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True transiution filed witn the post master at Chicago, III., Feb. 22, 1919 
us required by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai vėl paėmė KijevąReakcionieriai užmušė atstovą 
ir 3 sužeidė

Užpuolimas Bavarijos seime

Reakcionierių sukilimas ir juoda
sis teroras Muniche

Wilsonas bus Suv. Valstijose tik 
vieną savaitę

BABARUOS PREMJERAS 
KURT EISNER UŽMUŠTAS.

Bavarijos nepriklausomųjų so
cialistų vadovas krito nuo 
junkerio kulkos.

COPENHAGEN. vas. 2b — 
Bavarijos premieras Kurt^Eis- 
ner tapo nušautas šiandie lieu- 
tenanto grafo Arso Valley, ka
da Eisner važiavo iš užrubeži- 
nių reikalų ministerijos Muni- 
she i seimą, sako Municho ži- c c 
nia.

šaudymas išliko Pranncrast- 
rasse ir mirtis paėjo nuo dvie
jų šūvių paleistų iš užpakalio į 
galvą.

Eisnerio lavonas tapo nuneš
tas į užrubežinių reikalų minis
teriją, kur jis ir tebėra.

Tuoj po šaudimo teisminiai 
ir policijos viršininkai atvyko 
tyrinėti žlnogzutdyslę. Miesto 
gatvėse kįlo didelis sujudimas.

Stirnas, kuris šiandie laikė 
pirmą posėdį, užsidarė neapru- 
bežiuotam llaikui.

Spartakai laimėjo ir 
pralaimėjo.

Spartakų spėkos Muniche ke
tverge šturmu paėmė policijos 
stotį ir areštavo policijos virši
ninką ir keletą kitų žmonių, 
pasak žinių iš Berlino. Vald
žios spėkos atakavo spartakus 
ir atsiėmė visus viešuosius bu- 
dinkus.

Keli kareiviai tapo užeisti 
mušimose. Jurininkai, kurie 
sudarė spartakų garnizoną po 
vardlį “apgynimo komiteto,” 
pasidavė.

Pradžioje dienos spartakai 
buvo areštavę premiero Eisner 
sekretorių ir du narius darbi
ninkų tarybos, šalę policijos 
viršininko. Visi tie areštuoti ji 
tapo paliuosuoli.

(Menami čia spartakai, kaip 
paduoda žemiau telpanti žinia 
iš Pasėlio, visai nėra spartakai, 
bet reakcionieriai su junke
riais, vadovaujami ex-kaizeiio 
sūnaus princo Joacbim, kuiie 
padarė sukilimą ir užmušė pre- 
mierą Kurt Eisner. ininislerį 

Auer ir sužeidė 3 atstovus).
KURT EISNER.

Kurt Eisner, kuris užėmė vai 
džią Bavarijoj po nuvertimui 
karaliaus pereito lapkričio mė
nesyj, buvo socialistu radikališ- 
kesnės rūšies (nepriklausom to 
jų socialistu) ir paskutinės ži
nios iš Municho sakė, kad jis 
vadovauja spartakų judėjimu 
prieš nuosaikiausias ir kons r- 
vatyves frakcijas Bavarijoj.

Arco Valley šeimina buvo žy
mi per daugelį metų Bavarijoj 
ir Vokietijoj ir tuo vardu gra

fas mirė 1909 m. Rio de Janei- 
ro būdamas Vokietijos ambasa
dorium Bazilijuj.

Eisner yra žydas, gimė Ga
licijoj ir kartų buvo vyriausiu 
redaktorių Bųrlino Vo,rwac.rts.
Jis tapo areštuotas pereito ba
landžio mėn. Bavarijos vald
žios.

Priešininkas Eberto 
frakcijos.

Eisner visados buvo priešingas 
Vokietijos didžiumos sočia lis- 
fams ir nuo jo pakilimo Bava
rijos valdžion atakavo premje
rą Ebertą ir jo draugus. Jis 
nuėjo net taip toli, kad pereito 
lapkričio mėnesyj jis pertraukė 
ryšius su Bcriiuo valdžia ir vi
sados buvo abejonė, ar Bava
rija, jei Eisner pasiliks valdžio
je, prisidėtų prie Vokietijos re
spublikos, ar ne.

Eisner nebuvo delegatu į Vo
kietijos nacionalį seimą, nes jis 
rinkimuose' tapo sumuštas di
dele balsu didžiuma.

Lydimas sargybos puikiose 
uniformose ir specialiu trauki
niu, Eisner šį mėnesį nuvyko į 
tarptautinę darbo konfeernciją 
Berne. Berno konferencijoj jis 
atakavo Vtjkiytijos didžiumos 

socialistus ir smarkiai išsireiš
kė, prieš bolševizmą ir sakė, 
kad jis pats iš savo patyri
mo žino, kad vokiečiai blogai 
elgiasi su franeuzų karės belai
sviais.

Kaltino kaizerį.

Svarstydamas atsakomybę 
už karę prieš Berno konferen
ciją, Eisner užreiškė, kad buvu- 
sis kaizeris VVilhelm neabejoti
nai yra iliesjioginiai įkaltas už 
sukurslymą karės. Jis sake, 
kad Muniche rastieji dokumen
tai lai paremia. Jis spiresi, kad 
visa Vokietijos karininkų kas
ta buvo teisiama prieš Vokieti
jos tribunalą už savo dalį atsa- 
sakomybėj.

Eisner buvo nedidelio ūgio, 
storokas. Jo priekinė dalis gal 
vos buvo veik plika, kuomet 
užpakalyj ilgi žili plaukai drie
kėsi toli žemiau kalnieriaus. 
Jis turėjo didelę rudą barzdą.

Galbūt geriausiai žinomu S. 
Valstijose Arco Valley šeiminos 
nariu yra grafas Arco Valley, 
kuris buvo Vokietijos pasiunti
niu Suv. Valstijose nuo 1888 iki 
1891 m. Vokietijos legacija 
Washingtone buvo padaryta 
ambasada 1893 im. Jis buvo 
pusbroliu grafo Arco Vąlley 
kuris mirę Vokietijos pąsiųnti- 
niu Brazilijoj.

Rekordai parodo, kad yra, 
penki jauni grafai Aree Valley, 
kurie galėjo būti lieutenantais 
vokiečių armijoj.

LAVVRENCE, MASS., AUDĖJU STREIKAS.

LAWRENCE, MASS. streikuojančių audinyčių darbininkų viešas susirinkimas miesto 
darže. Tūkstančiai darbininkų atsilanko į tokius susirinkimus, kada lik jie būna sušaukia
mi, Maresnių atreikierių su-si rinkim y salėse būna po kelis į dieną. ■

True translation filed wlth the poat 
master at Chicago, III., Feb. 22, 1919 

rtutiired hv the aci oi liet. h. iy 17
BAVARIJOS VIDAUS

REIKALU MINISTERIS IRGI 
SUŽEISTAS.

Vienas atstovas nušautas, o du 
sužeisti.

MUNICII, vas. 21. — Bavari
jos vidaus reikalų ministeris 

Auer tapo pašautas.
Jis pašautas liko landtago po- 

sėdyj, kur Audr kalbėjo apie 
užmušimą Bavarijos premiero 
Kurt Eisner.

Auer krito sužeistas į kairįjį 
šoną. Atstovas Osel tapo už
muštas, o du kitji valdininkai 
sunkiai sužeisti.

Šūviai buvo poleisli iš publi
kos galerijos ir pagimdė pani
ką tarp atstovų.

Seimo budinkas dabar yra 
saugomas kariuomenės.

True translntion filed wtth t h" nosį 
master at Chicago, III., Fcb. 22, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

REAKCIONIERIŲ SUKILI
MAS MUNICHE.

BASEL, vas. 21. — Pasak 
Frankfort Zeitung, reakcionie
rių sukilimas išliko Muniche 

seredos naktį. Demobilizuoti 
Bavarijos jurininkai atakavo 
seimo namą ir užėmė telegrafo 
ofisą ir policijos stotį, bet bu
vo išvyti valdžios kareivių.

Princas Joahim iš Prūsijos, 
šeštas sūnūs buvusio kaizerio, 
tapo areštuotas ir matomai tu
rėjo kokių ryšių su šiuo judė
jimu. Jis gyveno Muniche po 
vardu grafo Merz.

Valdžia paskelbė, kad ji grie
bėsi reikalingų priemonių ap
gynimui seimo ir nubaudimui 
kaltų už sukilimą žmonių.

Trnr translation filed wtlh the po."*- 
master at Chicagp, III., l’eb. 22, 1919 
as re<|iiired by the act of Oct. 6. 1917

BEDARBIAI ŠTURMAVO 
SEIMĄ.

BEIUJNAS, vas. 21. — Brun 
swirk seimas buvo šturmuoja
mas bedarbių laike vieno posė
džio šią savaitę ir su pirminin
ku ir keliais atstovais šiurkš- 
liai apseita. Vienas buržuazas 
narys kuris kalboj užreiškė, 
kad daugybė bedarbių yra chro 

riiškais tinginiais, lapo labai su
muštas ir su vargu apgintas 
nuo sunkaus sužeidimo.

True translation fib’d with the pnst- 
niaster at Chicago, III., Feb. 22, 1919 
as re(|iiircd by the art of Oct. 6, 1917

ŽMOGžirnis MIRŠTA.

IjONDONAS, * vas. 21. — Iš 
Amsilerdamo pranešama, kad 

lieut. grafas Arcp Valley, kuris 
nušovė Kurt Eisner, tapo su

žeistas sargybos ir mirštąs. 
f

True translation filed vi t h tb*» po«d- 
master at Chicago, III., Fcb. 22, 1919 
•ię rnrjiiiroH Kv p*** Ool i* 101*7 
TALKININKAI NESVARSTYS 
APIE VOKIEČIU BELAISVIU 

SUGRĄŽOMĄ.

PARYŽIUS, vas. 21. — Tal
kininkų karės daryba pranešė 
viršininkų Vokietijos Matui Er- 
zberger, kad dabar negali būti 
svarstymo apie sugrąžinimą vo 
kiečių karės belaisvių, apart su
žeistųjų ar tų, kurie sunkiai 
serga.

True tranvhdion filed wifh tbe post- 
master at Chicago, III., l’eb. 22, 1919 
as re(|inred by the act of Oct. (>. 1917

TALKININKAI PRIPAŽJS 
PADEREWSKIO VALDŽIĄ.

PARYŽIUS, vas. 21. - čia 
oficialiai paskelbta, kad talki
ninkų atstovai savo susirinki
me Quai d’Orsay šiandie nuta
rė, kad talkininkai turi pripa
žinti Lenkijos valdžią, vado
vaujamą Ignac Jau Padere\vs- 
ki.

True translation fib'd with the post 
master at Chicago, III., Feb. 22, 1919 
as reęuired by the act of Oct. 6. 1917
JUODA, RAUDONA IR AUK
SINĖ NAUJOJI VOKIETIJOS

VĖLIAVA.

BERLINAS, vas. 21. — Pa
sak specialės žinios žinios iš 
Weimar, valstijos komisija pa
rinko juodą, raudoną ir auksi
nę, kaipo spalvas Vokietijos re- 
spublikonizmo, nacionalini vė
liavai.

8 ŽMONES ŽUVO GAISRE.

MONTRAEL, Quo., vas. 21. 
- - 8 žmonės žuvo gaisre, kuris 
pereitą naktį sunaikino, nedide
lį viešbutį St. Joville, Laurino 
kalnuose.

’l'nic translation filed with the pnst- 
master ai Chicago, III., l’eb. 22, 1919 
as rv(|inred t»j the act of Oct. 6, 1917

SVARSTO APIE NUOSTOLIU
ATLYGINIMĄ.

\ f

Komisija neprieina prie nuos
prendžio. Daugelis reikalau
ja apmokėjimo karės lėšų.

’ PARYŽIUS, vas. 21. — Kuo
met laikos konferencijos vado
vai laukia išeigos C 1 e m e n- 
ceau sužeidimo, nusprendimui 
kokis turi būti konferencijos 
programas trumpoj ateityj, 
klausimas nustatymo milžiniš
kos sumos, kurią priešas turės 
užmokėti atlyginimui, priima 
tokių formą prieš atlyginimų 
komisiją, kad jis gali būti ati
duotas didžiųjų valstybių tary
bai ir viršininkams įvairių val
džių, iš priežasties opumo pa
duotojo pirmo klausinio.

Tas klausimas sukasi dau
giausia, ar įvairių šalių karės 
vedinio lėšos turi būti įskaity
tos reikalavimuose, sale atlygi
nimo už nuostolius. Besilai- 
kantįs negalyvės nuomonės ska 
ito, kad talkininkų pranešimas 
prezidentui Wilsonui, kada jie 
pirmiausia priėmė Vokietijos 
pasiulimą pertraukos mūšių, 
išsireišikė vien už atlyginimus 
ir neminėjo karės lėšų. I'ečiaus 
karės lėšos pavirto vienu iš sva
rbiausių reikalavimų.

Visa suma, kokia bus reika
laujama atlyginimus gali būti 
greitai nuspręsta, bet pridėjus 
sale to visas karės lėšas, pasida
rytu tokia milžiniška suma, 
kad abejojama, ar bus galima 
ją iškolektuoti.

Iš priežasties svarbumo šio 
dalyko, galbuli, kad preziden
tas Wilsonas ir kiti augščiausi 
valdininkai bus pasitarti per 
kabelis ar bevieliu telegrafu, 
kadangi nė komisija, nė delega
cijos negalėjo pasiekti inuosp- 
rendžio.

Kap, Andre 'l'ardie pasakė, 
kad vien Francija paduos bilą 
už 150,000 namus, kurie tapo 
sunaikinti. J tą skaičių neįeina 
dirbtuvėm.

. i
Tardieu sakes kad talkinin

kai sutarė, kad Vokietija turi 
užmokei i kiek tik ji pajiegs.

BOLŠEVIKAI VĖL PAĖMĖ 
KIJEVĄ.

Franeuzų kareiviai esą pusiau- 
kelyj iš Odessos.

VABŠAVA, vas. 19. — Pra- 
jyOtima, kaldĮ Kijevas )Ta vėl 
rankose bolševikų, kurių dau
gybė atvyko iš Maskvos.

Čia gautosios žinios parodo, 
kad einantįs iš Odessos franeu
zų kareiviai yra pusiaukelyj į 
Kijevą.

Pcthiros spėkos kariauja ten, 
tuo pačiu laiku bandydamos su 
laikyti lenkus šiaurėje ir prie- 
šinties rumunų spaudiniui Be
sarabijoj.

True transiution filed with the p*»sl 
master at Chicago, III., Fcb. 22. 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

SUOKALBIAUJA SUGRĄŽIN
TI RUSIJOJ MONARCHIJĄ.

Amerikos agentas Siberijoj sa
ko, kad caro pasekėjai 

veikia.

VLADIVOSTOKAS, saus. 26 
(koresp.). — Liūdną paveikslą 
situacijos ir prospektų vakari
nėj Siberijoj ir Rusijoj piešia 
C. L. Prcston, kuris nesenai su
grįžo iš kelionės, kurioj pasie
kė net Eketerinburgą, reikaluo
se Raudonojo Kryžiaus. Jis sa
ko, kad česho-slovakų frontas 
negyvuoja. Buvo čechų avan- 
postai labai išskirsti losi' apygar 
dose ir kariavimas buvo gueril- 
la pabudžio. Cechai, sake jis, 
yra pavargę nuo ilgo tarnavi
mo prie sunkių aplinkybių ir 
jo nuomone, lengvai pakliūtų 
bolševikams, jei talkininkų ka
reivių pavojus butų pašalintas.

Užpakalyj čechų šalis yra pil 
na buvusių senosios valdžios o- 
fieierių, civilių ir karinių, ku
rie slaptais persirėdę praslin
ko per linijas, apsivilko senai 
numestomis uniformomis ir už 
sidėjo pogonus ir daro nuola
tinius suokalbius apie sugrąži
nimą monarchijos.

Vien /tavoriaii vagonai ‘atlie
ka pasažierių vežiojimui ir tie 
perpildyti. Didžiuma iš pasa- 
žierinių vagonų tarnauja kaipo 
gyvenamieji namai dėl politi
kierių ir politinių vadovų ir žy
mi dalis jų pavesta tarnybon 
talkininkų oficieriams ir Rau- 
(Idnąjam Kryžiui.

Prcston sako, kad maisto 
padėjimas yra geras visoj Sibe
rijoj. Daugelyj vietų grudai 
1915 m. derliaus tebėra nesu
vartoti ii; įvairių šalies dalių 
produktai yra pardavinėjanti 
ant vielos ^lehĮi stokos trans- 
pprtacijos lir deki suvaržymų 
uždėtų vietos administracijų 
ant eksportu — reikalaujama 
1,000 rublių už vartojimą tavo- 
rinio vagono, šalę reguliarės 

linokesties už pervežamą ’ tavo- 
rų.

Prcston, pirmiau gyvenęs By 
goję ir Petrograde, buvo paski
rtas \Vasbinglono valdžios kai
po patarėjas prie šelpimo dar
bo Siberijoj. Jis rezignavo iš 
komisijos ir grįšiu Amerikon.

Tnie trnnslnfion filed wilh f be post- 
master at Chicago, III., I'cb. 22. 1919 
is retpiired by the art of Oct. 6. 1917

KAREIVIAI DŽIAUGIASI.

ABCriiANGELSK, vas. 20.— 
Paskelbimas iš Washingtono 
kad Amerikos kareiviai šiauri
nėj Rusijoj bus ištraukti arti
miausiam galimam laike pava
sary). tapo priimtas su džiaugs
mu kareiviu, bet oficialiai rate- 
liai ir rusai gyventojai yra su
sirūpinę žinoti, ar kiti kareiviai 
bus pasiųsti jų vieton, ar tas 
reiškia pilną apleidimą šio fro
nto.

True translntion filed witb the post- 
niaster at Chicago, III., I'cb. 22. 1919 
is retpiired by tbe act of Oct. G. 1917 

jVILSONAS BUS AMERIKOJ 
TIK VIENĄ SAVAITĘ.

Daug darbo laukia prezidentą 
VVashingtone,

VVASIIINGTON, vas. 21.
Prezidentas Wilsonas, kuris pa- 
nedėlyj atplaukia i Bostoną, iš
bus pu v. Valstijose* tik vieną 
savaitę ir kovo 5 dieną išplauks 
atgal į Paryžių.

Tikėdamies savaitės, pilnos 
kabineto susirinkimų, konfere
ncijų su kongreso užrubežinių 
reikalų komitet.. pasirašymų 
po biliais. tlarbo prie įvairių na 
minių reikalų ir galbūt kalbos 
kongresui apie tautų lygą. Bal
tojo Namo valdininkai taip su
tvarko pildomųjų ofisų reika
lus, kad nė viena minulė pre
zidento laiko nebūtų pražudy
ta.

Prezidentas Wilsonas tuoj 
stversis už darbo kaip tik iš lai
vo išlyps Bostone, į kur šiąnakt 
išvažpavo sekretorius Itmuilty 
>siu daugybe* reikalai!jaučių u- 
maus veikimo dokumentų.

Po. kalbos Bostone panedėlyj 
po piel, prezidentas sugrįš j so
stinę utarninko ryte ir tuoj sės 
prie savo stalo Baltajame Na
me.

VĖL GENERALIS STREIKAS 
BUENOS AIRES.

Streikas esąs politinis.

WAS11.INGTON, vas. 21. — 
Čia gautosios žinios sako, kad 
Buenos Aires, Argentinoj, vėl 
kįlo generalis streikas ir iš tos 
priežasties situacija ten yra la
bai rusti. Išreiškiama nuomo
ne, kad streikas pasiekė politi. 
nj pabudj ir yra atkreiptas 
prieš prezidentą Irigoyen.
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Teatras, Koncertas ir Baliusl Šilas veikalas dar tik‘pirmų kartų statomas šioj apielinkėje ir yra labai juo
kingas. Koncertine dalis bus gana graži ir įvairi, nes dalyvaus keletas geres
nio Ghicagos chorų, solistų ir “Aido” choras dar pirmų kartų dainuos ant

RENGIAMAS L. M. 1>. AHM) CHORO Pradžia 6:30 vai. vakare. 1 užauga 35 ir 50 rentų.

Nedėlioj, Vasario-February 23, 1919
K. of P. Svetainėje

11037 Michigan Avė., Roseland, III

Scenoje .statoma su dainomis ir šokiais vieno veiksmo komedija

Aktorius Sudegusio Teatro”

nių Chicagos chorų, solistų ir “Aido” choras dar pirmų kartų dainuos 
ų balsų

PROGRAMAS SUSIDĖS SEKANČIAI:
Lošimas ................  -.......... Režisierius J. Uklveris
)a!nu .................. LSS. 138 kp. mišrus choras po vad., Si. Diliaus

Dama ......... ................................... “Sietyno” mišrus choras
Solo pritariant gitarų ................................................  j. Ivanovich

Daina .... LMI). “Aido” moteriškų balsų ch. po vad., M. Girniaus
i‘t ....................................................................................... Stilsonienč

“!lla..........x ...........bSS. Vyrų choras po vad., .1. Katiliaus
Daina .................. LMI). “Aido” mišrus choras po vad., M. Girniaus

Orkestrą J. GRUŠO. KOMITETAS

7 
«

Milžiniškas Koncertas ir Balius
RENGIA KLIUBAS “ZNANIE”

Nedelioj, Vasario 23 d., 1919
PULASKIO SVETAINĖJE 

1709—15 So. Ashland Avcnue. t
Pradžia 4 vai. po pietų. Gera muzika. Inžanga 35 ir 50c.

Programas susidės iš dainų — dainuos p-lė A. MASOLO- 
VA, komiškų pasakojimų, deklamacijų, balalaikų orkeštros 
taipgi[ dalyvaus žinomas rusų smuikininkas G. KAMINSKI 
kuris išpildys solo ant smuiko ir kiti.

PO KONCERTO ŠOKIAI IKI 2-ros VAL. NAKTIES.

