Vice-prezidentas, 
JOHN I. BAGDZIUNAS, Vice prezidentas 

ir Kasierius.

UNIVERSAL STATE BANK 
3252 S. Halsted SI. Chicago, III. 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 Vai. p<> 
pietų, o IJTARNINKAIS ir SUBATOM1S nuo 9 vai. ryte iki 
8:30 valandai vakare

-____

tuo, arba jei Augsčiausis teis
mas nenuspręs kitaip, Johnso- 
no advokatas Leo. L. Weil va
kar buvo nuvykęs j teismą 
Springl'ielde, prašyli paskyri
mo komisijos ištirti Johnsono

VĖL REIKALAUJA 
DRAUSMĖS.

Valstijos prokuroro lloyne'o 
prašymas drausmės ėmimui 6 
renių už važiavimu augšluli-

naujintas pas teisėją Bakhvin, 
apskričio teisme. Donald Ri- 
cbbcrg, gazo bylos advokatas ir

I Irau

BARZDOS NUSKU- 
TIMAS 25 CENTAI.

(‘ h ica gt>s I ia rzd: įsk nei ų 
gijos cenlralė pildomoji
ha nutarė, kad šeštadieniais, sv- 
plintadiediais, šventadieniais, 
ar šiokiomis dienomis 
šventę turi būti mokama 
plaukų nukirpimą 50c, už 
zdos miskullimą 20c. Šitos

uz

minimalės. SmilUi (Jiica
goję ir Slock 
je už bazdos mtskulimą ima-
ma

•sivieni jimo 9-4oji kuopa savo 
Veiklumu pralenkia, tur būt, vi-

kuopos koncertą, surengtą gr. 
Žemaitės pagerbimui. Jis įvy
ko sausio 25 d. ir su geriausio
mis pasekmėmis. Kitą vakarą 

,-teatrą kuopa rengia vasario 9 
dieną. Scenoj slalomu juokin
ga keturių veiksmų komedija 
“Su mielu noru.’’ Pramogos 
turės vielos p. M. Meldažio sve-

ri nauji nariai paliko savo apli
kacijas įstojimui į LSS.,43 kp.

I’ą pačią dieną įvyko kuopos 
susirinikimas. Tarp kita nu
tarta laikyti kuopos susirinki-l 
mus du kartu 
jau nutarta

pagerintų Opiu 
thalmometer. Y-

rinkimu.v

mėnesyj. Taip-j 
surengti dažniau 
lavinimosi susi-

—A. S taškus.

nyksta regėjhos.

patinga (loma at- 
’ kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 0 vak. 
ncrlčldicn. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Aahland av. knmp. 47 tt 

Tclephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

WEST PULLMAN
‘kas dirba, tam ir Dievas duo
da.” Mes tečiaus šią patarlę 
norėtume’ išversti taip: mes

gos lietuvių visuomenė, supras
dama naudą to musų darbo, re
mia mus. Reikia tikėtis, ji 
rems ir ateityje. —Sufragiste.

BRIGHTON PARK

Vakaras.

tuvio Paš. Kliubas surengė pra
mogų vakara-teatra Pulaskio
svetainėj. Kliubo lošėjai-my- 
lėlojai lošė kelurių veiksmų 
dramą, “Molinos širdis.”

Lošimas išėjo įmanomai. Lo
šėjai savo užduotis išpildo ge
rai ir publika buvo patenkinta. 
Po pastatymui Keistučio Kliu
bo mišrus choras padainavo 

į keletą dainelių. Publikai pa
liko ir dainininkai buvo priver
ti išeini antru kariu.

mui tęsėsi šokiai iki vėlos nak
ties. Žmonių buvo daug.

mimu pažangiojo lietuvių ju-
n-::....  :: um ....eio Kliubas visuomet suruošia

Gi kovo 30,senąsias musų kuopas bei drau
gijas. Pav., praeitais metais j 
ji paskyrė 75 dolerius vien po
litiniams reikalams, būtent: L. 
S. S. Apsigynimo Fondui $20, 
Kalinių Fondui $20, .Lietuvoj

do kalinių reikalui $1(1.

lies moterų susivienijimo rei
kalams. Štai siunčiant dele
gatę i antrąjį LMPS. seimą iš
mokėta 88 doleriai.

Belo, kuopa užlaiko moterų

nėra kas kalbėli:
ir ne-

Pa galios,

koma vaikų draugijėlė “Atei-

ja p-lė Slaniiiliulė.

lietuvių kalbos skyrių.

kus.
Kiek kuopa surengė įvairių 

pramogų, čia jiėra reikalo uii c ’ • 1M .A
uoli. j

šiandie, vasario
vetainėi. Buvo

Bet dabar pranešama, kad Žy
dų choras negalės dalyvauti mu 
sų rengiamame vakare, nes

rio 9 d. Rengėjai nenorėdam 
su vili publikos, gavo ton vic

už lai.
Jtieis mums 
—Rengėjai.

DIDŽIAUSIAS KAN
KINIMAS.

kiekvienam žmogui yra abso-

nemlegoli naktį. Bet nemie
gojimo priežastis tankiai paei
na nuo nesveikų vidurių, ir to
kiuose atsitikimuose Triners 
American Elixir of Billers Wi- 
ne yra geriausias vaisias.

Gcrai Jietuvinmj žinomas per l'C mo
tu kaipo patyręs frydytojus, chifi.ise 
ir akušeris.

Gydo aitrias Ir chroniškas liga:-., vy
rą, moterį) iv va'ktj, pagal naujaitviaa 
metodai N K;./ ii kitokius elektros prie- 
taisus.

Ofisas ir Labaratorijn: 1023 W. 13th 
6t. netoli Eole St.

VALANDOS: Nuo »C- .?
6-8 vxkarai«. Telcyhcnc i.nal Cild.
GYVENIMAS: • ilk* 3. Hr.. .cd Streetv

VALANDOS: i— * .o, tiktai

—*■

■ Tcl. plicn. ' 4* >932,
r

lt

lą pro m ogų vakarą šį kartą 
labdaringam tikslui: pastaty
mui a.a. Rr. Vargšui-Laucevi- 
čiui paminklo. Scenoj stalo- 

I ma “Blinda.’’ Geriausio pasi
sekimo! —Vakare Buvęs.

'na visus nesmagumus.
Visose4 vaislinyčiose $1.10. 

