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True trnnslalion filed with Ihe poM master at Chicago,“TU., Feb 28, 191!) 
as reąuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Jugo-slavat mobilizuoja
Chicago, III., Pėtnyčia, Vasario-Feb. 28, 1919. 

tM1 .W'W

ino apie tuzino svarbią bilią, 
jų tarpe bondsą išleidimą, dide
lio laivyno, armijos paskirimo.

Price 2c,

armiją
priemonių, pirm negu kongre- 
ass galutinai užsidarys sekamą

Senatoriui Simmons prane
šus, jog repnblikonai bando ne- 
daleisti perėjimą $7,000,000 bo-

Nesusitaiko su Italija

Wilsonas susikirto su republi 
kortais senatoriais

JUGO-SLAVAI PADAVĖ
SAVO REIKALAVIMUS.

Mobilizuoja armijų.

no priežastį tokios pozicijos at
stovą buto laivyno komitetu^

atidavė laivu budavojimo dirb
tuves i.šdirbimui amunicijos pra

- Jugo tižioje karės, sustabdydama vi-

rencijoje įteikė konferencijai 
savo teritorialius reikalavimus,

kalu ministerį Sonnino oficia
liai pranešus konferencijai.

talpos ir išeina iš karės su 
silpnintu laivynu, kurio ji 
galėjo užlaikyti pataisime

nu-
ne-
per

pasiulimo perduoti nustatymą

zidenlo \Vilsono arbitracijai, 
be’; paliks klausimą generalei 
kon ferenci jai.

dabojimui tvarkos ant juru ir 
apgynimui savo kolonialės im
perijos, antros didumu pasau-

yra Jugo-Slavijos įmeksavimas

Inetą atstovą butas butą pa
prašytas nubalsuoti kreditus pa 
budavojimui tokią pat kaip pa
skandinti laivai? Labiausiai tai
kios tautos pasaulyj turi laivy-

ui. * ir visą Dalmatijos salą, a-
rašė svarbiausi programą, ko
kį kadanors balsavo Amerikos

Jugo-davai mobilizuojasi.
Ko nori Armėnija.

Armėnijos reikalavimai, kaip 
fttpo paduoti au^A^iausiai

skelbė gitieralę mobilizaciją, 
kuri suslbdė transporlaciją taip

sirinkime, sprendžiama, yra se
kami:

Pirma Paliuosavimas iš po

riamą maistą.
Iš priežasties situacijos, — 

paskelbta, Italija sustabdė

suimtą Austrijos armijose. Ila-

slovaką, kuką ir rumunu ka-

Antra Sudarymas naujos 
Armėnijos valstybės, kuri turi 
būti sudaryta iš šešių Armėni
jos provinciją Turkijoj ir teri
toriją Armėnijos respublikos 
Kaukaze ir'taipgi porto Aleksan 
dr< ta, kurio jau reikalavo Sy-
rija. >

kininką ir Suv. Valstiją re p re

kniti embargo, kad leidus p r- 
vežimą maisto dalyką į pietinę 
Europą.

Tuoj po to, kaip buvo žino-

Trečia Didelės valstybės 
apgynimo pdr 20 motų po man
datu nuo tautų lygos.

Komisija išegza minavimui 
problemą naujos čecho-slovakų 
valstybės, šiandie laikė savo pi
rmą susirinkimą ir užbaigė stu-

p rezidentą sušaukti tuoj nepup* 
rastą posėdį sekamo kongreso, 
Wilsonas atsakė:

‘‘Pasakyk republikonams, 
kad ar bus bondsą bilius, ar jo

aš nesugrįšiu iš Europos ir tai, 
jei aš matysiu reikalą.”

INtimątumas (tapo padėliotas 
republikohu vadovams, kurie

pastebėjimo, kad jie nemano

kutinės valandos ir neJikusius j- 
statymus be svarsitymo,

Kaltina vieni kitus.

Demokratai kaltina republi- 
konus pastangose numarinti 
svarbius įstatymus kad tuo pri
vertus extra posėdį sekamo
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True translatlon filed wilb Ihe pn<d. 
master ai Chicago, III., Feb. 28, 191!) 
as reąuired by Ibi* ari nf Oct. 8, 1917

TAIKA ĮVYKSIANTI
GREIT.