'irilraw I MlCžlkl! f Įvadine - .. ........... .«K.$ Jvl 5 įlnk jįR- A U WLietuvių Moterų Prog. Susivienijimo 25-ta kuopa rengia įvairų

Koncertą su Baliu
j Nedėlioję, Kovo-March 2 d., 1919

K. of P. SVETAINĖJE
11937 Michigan Avė., Roseland, III.

Durįs atsidarys 5 v.v. Programas prasidės 6.30 vak. Inžanga 50 ir 35c ypatai
Miškų Dvasios veikalo lošime Įeina tris solo, sikslelas ir šokiai. Lošimą 

mokina M. Dundulienė, Dainas .1. Sarpalius. Belo, programe dalyvius* p-|fs 
Bartulytės, Salome ,Slaniuliulė, A. Zemaičiutė, Stella Staniulhiič,’ Briėdukas.

Kai li Sarpalius, drg. Natalija Slilsonienė, LMPS 25 kp. Moterų choras ir kiti. 
PROGRAMUI PASIBAIGUS ŠOKIAI. MUZIKA SARPALIAUS.

Maloniai visus kviečia atsilankyti LMPS 25ta kuopa.

Kuopos susirinkimai laikomi kas trečia, nedėldienį kiekivieno mėnesio, 
2 vai. po pietų, “Aušros” mokykloj, 1(19(10 Michigan Avė. Moters, skaitykite 
vienatinį lietuvių moterų darbininkių laikraštį “Moterų Balsą”, ši metams.

----------------- -------------- a__________________________ _______________________________J

True translntion filed \vith the post- 
niaster at Chicago, III., b’eb. 22, 1919 
as rcųuircd by the act of Oct. (», 1917

Berno KomferencijoS;
PasekmėsPatinkamos

Du šimtai dovanų pinigais bus išdalinta ant

10to Maskinio Baliaus
Parengtas IIH-TĖS PALAIMINTOS LIETUVOS

d., S9I9Subatoj, Kovo=March 1
Pulaskio Svetainėje 

1709—15 So. Ashland Avė., 
arti 18-tos gatvės.

Pradžia 7 vai. vakare.
Inžanga 35c ypatai.

Minėtas balius vra skirtingas nuo kitų, nes 
Dr-stė PALAIMINTOS LIETt’VOS dovanas du
os pinigais už įvairius rubus. 'Kviečiaine vi
suomene skaitlingai atsilankyti į šį pinigiškų 
vakarą. Muzika BROLIŲ SARPALIŲ-

Kviečia visus Dr-stė PAL. LIETUVOS.

Prancūzų soeialisllų partijos 
dešiniojo sp;|rno vadas Pierre 
RcnaiulvL sugrįžęs Paryžiun

pondentui Paul Seolt Mowre- 
riui apie Berno socialistų suva-

kios:

TĘS?

Draugiškas Vakarėlis
SU PRAKALBOMIS 

Rengia
LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBAS S. P.

Nedėlioję, Vasario 23 d., 1919
KNYGYNO SVETAINĖJE

1822 Wabansia Avenue
Pradžia 5 valandų vakare.

1. Vokiečiai di-džiumieciai so
cialistai ne lik nebuvo išteisinti 
savo draugų, kaip nekurie pra
nešimai tvirtino, hęt/dar patsai 
suvažiavimas daręs jiems prie
kaištus. Jie buvo priversti pri
pažinti vokiečių valdžios kaltę 
ir jie palįs buvo atskirti Berne, 
nes kilų delegatijų nariai atsi
sakė bičiuliautis 'su jais. An
tra vertus, vokiečiai mažumie- 
čiai socialistai, tokie kaip Bern- 
stein ir Eisner, buvo priimti ta-

2. Kongresas vienu balsu už- 
gyre p. \Vilsono taikos veiki-

gurno įverti tanlij lyga, ir paš

prie geros muzikos ir kitokios žaismės
Kviečia KOMITETAS

“ A U S R 0 S ”
Pasilinksminimo Vakaras

SU DOVANA — ARMONIKA

Siibatoj, Kovo-March 1, 1919

[ STANČIKO SVETAINĖJ
205 E. H5ih Street.

Nepamirškite! Kviečia KOMITETAS

Rengiami 11. P. D. U. K.
UTAKNINKE, VASARIO-FEB. 25 D. 1919 

MILDOS SVETAINĖJE 
3142 So. Halsied Street

Temoje: “AR SOCIALISTAI TURI ORGANIZUO
TIS į PRAMONES.”
Už pramones kalbės K. J. Geležėlė, prieš P. Kukutis.

Užprašo KOMITETAS.

menceau ir prezidentui Wilso- 
nui.

3. Tarptautinis darbininkų 
kongresas buvo laikomas la
me pačiame name ant kilų lu
bų tuo patim laiku su darbini m

vienvalinių susinėsimų. Kuo
met darbininkų Kongresas pri
ėmė tarptautinio darbininkų 
kongreso programą, lai savo 
keliu priėmė ir socialistų suva
žiavimas ir dabar jį Įteiks lai
kos konferencijai socialistai ir

1. Socialistų suvažiavimas V 4
didele didžiuma balsų priėmė 
ITjalmaro Brauti ilgo rezoliuci-

ne naikinimuose, liet tveria
muose ir (tikrai demokratiniuo
se būduose. Taip vietoje ma
žinus gaminimą, jis reikia di
dinti. Pasitikdamas Įrevo.luu- 
cingn tojr prasmėje, kad jis 
trokšta matyli dabartinę orga
nizaciją persimainiusia, socia
lizmas turi eiti prie to tvarkiais 
demokratiniais budais, šita re-

vairias kraštulines socialistų 
frakcijas visoj Europoj.

5. lapo paskirtas tarptauti
nis pildomasis komitetas, susi
dedąs iš dviejų delegatų nuo 
kiekvienos didesnės galybės ir

| A $400 DOVANU VERT’: ■ $100

f Masionis doM
Rengiamas

APŠVIETOS IR DAILĖS DRAUGIJOS

Subatoje, Kovo Smą, 1919
JUOZAPO MAČIUKEVIČIAUS SVETAINĖJE

1036 E. 93rd St., kampas Dobson Avė.
Ihirnside, III.

Pradžia 6:30 vai. vak. inžanga 35c ;su maskoms 50c ypalai
. v. •širdingai kviečiami visi lietuviai ir lietuvaitės, seni ir jauni 
į ši vakarą, nes pirmas lokis vakaras Burnsidės apielinkej. Malonė
kite nepamiršti geros progos. širdingai kviečia KOMITETAS.

KONCERTĄ
L.S.J.L. 1-mos kuopos Styginės Orchestros 

ATSIBUS SUBATOJ, KOVO-MARCH 15 D., 1919 M.
MILDOS SVETAINĖJE
3142 Sp. Halsted Street.

Inžanga su kares mokesčiais 50c ir 35c. Pradžia 7:30 vak.

vieno delegato nuo kiekvienos 
mažesnės vastybčs. Komitetas 
turės sėdybą Hollandijoj. Vie
na jo svarbiausių priedermių 
bus prisirengti prie sekamo 
tarptautinio socialistų suvažia
vimo.

“žodžiu”, pasakė Bcnaudel, 
“susilietimas pradėtas ir tarp
tautinė socialistų partija yra

kinius apturėtomis pasekmė
mis. Atcinantin suvažiaviman 
suvažiuos Belgijos, Amerikos 
ir Italijos socialistai, vieninte
les grupes, kurių šiame suva
žiavime truko. Gaila, kad jos

mingam ajtgaivinimui interna
cionalo.”

Per iVėki

nurodytų... sutikčiau su visu 
kuo. Mano l.’aida, prisipažįstu, 

ano klaidu, Antanai, Anta
nai!....

vylei tu mane.... atsišauk, su- 
grįžjk, AullanėlL sugrižk... Jic- 
škokile jo! jicškokile!..

Aa! Antanas dingo, per vėlu. 
Tik-kų gavau 100 dolerių... ži
note — ant žiedo. Jis mane

Kas tai?... aš surasiu. Broliai

Kur jis?
Prakeikti! Išplėšė is mano 

sielos brangiausių ypatų. Žinau, 
suĮiranlu, malhu ir pripažįstu, 
jog čia kalti prietarai. Nk 
daugiau, lai nelaimė visų 
tų nelaimių. Taip, bet per

ki-

Jei nemielai! užsispyrusi 
bučiau sutikusi ir klausiusi An
tano, bučiau šiandien laimin-

jei

riai... Jis nenorėjo eiti ant po-

‘ Taip lemenllavojo likusi Ona. 
Broliai gi leidosi i medžioklę 
jieškoli Antano. Bet medžio
klė neturėjo pasekmių, nes jau 
buvo per vėlu.

— J. B. Agiinkas.

Dr. D, J. BAGOC8US 
Lietuvis Gydytoju* ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Ptillmnn 3412- 

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

DIDELIS MASKINIS

BALIUS
i Kurį rengia

Lithuanian Improvement and Benefit G’i'b
?vyks

Ned., Vasario-Feb. 23,1919
STRUMiL BROLIŲ SVET.

158 E. 107th SL ir kamp. Indiana Avė., Roseland, III.

Svetainė atsidarys 5 v. vak. > Pradžia 6 vai. vak. 
Inžanga 35c ypatai — su maska 50c.

inu, bet... O, nelaime! Antanas

juk per keturis melus drauga
vome nieko pikto neatsili
ko.... Tikėjau dagi lodei, kad

ra...
Kada jis paprašė i. i00 dol 

rių, idant rakandus nupirk!

Širdingai visi esate kviečiami at
silankyti kuoskai'tlingiausia į šį 
maskinį balių, kur bus puikiausia 
muzika ir grieš puikius šokius.

Taigi, kuris dalyvaus šiame mas- 
kinyje baliuje su prašmatniausio
mis drapanomis (parėdomis), tas 
gaus geras dovanas. Del persitik

rinimo dovanų, tėmykite dideles iš
kabas, kurios nurodo visas dova
nas. Užtikrindami gerus laikus 

KOMITETAS

Didelis SusivicniJimo Lietuvių Amerikoje 122 kuopos

VAKARAS
COLUMBIJA SVETAINĖJE

48th ir Paulina gatvių.

Nedelioje, Kavo-March 2 d., 1919
Svetainė atsidarys 5:30 vakare. Lošimas prasidės 7 vai. vakare.

Stato scenoje trijų veiksmų ką tik parašyta JONO ZOLPO veikalą

“Kalvio Duktė”
PASTABA. Sugrįžus iš kariuomenės ,1. .1. Zolpui SLA. 122 kuopa 

pakvietė ji sulenkti viršminėla vakarų. Kaip žinoma yra chicagieciums. 
jogei vakarai rengiami per Zolpą yra pavyzdingi, o labiausia, kad šila
ine veikale yra jis pats prisižadėjęs dalyvauti ir prižadėjo surinkit ga
biausius lietuviškus lošėjus, kokius galima rasti Ghicagoje.

Viršminėtas veikalus yra parašytas iš atsitikimų iš didžiosios karės 
pradedant keturi melai prieš karę ir iki (am laikui, kada Rusų kariuo
menė sumušiu po TanneHmrgo traukėsi algai, o vokiečiai vydami jiibs per 
lietuviškus kaimus ir miestelius, kas buvo gulima išplėšė ir išvežė i Vo
kietijų. o kas nebuvo galima - sudegino, šitame veikale parodė kirk 
skriaudų ir skurdo nukentėjo musų viengenčiai. Taipgi puse pelno io 
vakaro skiriama Lietuvos laisves išgavimo. Visus nuoširdžiai kviečiame 
atsilankyti, o busite užganėdinti KOMITETAS.

STAR a GARTER
MADISON PRIE RAUSTEI) STREET— BURLESQUE —

“STAR & GARTER $HOW"



Subata, Vasario-Feb. 22, ’19 NAUJIENOS, Chicago, III

Penki Daiktai 
Paskučiausi

1) Geros, gviirantuoto vilnono materijos;
2) Tikrai atsakantis darbas;
3) Pritaikytas drapanų gulėjimas;
I) Vėliausios ir graži įstos mados (styles)
5) Gauti savo pinigų vertę.
Jei Tamsiu pripuzjslal minėtus penkis Pušku- 
č i nusius Daiktus, lai kreipkitės liktai pas!

KORESPONDENCIJOS
LAWRENCE, MASS.

A. MAL’SNER, Lietuvis Siuvėjas,
3239 So. Ilalsted St. Ttl. Boulevard 97’-š Chicago. Ui.
PASARGA: — Aš užlaikau didžiulis) sandėli užsieninių, materijų 
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių sampclių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkami) drapaną. Mano viela būna atdara nuo 8 ry
to iki t) vai. vakare; nedaliomis 9—12 rjto. Reikalui esant aš galiu 

|| pribūti į jūsų namus ar ofisų.

| The Roseland State Sgyings Bank ’
115-ta Gatve ir Michigan Avenue

H Kapitalas §200,000.00 Perviršis 50,000.00 |
Viso Turto SI,G00,600.00 |

$1.00 Atidaroma Taupymo Sąskaita

j| Atdara Seredos Vakarais g 
Siiiiibiiim

t

T ūksiančius 
žmonės praleidžia teatrams 
ir visokios rūšies pasilinks- 
minim ams. Kam tuos visus 
pinigus leisti, jeigu jus ga
lite girdėti jūsų pačių na
muose puikiausius dainini
nkus ir muziką iš musų su 
ragu ir be rago phonografų 
kūrins mes parduodame ant 
išmokeščių po

$1.00 mėnesyje
36 dainos arba muzike dykai 

Kiekviena mašina 
gvarantuota

Rašykite mums ir mes tuo- 
jaus išsiųsime jums mu

sų puikų iliustruotą 
katalogą DYKAI

Eagle Graphophone Co.
101 East 16th Street

Dept. 13 New York, N. Y.
__________________________________

Doleriu

LIETUVIŲ DOMAI!
Siuomi norime atkreipti (lomą Gerb. Lietuviškos Visuomenės, jo- 

gei buv.

S. Vilimovitz Ajtieka, 233 E. 115th SI., KensiiUton, III.
liko po valdyba patyrusio Rusiško Aptickoriaus. prak

tikuojančio suvirs 26 melus Rusijoje ir Amerikoje. Taipgi suma
naus aplickoryslėjc Lietuvio praktikavusio Rusijoje ir Amerikoje. 
Kreipdami gi Jus domą j mus pat\rimą, Mž/ikriname, jogei mano 
aptiekoje kaip vyrai taip ir moteris ir vaikai gaus naudingus pa
tarimus, o taipgi sąžiningą patarnavimą ir teisingą išpildymą kaip 
Europi.škų taip ir Amerikoniškų pagal Receptus vaistų

Prie aptiekus apsigyveno plačiai žinomas patyręs daktaras ir 
chirurgas. Tikėdamas, kad kiekvienas atsilankęs į iiugščiau minė
tą aptieką pasiliks pjlnai užganėdintu, pasilieku su didele pagarba

S. M. MESIROFF
SAVININKAS

3149 South Morgan Street, Chicago, III.
S. Vilimovitz Aptieks, 233 E. 115 Street

Streiko bėgis.—Kunigo baimė.
.Inu tris savaitės, kaip Ltnv- 

ri'iu!) darbininkai veda atkak
lią Lovą su savo naudotojais - 
medvilnes lubrikiniiikajs. tA~• f •
pi.* š ią kovą žino veik visa ša
lis, neveiziu! to, kad kapitalis
tams būt liaujanti spauda viso
kiausiais budais stengiasi apme 
luoli str< ikiniiikus ir užslėpti 
tikrąjį dalykų stovi

Tame streike dalyvauja ir 
lietuviai. Tatai svarbu praneš
ti apie jo bėgi. įtaikia pasakyt, 
kad iki šiol streikas eina labai 
pus kmingai dėl darbininkų. 
Visi jie laikosi, kaip vienas, ir 
nežada grįžti darban tol, kol 
nebus išpildyti jų reikalavimai.

I' uirijos elgimąsi nepapras
tai žiaurus. Jų pilnos gatvės. 
Jodinėja ir daužo streikinin
kams eaL as. Jų lazdų paragau
ti g irna ir visai pašaliniai žmo- 
nės-nrstr ikininkai. “Tvarkos 
dabotojai” rodo ypatingos nar
sus r .’tnu čiais ir vakarais. Sta
čiai joja ant galvos! O pasis
kųsti nėr.t kur.

1 i( tuvių streikininkų ūpas 
taipjau g ras. Dažnai rengia 
viešų susirinkimų bei prakalbų, 
kur aiškinama streiko bėgis ir 
jo reikšmė. Daug lietuvių jau 
buvo suareštuota ir uždėta pi
niginių pabaudų. Tokie daly
kai betgi neatgrasina ir nenu- 
puldo žmonių ūpą. bet priešin- 
gai sukelia juose norą ir pa
siryžimu laimėli pradėtą kovą.

Beje, Lii tuvių Socialistų ko- 
oi) r.ilvv ■ valgomu reikmenų 
krantinė sulojkė žymią para
mą streikininkams. Ji parda
vinės jii :ns ta vorą olselio kai- 
noiuTs,* t. y. už tiek, už kiek ji 
pati perkasi. Gi kooperacijos 
nariai sutiko patarnauti strei
kininkams (krautuvėj) už dy
ką. Bito, lapo išrinkta ir įga
liota š. ši lietuviai, kurie važinės 
Į lietuviais apgyventas koloni
jas ir rinks Mukų Lasvrenco 
streikininkams. 'Tokios pat pa
ramos mes tikimės sulaukti ir 
iš plačiu iios Amerikos lietuvių 
darbininkų minios. Mes esa
me tikri, kad jie nenorės, idant 
m s, bado spiriami, liktume 
streiklaužiais ir (odei jie prisi
dės savo aukomis - • kiek ku
ris išgalės. Be jūsų, draugai, 
paramos mes negalėtume, lai
mėti. Todėl — ateikite mums 
pagalbon: aukokite palįs ir ki
lus raginkite aukoti!

Vielos kunigėlis įgavo nesvie 
tiškus baimės. Nežinia kokiai

Stojo 21. Iš jų vienas mirė, du 
p< įsikėlė į kitas kuopas, trįs 
ka “ei via i .septlynicilika išstojo 

. “<T I tūlų priežasčių”.
Nuo praeitų melų kuopo na

riu buvo 83. Dabar pilnai už-
I simokėjusių narių randasi 82.1 

Išnešta viena rezoliucija rei-j 
kalu šaukimo Visuotino Lietu
vių Seimo vien tik iš progresy
viu sroviu, ir viena prieš par-! ‘l ,
davimą Lietuvos vokiečiams.

Per melus surengta 'šešios 
prakalbos, fris paskalos, šešti 
teatrai, trįs baliai ir viena vaka
rienė. Diskusijų surengia ke
linius. Taipgi surengtas vie
nas pikninkas ir viena šiaip p ra 
muga, š

Apvaikščiota Gegužinė šven
tė ir taipgi paminėjimas 100 
metines K. Markso gimimo die
nos sukaktuvės.

Praeitais melais I.SS 38 kp. 
uirinko aukų $351.33. Surink
ta sekan'tiems tikslams: Bušų 
Revoliucijai nupirkta knygų 10 
lol. vertės ir pasiųsta. L. S. S.1 
\. Eondui surinkta 56. 15, o 
laike K. Pelrikienės prakalbų ■ 
S32.90. C. L. Drake bylos iš 
Mine valstijos $1.10. II. Kroft 
bylos vedimui iš Nevy Jersey 
valstijos $2.00. S. Lindenburg 
Tylos ved., iš Niagara Falls, N. 
Y. $1.61. J. Mooncy bylos ve- f 
Jimui Cal. valst. $8.68. Liber
ty Defcnse t’iiion paaukota Į 
$2.85. Agitacijos reikalams i 
Ncav York o valslij/oj $10.00. 
‘Novy Mir” $5.00. Milijono Do
lerių Eondo surinkta $151.00. • 
\ukos pirkimui “Laisvės” ben- 
Irovės šėrų $51.50. Auka iš iž- 
!o, $12.00 pirkimui vaini

ko mirusiam nariui d: E. Pali- 
lioniui. Aukos C. Lekane bylos 
vedimui $3. 21. Nupirkta t “Lai 
ivės” bendrovės Šerai už $20. 
00.

Surengtas tarptautiškas kon- 
ertas ipaminūjimui 10 molų 
kuopos gyvavimo sukaktuvių. 
Pagelbėta suorganizuot lenkų 
socialistų kuopą.

Mėnesinių mokesčių per me
tus surinkta $255.30. Pasiųsta 
i Centrų $201.10.

Abc.lnai įplaįuikų užj motus 
buvo $518. 06. Išlaidų - $123.- 
20.

Pabaigus 1917 metus pinigų 
iždo buvo $25.11. Dabar pini
gų ižde randasi $121. 86.

Pabaigus 1917 metus knygų 
vertės buvo už $68.77. Per me
lus knygų partrauktą už $20.10 
Išparduota už $67.20. Dabar 
knygų pas knygių randasi ver
tės už $71. 97.

'Taipgi išrinkta nauja valdy-

Lietuviai Pardavėjai
Mes turime lietuvių pardu- ; 
včjių daugelyje skyrių, kinu 
skite jų.

KLEIYBROS^
įWIBM 20111 SIS.

Taupykite Klein Bros 
S t e m p a s

Pilna knygutė verta $2.50 
| grynais piningais arba $3.00 
1 prekėmis.

PANEDĖLY I, VASARIO 24, MES PRA DĖSIME MUSŲ DIDELI
$1 ĮMOKĖJUS rakandu IšPARDVIMA
JjU.OO įmokėjus prisius jums divonus arba šmotą ir rakandų kuris mes hirime pardavimui likusiu iš
mokėsite palengva.

DYKAI, DYKAI26 šmotų Wm. Rogerskiii perkmil už $5(1 nrb.i virš musų rakandų arba di- ■ i iv/ii sidabriniai daiktai, setas <|y- vonų skyriuose, liktai laike šio išpardavimo.