Reumatizmas, neuralgija, lum
bago, išsisukimas, ir skaudan
čios niuskulos yra prašalina
mos vartojant Triners Lini- 
inentą, kuris yra greičiausia

1*4

Ui. MOiMI ;
3109 S. Morgan st Chicago :

VALANDOS- Nuo 8 ;k; 11 ry’n Į
■ ii nut: t iki vakare

Priėmimo valandos nuo H iki 12 
|5 ryto ir nuo 7 iki 9 vai. rak 
8325 So. Ilalsted St.. Chicago.

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

31 19 S. Morgan St., kert* ai.
Chicago. 111

SPECIALISTAS
Moterišku, Vyriški) ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS 

9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet
Ir nuo 6 iki 8:30 vok Nedčlio- | 
mi« vakarais ofisas uždarytai. I

Telrpi’one Yards 08?

Tclephone Yards 5834

TOWN OF LAKE.
V aka ras.

Vasario 2 d. vyčių 13 kuopa 
surengė pramogų vakarą. Lo
šė. “Palocių ežero dugne.” Lo
šimas išėjo taip prašiai, kad 
prasčiau nė nebūtų negalima 
sulošti. Nelik nudavimų, o ir 
rolių lie “arlislai” nemokėjo. 
Žmonių buvo visai nedaug.

Ten buvęs.

Čionai lai liktai vienas iš 
tuksiančio laiškų, kuriuos mes 
kasdieną aplaikome. “Way- 
mart, Pa. Gruodžio 16 d. 1918. 
Prisiųskitc 1 bullelį Triner’s Li- 
nimento. Jis man daug pa
gelbėjo, Jessie. Seubits.” Viso
se* vaislinyčiose* 35c ir 65c, per 
pačią 15c ir 75c. Joseph Tri- 
ne r (’ompanv, 1333-13 So. Ash-

3. Ashland BivC CMea««DR. A. A. ROTU
IMISAB GYDYTOJAS h CUBHWA4 

Hgccialimaa Motei Hką, Vjrlką, 
Vaiką ir viaą chronišką ijg^

Oflaae: I36< 8. Haiated St., LMeagt
'♦J.aNDUOi D O U. ) - I

< >• «4«»r« NauPl-ont W IV ii v a

Or. Leo b
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris ■ > 
1920 So. Hulsicd SL Chicago. j. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir ■

rusiškai. i. I
Valandos: 10—-12 rytą; (>.*J va- ,$ 
kare. lel. Canal 4367,

MELROSE PARK

rengė prėlekciją lema “Politi
nė ekonomija.” Po prelekei- 
jos buvo duodama klausimų, j 
kuliuos prelegentus alsaklnč

Vyrišką Drapaną Bargenai
Nauji, neatimti, daryti aut užsa 

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

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

Pilnas pasiiinkiniHs kailiu parimi 
tų nverkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1 50 iki 
$1.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50,
Al daba kasdieną, nedėtomis ir va
karais.

ii* i,firr> «

Tek Yards 3654. AhLšERKA į)

Mrs.A.MIctolflWlcz \ 
BaigiiH Akušerijom ko- 
’cgiįą; ilgai praktika- *. 
cumi PenneyIvarrijoa < 
'lonpilalene ir Phila- 
lelphijoj. Panekmin- J 
vai patarnauja prie ' 
dmdyino. Duodu rodą 
dsoljot'e ligose mole-J 
ima ir merginome,

l’amiiie.sin lik pastarąjį J J0- Žmonių buvo daug. Kėlu- ult įį^į,^0^1* 0{L
Chtcagn.

Nuo 6 iki 11 ryto, ir 7 iki vėlu vak, i <
lca<o, yk

■JflOHĮgBy
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Pranešimai^
LMPS. II! raj. rengia pasilinks

minimo vakari) Velykų subatoj. Mel
džiame kilų pirmeiviškų draugijų 
nerengti tą dienų jokių pasilinksmi- 
nimų. -—Komisija.

Kas turite veikalų “Blindų", malo
nėkite suteikti man. Busiu dėkingus 
ir atlyginsiu. Reikalinga kokių se- 
ptyniųaknygučių. Rašydami adre
suokite: J. Gustaitis, 2856 XX’. 38 PI , 
Chicago, III.

t

Town of Lake. — LSJL 3 kp. ne
paprastas susirinkimas įvyks suba- 
loj, vas. X d., 7:30 v. vak., Unviersity 
Settlement svet., 4630 Gross avė. Vi
si draugai atsiminkite, kad turime 
labai svarbių dalykų allikli.

—P. Urbuli*.

('h. L S. V. ir Pirmyn mišrus cho
rai (ant North Sidc) rengia drau
giškų vakarėli ned., vas. 9d., Lino- | 
sybės svet., 182- \Vubansia avė. l’Pa- 
džiu 5 vai. vak. Programas susidedąs 
iš dainų muzikos ir X. Mockaus kal
bos. Po programui ‘okiai ir žaismės.

—J šeikus.

Brighton Park. — LDLD. 104 kp. 
rengia koncertų (Kada? Red.) I iuo. 
svbės svet., 3925 S. Kedzie avė. Pra
džia 6 vai. vakare. —Komitetas

Cicero. — I.MPSA. 43 kp. mėne
sinis susirinkimas jvyks pundelį, 
vas. III d.. 8 vai. vakare, J. Grigtdai- 
čio svet , 9837 XX’. 14 st. Gerb. drau
gės malonėsit susirinkt paskirtu lai
ku. Beikalinga išrinkt darbininkų 
dėl balinus. —Rašt. A. Dočkienė.

Dr-stės Meilės Lietuvių mėnesinis 
susirinkimas jvyks subatoj. vas. 8 
d.. 7:3(1 v. vakaro. G. M Cnernauc- 
ko svet.. kertė Union ir 19 galvai. 
Nariai, atsilankykite ir nepamirški
te atsives! naujų draugų.

—Ein. Basi. Iz. Vedcckis.

LMPS 9 kp. rentoa mukų vakrrų 
nedėlioj vas. 9 <1., M. Mehlažio svet. 
Scenoj statoma kelinių veiksmų ko
medija su “Mielu Noru”. Pradžia 
lygiai 5:30 vai. vak. —Komisija.