Sako premjeras 
Lloyd George.

No. 50
■■BBsaeaBMBaMV

su nacionalę valdžia, nėra taip True Iranshdion filed wilh the posbmaster at Chicago, III., Feb. 28, 1919 
dideli, kaip pirmiau.

'rėčiaus Municbo kongresas

mų. Bi^lą komisarui suteikia 
diktatoriška gale užgriebti pain
ėms, dvarus ir kazarmes ir pa
versti juos j darbininką gyve
namuosius namus.

Kitur.
Valdžia pasiunilė ganėtiną 

spėką kareivią j Halio, Saksoni-

LONDONAS, vas. 27. — Pre- 
mieras Lloyd George kalbėda
mas šiandie po piet industrinia
me kongrese užreiškė, kad Vo- į 
kietijos blokada negali būti nu
imta, kod Vokietija nepasirašys 1 
po taika, kuri padarys karę ne
begalima. į

Premjeras sakė, kad jis tiki-1 
si, jog laikinė laika bus pasira
šyta už kelią savaičių.

i Tuo pačiu laiku darbininką 
'organizacijos Dresdene ir Leip- 
zige renkasi balsavimui genera- 
lio streiko klausimo.

sakė premjeras, beit šmėkla ne
ramumo pasirodė ir ji turi būti

Tn»e trniisInHnn fi1p<| • nost-
master at Chicago, III., Feb. T3, 191!) 
is rrąiilred bv the art of Ori. Ii. 1917

VOKIEČIAI PERTRAUKŲ 
PERTRAUKOS MŪŠIŲ 

TARYBAS.

Suv. Valstijos netiki 
žiniai.n iškas.

Repnblikonai užginčija kalti
nimui. nurodydami, kad demo
kratai tiek pint suvartoja laiko niai Šveicarijos laikraščiai iš
klek repnblikonai kalbėdami a-' spausdino iš Berlino žinią, kad 
pie tautų lygą. Daugiau to re- delei umaus pertraukimo mu- 
publikonai kaltina demokratus' šią pertraukos tarybą, Vokieti- 
už 'neatlikimą savo pareigos, 
kaipo didžiiumos, pastatyti įs
tatymus prieš senatą tinkamam 
apsvarstymui laike.

GENEVA, vas. 26. — Vakari-

traukimo tarybą nepaduodama.

liną gen. Ludcndorff ir kad ne-
savaitę allgal, laivyno bilius

rytojais ir bondsą bilius bus 
portiiolus fiimusij IconiiAoto 

šiandie.

ne

Trup fran<d»Hon filo«i with the post- 
inaster at Chicago, III., Feb. 28, 1919 
as reąuirrd h\ the art of Ori. 8. 1917

NOMINAVO GENERALĮ 
PROKURORĄ.

Juo yra A. Mitchael Palmcr.

Netiki, (žiniai.
WASHINGTON, vas. 27.

Vietos valdininkai mano, kad 
Šveicarijoj išspausdinta Berlino 
žinia apie “susendavimą” per
traukos mušią tarybą yra arba 
klaida, arba perdirbta Šveicari
jos laikraščių. VVashingtone 
negauta žinią, kurios mestą a- 
bejonę ant pirmseniąją prane-

True tcnnsHHon fil*»d with Ihe pnst- 
inasler at Chicago, III., Feb. 28, 1919 
us )'e<|ti)re(l by Ihe act of (><*l. (i, 1917

Saksonijos seimas 
susirinko.

BASEL, vas. 27. — Iš Dresde- 
no pranešama, kad naujas ats
tovą butas “laisvos Saksonijos 
valstijos” susirinko utaminke 
ir išrinko didžiumos socialistą 
Julius Frassdorf prezidentu.

True transhiHon filed whh th<» pnsf 
i 
as rc(|iiired by the act of Oct. 6, 1917

Iš NAUJO AREŠTAVO
7 ISPANUS.

WASII1NGTON, vas. 
Prezidentas VVilsonas 
nominavo A. Mitchacll I 
generaliu prokuroru.