$1.00 jmokėjus prisius šią skai
tyklos stalą dideliu apskritu Viršų 
aetuoniu kampų pastatas, atsar
giai nudirbta..........................  *

$1.00 įmokėjus prisius šį supa
mąjį krėslą, sudirbtą nužibintu a-

$15.75
Lengvi išmokėjimai.

$4.75
Lengvi išmok ėjimą i.

$1.00 įmokėtus prisius šį Valgo
mojo kambario įrengimą di lėliu 
viršų s’alas nudarytas iš tikro n- 
žuolo ir 6 tikros skuros sėdynės 
krėslų viskas už.....................k M'

$34.50
Lengvi išmokėjimai

y _ - . .

aa. M. Ringienei susirgus dau
ginusia Ppa: J tarnavo” tūlos 
lietuviškos “kūmulės,” kurios, 
galima sakyti, lik pagreitino 
sergančios moters mirtį. Pav., 
kada moters vyras išėjo pašauk
tu daktaro, tai “kūmutės” su- 
bėgę pradėjo bauginti ligonę: [ 
girdi, tu visliek mirsi ir privalai 
pasišaukti kunigą, o ne (lakta-' 
rą ir lt, Kada atėjo daktaras ir 
apžiūrėjęs davė vaistų, sakyda
mas, kad neužilgo sustiprėsian- 
li, lai jam išėjus tos “kūmulės”, 
ii* vėl pradėjo savo pragaištingą , 
čia moterį ir duoti jai vaistų, 
kaip kad daktaras įsakė, jos 

darbą.* Vietoj Paguosti sergan- 
prisipyrę klausinėjo: “doniuk,, 
kur norėsi kad palaidotume? 
Tu juk vistiek mirsi../Geriau 
butų su ncprigulmingosios pa-

sl.(M) pnokčjus prisiusią plieno 
lovą, 2 colių pastatai, įbrukai, va

tos viršus malraso ir geri spring- 
sid. ........................................ Z

$11.95
Lengvi išmokėjimai 

M jmokėjus prisius hite kokj

$1.00 įmokėjus prisius 3 šmotų 
seklyčios setą masyvi rėmai, ąžuo
lo, muhogany ari) riešučio me
džio nudirbtu, tikra skūra, \ v

S89OO
Lengvi išmokėjimai

AA, ADOMAS A KAHALAi SKAS. SEKANČIAI RAŠAU
AA labai sirgau per 3 metus, nuslalmėjęs pilvelis buv<» Disįjrp 

uja, nevirinimas pilvelio, au&lobnčjimas Kraujo, inkstų. Nervų ą 
melnas spėkų nuslojimas viso kūno, ii buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu visur jieškojau sau pagelbės, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bei niekur negavau kovu sveikatai pagelbės.

• Bei kada pareikalavau Salutaras vaisių. Bitleria. Kuujo valyto- 
lOj A&pvatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradčjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo Reu
matizmas pranyko, diegliai nebenadė po krutino. Vidurių «**tim*- 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa 
vaitė po buteli Salutaras, Bitleria. ir po 3 mėn. savo paveiksi* p* 
načiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties Dabar jaučiuos 
magiai ir esu linksmas ir 1900 sykių dčkuoju Salutaras mv listų ge 

rarlėji.stel ir Imsiu visiem savo draugam ir pažjstnmiem si nikiui* 
HMiiKimars pararm i.uošiidtui kreipties prr Salutaras’

S A I U T A R A S
CHEMIC.AI INSTITUTION J P .lt, , p,,,<

1707 8o. Ilaiated Sl„ Tetephone Ganai 6117 Cbicago. Iii.

EXTR A!
JUOZAPAS MOCKUS, LIETUVIS SIUVĖJAS

Siuva Vyru darpanas ant užsakymo
Jeigu Tamsta nori gerai padaryto Siuto, Kelnių 

ar Ploščiaus ir iš geros materijos, ateik pas mane, 
o aš Tamstą užganėdinsiu. Gausi darbą geresnį 
kaip kitur ir pigiau, negu kitur, stakas bus geres

nis kaip kitur. Dabar yra laikas užsisakyti siutą 
ar pavasarinį ploščių. Meldžiu ateiti ir persitikrin
ti. Taipgi dažau, valau, taisau ir prosinu visokius 
drabužius. Darbą atlieku greitai, gražiai ir pigiai.

Juozapas Mockus
3216 So. Halsted Street, Chicago, UI. j

Netoli 32-ros gatvės.

Prisi ųskit k rasos ženkle
li, o gausit Amerikos Ūki
ninką laikrašti ir gražią far 
mų listą (kataliogą), taip
gi turim 160 viedrukų tikro 
medaus lik-ką išleisto iš 

korių, šviežio. 5 sv- $1.85 
norim iki Velykų išparduo 

Ii. Chicagiečiai gali gaut 
pas M. Jakubką, 1331 So. 
19lh Ayc., Cic to, III. o su 
kitais /reikalais kreipkitės 
tiesiog i lietuvišką kaimą: 
Amerikos l ikininkas.

Bos 9G Hari Michigan.

Reumatismo Worm’o
Reumatiško ir Abe’no Skaudėjimo Gyduoles
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose 
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus į 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per 
CARL F. W0RM

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

Praeitais imtais I.SS. 33 cio- 
ji kuopa lailvė 20 reguliarių su- 
‘biinkjmų ir 5 “exltra”.Naujų 
narių per metus įstojo 23. Iš-

davatkėlei ėmė ir prisisapnavo, 
buk str ikininkai nori jį... nu
žudyti! Jis, matoma^ patikė
jęs davatkos sapnams ir praei
tą ncdėldknį besakydamas pa
mokslą buk apsiverkęs. Pra
šęs. kad parapijonįs apmokėtų 
jo skolas, jeigu davatkos sap- 
nhi butų lemta išsipildyti ir lt. 
Tos m s ąmonės dagi buvo pas
kelbus ir vietos spaudoje.

Slr ikininkai, išgirdę tą ne- 
Į'ttdrių žinoma. Gl< JUO-
kiisi iŠ klebonijos koiiiedijan- 
lų: lokių nesąmonių, kaip kad 
prisisapnavo anai davatkai, 
streikininkai niekuomet nė ne
manė daryli. Jie savo kovą ve
da kaipo civilizuoti žmonės, su
lig Įstatymais, ir ne prieš kuni
gus, o.medvilnės fabrikininkus.
Streikininkų Reporteris, M. B.

binghamton, n. y.

Iš I.SS. 33 kp .veikimo už 
1918 metus.

ba 1919 melams iš:
Org. A. Žolynas, 22 Tracey st. 

S< kr. L. šimoliunas, 267 Clin- 
toa St., ižd. sekr. J. Lūpa, 13 
GL n\vood Avė., iždiniu. V. 1 va
ri jonienė, 8 Rogers St., knygiai 
K. B. Deaps ir V. Čekanauskas, 
ki opqs korespondentu išrink
ta A. Balsys.

Nuoširdžiai veliju naujai val
dybai kuo i pasekmingiausiai 
darbuoties kuopos ir visos dar- 
bhiinkų Liesos labui.

ICx. sekr. V. žmirtriute. i

WESTVILLE, ILL

“Kūmutes”

Vasario 13 d. čia pasimirė 
M, iri joną Ringienė, apie 30 me
tų amžiaus. Paliko dideliame 
mdiudime vyrą ir du mažu kū
dikiu: vieną dviejų, kitą -vienų 
nu li; amžiaus. Priežastis mir
ties ispaniškoji influenza. 
Vasario 15 diena velionės kū
nas tal’o palaidotas su visomis 
b ’žnytinėmis apeigomis, kurias 
atliko nepriguhningossios para
pijos kunigas.

Reikia tečiaus pasakyti, kad

Tapijos apeigomis.” Ir taip 
be galo. Taip “skodavodamos” 
los “kūmutės” ir numarino bė
diną moterį.

Tomsi “kūmutėms” rdikčjo 
parodyt duris tai kaip! Joms 
vieta — visur kur, lik ne prie 
ligonių. — Vytis.

DR. VIRG. NARBUTT L
Physiciui) & Surgeon

Office: valandos 2—4 ir 7—9 
po pidu. 

3001 West 22nd Street
Tol. Lawndale 660

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv. 
Tel. Roekxvrll 1681.

_________________________

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bepartyvi- 

Šką laikrašt); tik $1.00 metams. Tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
fanuos. Blokinė 5 svarų $1.85. Pri- 
siųskite markę dėl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas”
Box 96, Bart, Michigan.

Paranki rengimui tea
trams ir baliams liuosa 
sekančiose dienose: Su- 
batoje, Kovo 8-tą. Sub. 
Kovo 15-tą, Subatoje, Ba
landžio 5-lą, Nedėliojo, 
Balandžio 6-tą. Ir Gegu
žio 17-ia, ir 18-to ir t. t.

Praneši= 
mas!

$ š

X “N A U J I E N O S”
1739 So. Halsted Street Chicago. FU.

| Moralybes Išsivysimas
Jj, Kad pažinti arba būti co žodžio prasmėje 

lybės išsivystymą.
moralistu, reikia nundutrniai žinoti patį mora-

Knygelę parašė L. Krzpvicki. Sulietuvino
Dr. A. J. Karalius. 120 puslapių. Kaina 25c.
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Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian News l‘ub. Co., Ine.

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, lELYNOIS

Telcphone Canąl 1506
Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
ncdčldienius. Leidžia Naujieną Ben
drovė, 1/39 S. llūlsted SI., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

Metms...............................
Pusei meto ......................
Trims mčnesiains .........
Dviem mėnesiam ...........
Vienam mėnesiui .........

Chicagoje — per nešiotojus
Viena kopija .. v.........
Savaitei ............................
Menesiui .................... .  ...

$6.00
3.50
1.85

.02

50

pačtu:
Mctins ................................... $5.00
Pusei meto ...........................  3.00
Trims mėnesinius ................  1.65
Dviem mėnesiniu ................. 1.25
Vienam mėnesiui .................... 65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.
_________ 3______________ __________ -

Tnie translafirm filed with the posf- 
masler at Chicago. III., Feb. 22. 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Protestas, 
ar provokacija?

Rytit miestuose, ypatingai 
New Yorke, paskutinėmis 
dienomis pasirodė spausdin
tu lapeliu, kurie‘skleidžiant’

NAUJIENOS, Chicago, H "" —— Subala, Vasario-Feb. 22, ’19
-----------, .. ....--------------- — ————I | -I — ~~~~----------------------- -

bepakentę žiemos šalčių atvi 
rame lauke, didmiesčiuose

me!
“Kodelgi tad nepalengvi

nus dalykų padėjimo, leid
žiant išvadžiuoti tiems, ku
rie čia daugiau nebegeidžia- 
nri? Mes nematome visai, 
kad trumpoj ateityj musų 
padėjimas čia bent kiek pa
gerėtų.

“Kodėl, gi mes čia turime 
ilgiau būti, nieko neveikda
mi, o tik nedarbo sunkumą 
didindami, kuomet mes daug

statant sunaikintąją Euro
pą?

“Tų sąlygų, kurios mus 
vertė savo gimtąsias šalis ap 
leisti, dabar ten jau nebėra. 
Revoliucijos Rusijoj, Vokie
tijoj, Austrijoj, Rumunijoj,

kiamomis darbininkų repub- 
likomis Europoj.

“Kol-Amerikos kapitalis-

išnaudoti, mes buvome čia 
labai pageidaujami. Kuomet 
mes statėme gelžkelius, ir 
myliomis ilgus kasdami tu
nelius, pilnus troškinančių 
gazų, statėme į pavojų savo 

I gyvastį; kuomet kalnuose 
mes statėmebįdėlius tvenkia

tarp ateivių. Lapeliai pa- mus pylymus, kad dyklau- 
kius derlinkais padarius, švi 
esos ir pajiegos pagaminus; 
kuomet dirbome mes visa ta 

C 

sunkų, juodą ir nemalonų 
darbą, reikalingą gražiems 
miestams ir kaimams ištai
syti ir pagerinti — mes bu
vome pageidaujami.

“Kol mes tenkinomės mie
gamomis, išlentų sukaltomis 

’ . /KP o 
septyniasdešimt — aštuonia 
sdešimt susikimšę kai kokioj 
ickloj, musų samdytojai my 
ėjo mus. Bet kaip tik ėmė

me kiek kritikuoti tokias są-

svetimšalius darbininkus Su 
vienytose Valstijose.” Jų tu
rinys skamba šitaip:

ti su sunkiais laikais, su ilgu 
nedarbo metu. Tokiu sun
kių sąlygų daugelis musų 
esame patyrę praeityj ir 
iš to kartaus patyrimo žino
me gerai, ką reiškia nedar-' d a r ž i n ė m 1 s,
bas. Dabar gi svetur gimu- 
sietris darbininkams kova už 
būvį čia pasidarė daug sun
kesnė, negu kada nors pir-; 
miau. Svetimos kilties dar- ■ 
bininkams, tik dėlto, kad jie lygas, mums grūmoja depor 
svetimšaliai, dažnai visai' tavimu. , 
darbo nebeduoda. Atrodo, “Draugai ir broliai darbi- 
tartum mes visai butume ne- d inkai, reikalaukime, tegul 
benaudingi. Nebeleidžiama! gi mus deportuoja. Grįški- 
mums progos duonai pelny-. me atgal į šalis, iš kurių mes

T ’ ’ ’ 1 atėjome, ir tegul amerikie
čiai darbininkai turi progos 
šiuos sunkius laikus pergy
venti. Deportavimas dviejų 
trijų milijonų svetimšalių be

ties. Ir neleidžia mums grį
žti šalin, iš kurios mes atvy
kome. Kągi mes bedarysi
me? Tūkstančiams žmonių 
neduodama pasportų iške
liauti ; šimtai laikoma kalėji
muose, kad juos deportavus; 
didžiuma atvykusių iš talki-

palengvins.

True trnnslation flled wlth the post- 
master ai Chicago, Iii., Feb. 22, 1919 
us reąuircd by the act of Oct. 6, 1917.

Pasaulio Darbininką
Judėjimas.

(Žinios International Labor 
News Service).

KANADA.

Kanados kalnakasiai vienijasi

Jungtiniaiui josios
Darbininkai, skaitliuje 10,000 
nariu žada susivienyti su Suvie

Liniukais, šilas susivienijimas 
suteiks jiems artesnius ryšius 
su Kanados kalnakasiais; šitas 
susiartinus senai atrodė rei
kalingu tiems, kurie įdomauja 
darbininkų judėjimu.

Vakarų Darbininkų Konferen
cija.

Vancouver, B. C. — Sumany
mas šaukti vakarų Darbininkų 
Konferenciją, kurioje visos va
karų Kanados darbininkų fede
racijos turės dalyvauti, dabar

išleista šaukimas, užreiškiantis.

10 d., Labor Temple svetainėje. 
Calgaryje, Albertoje. Drauge 
su ja bus taipgi laikoma Briti- 
nės Kolumbijos Darbininkų Fe
deracijos konferencija.

FRANCIJA.

Darbininkų reikalavimai iš Tai
kos Konferencijos.

kitų miestų specialiai sindikatu, 
federacijų ir kilų darbininkų 
organizacijų susirinkimai yra 
laikomi (am, kad apkalbėjus 
ITancuzų darbininkų reikalavi
mus iš taikos konferencijos. 
Konkretų programą išdirbo Vi
suotinoji Darbo Konferencija-

tų perduotas taikos įgaliotie
siems. Svarbiausiomis šilo pro
ginio sąlygomis yra šilas:

L Galylics, pasirašiusios Po 
taikos sutartimi turi paskelbti 
savo norą įvykinti per tarptinę 
darbo islatymdavvbą žmoniš-

čias motinystę, šeimynos gyve
nimą, visuomeninį gyvenimą, 
apskritą ir profesinį mokinimą 
vaikų, fizinę ir moralę sveikatą 
ir gyventoju besinlėtoiima.

patizuoja bolševikams, net nu-
'2“’ Socializmo Mokslo Skyrius

Karolis Kautskis.
merikoniški-lietuviški bolševi
kai yra tokie revoliucionieriai, 
kurie nesidrovi dargi taip Iriau- Kaustkio vardą, ir bus no pro šalį čionai šiekliek 
riai šmeižti savo idėjos žmogų, m'čiau supažindinti juos su juo. Tatai reikia ypa
tų žmogų, nuo kurio mes visi 
plokinomės socializmo. ApšaiH 
kli jį išdaviku ir principų lau
žytoju - - tai reikia didelio na- 
chališkumo; nachališkumo to
dėl, kad jie pavadina žmogų i‘- 
daviku neparodydami kame y.

Lietuviai darbininkai dažnai girdi Karolio Tho-
stambiuosc to-

Visi, tie užmetinejimai, kurie 
suminėti toje, neva rezoliucijo-

I senai pamėgo skelbti apie jį visokių nebūtų da- 
! lykų.

Nesenai Biografas atnešė žinią iš Vokietijos, 
kad K. Kautsky tapęs kone vienbalsiai išrinktas 
Steigiamojo Susirinkimo prezidentu Weimare. 
Vėliaus ta žinia tapo atitaisyta, nes pasirodė, kad 
di'legramų agentūros korespondentas sumaišė 
Kautskį su Eduardu Davidu. Kautskis ne liktai 
nebuvo išrinktas Vokietijos parlamento preziden
tu, o ir nėra jo narys.

Bet šita neteisinga žinia davė progos kaiku- 
rieins musų rašytojams tuoj prikibti prie Kauts-

cijos revoliucijoje. išdėstė scialistų
gų į dorę (ICthik). Jisai paraše puikių b 
ją vieno mokslinių socialistų, pranokėjo 
mas’o More’o.
inuose išdėstė socializmo idėjų istoriją senovės ir
viduramžių gadynėse. Jisai dideliame veikale iš
aiškino materialistinio istorijos supratimo žvilgs
niu krikščionybės atsiradimą. Pagalios, jisai pir
mas, ir vienintelis iš visų mokslininkų, sukritika
vo Malthus’o teoriją (Vermehrung und Enhvick- 
lung in Na tu r und Gcsellschaft”).

1883 m. K. Kautsky per 35 metus redagavo žur
nalą “Die Neue Zcit”, kuris buvo teoretiniu va
dovu viso pasaulio mokslinio socializmo judėjime 
kol, dvejetas melų atgal, Scheidemann'o kontro-

nuo keliu mėnesiu laikoma 
uždaryti. Kodėl gi mums 
neleidžiama išvažiuoti iš šios 
šalies? Ar dėlto, kad kurie- 
nekurie elementai geidžia tu

miją tuo tikslu, kad pagal
ba bado ir vargo sutriuški
nus organizuotuosius darbi
ninkus?

ti laivai gali būt Čia pilnai 
payartojami. Įvairių Euro
pos šalių valdžios, be abejo, 
tik pasidžiaugs, sulaukusios 
atgal savo piliečių, ir pamo

kės dagi kelionės išlaidas 
tiems, kurie patįs nieko ne
turėtų. Tiegi, kurie nenorė-

riamų šitoms žmoniškoms sąly
goms įvykinti Įskaitoma nusta
tymas keturiolikos melu am- 
Siaus priėmimui į darbininkų 
skaičių, pusantros 
dienos pasilsiu savaitėje, visuo
tina astuonių valandų darbo

Pirmame tos rezoliucijos pa- t parlamento, susidedančio didžiumoje iš buržua- ' J • • •• « — f z • w v • a a v •
vagrafe sakoma, kad Grigaitis 
rašąs buk ši karė buvo vedamy 
už demokratiją ir kad militari- 
zmu galima panaikinti milita- 
rizma.

kaipgi jus, draugai, pavadinsit

vija nuvertė caro valdžią ir žmo
nės paėmė ją (valdžią) j savo 
rankas —Vokietija grūmojo už
gniaužimu Rusijos revoliucijos. 
Taigi, ar sumušimas despotiškos 
Vokietijos nebuvo karė už de-

Dabar kas dėl panaikinimo 
mililarizmo militarizmu. Čia : 
lai jau baisus principų laužy
mas - pasakys musu bolševikai i v C

jai'ir jie turi būt išdavikais, nes 
ir jie vartoja mililarizmą prieš 
kilu šalin militarizma.v v C

Tolinus seka tas nelemtas 
“kilnojimas buržuaziškų obal- 
sių į padanges ir lyginimas bur- 
žuaziški'i vilkų su karolių Mar
ksu.” Net baisu! Bet, argi mes!

nors 
minėti 
cituoti

galinu' užginti kokiam 
“buržutiziškam vilkui’t

Markso žodžius?

toks “buržuazijos vilkas” minė
jo revoliucines frazes, (ai jau ir 
išdavystė ir SI. Louiso nutarimų 
laužymas? O kaipgi, draugai, 
su tais Si. Louiso nutarimų au
toriais? 'Juk niekurie jų tai 
tikrai sulaužė savo nutarimus, 
nes visai tų nutarimų nepildė,

gai tiems nutarimams.

lis per “Naujienas/ ne lik kad 
nerašydavo prielankiai bolševi
kams, bet net “atvirai gelbėda
vo k on I revoliucionieriams.”

mas, nesutikimas su bent kokia 
taktika kokios nors sroves, tai 
jau reiškia konlrrevoliuliją?

Ir nurodinėjimas kieno nors

žinių partijų atstovų, jie Padarė “išvedimą,” kad 
jisai esąs buržuazijos tarnas, ir oficialis LSS. laik
raštis jau vadina jį ne socialistu, o liktai 
listu.
musų “kritikus.”

Bet kad tūli žmonės šiandie naudojasi mažiau
siomis priekabėmis, idant parodžius Kautskio 
“nesocialistiškumą,” tatai pareina ant to, jogei ji-

socia-
Tiek yra rimtumo pas tam tikros rųšies

Lietuviškieji socialistų

mų” Kaulskyje tiktai dabartinės karės laiku; bet

jame apsireiškė ir buvo žinomos jo oponentams 
Europoje jau daug pirmiau.