LSS. 8 Raj. Pronag mokvklo* lek
cija jvyks subatoj, vas. 8 d.. Pra
džia 8 v.v., Aušros svet., 3001 S. lb»l- 
sted si. 'Lema bus: Istorila sorializ- 
nu> Mokvtoh«s V. Ap<lriulev'č»’is. 
Visi mokiniai malonėkite boti hi’k'i.

—LSS. 8 Baj. P. M. Komis ja

LSS 4 k n. ir LSJL. 1 k n lavini r* n- 
si susirinkimas nedėlioj. vas. 9 d., 
nejvvk*. Tų diena nrinuola Ni»ii>:e_ 
nu Bendrovės šėfininkų susirinki
mas. —Komisija

Roaeland. — LSS. 137 k p. mėnesi
nis susirinkimas įvyks ned , vas. 
9 d., 10:30 v. r'tų. Aušros kamba
riuos, 1U900 Mlchiuan avė. Visi dra
ugai malonėkite atsilankyti paskir
tu laiku, nes turim daug svarbiu rei
kalų ptarti. —Seki*. P. Božanskas.

J SS 235 kp. ir LDLD. 38 kp. ren- 
gi:* v»'Vara vas. 9 d., K. of P svet.. 
11»*°7 M:- hiean nve.. HoseEv'd. Bus 
suloštu vb*no '•••iksmo labai jnn)5n- 
g:i komedija: Užkerėtos Jnčkus. Taip 
-«»! d’’ chorai; ’"is i
solistų ir monologas; —Komitetas.

'• — «MWr MMM——*

Prighton Park — LSS. 174 kp. 
’ek -ijos bus nedėlioj. vas. 9 d.. Ma- 
žerio svet. 3834 S. Kedzie avė. Pni. 
m d ės 2 vai. popieti). —Komitetas.

I S1L I kp. Mandolinų Orkestre 
rengia koncertų suhptoj. kovo 15 d 
Kitu drauginiu me’džiame ne^njl’ 
nannšiu nramogu tų pačia d’eną 
kad neužkenktumėm vieni kitiems

Kensinrton. — Vaikų drauHjėlė> 
Ateities Žiedo po globa I MPS 67 
kp. dainu praktika bus subatoj, va- 
s:«rJn 8 d.. no pietų.. Dovini svet 
10501 S Mi' h. avė. Gi lietuviu kal
bos mokyk’a bus ned.. vas. 1 v«l 
po nielti. Aušros kambariuose 10°0C 
Mieh. nve., antros lubos Atsi’nnkv- 
kte laiku. —Komitetas

E. Chicago, Ind. — LSS. 201 kp 
susirinkimas jvyks nedėlioj. vas. f 
d.. 10 vai. rvto. Gerbiamieji drautfa* 
būtinai malonėkite atsilankyti pas
kirtu liuku, nes turėsime atlikti da
ug svarbių darbų 

—A. Kazlauskas

Liet. Janitorių Vyrų ir Moterų Pa- 
Še’n. Kliubo susirinkimas įvyks ne
dėlioj vas. 9 <1., 1 vai. po pietų 
John 1’ngel svet., 3720 XV. Harrison 
si. Meldžiu narius pribūti laiku.

—Nul. Bat E. Striško.

I SS. 209 ko. rengia balių tu pra
kalbomis nedėlioj, vas. 9 d. Pradžtr 
2 vai. no pietn. X’ieta: vokiečiu svet. 
Tolleston, Ind. Visus kviečiame at. 
šliaukyti. Vakaro pelnas skiriama^ 
j LSS Eondų. —Komitetą*

We«t Pullmon. — West Puflmanc 
Li< t. Pas. Kliubo susirinkimas įvyk* 
pčtnvčioj, vasario 7 d.. Ukįdnr 
Kliubo svet.. 706 XV. 119 str. Pradžia 
7:30 vai. vak Draugai, malonėkite 
atsilankyti, nes yra daug svarbi* 
reikalų. —Sekr. S. Tilvikas

Roseland. — LSS 137 kp. mėnesi
nis susirinkimas bus subatoj, vas 
8 d., f, vai. vak. Aušroj. (Perke’tis 
kadangi nedėlioj bus Naujienų Ben 
drevės susirinkimas). —Valdyba

Sur. Liet. Soc Dainininkų Ame
rikoj I apskr. metinė konferencija 
bus vas. 8 d.. 7:30 vai.. M. MeldaŽio 
svet.. 2242 XV. 23 PI. Visi chorai, pri
klausantį* Susivienijimui, malonė, 
kitę išrinkti, po tris delegatus į kon
ferencija. Konferencijoj bus renka 
ma nauja valdyba ir randasi daug 
kitų reikalų. —J. Gustaitis, Sekr

ASMENŲ .J I p: AK O.TUVIAI

PAJUOKAI’ lotinos lovnišnilės, pa
eina iš Kauim gub., Raseinių pavie
to, Ncmakščar miestelio. Meldžiu 
atsišauki! jai pačiai Urba Jei kas ži
no malonėkite pranešti, turiu svar
bų reikalų.

Jonas Mockus, 
3264 So, Morgan si., Chicago

PA.IIEŠKAU paž|slamo, Juozo 
MaJiacko, apie 5 metai atgal gyveno 
Ravmoiid, \Vash. šiuo laiku, girdė
jau. kad gyvena Chiragoj. Aš esu at
važiavęs iš Buvmond. XVash„ ir tu
riu svarbų rc'kalų. Meldžiu palies, 
ar kas JĮ žinote, man pranešti, už 
kų Imsiu dėkingas.

Mikas Kerailis,
2337 S. Leavitl si., Chicago, III.

PAJIEšKAU seserų Onos ir Mag- 
delenos Kiselyčių. abi ženotos, bet 
vyrų pavardžių nežinau. Paeina iš 
Kauno gub., Haseinių pay., Skersne- 
lininio parap. ir miestelio. Jos pa
čios. ar kas žinote, meldžiu praneš’i, 
už ką busiu dėkinga, nes turiu svar
bų reikalų.

M'ss Marijona Sinkevičiūtė, 
9225 Ellls avė., (Burnside) Chicago, 
III.