Palmei’ galbūt užims

27.
šiandie
Palmei’

su vokiečią priėmimu 
atnaujinimo sąlygą.

aštrią

Vokietijoje
gal, kad sugrįžus prie privatinės 
praktikos.

as re<|uired l>y Ihe act of Oct. 6, 1917

Anglijos streikas atidėtas 
vienai savaitei

Vokiečiai prieš bolševikus

Edward Nolan byla panaikinta 
7 ispanai vėl areštuoti

LLOYD GEORGE LAIMĖJO 
ATIDĖJIMĄ ANGLIJOS 

STREIKO.
Vakaruose bolševikai nutarė

Dvinsko. tikslu apimti Fotoniją
Sudarė bendrą komisiją 

studijavimui darbo

LONDONAS, vas. 27. — An-

master at Chicago, UI., Feb. 28, 1919 klausimus 
ik ri>r11>i I hv thp »pt nf (Irt ii 1<11 7

NE\V YORK, vas. 27. -- 7 iš 
14 ispaną areštuotą čia nedėlioj 
sulig nužiūrėjimo 
mename suokalbyj

valdininką,

dalyvavime 
nuversti fe- 

nužndymą 
paliuosnoti

habeas corpus reikalavimu. 
Tuoj po to jie įtapo išnaujo are
štuoti immigracijos valdžios su

knipo papuolančiiis po deporta- 

vimit.
Paduotas naujas liabeas cor- 

pus reikalavimas juos paliuo- 
suoti.

EDVVARD NOLAN BYLA 
PANAIKINTA.

SAN FRANCISCO, — Supo
rini’ teismas delei stokos priro-

D. Nolan, kuris buvo kaltina
mas kartu su Thomas J. Moo- 
ney metime bombos. Nolan by
la panaikinta delei stokos .pri

i pojil ir Revelj. Jie paėmė Ry- 
• gą ir vis dar laiko ją. Jie taip
gi paėmė Liepoją, bet tapo iš-

viją alpo sutabdytas j rytus nuo 
Liepojaus. Bolševiką pienas

rastu gabumu. Vienoj salėj jis 
šiandie sudarė didelę nacionalę 
komisiją, atstovaujančią darbą sekli pasitraukiančius vokiečius 
ir kapitalą, raportavimui apie ( vakarinėj Rusijoj ir organizuo- 
algas, darbo valandas ir kitus ti teritoriją po karine adminisl- 

visose pramonėse. racija, buvo pasekmingas.
Bolševikai buvo pasekmingi 

savo pienuose užimti Ukrainą ir 
nustumti anti-bolševiką liuosa- 
norę armiją ir kazokus už Do
no upės. Jų pienai pasilaikyti

Kitoj salėj jis ragino didelį tri-į 
įlypį susivienijimą angliakasią,

ku, aitidėti savo visos šailes strei 
ka vienai saaitei.

guldamas nuo vieno susirinki
mo į kitą ir užbaigdamas šian
die vakariop su smarkia kalba, 
kuriai adsiliepdami 1,000 dele
gatą, atslovaujanlią 10,000,0000

ir pusė samdytoju —‘ priėmė re- 
z<>Ii 1i į . nc*xiiii*in t Hilui■*!< it_> pro 

testą delegatą, atstovai! jan< ii 

trilypį susivienijimą.

didelių problemą, kurios laukia 
jo atidos taikos konferendijoj

Atidėjo streiką 
savaitėj.

iš labiausiai svarbiuVienn

rijimo nartą atidėti savo strei
ką iki kovo 22 d. Prieš tą laiką

misija

sutikimai pasiekė viršūnę, Ita
lijos kvatiera išleido ilgą prane
šimą. išdėstantį Italijos spirimą 
si, už karę ji vadina savo ‘‘teisi
ngą dalį pergalėj.” Dokumen
tas sako, kad Italija “stovi prieš 
šią problemą savo likimo su 
tvirtumu, kuris yra nušviestu ir 
neatlaidžiu.”

klausimo. Komisija susiorga
nizavo išrinkdama Julės Cam- 
bon prezidentu.

paskelbta ir nežinia kas užims

True trsnslftfion filpd with the post 
master at Chicago, III., Feb, 28, 1919 
as re<|tiii ed by the act of Oct. 8. 1917

VOKIETIJOS MONARCHIS-
TAI RENGIASI PRIE 

SUKILIMO.

lyką Thomas J. Mooney buvo 
nuteistas net ant mirties ir tik 
dabar mirtis tapo nakeista am-

mendacijas kas link darbo va-

Francija nori vokiečiu 
laivą.