Jau už trejcto-ketverlo metų prieš karę ėjo 
smarki kova tarpe Kautskio ir vadinamosios “kai
riosios” srovės atstovų Europos socialistų judėji
me. Mokslinio žurnalo “Die Neue Zeit“ pusla-

•su Pannekoek’u (Holandijos ‘‘kabiuoju”), su 
Ilerve (buvusiuoju tuomet Francijos sindikalis- 
lų vadu), su Mcliring’u ir kitais. Jl'a kova priėjo 
prie to, kad dvyliktais melais Fr. Mehring’as pa
sitraukė iš “Die Neue Zcit” redakcijos (iki tol ji-

Taigi yra visai neliesa, kad Kautskis tiktai po 
karės įtekme pasidarė “kairiųjų” socialistų akyse 
“svyruojančiu” ir “oportunistu.” Karės laiku ji
sai buvo, principų žvilgsniu, tas, kas jisai buvo 
pirm karės, “svyruojantis“ tiems, kurie palįs 
nesilaiko Pastovumo savo pažvalgosg, ir nuosa-. 
kiaušis žmogus tiems, kurie socializmo moksle 
mato daugiau, negu skambių obalsių rinkinį.

Kautskis yra didis mokslininkas ir gabiausis 
Markso ir Engelso idejv, aiškintojas. Jisai 1881 
m. asmeniškai susipažino su mokslinio socializ-

tu per penkerius metus (nuo (1885 iki 18‘0 m.)

kyt ir išleist Markso rankraščius, prirengtus 4-am

paskutinė knyga pasirodė l‘10 m.

nyt, kokią vietą tarpe mokslinio socializmo teore
tikų užima Kautskis.

Bet jisai pasižymėjo ir stambiais originaliais 
darbais socializmo moksle. Čia paminėsime 
tiktai svarbiausiuosius jų. 1

Kautskis davė geriausią iš visų esančiųjų Pa

išdėstymą savo knygoje “Erfurto programas” 
(sutrumpinta ir supopulerizuota tos knygos iai-

“Socialdemokralų mokslo pamatai”). Jisai pa
rašo didelį veikalą apie žemes l ! mv’mą (Argar- 
frage). Jisai trumpoje, bet klasiškai parašytoje, 
knygelėje išaiškino klesų kovas didžiojoje Fran-

jos centras neatstatė Kautskio iš tos vietos.
Karės laiku Kautskis griežtai pasipriešino tai 

Vokietijos socialistų srovei, kuri stovėjo už val
džios rėmimą. 1914 m. rugpiučio mėnesio pir
mose dienose, kada partijos centras ir reichsta
go frakcija svarstė, klausimą balsavimo kares 
biudžeto, mokslinio žurnalo redaktorius tapo pa
kviestas išreikšt savo nuomone. Jisai išsireiškė 
už biudžeto atmetimą, bet didžiuma jo ncpaklau-

pakreipus ją į revoliucinės taktikos pusę, bet, pa
galios, pert r; ūkė su ja ryšius, ir kartu su savo 
vienaminčiai-i įsteigė Nepriklausomą sjocial-dų- 
mokratų partiją.

tiką, Kaulskii skyrėsi dviejuose svanbiuosę punk
tuose ir nuo kraštutinių radikalų (Liebknechl’o 
ir k.), taip-pat kovojusių su “sočial-patrintais,” 
“tėvynės gynimo’’ klausime ir partijos vienybės 
klausime.

Radikalai sakė, kad “darbininkai neturi tėvy
nės,” todėl jie neprivalą jos ginti. O Kautskis,

kad tokias abstrakčias (nuo jokių aplinkybių ne
priklausančias) dogmas socialistai negali skelb
ti. Tėvynė yra vienas dalykas, o karės rėmimas 
yra kitas dalykas. Jeigu valdžia yra bloga, tai 
remti karinę jos politiką reikštu ne ginti tėvynę, 
o žudyti ją; kaip tik žmogus, kuriam artimiausia 
prie širdies yra širvo šalies reikalai, tokiam atsi
tikime turi, dėl šalies labo, kovot prieš valdžią. 
Iš antros-gi pusės darbininkams anaiptol nėra 
visviena, kas ištinka jų štilį; ir juo darbininkai 
tvirčiau susiorganizuoja, juo (langiaus teisių jie 
iškovoja savo šalyje, tuo jie darosi labinus užin- 
teresuoti tuo, kad jų šalis turėtų laisvo plėtojimo
si sąlygas: darbininkai juk yra busimi'naveldė- 
tojai savo šalies lurtų ir kultūros.

Partijos vienybės klausime Kautskis skyrėsi 
nuo radikalų tuo, kad jie stojo už partijos skaldy
mą kadir ęia dar taip, o jisai žiurėjo į partijos 
skilimą, kaipo į nelaimę. Kautskis lodei ilgai dė
jo visas savo pastangas, kad išvengus skilimo; 
atsimetė nuo partijos jisai liktai tada, kada jos 
didžiuma pasiryžo užimti burną mažumai. Vie-

didžiumiečių politiką, nepaliauja skelbęs,

cijos ryšiais, sugebės išpildyti savo istorinį pa
šaukimą. I® ar tai netiesa? Ar ne ačiū tarpusa
vinei Vokietijos socialistų kovai buržuazija lai
mėjo Steigiamojo Susirinkimo rinkimTiose?

Kautskis gimė spalių 1G d. 1851 m. Pragos

o molina vokietė

Didesnę pusę savo amžiaus jisai pašventė skel
bimui ir gynimui socializmo idėjos, ir šitame 
dalyke jisai nuveikė (langiaus, negu kas kitas, iš
imant liktai Marksą ir Engelsą. Jisai tečiaus ne 
tiktai skleidė tas idėjas, kurioms pamatą padėjo 
mokslinio socializmo steigėjai, o ir daugeliu žvil
gsnių da pildė jų mokslą, išliedamas tas sritis, 
kurias Marksas su Engelsu buvo tiktai palietę.

“Ar šiokios ar tokios butu 
sąlygos įvairiose Europos 
šalyse, visvien, šiuo laiku jos | 
negali būt blogesnės negu tie 
sunkus laikai Suvienytose 
Valstijose, su ilgomis alka
nų darbininkų eilėmis apie į- 
staigas, kur dalinama duo- 
nuos kąsnelis ar kavos puo
dukas; su freitkariais pil
nais darbininkų besibastan
čių po visą šalį ir darbo be- 
jieškančių; su mažais kūdi
kiais mirštančiais dėl pelno 
stokos; su jaunais vyrais 
maldaujančiais samdytoju, 
kad d 
duonc 
gulti.

sti namų laisvojoj Rusijoj.
“Pagalvokite apie tai. Pa

sikalbėkite su savo draugais. 
Laikykite susirinkimus. Va
žiuokime visi kartu, be skir- 

’’ i tumo savo tautybių, ir reika
laukime — tegul mus depor
tuoja.”

Šitaip tie lapeliai-atsišau- 
kimai skamba. Kieno jie iš
leisti, nežinia. Gali būt, kad

otų jiems dirbti tik už 
; kąsnį ir vietą atsi- 
“Tie musų, kur per 

is panikas dienų die- 
nevalgę bastėmės ir išnomis

tisais mėnesiais nežinojome, 
kas yra lova; kur lazdomis

Jjovome gainiojami, kada, ne

vykinamus dabar persekioji 
inus ateivių, bet gali būt ir 
Įdtaip: jis gali būt išėjęs ne 
iš tais varžymais paliestų 
žmonių, bet iš tų, kuriems ru 
pi atsikratyti visai svetimša 
lių. žodžiu, gali tai būt pro
vokacijos darbas.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Vyčio draugui, Chgo. - Žino-

yra tuščias. Todėl atsakyti jam 
- neapsimoka. Vėl y parašyki
te šiaip žinučių iš vietos lielu-

be ateiviams iii čiagjjniams 
darbininkams tam tikroj šalyj.

2. Galybės turi užtikrinti peri 
odinius tarptautinius darbi
ninkų suvažiavimus, suvažiavi
mus apimančius delegatus nuo 
įvairių nacionalių darbdavių ir 
darbininkų organizacijų.

Visai nauju dalyku Visuoti
nos Darbo Federacijos veikime 
yra josios nusprendimas eiti po- 
litikon ir patapti kopija Darbo

ro klaidą, 
Ii apie tai

s autorių išeina taip, 
tu matai ką nors da- 
ni'išdrjsk ne užsimin 
Juk Rusijos bolševi-

daro?
Kas dėl to 1 Liepos apvaikščio- 

jimo. Ir čia nėra 
kaip jus, draugai, įsivaizdina L'.

Draugai, im s kaipo socialistai j 
taip baisu, j kovojam prieš varžymą laisvės !

Kazimieras Gugis

u p

kas nors apie tas jų klaidas pasa
ko ar parašo, lai mūsiškiai bol-

ku! Keisti žmonės.

žodžio ir spaudos, be 
mes palįs darom? Jeigu 
i» musų drįsta bent žodį pasa
kyti kitaip negu mes manom, 
tai jau ir išdavikas ir principų 
laužytojas! Reiškia, norim už
daryti jiems burną, norim clg-

kuris

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

visokius dokumentas ir popieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Nalsled St.

Ant trečių lubų
Tel. Drovcr 1310

Miesto Ofisas:
82? N. Pesetom SI.

1HM3 Urj|y Bldg.
Tel. Central 4411

Misas
Ift

\ Už išreikštas šiame skyriuje 
•momones Redakcija neatsako j

STROŠNA REZOLIUCIJA.

Tikri juokdariai tie draugai iš

visi Iii* žmonės, kurie buvo su
traukti į socialistų parengtas tą 
dieną prakalbas, butų nuėįp 
pas tautininkus ar klerikalus? 
Jus gerai žinote, kad m*. Ten

nrg. ungams rase, .«.u ,no- |)uUi ])l.isik|.ulsf vjsl|i 
gu daiktu yra teroras, kurį var
toja bolševikai ne lik prieš au-* 
Inkratus ir buržujus, bet taipjau 1 
prieš darbininkus ir socialistus,

kių dalykų, negu čia. Čia jiems 
buvo kalbama apie lai ko mes, 

ir

Kokia čia iš-

socialistai, norim atsiekti 
prie ko einam, lai kurgi 
ta baisi išdavystė?

O kas d(l tų kolionių ant c

Dra ligai 
pu, nes u

— Lietuviškas Kaliostro.

tai prisipažįsta ir palįs Rusijos 
bolševikai. Pagalios, neužmirš-

renskio valdžios. Juk Kercns- 
kis jiems buvo žmogžudis, (’erc- 
telli buvo “kruvinas”, nors tuo
met nebuvo lokio teroro, kaip eini.

jungos virsmmkų, kuriuos su
minėjo loji neva rezoliucija, lai 
man rodos, kad apie tai nėra ko 
kalbėti.
negavo nė šimtinės dalies tų ko-

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namų, lotų ar farmą? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitcs prie 
A. P/miATIS i

CENTRAL. MANUFACTL’RING 
DISTRIGT BANK

1112 W. 351h St. Tel. Drover 631U

viršininkai

SHAMDLING NAUJAUSIOS 
MADOS RESTAURANTAS.

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

LSS. 3-čios kuopos. Pikta ir dabar yra prie bolševikų, ‘lai 
juokinga darosi skaitant ję\ jeigu bolševikai sake kiliems jungos narių, net nė patįs neži

Moterų Balse" ir lai kodėl jie Patįs dabar šitaip

Geri, švari, sanitariški valgiai vis
kas namie kepta ir virta. Mes sūreli 
kam musų valgį iš geriausių ir šva
riausių aukštos pušies valgių už vi
sokias kainas. Jeigu jus nebuvot 
pas mus lai yra jusi) priderystč ateit 
pas mus ir atsiveši savo draugus ir 
prodyt kur yra gera‘vieta valgyt.

1391 Mihvaukee Avė., 
netoli Lincoln St.

Tel. Arniitage 3326. Chicago, 111.

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliais Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10<?
Prie šiy kainą priskaifoma ir 

1c ir 2c kariškos mokėsi jo
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTLD ir 32-ju GATVĖJ
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Redaktorius: J .T. Vitkus, 1007 So. Oakley Blvd., Chicago, III.

Tykus, tykus vakarėliai.
Tvkus. tykus vakarėliai

Taip ramu ant lauko;
Š\ iesųs, rausvi debesėliai

Padangėse plauko.
Jau nutilo paukštužėliui,

Upes nebanguoja,
Musų broliai — bernužėliai

Dalgiu nevaliuoja
Mėlynakes — seserėlės

4 (lėliu prisiskynė,
Iš liūdnųjų ašarėlių

Vainikus nupynė.
Žvaigždės mirga, mėnuo šviečia, 

Poilsėti šaukia;
Jaunos mintįs, širdį kviečia, 

Pas mieliausią plaukia.
Skausmo tinklų, jausmas audžia, 

Ilgu taip palikti...

— Jovaras.

Buk .Sveika
Nepavelyk iš nesuvir- 

škinto maisto nuodams 
susirinkt i savo žarnas, 
kurie esti isinėrę j jųsų 
systemą. Nevirškinimas,

Thedtord’a

kyk savo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kitų daro, imant retkar
čiais po dožų seną, atsa- 

| kančia, iš daržovių šei
mynišką kepenų gyduo
le.

užkietčjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė

H

■>

Bla c k - D ra u gh t

ją. Reikalauk 
Thedford’o 25c 
bulę.

Mrs. W. F. Pickle iš 
Rising Fawn, Ga., rašo: 
“.Mes vartojame Thed- 

L forrt’o Black-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo-

nes tas būdavo perstip- 
rus jai, todėl ji varto
davo Black-braught, 
kaipo švelnų, vidurius 
lino uojanlj ir kepenas 
reguliuoiantj... Mes va r- 
Jojame jį šeimynoje ir* 
tikime, kad ji yra ge- 

s -pada-
Mėgink 

tikro- 
už kre- 

E-75

Karžygio likimas

paprastai smarkų
isgprdęs ne
darų bildesį,

—Ar tai naujas šventasis at- 
i si rado, o gal koks, bolševikas 
- atsibaladojo. Drąsus begalo! 
i 'Lokiuose laikuose viskas gali- 
i nia. Kas tu toks esi, — priė
jęs prie durų paklausė.

tęs savo gyvastį ant Marso au
kuro,, — atsakė nežinomasis

Mums nereikia lokių, ku
rie svetimus dievus garbina,—

vų, bet pašvenčiau savo narsu
mą ir gyvybę kovoje už a ilgš
ius' idehhis, — teisinosi nelai
mingas keleivis.

tarė Petras ir jau norėjo už
trenkti duris.

veltui, bet

mas augščiausia žmonijos kul- 
I turų, — spyrėsi leitenantas su
laikydamas Petrų nuo uždary
mo dangaus durų.

aikykite Pinigus Tvirtame, Iš
bandytame Valstijiniame Banke 

ANT BRIDGEPORTO

k

CENTRAL MANUFACTUR1NG 
blSTRICT BANK

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

; TURTAS $5,000,000.00
Wm. N. Jafnagin, 

Prezidentas
II. E. Poronto, 

Vicc.Prezidentas
John W. Gorby, 

Vice-Prezidenlas
F ra n k L Webb, » 

Kasininkas
J. R. Rolley, 

Pag. Kasininkas
F. C. Hoehel, 

Pag. Kasininkas
S. L. Fabijonas, 

Liet. Skyr. Vedėjas
A. Petratis, 

Kcal Estale ir Insura-

Nors nebuvo pavojaus, vienok daug žmonių laike kares bi-

kavojo nesaugiose vielose. Tuomi trotijo procentus ir buvo 
pavojuje prarasti pinigus.

Pradėkitc dėti arba perkelkite savo pinigus į šiA VISIŠKAI

Pinigus (suma) IŠMOKA ANT PAREIKALAVIMO.
Pas mus rasite mandagų patarnavimų ir rūpestingų atliki

mų dalykų. VALANDOS: Nuo 9 ryto iki <3 po pietų kasdiena. 
Sudatoj nuo 9 ryto iki 1 po pietų. VAKARAIS, Semtomis 
ir Suba tomis nuo 6 iki 8 vai. /

Jūsų tėvynė ėia, ant Aug- 
štybių, ir jus esate vaikai Aug- 
ščia tįsiojo, |tod^l privulolle gy
venti kaip broliai, o ne pešties 
kaip priešai. Jis pasiuntė sa
vo sūnų ant žemės. Pastara
sis gi mokino jus mylėlies ir 
jeigu kas suduotų į vienų žan
dų, privalai atsukti jam kilų. 
Jus, krikščonįs, to nedarote, 
lodei visiems yra durys uždary
tos, pikiai tarė Petras ir 
smarkiai užtrenkė dangaus du
ris.

Kuomet šventas Petras užsi
darė dangaus duris, tuomet pa
kilo smarki viesulą. Leitenan
tas lapo pagautas j sukuri. Jis 
švilpė taip graitai, kaip kulka 
iššauta iš didžiulės kanuolės. 
Narsusis leitenantas nutarė pre 
e:1inties < tokiam Dievo patvar
kymui. Jojo širdyje gimė ne
paprastas kerštas. Kerštas per
sikeitė į išmetinėjimų beribę; 
“Tu vadiniesi Visagaliu ir mie- 
laširdingu! Tai kodėl nesulai
kai karės ir daug kitų panašių 
piktadarybių? Tu patsai išžu- 
(fei tuksiančius nekaltų Egypto 
kūdikių... Dabar aš žinau ko
kie tavo tikslai, Tu sutvėrei že 
mę kaipo scena, o žmones kai
po gladiatorius. Gi tu patsai 
raudiesi danguje kaipo Romos 
Com Alodus aml‘j)teatro tera
sose. Niekus darau iš Jūsų pa
našaus dangaus ir keliausiu 
kaip galima tolinus nuo jūsų 
buveinės.

Tuom pat sykiu leitenantas 
pamalė dausose milžiniškų re
ginį, kuris, lyg didžiulis balio
nas, vis artinosi ir artinosi ir 
augo didesniu. Už valandėlės 
tas reginys persikeitė j banguo
jančias jūres, didžias lygumas, 
augštus kalnus ir plačias girias*. 
Kareivio rustus veidas prašvito. 
Jis manė, kad vėl sugrįsta ant 
žemės. Dar valandėlė, ir jis 
jau stovėjo ant augšto jūrės 
kranto. Viela buvo m pažįsta
ma. Staigu jis pamalė, kad 
kažin-koks gyvūnas, kuris ne
visai panašus į žmogų, artina
si prie jo. Kareivio širdis su
drebėjo. Betgi nebuvo kur.

i Pasidavė likimui. Prisiartinęs 
1 gyvūnas prabilo žmogiška kal
ba : s

Ar Tamsta atkeliavote ant 
musų planetos apsigyventi? 
žiūrėdamas j blizgančias sagu
tes klausė leitenanto.

Turbūt apsigyvensiu, — 
nedrąsiai atsakė kareivis.

—Tečiau aš abejoju ar Tam- I ' V • •štai patiks mus papročiai? Mat, 
pas mus nėra, nei ponų, nei tar
nų. Kiekvienas jtu’rintis '.svei
katų, privalo dirbti....

- Aš nebijau darbo! Kariau
damas per dienas ir naktis, nie
kuomet nesiskųsdavau. Aš ir 
jums galiu tarnauti, kaipo dra- 

, sus ir ištikimas karžygys, •— 
pertraukdamas atsakė leitenan
tas.

Pas mus nėra priešų, lodei 
nereikia nei kareivių. Mums 
nerupi žiu o ulių pavergimas. 
Mums rupi broliška meilė. Čia 
nėra išnaudojimų. Mes nesu
darome ilokių aplinkybių!, ku
rios išvystytų nenormalę drau
gijų. Kriminalas pas mus y- 
ra nežinomas. Taigi, nežinau 
ar galėsi tamsia užsiimti savo 
garbinga profesija. Apsimąs- 
tykite...

Musu išdidžiam leitenantui 
C

nelabai patiko panaši profesija, 
bet, matydamas, kad nėra ki
tokio išėjimo, suliko bandyti ir 
taikintis prie tų apyslovų, ku
rios viešpatauja ant naujosios 
planetos.

Linkime kuogeriausio pasine 
kimok. ' —P. V.

y—■ llll III IUII» *

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

3147 S. Halotcd St., Chicago 
Tek Drover 8674

Qšip Dimov.

Asmenišką Laimė, i
Pag jaunų Daktarų i^likdnvTT' 

keisti apsireiškimai. y
'lai nebuvo fiziškas- ncvvei-

kavimas. Protas dilo norma
liai, bei gailesio jausmas vis di
dinosi ir didinosi. Tai daeida- 
vo iki to, kad jis nebegalėdavo 
sulaikyti ašarų. Nuolat jis jau
sdavo kieno itai kentėjimus, ne
žinom!,i žmonių širdgėlos. Kar
tais las jausmas pasidarydavo 
nepakenčiamu: jis lyg jausda
vo prasikaltęs prieš ką tai. 'Tas 
kankino jį, neduodavo jam 
miegoti.

Daktaras buvo viskuo aprū
pintas, vargo nepažino... Prieš 
jo akis stodavus siauros darbi
ninkų klėttkos, neturtingųjų 
skiepai ir lindynės...- Jis, tary
tum, matydavo sudžiuvusius ir 
kilsiančius vaikučius. Į savo 
draugo klausimus jis alsakyda-
vo:

—Mano širdis itaip didelė, 
kad pripildo visą krutinę.

Panašus dalykai dėjosi su 
Latovu ir pereitą pavasarį, bet 
žiemą jis vėl nusiramino. Da
bar, pavasariui besiartinant, jis 
bijojo, kad išnaujo nepasikar
totų su Juo tie apsireiškimai. 
Gilumoj širdies jis neapkęsda
vo savęs už ta baimę, nes žino
jo, kad tas gailesio jausmas da
ro jį prakilnesniu ir tobulesniu, 
'fuo bildu jo esybė pasidalino į 
dvi dalis: viena dalis norėjo iš
vengti tų pergyvenimų, kita gi

įtrdško jų. Bei dienos plaukėj 
ir daktaras pradėjo nurimti. Su 
ramia širdžių jis skaitydavo a- 
pie siu dienų baisumus, o pas- 
klii taip jau ramiai tvarkydavo 
kasdieninius savo reil'.ahis.