PAJIEŠKAI’ merginos arba mo
ters. gali būti su vaiku. Esmi naš
lė. su viejiu vaiku, nori sau už drau
gę-

Ona Bieliūnas,
3201 Auburn Avė. Chicago

•ĮIEŠKO darbo

ATSAKANTIS bučeris ir sosech 
meikeris pajieško darbo. Kam yra 
reikalingas prašau atsišaukti

S. S.,
1136 — 18 Ct., Cicero, III,

PAJIEŠKAC darbo už duonkepį, 
pirma ranka. Esmi apsipažinęs ge- 

j rai per 7 metus su kepimu baltos ir 
juodos duonos. Kam reikalinga at
sišaukite.

E. Bal,
4337 S. Ilermilage avė , Chicago, UI.

<mi YNAI KAMBAKIV
KAMBABYS ant randus vienam 

v\rui. Antros lubos, frontas.
3019 S. l’nion avė C.hicago

KEIKIA DARBININKI,
... ---- ------------------

Reikalingas expertas 
lino typistas. Gera mo
kestis. Pastovus dar
bas. Atsišaukite grei
tai.

‘NAUJIENOS” 
1739 So. Haksted Street

Chicago, III.
_________

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR 
HO PRIRODYMO biurai

i U S. Eree Empl«»vmmi Scrvir»- 
ne*kautieji darbo kreipkitės žiais 

•Iresnis:
m i2’2 % liFAHBORN ST 

»rbh
a. m> lEFFKRSON są
z Ih' th. parupimiuų visuose tuo- 

valdžios įsteigtuose ir užtaikomuo 
liii»r«iose nereikia nieko mokėt

daUN vietų, kaip Chiragoj 
up kitur, kur reikalauja visokios 
ųšies darbininkų — į fabrikus, į ka 
,kl.ts i ūkius, i šiaip pairias į.siai 
a-, - kaip vvrų, taip moterų ir vai 
ų kai, tmatininku tau> n»*i»r»

REIKALINGI du vyrai arba mo- 
terįs siuvėjai, prie moteriškų dre
biu ir sijonų Atsišaukite
1730 So. Union avė., Chicago, III.

REIKIA atsakančio bučerjo. At
sišaukti greitai.

Alek. Sucilla,
3706 Houslon avė., So. Chicago, 111.

REIKIA moterų rinkt skudurus. 
Peoples Junk Shop,

5835 Looinis st., (’hieago, III

RFI KALINAS patyręs bučeris. 
Darbas ant visados. Užmokestis 
.?era. Atsišaukite greitai.

Joseph Vaidzunas,
1967 Canalport avė., Tel Canal 3051

REIKTA vyrų trokerių prie sun
kaus darbo. .Atsišaukite

Tlie Losventhal Co.,
1511 Sangamon st., (’hieago

REIKALAUJU gero bučerio. turi 
nokėti lietuviškai ir lenkiškai, da
rbas pastovus, gera alga. Atsišauki-

• M. Masiliūnas,
♦e tuo/įaus.
•247 So. 501h Court, Cicero, III.

REIKIA merginos prie namų da
rbo, 3 šcimvnos. Geras namas, ne
keikia skalbti.

Dr. Krunkolz.
617 Gary PI.. Netoli Rroadvvay, 

(’hieago, III.

REIKALINGA moteris arba įner
vina dirbti saliune. Pastovus dar
bas. Atsišaukite laišku i Naujienų 
>fisų pažymėdami ant laiško No. 29.

REIKALINGAS patyręs bučeris, 
‘ori kalbėti angliškai ir suprasti <Pi. 
rbų. Darbas ant visados^ mokestis 
Vera, valandos trumpos. Atsišaukit į

Mrs. Peldžius,
3651 So XVallace st. (’hieago

REIKIA patyrusių 2 dry goods 
'ardųvėjų, pastovus darbas, gera 
’žmokestis. Atsišaukite Box apart- 
mcnl.

Bach Dcnartment Store.
1641-43.45 S. Halsted st. Chicago

REIKIA 50 iki 100 merginų tvar. 
UvH naujus vilnones atkarpas. Atsi
šaukite j

B. Cohen and Son.
1100—1114 XV. 22nd St. Chicago

tJK I ' C i » ,< i -h. i .

REIKALINGAS darbštus ir teisin
gas vyras. Turi Imi geros iškalbos 
ir gerai apsipratęs tarpe lietuvių 
(’hieagoje arba kituose aplinkiniuo
se miestuose. Uždarbis $50 ir dau
giau savaitėje—pagal gubumų. Para
šyk kuom užsiimi ir kaip ilgai g\ ve. 
ui toj apielinkėj. Atsišaukite laišku 
i Naujienų ofisų pažymėdami No. 
28.

Reikia vyro gerai apsipnžinuslo 
Chirpvoje kuris mėglų padaryti -30 
iki $50 i savaitę. I.iuosu laiku arba 
vakarais. Bent estate dailias. Prity
rimas nereikia. Atsišaukite į (Jins. 
Suromski,

3316 So. Ilaistei! St.
Atdara 8 rytų iki 9 vakaro.

PARDAVIMUI
A’erleivų domai. Dėl Idogos svei

katos turiu parduo’i savo Bučernę 
:r Grosi rnę, baliai kloti fixtures, su 
namu a-ha be namo, vieno aukšto, 
randasi augančioje lietuvių apielin- 
kčje, ne bus atmesta teisingas pa- 
siulijimas.

Anlon Prazsky, 
2856 Emcrald Avė. Chicago, UI.

Pardavimui groseinės sankrova 
pigiai. Noriu parduoti iš priežas
ties kėlimosi Į kitų namų. Gera vie
ta lietuviui, Miss G. Mever 621 XVest 
IGth St.

PARSIDUODA studija viduryje 
miesto XVaukegan, III. Biznis labai 
gerai einq — i mėnesį turi įplaukų 
3 ar I šimtus dol ; du darbininku 
dirba. Parsiduoda dėl priežasties sa
vininko išvažiavimo j Eupopų. • 

E’ranz Sludia, 
\Vaukegan, III.

PARSIDUODA bučernė ir groser. 
nė su namu ar be namo, I.yons, III. 
Atsišaukite greitu laiku, gausite bar- 
genų.