Cruo translolion filed wilh the post- 
master at Chicago, III., Feb. 28, 1919 
is reąuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

VVILSONAS SUSIKIRTO SU
REPUBLIKONAIS.

su priėmimu svarbią 
bilią.

konferencijoje energiškai prie- 
šįsis Visuotinam paskandinimui 
Vokietijoj laivyno,” sako Ste-

WASH1NGTON, vas. 27. — 
65-tam kongresui esant arti už
suki rimo, senatas pavirto sce-

lių. “Suprantama, kitos valsly-

ša vo dalinu laivyne, bet Fran?i- 
jos valdžia ir laivynas yra tvir
tai nusisprendę vartoti laivus, 
kurie teks Francijai kada bus 
pasidalinta laivymu tarp talki
ninkų proporcijoj nuostoliui, 
kokius kiekvienas aplaikė laike

sono ir repnblikoną vadovą už 
paskutiniosios valandos įstaty
mus, demokratams stengianties 
išsipainioti iš situacijos už ku
rią jie kalti kaipo didžiumos 
partija.

Užimdamas prezidento kam

sonas šiandie po pietų pasišau-
‘Laivyno miniatens Georgės kė deni, senator. pavieniais ir 
ygties nesenai aiškiai išaiški- grupėmis ir reikalavo priėmi-

True trnn«t,’*»nn fitad wilh the nnst 
master at Chicago, III., Feb. 28, 1919 
as reąuired b.\ Ihe act of Oct. 8, 1917

Nominavo ambasadorių 
Danijon.

WASHINGTON, vas. 27.
Norman Hapgood iš New Yor- 
ko tapo nominuotas šiandie į 
ambasadorius Danijoj, užimti 

violą Dr. Maurice Egan, kuris 
nesenai rezignavo delei nesvei
katos.

OR AS.

Galbūt lietus ar sniegas šiandie; 
ryto giedra ir šalčiau.

Saulė teka 6:27 vai., leidžia
si 5:39 vai. Mėnuo teka 5:03

LONDONAS, vas. 27. - Ber 
lino Mail korespondentas išreiš
kia nuomonę, jkad Vokietijos 
monarchistaj svarsto apie pa

Ii melagingą liudytoją mor
finistą, žuliką, prostitučią ir 

kitą kriminalistą — ir visi pri-

r.ue Iranshtfion filod wHh the p<»si 
master at Chicago, III., F'eb. 28, 191! 
as re(joire<1 bv the act of Oct. 8, 1‘H

BOLŠEVIKAI RENGIASI OF- 
ENSIVAN ARCHANGELSKO

IFRONTO

džioje. Jis sako, kad sena ofi- 
cirrią k lesa su jos generaliu šia 
bu pamažu nuo sausio 13 d. su
iminėjo vadžias ir dabar laikau 
Ii valdžią savo rankose.

Trur translĮtlion filrd \vi|h the post 
master at Chicago, III., Feb. 28, 1919 
us rcąuired by Ihe act of Oct. 8, 1917

MUNICHAS DAR
NENUTARŲS.

BERLINAS, vas. 26. — So-

pasiekė susitarimo kaslink pa
skelbimo sovietą respublikos 
Bavarijoj, kuriai smarkiai prie
šinasi reguliariai socialistai.

Atminkite, kad “Naujienų” ( Pasak pranešimų, prospektai 
penkių metų sukaktuvių vaka- priėmimo tokio patvarkimo 
ras bus kovo 2, West Side Au- Municho proletariato, kuris rei- 
ditoriume. kštų pilną pertraukimą ryšių

BARCELONA ŠAUKIASI 
KAREIVIŲ.

Anglai gavę pienus 
plačios bolševiką 

kampanijos.