Bet kartą, atsibudęs rytme- 
tyj, jis pajuto, kad jo širdis kru 
iinėj vėl pradeda “didintis”. Jis,! 
suprato, jogei tai buvo pirmi
prajovai.

Kelioms dienoms prabėgus 
jam pasitaikė bąli svečiuose, 
pas savo pažįstamus, 'ien jis 
kartais sutikdavo merginą, ku- 
ria senai jau interesavosi.

Mergina buvo ir šį syk. Jinai 
kitaip buvo susišukavusi; ran
koj laikė dvi raudonas rožes. 
Ūpas jos buvo kokis tai nepa
prastas. Ji padarė nepapraslą 
Įspūdį į daktarą.

Paskui atėjo žinomas pianis
tas — jaunas žmogus, kurio 
veidas rodė, jogei jis jau spėjo 
“pagyventi”.

Daktaras neblogai orientavo
si muzikoj ir suprato, kad pia
nistas skambina gerai. Išprad- 
žių jis žiurėjo Į miklias pianis
to rankas. Pamažėl jis užsi
miršo ir nebakreipė domos į te
chniškų muzikos pusę. Pagal 
savo paprotį, jis bandė mintysi* 
muzikos įspūdžius išreikšti žo
džiais ir paveikslais. Išėjo pa-
veikslas, kuriame svarbiausią 
vielą užėmė Marė. Jis žiurėjo 'į 
ją ir jam pasirodė, kad pia
nistas skambino dar geriau ir 
aiškiau. Mergina sėdėjo ant 
sofos sale šeimininkės ir dak
tarui pasirodė, kad jisai klauso
si ne muzikos, bet savęs. Jos 
pilkos akįs žiurėjo žemyn, o 
rankos žaidė su rožėmis.

Puiki mergipa! — mintinai 
tarė sau daktaras ir vėl entu
ziastiškai ėiiič klausytis muzi
kos.

Staigu muz|ika persi mainė. 
Joje pasigirdo gailesio akordai, 
Tarytum, kas tai šaukėsi į žmo
nes, prašė jų pagclbos. Dakta
ras susiėmė už galvos. Jo šir
dis ėmė smarkiau plakti; norė
josi verkti. / N
--Prasideda, tarė jis pats 

sau:
Sveikinu!

Bet jis klydo; neramumas 
greit praėjo.

Vadinasi, pasveikau. Dau
giau nianęs nehdlšamuos las
jausmas...

Jo galvon

«C U
h

Grynai DaržoviųI‘ .I

Margarina
Augščiausios Rųšies
MOTERS pageidauja Nut-ola Margarine kadangi jis užvaduo

ja kiekvieną reikalavimą taip kaip sviestas ant duonos, 
čielų pupelių, pyragėlių ir keptų bulvių — darant pyragaičius 
gardumynų ir abelniems kepimo reikalams. Vartojamas Nut-ola 
užtikrina dideli sutaupymą ant jūsų sviesto bilų.
Naujai ištobulinta Armour formula pavartota išdirbome Nut-ola 
Margarine užtikrina augšeiausi “palaikymą” kokybės taip pat 
kaip ir švel numo ir naudingo gerumo; taip duodami Nut-ola tą 
patį prižiūrėjimą jus duodate visokį augštos rūšies maistą, jus 
galite naudotis juomi visokiame laike su užsiganėdinimu, sutau- 
įymu ir pasisekimu.

Nut-ola Susideda
Iš aliejaus saldžių baltų 

eocoa-riošulų.
IVanuI aliejaus—gerai Iš

dirbio..
Bi baus pasterizuoto pieno.
Pirmos kokvbčs druskos.

NIEKO KITO

Vartojami privatiškoms šeimynoms pnr 
davėjai aprūpins su kiekvienu pakeliu 
dėžute tyrų daržovių pagražintų su 
nurodymais kaip vartoti.

rodykite, kad tai yra verta pačėdumo ju
sti namuose. Jūsų krautuvninkas gali 
jums parduoti. Bukite tikras sakydami
“Armour Nut-ola.”

AS M O UR^COMPANY
vį_ (p

CHICAGO

b( I laimingos svajonės, 'šiai, i 
gali būti, mergina pažiūrės į 
jį. Ir ji pažiurėjo. Žvilgsnis 
buvo malonus , patraukiantis.
Jis susimaišiusiai nusišypsojo J 
ir paraudo.

Pianistas sustojo skambinęs; 
visi ėmė ploti rankomis. Dak-1 
taras prisiarli '.o prie merginos. I 
Ir tarp jųdviejų prasidėjo ta 
maloni, nesuprantama, laimin
ga kalba, kuri esti indomi lik • Z
dviem ir lai, kad abu jaunu...

Vėlai vakare išvažiavo mer
gina tvirtai paspaudžiusi dak
tarui lanką. Ji nenorėjo, kad 
daktaras lydėtu ją. Jis pasili
ko vienas.

Daktaras žiurėjo į pavasari-] 
ni dangu ir Liūtė save laimiu- 
gu. Naktis svaigino jį. Kokios 
paslaptis įvyko danguje? Ko
kios mintįs gimė ant žemės? 
Jam rodėsi, kad ii laukia liar- 
moniškas gyvenimas.

Ir staigu susyk baisumo

Lietuviu Tautiškos Kapinės 
priklauso ne vienai kokiai sėklai, bet jos yra visų Chicągos ir 
apielinkių lietuvių, ir jomis gali naudoties re ikalui esant visi lie
tuviai be skirtumo likė.jimiškų ar kokių kilų pažvalgų norėti.uni 
laidoti savo mirusius artimus ar pažįstamus; patarnavimas yra su. 
teikiamas visiems lygiai.

Lotai parsiduoda verlės $50 ir aiigščiau. Jos randasi prie Kecn 
avė., vienas blokas j pietus nuo Archer avė.

Beikahū esant galima kreipties i užveizdą kapinėse ypatiškai ar
ba telefonu: Willow Springs 20 R.

Neapgintas Bromas.
(Žiur. 305)

Lai atsako šiuos klausi
mus rudyjanlis metalas pasėtas 
Europos laukuose; lai aiškina 
šias ihlciTogacijas punanli gin
klai ir šarvai, kurie laužė ir la
užo m kaitas krutinės vadovys
tėj garbės šešėlių; lai kalba svie
tui Eiitrogliccrinos durnai, para
ko ir sieros kvapsniai.

Mus visi gimstame tarp grabo ■

padidina stipruma, švelnių, ner- 
vuolą, suirusių žmonių i dvi sa- 
vaiti laiko daugelyje atsilikimų. 
Valiotas ir augslai rekomen
duojamas buvusiųjų Kongreso 
narių, gerui žinomi) gydytojų ir 
buvsių Viešosios Sveikatos per- 
dėtinių. Klausk savo gydytojo 
arba aptickoriaus apie tai.

lindo neaiškios, mą...

ir beviltingumo šaliis užgesino 
jo laimę.

šaligatviu bėgo maža, rud- 
plauke protai lutė ir rankomis 
slėpė veidų. Paskui ją sekė ko
kis lai žmogus matomai jos 
bosas ir “profesionališkai” 
teikė jai smūgius Į burną ir ti
kis. Ji sustojo ir prisiglaudė 
prie sienos. Nusiėmė skrybė
le ir lauke naujų smūgių. Jai 
buvo gaila skrybėles. Bosas 
užsimojo ir smoge jai du syk 
veidan. Iš burnos Inoj pradėjo 
bėgli kraujas^

Daktaras norėjo pulti prie 
jų. Bet jo kojos, tarytom, pri- 

ėiitgo prie žemės, širdis ūme 
smalkiai plakti, krūtinė kilno
josi.

Visa savo esybe, visa siela, jis 
suprato, kad jo laime dingo, 
suiro; kad jis niekuomet neini- 
‘•ims; kad jo “liga” vėl a'lsinau
jino, ir kad jo asmuo dabai lės 
yra4 surištas nuperi ra ūkiamais 
rūsiais su visais tais, kurie ken
čia, kamuojasi ir tyliai pergy
vena savo neužtarnautą skaus-

Vcrtė K. A.

j lentų. PabaigcT^kubiai vejasi 
'pradžią. O koks las gyvenimas 
yra trumpas ir kreivas! šiandie 
mes trokštame linksmybės, rū
pinamės savo padėjimu, dirba
me sušilę, ryloj gal visi musų 
geidimai užsibaigs ir atsiguisi- 

] me po drėgna veleną. Tos ko
jos nVšioja mus iš vielos j vie-j 
tą dėl apturėjimo ko-nors' nau
dingu; los akįs žvalgosi palėmi- 

! jimui ko-nors guro ir rcikulin- 
jgo; ta burna kalba, tai keikia, 
i tai giria, širdis tai muile dogą.
lai nuliūdimu kankinasi Ihct, 
oi! kaip greitai viskas užsi
baigs: tos akįs užsimerks, bar- 

na užsivers, kojos sustings ir 
šrirdis užges. Užmigsime mes 
amžinai žemės-motinos kietoje 
lovoje.

Taip prieš mano akis matosi 
gyvenimas kaipo šiedu plaukia
nčio jkiivo. Čia prasiskleidžia 
vanduo, čia vėl vilnis susilieja 
ir greitai visi ženklai pražųsia. 
'lik vienas troškimas belieka 
man, tik vienas troškimas turi

(laya seka ant 6 puslp.)'

Kriaučių Domai
Mes užlaikom pamušalus ir viso

kius trnningus kas tik reikalinga dėl 
kriaučių.

Taipgi turim vilnonių matarijų.
J’as mus, galima gauti, visokių 

kriaučiškų daiktų (fikshers) kaip 
lai: mašinų, prosų, stalų, voikiesų ir 
tl.

Musų tavoras geriausias, kainos žc 
miausios.

Roman Chaitlcn
l(:l2 Blue Lsland Avė , Chicago, iii. 

tarp l(5-los ir 18-los galvių.
Tol. Camd 13(8

Bertram H.
Montgomery 

ADVOKATAS /
praneša apie perkGIįjną savo teisių ofiso iš l'l7 So. EaSalle Street

j Rootn 646 Olis Buildiug

10 So. LaSallc Street
Tclephonc Franklin 1849

Rezidencijos Tel. Garfibld 1647.
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Kiekviena lietuvis, šeimyna
IR PILNAI LAIMINGA.

(Tąsa nuo 5-to puslp.)

TURI BŪTI SVEIKA

JEI KAS I* JUS KAN

KINASI SKILVIO NE VI

RINIMU, ŽARNŲ UŽSI-

MU APETITO, ARBA

TURI GALVOS SKAU-

DĖJIMĄ, BLOGA UPA,

TUOMET TAI REIKIA

SALDAINIUS PARTO-

KIMŠIMU, NETURĖJI-

VARTOTI ŽINOMUS

Jos valo kraują ir skilvį, padaro jus sveikus ir normališkus.

DYKAI
Puiki ir naudinga dovana 

su kiekvienu užsakymu ant 
Partola.

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė., 

New York, N. Y. Dep. L. 1.

PARTOLA rekomenduota 
žmonėmis persitikrinusiais jos 
nu ik! Ingoj e veikmėje.

PARTOLA apdovanota auk
so medaliais ant visasvielinių 
parodų.

Didelė dėžė prekiuoja tiktai 
1 dolerį. Užsisakykite atsilan
kę ar per laišką. (56)

Apsauga Padėtiems Pinigams. 

Security Bank 
MMKBMeSSSHM OF CHICAGO OBamBKmsnsiM

Milwaukee Avė. cor. Carpcnter St 
NARIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM

3T pllno ant padėtų pinigų
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu F^inigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

f Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vienintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Bati
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai. 
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojaina, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

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

VYRIAUSYBE:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas .11’1.Dc. RRFNZA Kasmrins 
JONAS KBOTKAS, Vice-Pirm S. A. SZYMKč\YICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI: ,
ANTANAS BROLIS my\s KRO^K^S
ANT FNZRTGTEL ZIGM. BALCZIKONTS
ST. S7YMKIFWICZ JUSTIN MACKEWICII
M. S. BRENZA J UI.ILS C. BRENZa.

VIENATINIS ■KGiSTKUOTAS RUSAS AETIEKOKUJ8 ANT BKIDGEPOBTO

SUAUGIEMS
Akiniai nukso rėmuos nuo $3 00 Ir en- 
giči-oi Sidabro rimuose nuo $1.00 Ir 
M'ivS ė 'nu Pritaikome akinius tiėdyką 
Atminkit : Galvos sopėjimas, nervišku- 
mm, akiu Mkaudėjimaa, užvilk imas ir 
tt. vra vaisiai* (vairių litrų, kurio* ga
li huti oraSalinto* gerų akinių pritakv- 
mu. iėtvrimaa Kidyką, Jei perAti ar 
skauda aki*. Jei jos rnudonoa, jei gal
va »opa, Jei blogai motai, jei aki* silp
sta, netęak ilgiau, n J ieškok pagalbos 
aotiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką Atmink, kad mes koi- 
nnm gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirengtam.

Ekspertas Optikas 
vaistų, ateikit piut man*. AR buvau ap-

VYRAMS IR

R. M. MESIROFF,
Jei jus sergate Ir reikalaujate patarimo arba .. __
tiekorips Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 15 metų. AJ duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai *«u 
draugas imonių.

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

ŽODYNĖLIS

mns pavirto laisvanoriu ir užtai 
šiandie mes galime atsisėdę mą
styti ir keravoli savo gyvenimo 
vadžias.

būti ir jums, — kaip geriausia 
praleisti tuos trumpus amžiaus 
momentus, taip kad šis svietas 
eitų pirmyn ir busiančios genl- 
karlės turėtų laimingesnį būvį. ’ aiškinimas įima savin

Taip, bet jus sakote man, kad!spėką, o aš atsakau jums, kad 
aš sentimentalizmą kalbu. Jus 
turbūt priešinatės mano išve
džiojimams sakydami, kad jie 
neliek materializmo turi savyje

išlaukinietns veiksniams. Vie
nok atsiminkime mes, kad pro-

kaip ir švit'sa ir šiluma, ar ko
ki kiloki spėka. Spenceris ap- 
sklembė gyvybę kaipo neper
stojantį laikymą vidurinių san
tikių prie išlaukinių santikių. 
Daugelis žmoiiių nesupratę
nuodugniai to pasakymo prade- pajiegos, mes 
jo tvirtinti, kad gyvenimas yra konkliuzijos, kad progresas yra

Bel jus sakote man, jog sis 
valios

kuoniet jus sakote, jog žmogus

si! tvirliniman taipgi valia įei
na. Jei žmogus turi užtektinai 
supratimo ir valios prisitaikyti 
prie’aplinkybių dek i smagesnio 
gyvčnimo, tai kodėl jis negali 
lineli los pačios spėkos perga-

prilaikymui jų prie lo laimingo

Ta misteriška pajiega—va
lia — yra serebros veiksmas ir 
kada mes pažiūrime į žmogaus 
darbus atliktus su pagelba los 

prieiname prie

išlaukiniu santikių. Gyvenimas 
ir gvvvbe vra du skirtingu da
lyku. Gyvybė yra suma proto- 
plasmos veikimo, gyvenimas y-

vybū yra keitimosi procesas 
gyvenimas veiksmo proce

Jau penki metai sukanka kaip eina NAUJIENOS — pirmas lietuvių 
dienraštis Amerikoje. Kad tai atžymėjus NAUJIENŲ Bendrovė rengia

JUBILEJINI VAKARĄ

WEST SIDE AUDITORIUME
kampas Taylor St. ir Racine Aventie

Nedelioj, Kovo-M a re h 2 d 1919
kuriame dalyvaus visi NAUJIENŲ rėmėjai, NAUJIENŲ draugai, NA
UJIENŲ skaitytojai — visi NAUJI ENIEČIAI ir švęs svarbias sukak
tuves — 5 metų gyvavimo vienatinio lietuvių darbininkų dienraščio — 
NAUJIENŲ. PUIKUS programas, kurį išpildys NAUJIENŲ drau gai

tinkamos ir nenaudingos apys- 
tovos. Užtai jei žmogus nori 
ženkli pirmyn, jis turi ne laiky-

čia ir matos nemaža spraga

sas. Gyvybę mes galime paly- yra išguldoma. Čia randasi 
ginti prie automatiškos muši- ( klaidingas supratimas kur no
nos, gyvenimą prie tos mašinos vieno kojos nuslydo nuo teisy- 
darbo. Kaip viena mašina mes Ciės tilto, čia yra neapgintas 
galime atlikti daug darbų, taip bromas, per kurį visi šarlatanai.

sauvalin(\sprenžina‘,kimi
dmainiai išsprūsta iš morališ- 
škos rūstybės rankų.

nustato 
ninio.

Žinios
idanl palaikius kūną gyvu. Tas 
vra gamtos darbas ir žmogus

Valparaiso, Ind. čionykščiai 
moksleiviui kaskartą pradeda 
labiau nerimauti. Pastaromis

santikių prie išlaukiniųjų. To- rija V r vi j kiaušiai bus įteikta 
p. Kinsey. Lietuviai mokslui- 

aplinkybių idant pa- via i reikalauja, kad un tversi te-

jviduinius santikius prie išlauki- 
1 niu.

. niai sau tikini galėtų lengviau 
susitaikyti su išlaukiniais ir i-

: dant jis galėtų linksmiau gyven

' vai žmonija netik kad nebūty

jos gyvenimas dieną dienoje bu-

kymas buvo pradinis "stimulas,

veikimus, kurie padare nesuti
kimą tarp vidujinių ir išlauki
nių santikių, arba apsunkino vi-

pradžia proto teikimo ir prad
žia progreso. Kuomet sykis 
nuo sykio nervų systema buvo

ekzistavimo, tuomet jos

CĖSIMS KDW*LSKIS 0. D

tas tiesas, kurias jie turėjo po
rą melų atgal. Būtent, pavely-

savo lavinimosi susirinkimus 
ka; savatė ir pic to dar liettuv. 
kalboje. Pavelyti moksleivių 
draugijai išsirinkti savo lietu
vių kalbos mokytoją. Dabar 
mat Kinsey neleidžia lietu

viams turėti savo susirinkimų 
tankiau, kaip sykį į mėnesį ir

sotus paskyria pats. Jeigu Kin
sey to neišpildys, tuomet lietu
viai žada apleisti Valparaiso

štai priseis su musų “bolševi-

kad nauji moksleiviai gerai ap
sižiūrėtų į kokias mokyklas pa
stoja. Pastaromis dienomis 
vis labiau ir labiau geresnės mo

tą iš antraklesių mokyklų. Tas 
paliečia ir mus, valparaisiečius.

v KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS
IIHUVISUI nsuSiM

IR
•f* iNutiu-iifniviUu

' LIETUtlŠKAIANGUŠKAS
_ IR

. AKGLIŠKAI-LIETUtIŠKAS
Talpina savyje tiek žodžių, kiek Ir didelis žo

dynas. Žodynėlis sutaisytas teip praktiškai, kad aiš
kiai parodoma kaip kiekvienas žodis rašoma, taria
ma ir k| reiškia. Knygutė yralabai paranki, nes len
gvai galima nešioti mažam kišeniuj. Popiera knygu
tės plona ir drūta, spauda jos aiški. Abelnai Žody
nėlis sutaisytas su didele atyda, iš geriausių šaltinių 
ir suteikia didelį palengvinimą prasiniokinitnui An
gliškos kalbos. Jis yra labai reikalingas atlikimui ka-

o nesigailės! ’
Kaina apdaruose tiktai 75c.
Reikalingi agentai pardavinėti 

musų žodynėlius. Rašykite apie išly
gas sekančiu antrašu: S. P. TANIS, 
1233 West Ulth Ptace, Chicago, III.

l

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

Gali but prašabnlH ir dmierh je sKitikimų iš 
gyd.vtn, jeigu gydys teisingai Aš per daug me
tų gvdžinu pasekmingai šias ligas.

M«»no užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pH- 
^codyinas mano gabumo.

AŠ atitaisai] kreivai* akis be skausmo vieno

St. Paul’s Hospital
Mcdikališka ir Chirurgiška
828 W. 35th Place, Chicago.

Telephone Drover 6060.
DR. J. M. LIPSON, Administratorius

Gydoma visos aštrios ir (tironiškos 
ligos vyrų ,moterų ir vaikų. Obstre- 
liški, Gynecologiški ir operatyviški 
ligoniai priimami. Del gydymo yra 
naudojama medicina ,hydrotheriipi- 
ja, elektrotherupija ir ęhirurgija.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Phone Canal 1256
Geo. M. Ch ernaucko
Svet., 1900 S. Union

J LĖTOKI 8ve- *r kampan 19- 
gatv* Chicago).

Ateik į vienintėlc 
Šokių Mokyklų. Vi- 
s’ ^°**ai mokinama 
s,,bg naujausia ma- 
da;—angliški ir lie- 

A taviški. Aš užtik- 
finu, kad išmokin

• ” P siu j trumpą laiką
oktai atsitmna kas panedėlj ir ket 
/ergų; pradžia 7:15 vai. vakare.
Mokytojai JOS. URBANAVIČIUS ir 
M. GARLO.
’900 S. Uninn avė.. Chicago

Reumatizmas Sausgėla.

219 S. Dearborn St

Pritaikau akinius teisin<»l 
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. I).
rieš pačią). Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
J2th St. Tel. Kedzie K902 
Paulina Tel. VVcslern 15 
3514-16 W. 121 h »♦.. arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

.R US S1AN 
yru R KIS H 
$B?ATH 
^fc.V?XW:TH SALT

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, llėmy ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui h t ubų išvidaua, po $IJ9 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

WO3-»n3O R Rnlsted St.. Chicago, III

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.000
Pomirtinių išmokėjo $92.715
Ligoje pašalpų .................. $52.813

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 j sakaitę.

SPECIALISTAS AKIŲ IR RUPTU- 
ROS.