V. Kupstas,
45 PI. ir Joliet Road, I.yons, TU.

PARDUODU Restaurantų labai pi
li i. Priežastis — išvažiuoju iš Šio 
miesto.
1619 S Halsted st. Chicago

PARSIDUODA saldainiu, cigarų, 
clgarctn ir mokyklos reikmenų sto
ras Lietuvių apgyventa vieta, ar
ti tearto. Parsiduoda labai pigiai 
iš nriežaslie*; '■aviniuko ėjimo j ki
lų biznį. Atsišaukite

J. Glitas,
3533 S. Ilaistei! st., Chicago

PARDAVIMUI bučernė, puiki vie
ta. gerai Įsteigta biznis, maišytų In
tu apgyventa viela. Pigi renda, san
krova tfami didelė pasidėjimui tai
pgi groserio.
3(01 S. \Vallace st., (’hieago

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
cjpijii. voroj vietoj, prie kampo 

18 Cl. ir 15 st.. Cicero. 3 metai pa. 
statytas namas ir gerai apgyventa 
vieta lietuvių. Priežastis pardavi
mo patirsite ant vietos.
4828 XV. 15 St , Cicero, III.

RAKANDAI
Pardavimas S’orage vėliausios «fni 
lė'- phonografų ir rakandų. Puikus 
*2'10 mieros eabinet phonografas 
vroja viso darbo rekordus, už 55 su 
$12 vertės rekordais ir diemento a

data. Vartotas 3 mėnesius. Mes 
leipogi turime kelių stailių puikių 
tikros skuros seklyčios setų, kaip 
nauji kainuota $150 ir $200. Bus 
parduota už $55. arba geresnį pasiu- 
limų. Dykai prisiuntimas, Priima
me Liberty Bondsus į mokestį, 
įsišaukite litojaus. Atdara nuo P 
rvto iki 9 vakaro ir nedėliotais iki 
I po pietų.

W»st*>rn Storame Company
2810 XV. Harrison Street. Chicagc

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais i 

leimanto adata, parduosiu už $55 
Taipgi puikų l'layer Pianų, vėliau 
ios mados. Seklyčios setų valgomo 

io ir miegamojo kambarių setas, di 
vonus, paveikslus, parduosiu už h> 
’e teisingų pasiulyma. Nepraleis 
kitę šio bargeno. Rezidencija 
1922 So. Kedzie avė. ( hieag*

PARDUODU gerus naminius ra
kandus už pigių kainų. Priežastis 
pardavimo — važiuoju i kita mies
to. Atsišaukite greitai. Visados 
rasite namuose. Antros lubos prie 
ė los.
3311 S. Halsted st., ’ (’hieago

PARSIDUODA arba išsimaino ge- 
•*as gramofonas. Parduočiau už labai 
žemų kaina arba mainyčiau ant va
rgonų. Atsišaukite

K. Kruša,
3422 S. Union avė., Ist floor

PA R S ĮDUODA pianas $500 ver
tės už -250* 8 mėnesiai vartotas; tu
ri Imt parduotas iki subatos; išva
žiuoju į kitų miestų.
3337 So. Morgan st., 2 fl., front

PARSIDUOD/K greitu laiku 4 rui
mu rakandai labai pigiai. Pardavi
mo priežastis — išvažiuoju j kitų 
miesto. Visni nauja siuvama maši
na Gpl'ma matyti vakarais nuo G— 
9. Ne»l<M(|ieniais nuo ryto iki pietn. 
1152 S. I’raiu 'sco avė. kampas 45th 
st.. Chicago, III. Ist floor. Tel Mc_ 
Kinley 3265.

PARDAVIMUI šildomas pečius su 
cxtra magazinu dėl kietųjų anglių. 
Kaina prieinama
4114 S. California avė. Chicago

NAUJIENOS, Chicago, III.
............. B—I"1.1— l... 1
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LABAI DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA nauji namai laba, 

geroj vietoj,. 2 galvekarių lainės po 
pusę Idoko ir visi jlais.Miiai viduj. 
Po 5 kambarius — ant 2-jų pagy
venimų su beizmantais ir kam reik 
gal su mažu mokesčiu arba “kėš”. 
Atsišaukite laišku arba atvažiuokite 
uis G. Virbalailį, 1118 S. Savvyer Avė. 

’Teleplume McKinlcy 3354. (’hieago

FA EMOS PARSIDUODA ,
Aplinkie miesto Scoltville, Mirhi- 

aaii kur yra Didžiausia Lietuvių 
Uarmerių Kalonija Amerikoje, kuriu 
męs apgyvendinome su 138 Lietuvius 
Ūkininkais kurie Imi 3 Ūkiškas 

les 2 I aisvis ir 1 Kata’ikiš- 
k.i* kuri turi Kunigų ir Lietuviškas 
Kupinės. Mes turime toje puikioji1 
Kakniijoje suvmėn iš Anglikų jų ge
rus Farmas kad Apgyvcndimus jas 
lictuvais ūkininkais, 'turime ant 
pnrodavimo gerų, pigių Ūkių. Mažu 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais I atikais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
’engvusių išmokėjimų, Ukes gvvu- 
’ius ir padarinę*. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kalonijos 
'ai daro iŠpavido. nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
nas mus nepirkai, atvažiuokite luo- 
juiis pas mus mes jus apgyvendiiisi- 
uu* tarpe lietuvių ūkininku kur juiPs 
Ims linksma gy venti ant gražių gerų 
tikiu kur laukai Ilgus su daug puikių 
Upelių ir žuvingu ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
iievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga- 
nlevų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerį. Kurie 
perka pas mus ukes gelžkelio kaštus 
sugrržiname, duodamie dovanų $25. 
dorelius kožnam už, kožnų prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūke. Norinti 
p’alesnios žinios prisiųskile už Gc. 
štampu gausite ūkių Katalogu ir 
žemlapį Kalonijos Adresas.

A. Kiedis & Co. 
Peoples State Bank Building. 

Scoltville, Mieli.

ANT PARDAVIMO

puikus kampinis biznevas Jotas Ga
ry, Imi., prie Virginia st., kampas 17 
avė. Lotas 25x125, gatvė plytom bru- 
kuo’as. Saulvokai, suros, viskas 
•:»'h užmokėta. Lolo kaina $2500, 
už cash parduočiu piginus arba nud- 
nx č'uu ant n-iOw> Chiragoj ar Chi- 
•■''gos apirlinkėf, XVvst !•' rankfort, 
III.