LONDONAS, vas. 27.
MADBID, vas. 27. — Situaci-1 yra ipenama kopija Rusijos bol 

ja Barcelonoj kasdien blogėja.
Streikas netik nesimažina, bet 
nuolatos didėja. Barcelono val-

dama prisiųsti kareivią. Sako
ma, kad Barcelonoj susidarė re
voliucinė lyga. Kareiviai sau
goja miestą, kuris yra visiškoj 
tamsoj iš priežasties elektros 
darbininką streiko.

džios. Ji paduoda įdomias in
formacijas ką bolševikai 'tikė
josi atsiekti ir supratimą apie

atsitiko iki šio, laiko.
Vienu iš svarbiausią ofensivą 

buvo pienuojamas Archangcls-

yra gerai žinomos. Tečiaus 
nurodoma, kad bolševikai gabe
na kareivius dar didesnėms pa
stangoms vėliau. Jie pienuoja

Paminėkite Naujienų 5 metų 
sukaktuvės kovo 2 d. atsilanky- 
darni į West Side Auditorium.! palaikyti tik defensivę spėką 

. Murmansko fronte ir ant Fin

visus Kaspijaus uostus, tečiaus . 
tapo suardyti gen. Denikin ar
mijos.

Rytuose jie pienavo atakuo
ji dviejuose sparnuose lin
kui Orenburgo, kur jie buvo pa
sekmingi ir linkui Ekaterinbur-

1 go. kur jie lapo sumušti ir da- 
V>ar yra už 230 mylių nuo sti- 
/o likslo.

I'rue translation fiW with the post- 
master at Chicago, III., Feb. 28. 1919 
is reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

ESTONAI SKELBIA 
•PERGALĘ.

f Latviją kariauti su bolševikais

STOCKHOLM, as. 27. — Es- 
’onijos armijos kvatieros ofici- 
dis pranešimas skelbia apie 
nnarkius muškis arti Narvos,

;ako, kad estonai atmušė bolš

denis daug nuostoliu. Praneši
mas sako, kad ties Salisbiirg 
mušis buvo labai smarkus iir

raina sako, kad bolševiką laik
raščiai susirūpinusiai rašydami 
apie nepasisekimus mūšiuose 
ui estonais, sako, kad bolševi
kai sumušti liko delei pavargi
mo, blogo apsiginklavimo, ne
likusiu reikmeną ir blogos tran 
sportacijos.

Atvykstantįs iš Liepojaus sa-

vokiečią iluosnorią kareiviu at-

manduojami gen. von der Go- 
Hz. Jie užreiškia, kad bolševi
kai Baltiko fronte silpnėja ir 
kad jų organizavijos yra arti

Republikonai nenori skubinties

Atminkite, kad “Naujieną” 
penkių metą sukaktuvių vaka
ri itoriume.

iUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.



Ignas šeinius

N A U JĮ E N O S, Chicago, TO. ‘.y ............. ' ~ PetnyČią, Vasario 28, 1919

Mėnesiena.
I.

Iš anapus žemės krašto, iš 
mėlinos dangaus bedugnės, iš
kilo juodas didelis paukštis. 
Sumojo galingu sparnu, ir nu
rimo gūdžiai ūžė miškai ir su
stojo nulinkus į vienų pusę pie
voje žolė.

Visų dienų besidraskęs vėja- 
lis susigūžė tankiam krūme. 
Užsiglaudė, prapuolė. Buvo 
kaltai kam vaikė jis debesis, 
kam kėlė vilnis ežere.

Juodas paukštis plačiau pra
skleidė sparnus ir palengva ti- 
loni nusekė raudonų saulėly
džio pašvaistę. Glausdama sa
vo žvilgantį besimainantį ap
siaustų ji vis labiau lenkės ir ny
ko užu rugių lauko, užu toli
mo sodžiaus. Bėgo dar atsi
grįždama dar nušvisdama atgal.

Praskrido juodas paukštis, 
ir visur tihi, viskas tyli.

Mėnulis išplaukė iš anapus 
nuolaidaus kalnelio, nukaito ir 
atidžiai domingai apsidairė.

Augštėliau pakilo.
Seka, ar stipriai užmigo že

mė, ar nesukrutės kur kas.
Stipriai miega žemė.
Neskubėdamas mėnulis įslin

ko tarpan paklidusių debesėlių. 
Pabuvo už vieno, užėjo už kito.

Ir vėl išsinėrė.
Nublanko, susimastė. Nu

skendo mintįse, miglose ir lau
kus nuskandino. Užlygino klo
nius, užliejo rubežių tarp ėe- 

Draugiška

Vakariene
lllllllimillllllllllllllUllllllllllllllllllllllinilllllllllM

Rengia LSS. 4 kp.
Subatai Kovo-March 8, 1919

MILDOS SVET.,
3142 S. Halsted St.