Saugokite savo AKIS 
Skaudėjimas galvos ir užtemimas 

akių skaitant ar dirbant yra pavo
jingu ženklu regėjimui. Gerai pris
kirti akiniai suteikia kiekvienam 
greitų palengvinimų.
CZESLAVAS KOVALSKIS. O. D. 
1034 Milwaukee avė. kam. Noble, 21. 
Valandos: nuo 10 ryto iki 9 vakare. 

Ncdėliomis nuo 10 iki 12.

geresniųjų mokyklų nepripažį
sta. Tiek šiltom sykiu.

Mokinys.
Chicago, III. — Niekur tur- 

| bu,t nėra tokių linginių ir apsi
leidusių mokinių, kaip Cbica- 
goje. Gal tam netikėsite. Štai 
jums ir faktai. Pirmoji kuo
pa nutarė laikyti savo susirin
kimus kas menesį. Puiku!

kui? Kuomet ateina susirinki
mo valanda, vos trys mokiniai

raštinlinko nėra, i Bežibėjo ji r 
tie trįs turi važiuoti namo ir ap
gailėti sugaištą laiką. Kodėl 
taip draugai lošia, nežinau. Bet 
išrodo labai keista, kuomet tuš
čiuose plepaluose praleidžiama 
valandos ir valandos, o į susi
rinkimą negalima atsilankyti.

Nieko negalima sakyti apie 
tuos, kurie organizuoja ir “mu- 
stravoja” lietuvišką armiją, bet 
rimtesnieji moksleiviai turėtų 
rimčiau žiūrėti į savo reikalus. 
Tegul panašiai nebeatsikartoj a.

—•Draugas.

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukiniu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPS1CO COMVOUND tno- 
stis lengvai prašalina viršml- 
nėtas ligas; mums šiandie dau 
gybė žmonių siunčia nadėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

Jusliu Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, III.

Knyga BALTINIS SVEIKA- 
TOS”, augalai* gydvties. kai- 

<>», »0c
- -y.MT” - '*>**wp■***>

PRANEŠIMAI.
(1) Moksleivių susirinkimas

1919 m. pas draugą J. A. Ber- 
tąsiu, 1007 So. Oakley Blvd.

su meldžiame atsilankyti.€- *

—Valdyba.

numerį nesuspėjome prirengti

sekančiame “M. K.” numeryje.
— Red.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI.
Pakašavo Bitininkui. Jūsų 

.‘jlraipsnel.į “Josios žvilgsnis” 
gavome. Ačiū. Talpinsime į 
sekantį numerį.

Kitiems <4M. K.” draugams. 
Likusius straipsnelius suvarto
sime bent kiek vėliaus.

ęELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.
ĮMONIŲ" flpšvietai leidžia savaitraštį ..TĖVYNĘ” su ilius- 
" truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 
gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudes, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietines kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B: STRIMAITIS
307 WEST 3OTH STREET, NEW YORK CITY .

Vyrišky Drapaną Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa- j 

kymo siutai ii overkntai, vertės 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 pasirinl Uiim* kailit' |>winut 
tų overkoh)

Visai maža' siutai u
kotai, vertės nuo ?25 iki $85, dabai 
$5 ir augščiau Kelnės nuo *1 50 ’ki 
$4.50. Vaikinams siutui nuo #‘l 00 
iki $7.50. ;
Atdara kasdieną, nrdėiomt* u *» į 
karais.

8. G O R D O N LSk
U15 & Hahted StrN Chicar«, Į1L

Dr. M T. STRIKOL
Lietuvis

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

n Ofiso Tel. Bonlevard 160

Tel. Ofiso Kedzie 5120
Res. Garfield 2213.

Išbandoma akys ir pritaikoma 
stiklai

2—5 ir 7—9 vakare. 
Padvigubinama stiklai.

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

Optoinet ristas ir Optikas 
Rezidencija 401!) Grenshavv st. 

Ofisas 3956 W. 1201 St.
Kampas Crowford Avė.
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Chicago ir Apielinke
AREŠTAVIMAS ATIDENGIA 

ŠIULERYSTĘ.

DaVitl, buvusia pcrvaiztla 
Dashiell Motor kompanijos, 
2112 Michigan avė. tapo parga
bentas atgal iš New Yorko, kad 
1 >ii i t i 111 ijr i*k eiti romo jum už— 

metimo, kad 'jis pavogus fir

mos $1,800 ir jis savo prisipa
žinimu nustebino tyrinėtojus.

Jis pasakė, kad jis didžiumą 
pinigu pralošė South Sidės re- 
sortuose ir tą dieną, kaip išva
žiavo iš Chicagos, pralošė $225 
cigarą krautuvėj prie 58 gt. 
kur Pelei* Bardorf buvęs loši
mo bankininku.

Peter Badorf buvo šiuleris ir 
rūbą siuvėjas, kuris buvo už
muštas. David papasakojo, 

kas buvo Badorfo draugai, o 
kas priešai. Policija dabar 
rengia padaryti medžioklę po 
Southsidės resortus.

JOHNSON NUDUODA KVAI
LĄ,—SAKO PSICHOLOGAI..

Po psichologą paliudijimu 
valstija vakar rengėsi išnešti 
nusprendimą, kad Albert John
son, nušovusia policistą Marti- 
i.jj C.orconi«■» m 11 < 111< >< I:. luprot j. 
kad kartuvių išvengus.

Vienu svarbiausią valstijos 
liudininką buvo Dr. J. C. Lea- 
hy, psichologas nuo 1338 Mi
chigan avė. Jo nuomone John
son galįs atskirti gerą nuo blo
go.

Johnsono advokatas priparo- 
dė, kad viena pusė Johnsono ga 
tvos yra augšlesnė negu kita, 
bet Dr. Leahy negalėjęs priimti 
to prirodymo beprotystės.

deportuojamu ir pasakė “aš no
riu grįžti į tikrai laisvą šalį.”

Stolar atvyko į Ameriką 1909 
m. Pirmas pilietybės popieras 
išsiėmė 1915 m. Jis prisipaži
no taipgi, kad jis buvo rusą 
maksimalistą draugijos nariu.

Jis busiąs deportuotas su pa
čia ir dviem vaikais artimoje 
ateityje.

PLAELZER NORI RE-
ZIGNUOTI.

Consumers pakuotoji! kompa
nijos prezidentas noli išvengti 

nesmagumą.

MAJORAS AT1DARIS
MONROE TILTĄ

ŠIANDIE.

Chicagos pirmas pagerinimas 
po karei yra Monroe gt. tiltas, 
kuris bus atidarytas šiandie 11 
vai. ryto, su visa iškilme: ka
reiviais, muzika, šaudymais iš 
kanuoliu ir kalbomis \Vashing- 
tono gimimo dienoj. Pirmas, 
kuris per tiltą pervažiuos, bus 
majoras su savo štabu.

Monroe gatvės tiltui atsida
rius, Madisou gatvės tiltas bus

DU POLKTSTAI ATSTATYTA 
Iš VIETŲ.

i'olicistas Bart. Biordan, iš 
Bogers Park stoties ir James 
P. ('laike iš Deering gt. stoties 
vakar tapo atstatyti nuo vietą 
už girtuokliavimą. Atstatė juo
du civilės tarnybos komisija. 
Biordan buvo kaltinamas už 
šnekinimą ir įžeidimą p-lės Es- 
ther Rask.

Ant dvieją policijos matroną 
Marga re t MeGtįe dr Kalherine 
K rausė komisijos gauta skun
dai už nepildymą priodermią.

Taip pat penki policistai kal
tinama už girtuoklystę ir vaikš
čiojimą iio smukles tarnystės 
laiku.

BERGER IR JO BYLADRAU-
GIAI PALIU0SU0TI PO KATI- 

uždarytas ir prasidės tiesimas CIJ0MIS $25,000.
"a,|j° hll°- I Koiigresininkas V. L. Berger

Pastatymas Monroe gt. Hilo . keĮui.. socia|is|ai m|tcis. 
atsiėjo ■>_(>,(MH>. . į. |^cĮ<vįe|las dvidešimčiai me-

I tų kalėjimo Lcavensvorthe ir 
LAIŠKAI RAUDONOJO 1 laidavusieji atsišaukimą į auš- 
KRYžiAUS SKYRIUJ. | lesnį teismą, tuo tarpu Tipo‘pa-

Anierikos Raudonojo Kry
žiaus Chicagos skyriuje, ruime 
511 58 E. ’AVashington gi. yra 
apturėta paklausimai nuo Ad
jutanto Generolo apie žmones, 
kmią pačia negali surasti, tarp 
tu v ra kelvtas lietuviškų vardu, v v C v
kuriuos čia paduodame;

Mike Žuke, Mr. Alex Žuke, 
3833 — 23 gt.

John Kamougas, Mrs. lielen 
Kamoulis, 528 N. Peoria gt.

Joseph Kavatski, M r. Mike 
Kavatski, 3917 McHenry gt. t 

John Yurczak, Mr. Jacob Yu- 
rezak, 38 Cohmibia si.

Adolph Stulginskį, Mr. Ben- 
jamin Stulginskį, General De
li very, Chicago.

liuosuoli po kaucijomis su ta 
išlyga, kad jie niekur susirinki
muose nctlalyvaus ir nekalbės, 
o jei lą darys užstatytoji kauci
ja $25,009 žus. Teisėjas Als- 
chuler išgavo nuo ją l’ormalį pa 
aiža dėjimą tylėti.

Truo trnnslntion filod with the post- 
master ai Chicago, III., Keb. 22, 191!) 
as reųmred by the ae‘ of Oct. (i, 1917

MORRIS STOLAR BUS 
DEPORTUOTAS.

Morris Stolar, 30 melą am
žiaus, spaustuvės darbininkas, 
žvdii rusu sovieto ir liolšcvikų 
draugijos narys, vakar buvo a- 
reštuotas federalią agentų ir 
priduotas immigracijos vald
žioms, kuomet jis sutiko būti

Eli Pfaelzer, prezidentas Con 
šumere pakuotąją kompanijos, 
kurią pašaukė tiesion dalinin
kai, nori atsisakyti nuo savo 
vielos ir išvengti visu nesmagu
mą, kuriuos subankrutijimas 
žada suteikti.

Pflaezer trečiadienio vakarą 
buvo nuėjęs pas dalininką ad
vokatą Joseph VVcissenbach ir 
pi .' -ė jo, kad jis su byla pala
uk’ą kelias ■ savaites.

Jis sakė: “Aš turiu gražią 
šeimyną. Duok man laiko pa
sitraukti, kad aš likčiau neįmai- 
šyt is į šilą dalyką.“

l'lsie Scales, stenogralė ir vie 
šoji notarė, dirbusi Įkompani- 
jri buvo pašaukta teispian iš- 
•kJauainCįįinuii, kas !del rašytu 
pmiiidijimą po prisieita, kurie 
b- vo daromi pas ją. Ji pripa
žino, kad popieriai! buvo pa

duodami jai ir kad ji pridėda
vo savo antspaudą, nors pasi
rašymas ąo liudijimais nebuvo 
d .romą po jos akią.

60 BUČKIŲ PO $58.33.

V rginia Foster, 28 melu am- 
žiu:;', kuri skundė Aurelijų C. 
Tarpiu 52 melą senį, už sulau- 
žyn >. žodžio apsivedimo daly
kuose ir paskaitė savo nuosto
lius išnešančius $59,090, kadir 
m taip kaip tikėjosi, visgi lai
mė; o savo bylą teisėjo Sabalh 
t< i- nie. Posėdininkai priteisė 
jai ’š Turpino $3*500, už jo 60 
bučkiu bėgiu vienos valandos, 
kaip skundėja sakė,, arba po 
$5“.33 už bučkį.

V •kiuriu buvo šeimininkė 
p / Turpiną; ji buvo jam tokia 
g. ra, kad jis be bučkių padorų
jį •'»<> jai automobilių, žiedą ir 
ži ( ėjo su ja apsivesti.

! urphi vienok ginasi. Jis sa
le kad jis niekuomet jos nebu
čiavęs; kad automobilius, kurį 
jis jai davė, buvo niekam ne
vertas daiktas, už kuri vargiai 
?>lima buvo gauti $59, o žiedą 
jis nupirkęs užstatomą daiktą 
ta n k voroje už $13.

Bet visi šitie mažinimai kal
tės visgi nepagelbėjo.

IŠRADĖJAS SKUNDŽIA 
PLIENO FIRMĄ ANT 

$250,000.

Charles II. Gage, išradėjas ir 
cheminis inžinierius apskundė 
Consumers’ Slel korparaeiją 
nuo 112 So. La Salk* gt., kaltin
damas buk, jam pavedus mi
nėtai korporacijai savo pallen- 
lus naujo proceso plienui dirb
ti, toji atstačiusi ji nuo direk- 
lorybės, išvarius ir visai jokiu 
pinigų jam nedavus. Korpora
cijos viršininkais jis įvardina 
Geo. E. 'Turky, C. W. Lyon ir 
Ed\v. McNeal.

TRIJŲ METŲ MERGAITĖ 
IŠGELBĖJO MOTINAI 

GYVASTĮ.

Trijų metų mergaitė Jane 
Sloaii, 1112 Birchv’ood Avė. 
išgelbėjo gyvastį savo motinai.

Slonime vale kurtinas gazo
liną ir kažin kaip užsidegė jos 
drabužiai. Mergaitė nubėgo 
pas kaimynus ir papasakojo, 
kas su molina atsiliko. Kaliny / * 
nė davė, žinią gaisrininkams ir 

policijai ir paskui pati nubėgo

gelbėti.
Sloan’ic nė nuvežta i SI. l’ran 

eis ligoninę, Evanslonc. Gal 
pasveiks.

PAKVAIŠIMAS NElšTEISINO 
VYRO APSILEIDIMO.

Gonla Pierson. Alberto Picr- 
sono pati, apskundė savo vyrą, 
kad jis neduoda jai ir ją vienu 
imlų mergaitei užlaikymo. Vy 
ro advokatas teisino klientą 
trio, 1<4«<1 <ii*. l-iit !•»•<» t t
Uolines sako, yra kvaištelėjęs 

ir dėlto negalįs palaikyti dar
bo.

Teisėjas Geinini-'H, vienok, 
alinote tą priparodynią ir parci 
kalavo iš Piersono, kad jis du
otų, savo pačiai luojaus $25 

ir paskui kas savaitė mokėtų 
po $8. Girdi, jis, kadir kvailas, 
bet tvirtas ir gali bent anglis 
šiupėliuoti.

Anglą kalbos lekcijos b u s 
laikomos Walsh Public School, 
20-ta gatvė ir So. Peoria strect 
utarninkais ir pėtnyčiomis. 1:15 
po pietų. /

— Marė Jut’gelionienė.

KENSINGTON
Pramftgr vakaras.

Vasario 16 d. Lietuvos Mylė
toją Brolių ir Seserų pašelpinė 
draugija surengė vakarą p. J. 
Stančiko svetainėj. L. Scenos 
M y lėtoj ij Ratais sftjlošė -vieno 
veiksmo komedija “Žydas sta
tymų.“ Lošimas butą išėjęs 
geriau, jei artistai mėgėjai bu
tą mokėję roles.

Po perstatymui, p. Sirtautas 
ir jo dvi mažos dukterys išpil
dė trumpą, muzikini gabalėli 
kornęlu, pianu ir smuiku. Po 
programų! sekė/ šokiai. Žmo
nių buvo daug.

Virš minėta draugija, kaip 
girdėjau, nariais yra skaitlin
ga. Taipgi'ir pinigiškai gerai 
stovi. Už lai man ir atėjo Į 
mintį klausimas: kodėl ji išsto
jo iš draugijų sąryšio, palaikau 
čio vieši) Aušros knygyną? 
Kaip malėsi iš parengto vaka
ro visuomene remia draugiją, 
tai kodėl gi draugijai neremti 
viešą Aušros knygyną, kuris 
teikia nauda visuomenei?v

Draugai ir draugės, pasvars
tykite lai savo arlymiausiame 
susirinkime. —G.

P. S., Draugai dr drauges, 
naudokytės proga, lankydami 
Aušros vakarinę mokyklą!

—G.

ENGLFAVOOD.

Mass-milingas. — Prakalbos.
Vasario 1 1 d. J. Butkevičiaus

svetainėj buvo sušaukta didelis 
mass-milingas, kitaip visuoti
nas lietuviu susirinkimas tiks
lu pasilarli apie įkūrimą koope- 
ralyvės valgomų daiktų sankro 
vos. Vietos lietuviai jau senai 
manė apie įsteigimą tokios san
krovos. Tai pilniausiai parodė 
kadir praeitasai susirinkimas: 
daigi ir privatiniai biznieriai 
nesipriešino šilam sumanymui.

. Po ilgoko pasitarimo lapo iš
rinkta specialė kemisja iš pen
kių asmenų, kuri turės parū
pinti reikalingų pienų. Geriau
sio pasisekimo!

Vasario 15 d. vielinė LSS. 
179 1a fkuopa. surengė prakal
bas. Kalbėjo LSS. sekretorius- 
-vi riejas J. Slilsonas. Publikos 
buvo nedaugiausia. Betgi kuo- 
pon išlojo keletas naujų drau
gų, kili gi žadėjo ateiti į seka
mą kuopos susirinkimą. —S. P.

BOSE L AND

‘Pavogtas Kūdikis’?
Trijų aktų drama, parašyta M. Dundulienės &

Parengtas g
LIETUVIŲ MOTERŲ APŠVIETOS DR JOS

Nedalioj, Vasario 23,1910 į
M. Mildažio Svetainėj S

2242 W. 23r<l Place, Chiįago 2
F->

Svetainė atsidarys 1:30 vai. Perstatymo pradžia 5:30
Inžanga 35c ir aukščiau. S'

Šio vakaro visas pelnas skiriamas Lietuvos 
Laisvės reikalams, todėl gerbiamieji paremkite 
jį. Režisieriauja P. M. Dundulienė. Po persty- 
mo šokiai su lėkiojančia krasa.

Kviečia L. M. Apšvietos Draugija.

Tarp kita bus lošiama veikalė
lis “Aktorius sudegusio teatro.” 
Koncertinę vakaro dalį išpildys 
solistai ir keičias Chicagos ge
ri sniųjų chorų ir abudu Aido 
chorai. Beje, šiame vakare Ai
do choras dainuos naują dainą 

“žvaigždutę“ aštuoniais bal
sius. žodžiu, šis koncertas ža
da hul šauniausias šiame sezo
ne ir šioje apielinkėje. M.-B.

DEL AUKŲ SURINKTŲ
L. L. P. KL1UBO RENGTOSE 

XPRAKALBOSE.

Apie mėnuo laiko atgal že
miau pasirašiusis kalbėjo L. L. 
P. kliubo surengtose prakalbo
se Mildos svetainėj. Sulig pa
tarimu prakalbą komisijos, aš, 
užbaigęs savo prakalbą, paragi
nau publiką paaukol sulig išga
lės naudai politišką kalinių. Ali 
kos buvo renkamos ir kiek aš 
atsimenu, jų buvo surinkta $10 
su centais. Surinkti pinigai bu
vo perduoti kalbamų prakalbų 
pirmininkui d. taplinskui, ku
ris pasižadėjo šilas aukas pri
duoti kur pridera, o aukotoju 
vardus pagarsinti j laikraštį. 
Bet kadangi d. Ciplinskas Ilg
šio! dar lo nepadarė, lai neku- 
rie aukotojai pradeda manęs 

leiratklis, kodėl jie nerandą laik 
raščiuosc pagarsintų jų aukų. 
Man gi, kaipo raginusiam duo
ti tas aukas, visgi yra nemalo
nu nuolatinius publikos klausi
nėjimus girdėtu Todėl dėl nu
raminimo aukavusios publikos, 
butų gera, kad d. Ciplinskas, pa 
garsintų atilolojų vardus į lai
kraštį, pažymėdamas kur ran
dasi smuikuoti pinigai.

—K. Geležėlė.

Iš vietinių draugiją veikimo.
NedčFioj, vasario 23, K/of P. 

svetainėje L. M. D. Aido choras 
duos gražų koncertą, teatrą ir jI 
ballij. Vakaro ^engėjai deda 
visas pastangas, kail savo už
duotis atlikus kuogeriausiai.

AR KARĖ PASIBAIGĖ?

i Sergėkite savo akis !

Neužsi tikėki! savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, aukseliui ar keliau
jančiam pardavė i ui, nes jie su
teiks jus akims tik d/ugiau blogo.

t tiriu 15 motu patyrimą ii- 
tfaliu ištirt jusi; u k ik ir pririnkti 
joms akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysimi).

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS

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

3-čios lubos, virš Piatt’o aptiekos 
Tfmykite i mano paraSą 

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

Oi. k H. Blumenthal I

Petras
Juškevičia

33 metų amžiaus

Mirė vasario 21 <1., (i vai vaka
re. Velionis paėjo iš Kauno g., 
Aleksandrovo nav., Skapiškio 
vicilsėdijos. Paliko dideliame 
nuliudime molerj, Simuką ir 
dukterį.

Laidotuvės 
iš namu 1343 
vasario 23 d.
V’aukegan, III..

Kviečiami visi giminės^, drau
gai ir patįstaml atsilankyt į šer 
nienis ir dalyvauti laidotuvė-

3 vai. po pietą

DrAtatvitl
Gydytojas ir Chirurgas

/! 553 W. Mndison $t.
Suile GOO-—612

Pilone iiuyniurket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. llalsted Si.

• Phone ( anaL 4(12(1
, Naujienų Name

Valandos: H iki 8 vakaro
1 Nedėldieniais tik Madisou st. 

ofise.
Rezidencijos telefonas 

\Vest 6126. I 
t s.

Jus šypsotės girdėdami llarry 
Lauders (luiną: “ilurrah, the 

war is over, hurrab, the l’ighl is 
won“, Bet yra kare, kuri nie
kuomet nc'pasibaigs, musų nuo
latine kova su nuodais atsirado 
siais musu žarnose veikiant ha c-
klerijoms, kurios naikina mu
sų kūną ir turi būt prašalinta 
laip greit kaip galima.

Trinerio Amerikoniškas kar 
čiojo vyno Elexiras yra vaistas, 
kuris gerai išvalo žarnas.