Parduodu namz 2 pagyvenimų 3 ir 
I kambarini, skiepas po vienu rui
mu, lotus 61x136, kampinis, aptver
tas. medžiais apsodintas, kurvei ste
bėtis, šantrs, vanduo šlubai, elekt
ros šviesa, namas 3 melai statytas, 
remlos neša $20 į mėnesį. Kaina 
$2900. Parduosiu už. cash už $1750. 
Abi pranertės yra be skolos ir vie
na savininko. ^Savininkas liko su- 
'aužylas anglių kasyklose, nebegali 
unkiai dirbti a Esu priversiu* par

duoti. Klauskite pas
Anlon Siralovieh, 

Bos 775. X\’c t Frųnkfort, Hl. 
I’ranklin (’o.' u’ ’

Turi parduoti tuojau*. 2 aukštų 
•nu’-nė rezidencija 5 ir 6 kambarių, 
karštas ir šaltas vanduo, maudynė ii 
vesas. didelė G'ni nė užpakalyje Ne
bus atmestas teisingas nasiulijimas 
Savininkas, 2912 Parnell Avė., Chi-

PARDAVIMUI 2 augštn kampinis 
muro namas pigiai. Priekis užimtas 
A,.,,,.,., kų sankrova. Agentai gali at
sišaukti.
1925 XV. 51 st., (’hieago

PARSIDUODA namas 2 pagyvein- 
mų iš fronto storas, lietuviu apgy- 
vienoj vietoj. Parsiduoda iš prie
žasties kad turiu biznį kitoj vieloj 
Kas greitai atsišauks, parduosiu la
bai pigiai.

Ona Tamuliunienč, 
1447 So. 491h avė., Cicer, III.

Parduodu ant Bridgeporto arba 
mainau ant mažesnio namo. Namas 
šešių pagyvenymų su namuku už
pakalyje vieno pagyvenymo. Abu 
muro, aukštas beizmentas. Puikus į- 
’aisvmas viduje. Rendos neša j mė
nesi $90. Kaina $8300 00. $2500.00 į- 
rnokėti, kitus ant lengvo išmokėjimo, 
įsišaukite į savininkų ant 3-čių hi- 
bj .iš užpakalio.

J. K.
3533 S. XVallaee St. Chicago, III.

EXTRA
Parsiduoda naujas mūrinis namas 

ant 3-lų pagyvenimu, no 5 kambari
us. Rendos neša $45.00 į mėnesį 
Parsiduoda labai pigiai, nes savini
nkas važiuoja ant ūkės.
M. P. 931 XV. 341h Place, Chicago 
ant pirmų lubų.

AR TURI LOTA?
Mes priimame už pirma įmokėji- 

mn ant naujo mūrinio namo, 2 pa
gyvenimu su maudyklom, cementi
niu basementu ir kitais naujais įtai
symais. Rendos neša 10 nuoš. Už- 
rendų užmokėsit.
teks loto Įmokėjimui, o likusius iš 
I iherty I and and Investment Co.
3301 S Halsted st. Chicago

PARSIDUODA — 4 pagyvenimų 
mūrinis, visai geram padėjime na
mas. su visais įtaisymais viduryje 
ir laingi su basementu. Rendos ne
ša $40 i mėnesi. Kaina $3500 00.

PARSIDUODA — Ka tik pabuda. 
volas naujas mūrinis namas. Neša 
9 nuoš. rondo*. Randasi ant Brid- 
.♦pnorin, Parsiduos pigiai, tik $ 1,000 
įmokėti.

PARSIDUODA — 2 pa/vvenimų 
cpn-ips, 4 ir 6 kambarin. Rendos ne
ša 14 nuoš. Kaina tik -1800. ant len- 
«”•’ išmokėjimų. Greitai klauskite 
pas 
m beri v I and and Investment Co„ 
3301 S; Ilalstccl st., Chicago

M UUALžRMfc
BARGENAS

Parsiduoda naujas 2 pilgjvenhilŲ 
mūrinis minias, geriausiai budavo- 
las, vanos, elektra, gestis, vidus ge
riausio žibančio ąžuolo medžio, žiū
rint net akis traukia, viskas po šios 1 
mados. Namas randasi 2928 XV lOlh 
Place, arti l’ranciseo avė., Brighlon 
už tikrų kainų. Meldžiu neiti į vidų 
Parke. Kas nori tikrai gero namo ir 
be manęs, rendauninkai bauginąs. 
Tiktai keli blokai nuo naujų Grane 
Co. fabrikų. Adresuokite

Kazimierus Z. Urnikis, 
1512 S \Vood st., Chicago, III.

I’ABMA MAINOM ANT NAMO
120 akru žemės su puikiais budin. 

kais, \Visconsine. norime išmainyti 
ant miesto propertės, 30 galvijų, 1 
arkliai, daugybė kiaulių, vištų, žą
sų ir visokių tarmiškų mašinerijų 
kokių tiktai reikalinua, taipgi pa
šaro, grudų, sėklų, miltų, mėsos, yra 
užtektinai. Del platesnio susižinoji
mo kreipkitės pas 
United I and ęnd Investment Co., 
117 N. Dearborn si., Chicago

DU I O’I’AI ANT PARDAVIMO ant 
So Tahnan avė., kampas 72 si. Lo
tai 125 pėdų ilgio ir 30 p. pločio. 
Suros ir vanduo suvesta. Abu lotu 
parduodu už $400. Atsišaukite laiš
ku Į Naujienų ofisą pažymėdami 
No. 30.

MOKYKLOS^

* I INI1. UKKSSMaKIM-
t OI 1 .fig.KH

H2O5 dalNied <t. 2407 *
dicon, 1850 N. Welli» Hl.

IJj Mokyklos Suv VhI*ij)<»«* 
Siuvimas, Petreliu Knpim.«& D» 
Signutg, dėt luznii. u omiuu Vi* 
tos Juodumos ka, Diplmu* 
Lengvi )sm>>kejmiHi tivaruntm 
h if.'iffc'Ht1 ju* pasiūt! tutrie* ai 
*!<’ Ph.ine Seelrv *($49 

t A M PATEK. Pirmi «J«k4

DIENINE IR VAKARINE •

MOKYKLA
Čia galt le.izvU ir greitai išnio/li A iglų ir ) 

Lietuvių kalbu, aritmetikų, S. V.. Ajgblos, I 
Lietuvos ir ab lm, istorijas, geojrafija, raSyli > 
laiškus, ir tt. Taipgi, turimu ura nmar ir Hierh j 
School'ių skyrius Lietuviai mokytojai. SvnauJo- . 
kitę liuosą taigų pasitnoklnimul, nesi?aik*site. '

American College Prapara^ory Sciiool
3103 SO. HALSTED GiliCAGO, ILL.