Svetainė atdara 7:30 vilk, 10 v. 
vak. Programas, draugiški, pasikal
bėjimai, šokiai ir žaislai. Norinti 
dalyvaut minėto] vakarienei, malo
nėkit tikietus pasirūpint iš kalno.

Prie^duru tikietai nybus pardavi
nėjami Tikietus galima gauti “Darba 
Žmonių Knygyne” 3238 S. Halsted St 
A. Mausner kriaučių šapoj 3239 S. 
Halsted St, ir K. J. Trainis, 751 W. 
31 St. Tikie^ų kaina $1.00. šiuomi Į 
kviečia visits. Komitetas. •

-t__________

mes ir dangaus.
Besisklaidydami šešėliai nu

slinko nuo girios lig giriai ir 
viršum per dirvas. Slankioja 
išreto, pamažu kužda.

Baniu, niekur nieko.
Tik viena upė savo vingiuo

toje vagoj netyli, balsiau prabi
lo. Džiaugias, kad sutemo.—Ji 
diena pavėnius j ieško.

Toliau ir toliau srovena, (Iru
sia u kraštus skalama. Kark

lams pasakas pasakoja, šneki
na juos.

Nubudo tik sužavėta išsiilgus 
lakštingalė ir augščiau pašokė
jo ant šakelės.

Toli per miegančius laukus 
nuplaukė jos daina. Aidu atsi
liepė užmigusiam sodžiui.

Ir žvaigždės ant dangaus tik 
smnirgčiojo, tik sumirgėjo. Pa
skum užstingo ir insiklause.

O upė dar balsiau, dar 
džiaugsmingiau nusroveno sa
vo vingiuota vaga Karklai že
mai žemai pasilenkė.

Mėnulis nustebo ir skubiai 
pasislėpė už balto papurusio 
debesiuko. Naktis, tyla ir stai
ga tokios dainos!

Pagimdė jas svajonės, dienos 
I pavėnioj išaugusios, laukusios 
nakties.

n.
Jonas brikštelėjo degtuku ir 

uždegė lempų, kad dar paskai
čius kų.

Ugnelė lempoj šviesyn kelias, 
reliną seklyčioj tamsų, b Jo- 
|ias nuėjo į lentinėlę pasirinkti 
knygos.

Ištraukė vienų, pažiurėjo, at
skleidė pirmutinį puslapį ir vėl 
atgal įstūmė. Bodos sunku ti 
knygų pradėti —- neperskaitysi 
per vakarų.

Pamąstė, kų jis yra su savim 
Vitsivežęs\ prisiminė, kiekviena 
knyga ir glilop pasiėmė nedi- 
džiukę, žalsvu apdaru. — pa
skaityti kų tildančio, kaip ši
to vakaro švelnumą.

Lempa jaii šviesiai dega, 
skleizdama didelį ratų iš po ža
lio kliošo ir Jonas jau įsiskaitė. 

!Toli mintimis iš čia nusikėlė, 
jaučia svetimos širdies plaki
mų, mato svetimų, bet ir tokį 
savo pasaulį.

Pro atdarų langų patraukė 
vėjalis ir lig pakuteno Jonų 
per veidų. Jis atkėlė galvų ir 
atsilošė į kėdę. Pridengė kny
gutę, neištraukdamas iš jos ran
kos. Iš darželio pakvipo ali- 
vos ir plačmedys tarytum kas 
miškinė placincdžio lapelį ir 
putrinė saujoj.

Darželyj, tušt’ po atdaru lan
gu ant suolelio, rodos sėdi kas. 
Sėdi ir kugždąs! negirdimai. 
Kartais supurškia jaunu nesu
gaunamu juoku ir vėl greitai 
susilaiko.

Ve, vėl kelio balselis suskam
bėjo. Skaidrus toks, gyvas ir 
nepastovintis. Ir arti, arti nuo 
Jono. Lyg norėtų pritraukti į 
save; norėtų, kad jį kas išgirstų.