Čia yra pavyzdys ką jis pada
rė dėl liek daug ligonių: “Lead- 
ville, Colorado. Sausio 28, iii 19, 
jeigu aš nelurėčiau T rinerio A- 
merikoniško Karčiojo Vyno E- 
lexiro, aš jau bučiau miręs. Jūsų 
Giovanni Pielli.“ Visose aplie- 
kose $1.10. Bheumalizmas, ne 
uralgija, bumbago, skaudėjimas 
muskulų, ir kiti panašus skaus 
mąi, per daug kankinanti stdei 
kia greitą Pagelbą. 'i’rin(*rio Li 
nimenlas veikia greitai ir tikrai. 
Aptiekose 35c ir (ioc, per k rasą 
T5c ir 75c. Joseph Triner Com 
pany, 1333—13 So. Ashland 
Avė., Chicago, 111. ( Apg.)

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dyka!

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
pfttinga durna at
kreipiama ,i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėtdien. nuo 10 iki 11 dienų. 
4649 S. Ashland av. k a m p. 47

Boulevard 6487.

'i į ■

DR. Al. HERZMAN į
G S R U 5 8 v O S

Gerai Jietuviama Žinomas per Ifi me- ? 
tų kafpi; patyręs gydytojos, chirurgą’ < 
ir akušeris.

Gydo aatrins ir chroniikas ligaa, %'y- C 
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias J 
metodas N-Ray ir kitokius elektros prie- C 
taisus. (

Ofisas Ir Lf.baralorija: 1025 VF. ICtb j 
St. netoii F i. k St.

VALAKUOS
6—8 vikarais.
GYVENIMAS:

VALANDOS

Nuo 1C 12 plet 
Telerhcrr š'4».a!

•_ l 
hu' į 

..a d Strce. , 
tiktai.

. I

VALANDOS: Nuc 8 iki 11 ryto J 
ir nut ' iki L vakare

I Liberty Btfndsus 
dalj išmokėta, bondsus ir w ir 
savings stamj s nuperka už cm.b 
Ėmei and Co.,-7»v W. Madisou st., 

Į kampas st.. kampas llalsted st. 
i Room 232, 2ras augštas, virš l'amous 
Clothing Store, atdaru vakarais iki 
8 vai Nedėlinmi* non H) iki 1

JOSEPH C. VVOLON *?
LIETUVIS ADVOKATAfl 

29 S. La Saite Si.
Telephone Central 6390Vakarais
2911 W. 22nd Streel

Telephone Central 6990

I UŽLAIKAU EXPRESĄ
Užlaikau Expresų. Kam reikalinga 

atvežti anglių, arba malkų, ar per
sikelti iš vienos vielos kiton, visiems 
patarnauju greitai ir pigiai. Rei
kale malonėkite kreiptis i mane.

S. M. ŠLAŽAS, 
1907 So. llalsted St, (Jucago, III.

Pilone Canal 2452

I
D, G. Evl KLASES I

Piuktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisus 

<l*k S. Morgan St., kerti IH 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
to- teriškų, Vyriškų ir Valka 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

9—g) ryto, nuo 12 iki 2 popiet L 
■į ir nuo ii iki 8:30 vak. Nedėlio- K 
4 u is vakarais ofisas uždaryta* fj 

Telephone Yards 687
iŠ

fi Telephone Yards 5834.

hr,PJLWiegner
« Priėmimo valandom nuo 8 Iki 12 K
S iŠ ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. ®
H 3325 So. Hafated St., Chicago. *

* W.| IMIMI ■ |«M w I 111'1— ■« ■!,!■ Ii *a>«——I—'I Iii««||| eiKin n*- ii ii — «i—

žSl S. ObLuųr*
erkei

DR. JL A. ROTK
RUSAS GYDYTOMS i» CU1RI RGAA 

8r>0daliMta« Motet, Vyrišku.
Ye>ik« ir chronižk* Rgų

OffMMt: OG4 S. DalfUd St., CMtMh
t ACANDOH, l»—11 ryte; X -U 

7 -S -nka>» JC-—*3.

M i ii y k ų 
Kunigy 
Darbai

✓ Filipinų Salose

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halstcd St 

Chicago, III.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

į Or. Leo h
I Gydytojai, Chirurgą#. Akoieru ■!) 
? 1920 Su. Halated SlH Chicago. i j 
U Kalba lietuviškai, latviškai ir t f 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rytų; 6-9 va- ! 
kare. Tel. Canal 4367.

kaitymui. 64 puslapiai.



NAUJIENOS, Chicago, III. Subata, Vasario-Fcb. 22, ’19

Repeticija reikalo “Kryžius” įvyks 
pauedėlyje, vasario 24, Račkio .sve
tainėje 3201 So. Auburn avė. Visi 
lošėjai prašomi susirinkti nevėliau 
kaip 7:30 v. vakare. — Komisija.

Kast (’hieago. Ind. — LAU. Kliu- 
l>o susirinkimas Įvyks nedėlioję, va
sario 23, K. Grikšo svel., kęrle 150 
ir Northeot .galvių. Pradžia — pa
prastu laika. Visi nariai privalo at
silankyti ir naujų atsivesti.

Fin. rasi. F. Suverkia.

Racine, Wis. — LRD. ekstra ausi- 
rnkimas įvyks nedėlioję, vasario 23, 
\Vinlers lla’lčj l'fl 6 lh st. Pradžia | 
I vai. po pietų. Gerb. draugai, bū
tinai alsilanky kilę, nes šis susinu-I 
kimas yra šaukiamas svetainės sta
tymo reikalu.

LBD, Kom. Pirm. A. L.

Lietuvių Bubsiu'ių Skyrius 269 
laikys nepaprasta susirinkimų Su
batoje, vasario ki2 d., Unijos salėje 
1579 Milyvauker- Avė. Pradžia 7 :.’*<> 
vai. vak. Nariai kviečiami aisihmkvii

— Valdyba.

REIKIA DARBININKU
REIKIA moters prie namų darbo, 

Iris dienas į savaitę.

Chirago III.

REIKI \ molrrų rinkt skudurus.
PFOPI.I S .ll’NG SIIOP

35 So. I.oomis St., Chicago.

REIKIA guzikų siuvėjų. Gera 
mok< slis. Pastovis darbas. Alsišau- 
I ile į .11, SCHUMAN and RRO. 
231 So. Murkei SL, 6 l’loor., (’hieago

NAMAI ŽEMI: MOKYTUOS

Brighton Tark. — LSS. 171 kuo- 
ops nrelrkciia ivvks nedėlioję, vasa
rio 23, T. Mažinto svel., 3834 So. K - 
dzic avė. Pradžia Ivgiai 2 vai. po 
pietų. (įrangai ir draugės, nepa
mirškit skaitlingai atsilankyti.

—- Patamsis. *

Rockford, III. — TMD. 117 kuopos j 
metinis susir likimas įvyks 23 diena 1 
vasario 1:30 vai. po pietų I-’. Vabelai- i 
čio svel. I\'U2 So. Main gal. Gerbia
mi nariai, malonėkite atsilankyti, ! 
nes turim ckuig svarbių reikalu bus , 
renkama nauja valdyba yra naujų 
knygų ir lt.

V Rašt« A. Savickas.

REIKI \ patyrusių pardavėjų 
merginų prie moterišku ir vaiku dra- 
rsm-’ Imi I.aibei lietuviškai ir

REIKALINGAS SAVININKAMS 
l.irluvis konlrakloi ins. Dengiu vi
sokius popierinius slogus ir taisau 
senus. Dedu ridu puipas, dirbu ble 
kinius kaminus, dedu blokines lubas 
-— vienu žodžiu išdirbu visokius slo
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse (Jii- 
cagos. Dalbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaranti’jų. Kam lokis žmo
gus reikalingas, kr<*i|>kitės Lilhua- 
nian Red Roofing C<>. and Hheet 
metai Works. 2106 W. 24th St. 'l’el. 
Canal 4802.

MERGINOS IR VYRAI -- MokylG 
barzdaskutyslės amalo, aleikile ar 
ba rašykite; diensj arba
TRI

dieni) arba vakarais, 
BARBEB COLLEGE 

819 So. Stale SI., Chirago.

M. HOl b'MAN.
1251 So. Halsted Si., Chirago, III.

RAKANDAI

Gerh. draugijų prašome, kad 29 d. 
kovo nerengiu jokių pramogų, tų 
dienų jvy ks musų vakaras Pulaskio 
.svetainėje.

LSS. I k p. Komisija.

Tovvn of Lake. — LSS. .1. Lygos 
3 kuopos mėnesinis .siisir'nk’nias 
įvyks subatoje, 22 d. vasario, 7:30 
vai. vakare. Setllemenl svetainėje 
1030 Gross avė. Draugai, visi atsi
lankykite paskirtu laiku ir atsives
kite naujų narių.

Sekr. P. Urbutis.

LSS. 170 kp, mėnesinis susirinki
mas įvy ks nedėlioję, vasario 23, 10 
vai. i" ryto E. Butkevičiaus svet, 
8134 Wenlworthave. Draugai, mel
džiami atsilankyti paskirtu laiku, 
nes turim daug svarbių reikalų.

— Sekr. B. Kanašikas,

*200 dubellais springsais pbonogra 
l’i's, grajina visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, leipgi puikų player 
pianų, vėliausios mados. Seklyčios 
setą vab’emoj') kambario setus, dev 

< npoi f, diVonus, paveikslus ir II. Par
duosiu už bite koki teisingų pasiūly
mų. Nepraleiskite lo bargeno. Basi-

PARSIDUODA mūrinis 2 augštų 
amas po 4 kambarius ir tuščias lo- 
as šule to namo ir staldas dėl 3 
arvių ir galima laikyti vištų kiek 
ori. Namas du melai kaip slalylas, 
leklra ir gesas. $1000 reikia įmokėti, 
o likusius ant lengvų išmokėjimų, 
amas pats išsimoka. Priežastis par
davimo išvažiuoju į farmas. Gali 
lalylis su savininku vakarais ir ne- 
dėliomis, 3009 U. 53 SL, (’hieago, 
II., ant pirmų lubų.

PARDAVIMUI 1225, 4227 ir 1239 
o. Arlesian t ir I nauji kambariai 
atilos, apie 250 cash, likusius taip 
kaip Vendų. Kaina $3000.00. Me 1)0- 
ALD and CO., 2630 W. 381h St.

Brighton Park. — Susiv'envmo 
Draugijų su brinkimas Ims 22 <1. vi- 
snrto 7:’’O vai. vak. T. Sze/evlis 
Svet. 3X00 S. Kedzie avė., kcrl< 38 si. 
De'e"atai malonėsit susirinkti laiku, 
nes turim daug svarbių dalvku.

Sekretoriui.

c sMb M 111- (I 1 l M \ i

PA.III'.ŠKAU svo dukters Mar'jo* 
ims Marciulioniukės-Itišeienės. Pra? 
šen atsišaukti, arb kas žinele pra
neškite, busiu už lai labai dėkingas.

.11 RGIS MAB( ll'LIONLS
223 Svan SI., (’hieago, III.

Chicago, III. nedčliomis.

LMPS. 58 kn. mėnesinis .susirinki
mas įvyks nedėlioj. vasario 23. Dar5 
Stju; re parko sv lauiėj, prie 15 ii 
Paulina gatvių. Pra<lž;a I vai. po pi •- 
tų. Varės maloniai prašomos »•’ i- 
lankyti, turime daug svarbiu reik d’’.

Sekti t ere

PA.I1E.ŠK \U savo pusseserės, Kon 
staneijos .lurskylės, jos vy ro pavar
dę užmiršau. Paeina iš Kauno gnb., 
Panevėžio pa v., Ki'k’ėnų miestelio, 

se linus vena t'|.,ve’,»nd. Ohio.
Meldžiu atsišaukti šiuo adresu: 

A LAPINI K Ė.
3X11 \V. Van Buren SI., Chirago, III.

P.-irdačimas Slorage vė’ ausios štai- 
lis phdiiogral’ų ir rakandų. Puikus 
*200 mieros Vabinct phonogral’as. 
'." '•ia viso darbo rekordus, už 55 su 
$12 vertes rekordais ir diemento a- 

data. Valiotas 3 mėnesius. Mes 
teipogi turime ke'in slailių puikių 
tikros sknros seklyčios selų, kaip 
nauji kainuoja $150 ir $200. Bus 
parduota už *55. arba geresnį pasiu- 
limų. Dykai prisiunlimas, Priima
me Liberty Bondsus j mokestį. 
\!sišaiikile Inojaus. Atdara nuo 9 
rv lo iki 9 vakaro ir nedčliomis iki 
I po pietų.

\Vestern Storage Compnny 
2X10 \V. Harrison Street, Chicago

b’aiina 80 akrų 50 dirbi.inos, 30 
miško ii* ganykla. Žemės geriausia 
su budinkais, sodnu, šilinis, pumpa 
aptraukia dratomis keliai geri, ap
gyventa farmeriai oras Lietuvos 2 
miles už didelį miestą su lurgais ii* 
jamarkais 8 valandos trainu iš Chi
rago, Slevcns Point Porlgeco, \Vis. 
Del lulų priežasšių parduosiu pigiai 
ir mainyčiau ant namo Chicagoj. Pa 
lyrima daugiau klusdami savinin
ko (’hieago ypatiškai, arba rašykite 
laišku indedami už 3c. stampa.

Wm. Shimkus,
3521 S. Lowe Avė. (’i)icago, III. 

2 lubos.

PARDAVIMI’i

Aušros Mokykla.
Šiais melais lupo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu j savaitę. Mokytojauja pa
ts ręs mokytojas .1. 3’. Vitkus, kuris 

' per kelis melus mokytojavo Valpa- 
raizo Uuiversilele. S’ra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi Inojaus. Kiluose skyriuose mo- 
ky narna po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

. 3001 So. Halflted St

AMERIKOS LIK 1 I MHHlKLA

Mokinama; angliškos ir lietuviško? 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės 
stenografijos, lypewriling, pirklybo* 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, atn-l 
uos istorijos, geografijos, po litišk o- 
"konomijos. pilielvslAs. dailiarašys 
tfis.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryte 
iki .> p«> pietų; vak. nuo 7:30 iki P:3l 
3106 So Ilalsled SL Chicago III

H. LEIBOVITZ
Persikėlė ab/al 

in savo 
seną vietą, 

kur 
pirmiaus 

buvo

1652 W. Vau Buren SI.
ARTI PAULINA STR.

r*’—

< OA5TER 5Y5TEn I

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir y buliškas mokini 

mas padarys jus žinovu į trumpa 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-designing ir siuvnm

I sky rius ,kur mes suteiksime pi aktiš 
' L ji riiilvuiriiu l,iHdn«*l 111 k riuiLvKitAe

Lietuvių Kriaučių Kliubo Savitar
pines l ašelpos, valdyba 1919 metų. 
P. .švelnis, pirmininkas,

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

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

1839 Wabansia Avė.
V. Briedis, turtų raštininkas, 

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

1719 Eilėn St.
II. Rnuskiniutė, kont. rnšt.

1652 VVabansia Avė.
Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob.
I. Dauginis, maršalka.
G. II. Moldenbauer. dek. kvotėjas.

1551 W. (’hieago Avė.
SusMnkimai idsibuna n'rma se- 

rrda k'ekv’°no mėnesio, Liuosybės 
svet. 1822 \Vabansia Avė.

RYTMETINĖS ŽVAIGŽDĖS 
PAŠALPOS ir PASILINKSMINIM9 

KLIUBO VALDYBA:

.. Petrauskas, pirmininkas, 
1747 North Avė.

.. Čepelis, pirm, pagelbininkas,
UHiO Noble St.

g. Dumblauskas, nuturimų rašt., 
2228 Coblenz st.

M. Žukas iždininkas,
1608 North avė.

Z. Lankas, finansų raštininkas,
1621 Girard Street. 

Susirinkimas atsibuna pirmą ketver
tą kiekvieno mėnesio Liuosybės sve- 
ainėje, 1X24 VVubansia avė., 7:30 v. 

vakare.

Rodand, — Dratiua’ ir «l»-»*i 
kurie eiale paėmęs serijas ‘ \u r *s" 
renčiamo baliaus, kovo 1, d., :md:>- 
nėsile sugražinti tikielus ir pinigas 
nevėliau vasario 2 d., adresu.

\. Grebelis, 
10727 Indiana Avė., Bosehuid.

TMD. 22 kuopos sekantis susirin
kimas- 22 d. vasario š. ri. “Bi”.ilės” 
svet. 3252 S Morvan SL Teingi t>''»- 
nešmn, kad nariai, kurie da n'ra 
atsiėmė kn'gų. kad išeiti alsiu iii. 
nes nuo ateinančio susirinkimo vh-ts 
los knygos, kurių nariai neatgims, 
bus parduotos. — Valdyba.

PAII’ .šK'U savo brolio. Prano 
Mmigčlos. Pirmiau gy veno (’hieago 
lleiuhts, iš kur i važiavo Kanadon. 
Paskutinį ’";škų vavau iš OiP Cana- 
da, raš\ t ) N.iv. I 1917. Meldžiu at
sišaukti, nes mama labai vra na iil- 
ffus? ir nori susiraš'li, arba jei kas 
žinote pranešk'lc adresu:

I . MENGfiLA
137 Kast 10Ith PI., Chicagn, III.

PVRDAVIMI I kriaučiu šapo Be
liniu apgyventoje vieloje. Biznis 
gerai eina. Priežastis pardavimo — 
sav’n'nkas serga. K is nori pirkti 
kreipkitės laišku i Naujieu" ofisų 
pažymėdami ant laiško no. 32.

PARSIDUODA pigiai b'ič'rnė ge
roje Vidoje lietuvių apgyventa, biz
nis išdirbtas per 8 melu;, priežastis 
l aidavimo Im-iu 2 bučernes.

Alės Suei’liL
8706 Houslon Avė., So. (’hieago, III.

PARSIDL'ODA trijų l'latij geras 
mūrinis namas lietuvių apielinkčje 
ant Bridgeporto su mūriniu garad- 
ži’im užpakalyje dėl dviejų automo- 
b'liu. Rendos neša -65.00 j mėnesį; 
*2000 reikia Įmokėti, likusius išmo
kėjimui pagal su’arima. Atsišaukite 
pas A. Grigas and Co., 3111 So. Hal- 
sled SL, (’hieago, III.

PARSIDUODA namas ir grosernė. 
Namas su 6 pagy venimais po 4 rū
mus. Parsiduoda atskirai arba vis
kas sykiu. Lenkų-lietuvių apgyven
toje vieloje. Atsišaukite:
1721 Girard SI., Chicago, III.

kų patyrimų kuomet jus mokysite* 
Elektra varomos mašinos musų i 

siuvimo skyriuose.
Jus esate, užkviečianu aplankyt) i’

> l i musų inokxklti bile laiku— 
dienų ir vakarius ir gauti speciali^ 
kai pigių kainų.

Petrenos daromus pagal Jūsų mie 
rų — bile slailės arini (lydžio, iš bi 
le madų kn\gos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kasaicka, Perdėtinis
118 N. La Šalie gal., prieš City Hal 

Atsišmikit Ant l-t<» augšUt

Li'etmdii Dcrb:ninkų Draugijos Am
erikoje, ""Myba ant 1919 metų. 

Juozapas Zitra, pirmininkas.
1919 S. Union Avė. 

Jonas Buikos, pirm.-pagcdbininkiis, 
52(5 N. Robcy St. 

And. Maželis, nutarimo raštininkas, 
731 W. 181 b St. 

Fr. Girdvainis finansų raštininkas, 
2000 S. Halsted St. 

Dom. Shemailis, iždininkas,

Indiana Herbo r. Ind. — LSS 7 
kp. rengia šaunų mamo'lu v k; r-» 
nedėlioj, vasario 23, F. Misevičiaus 
svetainėj 2101 —- 137 gatvė. Ke-'»* 
Deodor gatvės). Scenoj statoma dv: 
komedija: “Nenorėjai duonos, grau
žk plyta” ir “Kunigo Grumulo; ''os
tinėj”. Pradž'a 6 vai. vak. Visus 
kviečiame at- ilanky ti. Kom'te'. r.

Chiragos Lietuvių Darbininku 
rybos Pildomojo Komiteto i’’ -P'le 
linkiu organizatorių susirinkimas į- 
vy ks subatoje. vasario 22 d. X v 
Aušros svet. 3001 So. Halsted St Bu 
kilę laiku. * J. Degutis, sekrt.

DL.M. Apšvieta nerims, kuri >s su 
liko pa’urmmli draugijos vakare. va 
sario 23 d. Meldužio svet. — neuž
mirškite atvykti Į svet. kaip I:9') 
po pietų. Komisija.

Kenosha, Wis. — Nedėlioj
23, Socialistų svet. įvy ks svarbų de
batai lema “ \r socialistai t rividb 
remti laisvamany bę.” Pradžia 3 vai. 
po pietų. Visų kviečiame ai 'lan
kyti. Rengėjai.

St. Charles. III. — 1 SS 17? j o. 
Mėnesinis susirinkimas įvyks neTč- 
lioj, vasario 23. kaip 10 vai. r* *r 
draugo Nabido bule. Visi d'"ni 'ai 
kviečiami atsilankyti, taipjau ir tie. 
kur norėtų įstoti kuopon

Lkai. S>ekr. P. Valentas.

I SS. I kp. Mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj vasario 23 d. I va1, no 
pietų, Mi’dos svet. Draugai ir drau
gės alsilanky kilę, nes bus daFnama 
knygos ir Laikraštis ‘‘Mųsu t:<*s'i.”

Valdyba.

!’a*t Chicago. Ind. — LDLD. 79 kp 
* usirinkimas jv\ks nedėlioj, vasario 
23 d. K. Grikšas svet. kertė l'»9 si. 
ir Northeot avė. Pradžia 10 V. :v- 
lo. Draugai malonėkite alsdrnk . ti 
ir tie kuri ednr nėužsinmkėi >'<» už. 
šiuos me'us. Galėsite'pasiimkit kny 
g;j. Socializmo Islor. S. Vaisi.