AMERIKOS LIE'IUVIV MOKYKLA
M<>kiiihiiim : MUKtiškos ir lietuviško 

laibų. aritmetikos, knygvedystfis 
•Icnografijos, l\pewriting, pirkhbu 
eisiu. Suv Valstijų istorijos, .»!>,- 
nos istorijos, geografijos. p<>litišk< 
“konomijo.s, pilietvstė*. dailiarašv- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryb 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3 
4106 So. Halsled ^L. Chicago. III

Aušros Mokykla.
Šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinanti du 
sykiu j savaitę. Mokytojauja pa
taręs mokvtojas J. 'I'. Vitkus, kuri* 
per kelis metus mokytojavo Valpa- 
raižo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi luojaus. Kituose skyriuose mo- 

narna no senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. IIiŲsted St

Mokyki* Kirpimo ir DeHigning 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdulų 
Musų sistema ir \ poliškas mokini 

nas padarys jus žinovu į trumpi 
’aiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-designing ii siuvim* 
skyrius .kur męs suteiksime prakti* 
kų patyrimų kuomet iųs mokysite*

Elektra varomos mašinos mušt 
.invimo skyriuose.

Jus esate užkviečiaim oplunkjti t' 
oamatytl musų moksklų Dile laiku- 
lienų ir vakarais ir gauti speciali^ 
kai r’ig'O kainų.

Pelrenos daromos pagal Jūsų mit 
rą — bile slailčs arba dvdžio. iš bi 
te madų kinuos.
MASTER DESIGMNG SCBOOL

.1. F. KaMnick*. Perdėtini*
118 N l.a Saite gal., prieš City Hat 

Atsišauki! ant l-tn uugšto

DRAUGIJOS IR ORGA-
- NIZACIJOS

Amerikos Lietuvių
Darbininku Taryba.
Laikinasai Komitetas:

P. GRIGAI I LS, Prezidentas, 
181(1 S Halsted St., Chicago, III

K JURGELIONIS, Vice-Prez., 
3133 Emerald Avė., (’hieago, III

\ LAI.IS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago, (11

K GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chicago, III

K-to Nariai:
J. SMOTF.T 1S,

10601 Fdbrnok Avė., Chicago, III
JULIA frF.MAITft.

2919 W.,Dlvision St.. Chicago, UI

Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų 
PųŠelpinio Kliubo valdyba 1919 me
tams:
N. XVilimaitis, pirmininkas

3154 Dengias Blvd. 
Juozapas Užubalis. pirm, pagelb.

2911 XV. Adams SI. 
Fabijonas Striško, nut rast.,

■1255 Richmond St. 
X'iurentas Manikas, Fin. ra.št.

2839 XV 40th St. 
Mykolas Kaziunas, iždin.

3959 XV. 161h St. 
Susirinkimai huną kas antrą nedėl- 
dienį kiekvieno menesio, 1 vai. po 
pietų, John Engei Svel., 3720 XV 
Harrison St.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Savitar
pines i aselpos, valdyba 1919 metų, 
t', švelnis, pirmininkas,

1732 N. Lincoln SI.
I’el. Brazis, vice-pirmininkas,

2120 N. Marshfield Avė.
J. Kalpokas, nutarimų raštininkas, 

1839 XVabansia Avė. 
X'. Briedis, turtų raštininkas,

1019 N. Marshfield Avė. 
Just. Antanavičių, iždininkas,

1719 Eilėn St.
II. Rauskiniulė. kont. rašt.

16'2 XVabansia Avė. 
Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob. 

Duu’i'ds. maršalka.
G. II. Moldcnbam'r. dak. kvotėjas.

1554 XV. Chicago Avė.
Sm-MnUmfu abihima otrių* se- 

mėnesio. Liuosvbės 
• vėl. 1822 XVabahsia Avė.

Lietuviu Darbininkų DrnmnjoR Am- 
orikoie. ’M’ldyb* ant 1919 metų. 

Juozapas Zilra, pirmininkus.
1919 S. Union Avc. 

Jenas Butkus, pirm.-pagclbininkas, 
526 N. Robęv St. 

\nd. Maželis, nutarimu rnšti”:”k‘'s.
731 XV. 18tb SI.

Fr. Girdvainis finansų raštininkas, 
•jono S. Halsted SI.

Dom. Shemailis, iždininkas,

VALDYRK 1919 METAMS:
S. Daneliav'či-i. nir»»»5ninkas, 

1617 N. XVinrhestcr Avė.
Xr. Prusis, vice-pirminmka«\ 

1G4O Girard St.
I. Kalpokas. nn» '-artininkas 

ix‘m XXrabansia Avė.
K. Navicke*-, iždininkas.

17'^7 N. XVi»vh<‘ster Avė.
V. Briedis, turtu raštininkas.

lot?) N. Marshfie’d Avc.
Ang. Chopukiehė. k«»nt. raštininkė.

1648 XX’. Division St.
Yg. (’hernauskas, ir X. Shvku* 

ižtlo globėjai. 
L Dauginas, maršalka.

Montvidas, dak’ara*- kvotėja'-. 
1739 S. Halsled St.

CinrACOS LIET, lt* RPINTNKI’ 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET 
I. Gustaitis, pirmininkas,

2902 XV. 391h SI., Chicago. DL 
P. Jakavičia. sekretorius

927 W. 33 pl. Chicago. III 
P. Shvelnis. pirm, pagelbininkas.

2156 Alece Pl
**. Danebivičia. Iždininkas,
1617 N. XVinchester av„ Chicago II’ 

I. Jakubauskas, komiteto narys,
3362 Lovve avė.. Chicago, 11) 

I. šmotelis, komiteto narys \ 
10601 l’dbrooke avė., (’hieago, III 

F. XV. Zolpe, komiteto narys.
159 and Garse avc.

No. 15900, Harvey, 111 
I. Vilis komiteto narys,

2538 l’rankfort St. Chicago, III

SLA. 212 KP. VALDYB.A 1919 M. 
Kenosha, XVis.

II. Labanauskas, Pirm.,
818 Albert Street

Karolis Mickevičius, X’. Pirm.
72G Park Avė

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct

Juozas Baubonis, E’in. sek’*.
726 Park Avė

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė

Juozas Sokelis, iždo glob.
1934 Caee Avė., Barine, XX’is 

luozas Vaičiulis. Iždo glob.,
447 N. Pleasant Stree<

Vladas Bielskis, Orpaniz.,
267 Mikvaukęe avė

I. N. Palt, Daktaras Kvot.
165 Main Stree*

Metiniai komitetai VI. Bielskis ii 
luozas Xraičiulis.

LIET. MYL. DR-STFS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 XV. 34 st

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

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

Vinc. Buiskas, Ein. ra.št.,
1520 So. 49 avė., Cicero, III 

Fel. Ardžiauskas. Kontr. ra.št..
3424 So. Union avė.

Ant. Sinkus, 1 kasos glob.,
4025 Montgomery St.

Ant. Burba, II kas. fflob.,
2947 XV. 39th St.

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

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

Susirinkimai atsib.una kas antrą 
subatos vakarų kiekvieno mėnesio, 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., (’hieago, III.

A. C. XV, of A. LIETUVIŲ SKY
RIAUS 269 VALDYBA

A. Chepaitis. pirmininkas.
4812 XV. 15-th St.. Cicero, III.

P. Shvelnis, pirm, nagelhininkas,
1732 N. I ’ncnln si’

J. Kalaine, nutarimu raštininkas.
19G5 I’.vergreen avė

P. Galskis, finansų raštininkas, 
1356 N. Hoyne avė

J. Katilius, iždininkas.
1685 Milwaukee avė.

Susirinkimui atsibuno pirmų pėt- 
nyčią kiekvieno mėnesio, Unijos sa
lėje, 1579 XVil\vaukec avė. 7:30 v. v.

Subata, Vasario-Feb. 8,1919

9. LEIBOVITZ
Persikėlė atgal 

in savo 
seną vietą, 

kur 
pirmiaus 

buvo

1652 W. Van Buren St.
ARTI PAULINA STR.

LIET. SUNŲ DR-JOS, SHEBOY- 
GA.N,XVIS.. VALDYBA.

Juozas llukauskas, Pirm.,
1424 S, 101 h st.

Fr. Makarcvičia, Pirm, pad.,
1618 11 norui avė.

Mot. Baltrušaitis, Prot. rast..
1602 Indiaua avė.

Kaz. 'Tūlis, 't urto rašt.,
719 Alabama Avc.

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

Fr. .Icsinskas, Iždo glob.,
1626 New lerscy avė. 

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

Jurgis Montvila, Maršalka,
1336 Erie avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmų 
Į)ėln\čią kiekvieno menesio, l’agle 
Hali svel.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
pašalpos ir pasilinksminime 

KLIUBO VALDYBA:

I. Petrauskas, pirmininkas,
1747 North Avė.

J. Tepelis, pirm, pagelbininkas,
1060 Noble St.

Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt.,
2228 Coblenz st.

M. Žukas iždininkas,
1608 North avė.

Z. Lankas, finansų raštininkas,
1621 Girard Street 

Susirinkimas atsibuna pirmą ketver
gi) kiekvieno mėnesio Uuosybės svetainėje, 1824 VVabansia avė., 7:30 v. 
vakare.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS LIE
TUVOS VALDYBA 1918 METAMS.

Sarn. Venckus, pirminikas,
1903 Rutile str.

John Petrauskai, pirm, pagelbinink.,
664 W. 18 St.

Klem. Liaudiiuskas, nut. raštininkus 
1439 S. 501h avė., Cicero, III.

Frank Micklin, turtų raštininkas, 
1906 S. Union Avė.

Ben. Liubinas dabartinis iždininkas, 
2129 XV. 21 st Str. 

Kaz. Karina:..sk< s, ligonių globėjas,
3041-W. 42 Str.

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas antrų nedėldienį 
kiekvieno mėnesio, 1-mą vai. po pie
tų, Jut. Malinausko svetainėje, 1843 
S. Halsted St., ir kampas 19-tos gat.

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

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

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

1923 S. Union Avė., Cicero, UI. 
Izidorius XVcdeckis. fin. rašt..

555 XV. 14th St. City. 
Juozapas švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis rašt., 
JMras Xrenckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekunas, 
Antanas Žičkus, pirmas, maršalka. 
Geo. M. Chernauckas, antras marš., 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

LIETUVIŲ JANITORIŲ VYRŲ IR 
MOTERŲ PAŠALPINIO KLIUBO 

VALDYBA 1918 METAMS.
luozapas Užubalis. pirmininkas.

2823 Jackson Blvd. 
Povilas Atkočiūnas, pirm, pagelb..

342 S. Crawford u ve. 
tonas Burčikas. nutar imu rašt..

1217 S. Spnuldnig av. 
\ndriejus Karoblis, fin. raštininkas, 

807 S. Spoulding avė. 
Mykolas Kaziunas. iždininkas.

1501 S. Hardi n g avė. 
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

nedėldienį kiekvieno mėnesio, pir
mą valandų no Dietų. John Engei 
svetainėje, 3720 XX’. Harrison st.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA

Juozapas Šimkus, pirmininkas, 
10707 XVabash avė.

Stanislovas Shimkus. vice-pirminin.,
10707 XX'abash Avė. 

F. Grigula, prot. raštininkas.
10443 XVcntworth avė. 

Vladislovas Markauskis, kasierius,
355 Kensington avė.

Ant. Bertašius, pini g. raštininkas, 
349 E. 115 St. Kensington, III.

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas pirmą pėtnyČią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedvvillo svetainėje, 341 Kensin
gton avė.. Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintą 
mokestį paliko tik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
gal konstitucijų. —Juozapas Urbutis

Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliubo

valdybų 1919 metams:
S. S. Meškauskas. Pirm.,

3752 So. XVallace si.
K. Kunca, Vice-plrm.,

3126 So. Lowe avc.
K. J. Petroks, Nut. Rašt.

3422 So. I.xiwe avc.
J. Gustaitis, fin. rašt.

2856 XV. 38 Pl. 
.1. žilvitis, ižcl.

t 841 XV. 33 st.