Ra’t. P. Sakas.

PAIII'.ŠKAU pusseserė; Zo«*s Kra- 
‘f:usk:d»ėA 7 melai atual g'rd'ja’i gy
veno New Vorke ir gird’unu kad Že
imio. b<‘k vyro pravardės ••-•ž'ium. 
Prašau k;\ i > žinot, malonėkite pra
nešti arba jos pačios atsišaukti šiuo 
adresu:

FėITX KR ASAUSKAS
1017 So. Talman Avė., (’hieago, III.

<nn VM \l K \MKARir I
PUIKUS kambaris dėl išrandavo- 

jimo; garu apšildomas namas. Bus 
i.šramlavotas pigiai, merginai ar mo
teriai.

Mrs. SINKUS,
3X00 Filis Avė. Chicago, I'l. 
Apartment 31. Tel. Okland 5891.

ĮIEŠKO DARBO
PA.IIIt.šKAU darbo moky tis į bu- 

černę, groseriu».ar j kokių kilt) ver- 
telgystę. F.su jaunas vaikinas. Kam 
reikalingas, malonėkite atsišaukti.

VALI BI.IONAS LAUCI.VICZ 
3350 So. Auburn Avė., (ihieago, III.

REIKIA DARBININKŲ.
V AI ..s r\ H» \ : y i \’|M«.)Kyvtl |)Al 

BO PBIBODYMD BIURAI

U S Fret r u>i<h(vnient Service >
Iieškantieji •la'b* kreipkitės šiai

• u r »:*<s
' ‘K v “b AHtmicN S’l 

arba .
u '07 s< * ll’FFF RS«)\ s i
ž lartio pampinimų \ įsuose (u<

< valdžios įstcigtuoM n užlaikomu' 
himiiuse neri <kia nieko mokėt

< tami ‘■irtų Ka'p (’hi''agoj 
Į a ). kitur, km reikalauja visokio 
į '-us>e darbininkų - į fabrikus | ka 

v' k» | ukius i šiaip jv.oi į,is |.slai 
•* kaip >vių t;iip iimmių ir va> 

SU 'irtų ao’ itiill"li ų b'M-
•n ’aet. o >

PARSIDUODA bttčcrnė ii' groser- 
Priežastis pardavimo, savinin-

1312 So. Ilalsled SI.,

AUTOMOBILIAI
2 PACKARI) AUTOMOBILIAI

M odei 1912 su 7 sėdynėmis LemazU 
mis, kitas va-arinis —- kaina *295. 
Norintis pirkti atsišauki! greitai i

141h and Halsted Sts.
Klauskite Julius .loneliųnas. 

Nedčliomis, 3010 So. Union Avė 
Wm. Picktorman.

PARSIDUODA Dodge Brothers 5 
sėdynių automobilius, mažai varto
tas už pigių kainų. Atsišaukite grei
tu laiku.
6059 So. Stale St.,

NAMAI-žEMf

Saliune.

PARDAVIMUI NAMAS
lengvu išmokėjimu 3309 Irving 

Ba°k B’vd. Kaina 5500 —Paskalos 
*1000. Mažas Įmokėjimas, likusius 
mėnesiniais išinokėjimisa, 2 fialai 
6— kambarių. Sankrova aid pirmo 
aukšto. Atsišaukite į 1726 So. 
r i ne Avė.

JOHN ZVETINA
Beal Eslatė zand Insurance 

Steamship Tickets

{VAIRUS SKELBIMAI
AR TINOTE, kad L. Geležinis pa

siuva drapanas geriausiai ir priima 
L. Bondsus.
1503 So. \Vood St., Chicago, III 

Tel. Boulevard 5669

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

Ra-

am'

Brighton Perk. •— SI ’’7r 
kp. rengia šaunų pramogų va’’a’-"lj 

.‘ubaloj, va*ario 22. Tarno Maže
liu) svet. 3834 So. K"dz:e av'*. Pra
džia 7 vai. vakare. Visus kvi -’-inme 
alsilanky Ii. — Komitetas.

Cicero.— Vyrų ir Moterų Anšv. 
Draugystė rengia vakarų pantui Mi
mui penkių medų sukaktuvių suba- 
toj, vasario 22, J. Griglaičio svet., 
1X37 \V. 1 Ith Si. Pradžia 7 vai. vak. 
Bus šaunus programas. Kalbės Kl. 
Jurgelionis. Visus kviečiame alsi- 
•sBpiĮuioyi — uiyypnų

Rvikalinęas exper.tas 
lino t j pistas. Gera mo
kestis. 1‘astovus dar
bas. Atsišaukite grei
tai.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street 

Chicago. III.

FARMOS PARSIDUODA
Aplinkie miesto Srotlville, Michi- 

g;m kur yra Didžiausia Lietuvių 
F'armerių Kalonija Amerikoje, kurių 
męs apgyvendinome su 138 Lietuvius 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 l.aisvis ir 1 Katalikiš
ku, kuri turi Kunigų ir Lietuviškas 
Kaitinės. Mrs turime loję puikioje 
Kolonijoje suvmėn iš Anglikų jų ge
ras Farmas kad Apgyvendimus jas 
lieluvais ūkininkais. Turime ant 
narodavimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ii- Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, tinime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
'engvusių išmokėjimų, Ukes gyvu
lius ir padal inęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kalonijos 
ai (kuo išpavido. nepirkit niekur 

kilur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
as mus nepilkai, atvažiuokite tuo- 

jaus pas mus mes jus apgyvendinsi- 
m-‘ tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
'ms linksma gyventi ant gražių gerų 
tkiu kur laukai ligas su daug puikių 
"relių ir žuvingų ežerų žemė maišy- 
•a su mo'in, derlingiausi dėl visokių 

i vu daržovių Sodnų Pievų, ir ga- 
••"v'i. Mes turime daug geros ne

dirbtos žemes, kurių parduodam pi- 
?••• n to $8 ligi -18 Akerį. Kurie 
ta rka ons mus ukes gclžkelio kaštus 
ir’rrž'name. duoihmie dovanų $25. 

(lin elius l.-ožuam už, koŽnų prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti 
o'alesnios žinios prisiųskite už 6c. 
štampu gausite ūkių Katalogu 
žemlapį Kalonijos Adresas.

A. Kiedis & Co. 
Peoples State Bank Building. 

Scottville, Mich.

ir

l ietuvių Kriaučių Kliubas S. P. 
rengia vakarėlį su prakalbomis ne
dėlioję. vasario 23, Knvgvno svet., 
1X22 \V. Wabąnsla avė. Pradžia 5 
vai. vakare. — Komitetas

Socialistų Apšvietus Kliubo narių 
susirinkimas bu* nedėlioj. vasario 
23, Stanford parko svetainėj, prie 
Union ir 14 PI. Inėjimas iš 14 PI. 
Visi kliubo nariai kviečiami susi
rinki kaip 10 vai. iš ryto.

— Valdyba.

Draugystės D-ro Vinco Kudirkos 
mėnesinis susirinkimas įvyks suba
toje. 22 d. vasario, 7:30 vai. vakare, 
M. Meldažio svetainėje 2242 W. 23 
PI. Visi nariai malonėkite susirink
ti, nes yra daug svarbių dalykų ap

svarstymui.
Rast. M, čiurlis.

REIKIA karu karpenlerių ir truck 
hnnd, prie darbo ant medžio tavori 
nių karų, nuo šmotų darbas. Atsi
šaukite.

THE RYAN CAR COMPANY 
Hegewisch, Uis.

REIKIA kriaučių prie kolitų ir ar 
darokų. Mokestis 40 iki 50 centų į 

Į valandų, kas nori gali dirbt nuo štu 
kų.

V. K. Augaitis, 
3\”0 \V. Harrison St., Chirago, III.

REIKIA 5 merginų siuvėjų teipgi 
sejonų siuvėjų ir fiųišerių prie mo
teriškų koutų. Mokestį nuo $25 į 
sųvaitę į daugiau.

W. Pask,
1256 VV. Harrison st. 'i’. Monroe 4587

EXTBA GERAS PARDAVIMAS 
'200 Įmokėti, likusius ant lengvų 
mėnesinių išmokėjimu, nupirksite 

"erų 2-jų pagyvenimų namų po 6 ir 
I kambarius ant Bridgeporto, pusė 
b'oko nuo Sv. Jurgio bažnyčios. Pre
kė greitam pardavimui $1700, nes 
aviniukas išvažiuoja ant fanuos. At 
išaukite pas A. Grigas and Co., 3114 

So. Halsted SI. (’hieago, III.

PARDAVIMUI, 5 kambarių, 1 flato 
medinis namas. Lengvi išmokėjimai.

R. KLEIN,
5527 So. Kiįdare Avė. Chicago.

BIZNU’B LAI
Aš noriu mainyt šlubų imt biznio? 
Geistina, kad butų grosernė. ir bu- 
černė. Stuba randasi ant Bririgcpor- 
’o, ramios neša $23 į mčndsi. Kas 
nenori būt biznierių, greitai atsišau-

3236 Lime St., Chicago, III.
Tel. Yards 3828.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS BALSAS 
KENOSHA, W1S.» VALDYBA 191b m. 
\az. BrazevjčiiK, pirmininkas, 

402 Lincoln Str.
Ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininkas, 

653 Garden str 
’elix Bartkus, prot. raštininkas,

R. R. 3. Box 33
Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 

birt Jenne Street
Ant. Pakšis, iždininkas, 

462 Jenne Slr.
Juozas Lesčauskas, iždo globėjas, 

165 Pleasanl St 
’ranas Kimontas, iždo globėja, 

730 Engei slr 
lonas Kasiulis, maršalka,

653 Garden Slr.
Mikolas Nakrušas, maršalkas, 

420 Orange Slr.
Ant. Bubele, teisėjas

313 Quince slr.
Juozas Jurevičia, vflavnešvs, 

152 Main Str
Petras Miliauskas, vėlavnešys, 

R. 1, Box 56.
Petras Rimkevičia, durininkas.

424 N. Pleasanl Slr.
Nikodimas Janavičia, durininkas, 

614 Markei Str

VAI DYB \ 1919 METAMS: 
S. DaneliaviČia, pirmininkas,

• 1617 N. \Vinchester Avė.
V. Prusis, vice-pirmininkas,

1649 Girard St. 
L Kalpokas, nuL raštininkas

1839 \Vabansia Avė. 
K. Navickas, iždininkas.

1737 N. \Vimhester Avė. 
V. Briedis, turtu raštininkas.

in.|9 N. Marshfield ,Ave. 
Ang. Chepiikien*. kont. raštininkė, 

1648 W. Division St. 
Yg. Chernauskas, ir X. Shaikns. 

iždo globėjai. 
L Dmpdnas. maršalka.
A. Montvidas, daktaras kvotėjas.

1739 S. Halsted St.

Lietu viski. Tautiškų Kapinių 
VAI.DVHA 1918 MF.TAMS 

BEN. LIUBINAS, pirmsūdis, 
2129 W.\21st SI 

KL. BUOZIUS, pirmėdžio pageli)., 
634 W. 1Xth SI. 

)OS. SKUTAS, iždininkas, 
3106 So. Halsted Si 

>. DANTA, raštininkas, 
812 \V. 191h St. 

ED. ČEPULIS, Kapinių užveizda, 
Lithuanian National (’emetery, 

Summit, III. 
Phone Willow Springs 10 

Globėjai ir valdyba susirenka kas 
pirmą Šventadienį kiekvieno mėne
sio, o visuotini susirinkimai yra su
kviečiami per atvirutes į svetainę 
oasamdoma nėr valdyba.

Amerikon Lietuvių 
Darblhinkij Taryba.
I.aikinasai Komitetas:

GBIGAl l'IS. Prezidentas, 
1X40 S Halsted SL, Chicago, III 

JI BGELIONIS, Vlcc-Prez., 
3133 Emerald Avė., Chicago. III

LALIS, Sekretorius, 
1840 S. Ilalsled St., (’hieago, III.

GUGIS, Iždininkas, 
127 N. Dearborn SL, Chirago, III.

K-to Nariai:
SMOTFJ IS.

10601 Edbrook Avė., (’hieago. H J 
IL’LH ž.EMAITF.

2919 W. Division St.. Chicago, III

P.

FARMOS4:Ky
parsiduoda lietuvių kolonijoj, Michi- 
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininkų. karmos gy venamos ir ne
gyvenamos. Platesnių žinių klaus
kite per laišku, įdedant markę už 3c.

TONVi ZABELA,
P.O. Box 1, Lake Co., Peacock, Mich.

PARSIDL’ODA ant Bridgeporto 
arba mainau ant mažesnio namo. 
Namas šešių pagyvenimų su namuku 
užpakalyje vieno pagyvenimo. Abu 
muro augšlas beizmentas. Puikus 
įrengimas viduje. Bendos neša į 
mėnesį $90. Kaina $8300.00. $2500 
įmokėti, kitus ant lengvų išmokėji
mu Atsišaukite į savininkų ant 3-čių 

lubų iš užpakalio.

3533 So. Wallace SL, Chieago, I’l.

GI'RA f'ARMA
PARSIDUODA Ibai pigiai 160 li

kerių geros žemės; 40 akeriu dirba
mos. o kita^ l ganyklų, kurių gali
ma taipgi dirbti. Randasi 3 mylios 
nuo gražaus miesto.. Ant gero ce
mentuoto kelio pusė mylios nuo 
mokyklos ir kiti visi parankumai. 
Gera šluba ir barnė ant fanuos, 
Paiduosiu viskų už $1000 ant lengr 
vų išmokėjimu. Kas norite gerų 
farmn. greitai kreipkitės pas 
LIBERTY ’ AND X LNVESTM. CO. 
3301 So. Halsted St., (’hieago, III.

PAPSI DUODA 2 pagyvenimų nau
jas mūrinis namas e’ęklros ir vaso 
šviesos, su maudyklomis ir baseine- 
nlu. Parsiduoda už $4200 ant leng
vu išmokėjimu.
I IBFRTY t AND A’ LNV'STM. CO. 
3301 So. Halsted SI., Chicago, III.

PARSIDUODA 3 pagy venimų ge
ras mūrinis namas, kuris neša 14'ž 
rendos. Parsiduoda už $6000. 
LIBERTY LAND A LNVESTM. CO. 
3301 So. Halsted SL, Chicago, III.

PABSIDUODA 4 pagyvenimų po 
4 kambarius, ant murb^fundamenlo 
namas, kuris visados yra išrenda- 
votas ir geroj vietoj. Parsiduoda 
už $3800 — $1000 įmokėti, o liku
sius, remia išmokės.

PARSIDl'ODA nauja stuba su 6 
lotais, geroj vietoj, netoli karų lini
jos. Kas nori laikyti karvę ar daug 
vištų, labai gera viela. Parsiduoda 
ilgiai.
LIBERTY LAN!) A LNVESTM. CO. 
3.301 So. Halsted SI., Chicago, III.

MOKYKLOS
VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 

dison, 1850 N. Wells 11.
137 Mokvklos Suv. Valstijose. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išnokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

K

CH1CAOOS LIET. DARBININKU 
TARYBOS PILDOMASIS KOMITET. 
J. Gustailis, pirmininkas,

2902 \V. 39th SL, Chicago, DL 
P. Jakavičia. sekretorius

927 W. 33 pi., (’hieago, III. 
P. Shvelnis. pirm, pagelbininkas,

2156 Alece PI.
S. Danebtvičia, Iždininkas, 

1617 N. Winchester av., Chicago 
L Jakubauskas, komiteto narys, 

3362 Lowe avė., Chicago,
J. Šmotelis, komiteto narys 

10604 Fdbrooke avė., Chicago,
F. W. Zolpe, komiteto narys, 

159 and Carse avė.
No. 15900, Harvey, III. 

L Vilis komiteto narys,
2538 l’rankforl SI. Chicago, III.

m
m.
m.

I irluvi’j Janitoriu Vy rų ir Moterų 
Pašelpinio Kliubo valdyba 1919 me
tam'1:
N. \Vilimailis, pirmininkas

3154 Douglas Blvd. 
luozapas Užubalis, pirm, pagelb.

2911 W. Adams 
Fabijonas Striško, nut rašt., 

4255 Richmond 
Vincentas Manikas, i'in. rašt.

2839 \V 101 h 
Mykolas Kaziunas, iždin.

3959 W. 1611) 
Susirinkimai būna kas antrų nedčlJ 
dieni kiekvieno mėnesio 
'Melu, John Engei Svel., 
Harrison SI.

si.
si.
St.

St.

1 vai. po
3720 W

Lietuvių Dnrhininkų Dr-’os 
AMERIKOJE.

Nauji Vald'ba:
J. Zautras, pirm.,

1919 S. Union Avė.
Jo. Butkus, vice pirm.

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

D.

731 \V. 18 St.
Girdyvainis, Fin. rašt.

2000 S. Halsted St. 
Shemailis, Kas.

Susirinkimas būna kas antrų su- 
batos vakarų kiekviena menesį 8:00 
vai. vak. D. Shemaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.

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

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

K. Kunca, Vicc-pirm., 
3126 So. Losve avc.

J. Pelroks, Nut. Rašt.
3422 So. Lo\vc avė.

Gustaitis, fin. rašt.

K.

’J.

J. Žilvitis, iž(!
t

2856 W. 38 PI.

841 W. 33 si.

SLA. 212 KP. VALDYBA 1919 M. 
Kenosha, \Vis.

H. Labanauskas, Pirm.,
818 Albąrt Slree 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė

Ignas Baubonis, Prol. Sekr.
728 Park Ct

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avė

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Aye 

Juozas Šekelis, iždo glob.
1934 Care Avė., Barine, Wis

Juozas Vaičiulis. Iždo glob.,
147 N. Pleasanl Street

Vladas Bielskis, Organiz.,
267 Mikvaukee avė

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

Metiniai komitetai VI. Bielskis it 
Juozas Vaičiulis.

LIET. MYL. DR-STfiS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rida, Pirm.,
709 \V. 31 si

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

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

Vine. Buiskas. Fin. rašt.,
1520 So. 49 avė., Cicero, III 

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

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

Ant. Burba, II kas. glob.,
2947 W. 39tli Si

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

Ant. Antanaitis, Iždin.
819 W. 351h Stree

Susirinkimai atsibuna kas antra 
subatos vakari) kiekvieno mėnesio 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So 
Auburn avė., (’hieago, III.

A. C. W, of A. LIETUVIŲ SKY- 
RIAUS 269 VALDYBA .

A. Chepaitis. pirmininkas,
4812 W. 15-lh St.. Cicero, III 

P. Shvelnis, pirm, pagelbininkas,
1732 N. Lincoln sti

J. Kalnine, nutarimų raštininkas,
1965 Evergreen avė 

P. Galskis, finansų raštininkas,
1356 N. Hoyne a ve 

J. Katilius, iždininkas,
1685 Milvvaukee avė 

Susirinkimai atsibuno pirmų pėt- 
nyčių kiekvieno mėnesio, Unijos sa
lėje, 1579 Wilwaukee avė. 7:30 v. v

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

Juozas Bukauskas, Pirm.,
1424 S. 10lh st

Kr. MakareviČia, Pirm, pad.,
1618 Huoron avė

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

Kaz. Tūlis, Turto rašt.,
719 Alabama Avc 

Mot. Bcnionis, Iždin.,
1424 So. llth SI

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

Jnoz. Svillauskas, Iždo glob..
1623 Indiana avė 

Jurgis Montvila, Maršalka.
1336 Eric avc

Susirinkimai atsibuna kas pirmų 
pėlnyčių kiekvieno mėnesio, Eagle 
Hali svel.

LIETUVIŲ MOTERŲ APSA1ETO& 
DRAUGIJOS VALDYBA:

\t. Dunduliene, pirmininkė,
1915 So. Halsted st.

K. Katkevičienė, vice-pirmininkė.
2252 W. 22nd Si.

T. Pabarškienė, nutarimų raštininkė, 
3429 Wallace slr.

E. Ulkutė, finansų raštininkė,
2137 W. 21 PI.

P. Baleckienė, iždininkė,
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields avė.

L Savickaitė, iždo globėja,
3514 So. Wentworth avė.

Siunčiant į centrą mokestis tuo- 
iey order ar čekį, reikia išpirkt iž- 
lininkės vardu ir siųst susinešiinų 
■aštininkei

DR-JOS LIETUVOS MYLĖTOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS 

L. Burna, pirmininkas
2003 Jefferson st. Chicago.

K. Leknickas, vice- pirmininkas,
708 West 17th Street.

P. Orlauskas, nutarimų raštininkas, 
3338 So. Auburn avė.

W. J. Buišis, finansų raštininkas.
900 Wesl 19tb St. 

.1. ArtiŠauskas, iždininkas,
3253 So. Halsted SL. Chirago

LIETUVOS SUNŲ DRAUGIJOS 
SHEBOYGAN. \V1S. VALDYBA

luuzas Bukauskas, pirmi įlinkas, 
. 1424 So. 101h St.

Pranciškus MakareviČia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė.

Motiejus Baltrušaitis, prot. rašt..
1602 Indiana Avė.

Justinas

\ntanas

Taukevičia, turtų rašt.,
1023 Broadvvay avė. 

Pulką, iždininkas,
1128 N. 8th St.

\ndrius Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. lOth St.

Antanas Dielininkaitis, iždo globėjas
1124 High avė.

Motiejus Žemaitis, maršalka,
1309 Broadway avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagle 
Hali svetainėje.

DRAUGYSTĖS LIETUVOS GOJAUS 
VALDYBA 1918 M.

\. Booben, pirmininkas, 
3231 Emerald Avė.

W. Buishis, pirm, pagelbininkas,
900 W. 19tb SI 

luozapas Zitro, nut. raštininkas,
1919 S. Union avė..Chicago 

B. Rusgis, finansų raštininkas, 
M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
V Garbašauskas, 1-mas iždo globėjas 
). (’bepela, 2-ras iždo globėjas, 

L Skyrius, iždininkas.
Susirinkimai atsibuna 3-čią subulą 

kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. Canal St. Chicago.

F.su