Jonas krūptelėjo ir žvilgterė
jo į langų. Lange dega dvi juo
di akįs, taip žavinčiai įsižiurį 
j jį. Pagavo tos akįs Jonų. 
Užmiršo jis viską, o galvoj 
svaigu pasidarė. Taritum žemė 
nuslydo kur is po kojų. Atsi
trauktų, nežiūrėtų, bet kad ir 
skaistus veidelis toks geras ir 
luputės taip nežimiai nuo viliu- 
gingo juoko kripsta.

Išnyko viskas. Taritum buvo 
atėjęs pirmas sapnas jo gyveni

me, taritum kas nematomas 
sparnu mostelėjo.

Taip ramiai baugu pasidarė!
Išslinko pirštai iš knygos ir 

susipainiojo puslapiai.
Darželyj vėl sučežėjo ir vėl 

pakvipo plačmedys. — Negali 
Jonas atsigrįžti į langų.

Pasigirdo daina.
Insismagino ir įjuplaukė. 

Linksma tokia, ncAinstanti. 
Regis visus pažadins, niekam 
neduos miegoti šilų naktį.

Ir išsiskiria vienas balsas. 
Toks kupinas, gilus. Jame at
siliepia ir upė srųuni ir miško 
plati galė ir išvakarių ruko 
lengvumą. Bodos prisiartins 
pasalom ir apsikabins — neiš
truksi niekaip.

Nutilo jisai ir atsigrįžo Jo
nas į langų.

-j-Eik Tamsia su mumis pa
dainuoti, — žibčioja tos pačios 
akįs. O lupos prašidamos lik 
žydi šipsosi.

Atsakytų kų Jonas, taip ver
čia pratarti šitom akim, pritru
ko balso. Vieton pasakyti ką, 
jaučia, kad šipsos ir jis.

—Eik, Jonai, — pasirodo sese
rėčių galvutės iš abiejų šonų 
Olės. Žiuri į jį šešios akįs ir 
taip geruoju prašo. Jos nega
li, nesumano būti vienos!

—Kad aš nemoku...
—Tamsta klausyk, kaip mes 

dainuosim, ir pataikysi.
Nieko negali atsakyti į Olės 

balsų. Tik mato jos akis ir 
paveržiu kas kaklų ir sustoja 
visos minlįs.

— Kai busi kunigu, reiks gie
doti — parodyk mums savo 
balsų, — gudriai paslaptingai 
pakreipė. Olė galvų ir žvilgterė

jo į vienų jo seserėčių, į kitų.
—Ateik, Jonai, — prašo ir 

Viktutė.
Jonas pamažu įtraukė lempų, 

paskui pūstelėjo ir ištykėlio išė
jo priemenei!. Peržengė slenk
stį ir net suvirpėjo. Nujaučia, 
jog eina į kažin kų nauja, jog 
viskas ten kitaip, negu jo lig- 
šiol gyventa. Neitų, bet kad los 
akįs vis stovi prieš jį ir traukia 
eiti.

Paspaudęs priemenės durų 
klemkų, dar staptelėjo...

Išėjo į gonkų, ir (Hę suliko.
Atėjau pasitikti Tamstos, ma

niau neisi.
—Ne, aš einu.
Visai sumišo, akis slepia ir 

nežino, kaip eiti.
Eina abu tylėdami!. Olė tik ro v

dos laukia, kad jis pasakytų kų.
— Kai busi kunigu, aš ateisiu 

į Tamstų išpažinties, — pradėjo 
ji.

O gal dar ir nebusiu? »
Nusiminė, kam taip paklau

sė. Juk jis taip nė nepagalvojo. 
Kunigu bus tai ištikro kilu nic- 
kuom negali būti!

—Ne. Tamsia busi, — su
rimtėjo Olės balsas. — Esi toks 
dievobaimingas, tylus. Geras 

bus iš Tamstos kunigas.
Patylėjo kiek ir vėl kitokiu 

balsu:
—Tamsia, nebarsi per išpa

žintį? «
• —Ne...

Atėjo darželiu. Susėdo ant 
suolelio, ir Olė arti prie jo.

Kam taip arti ji atsisėdo?...
Nedainuoja, o tik taip visi 

pasakojas, juokauja. Ir šneka 
jų lengvja, neskubinanti, žo
džiai liečia kasdieninius apsi
reiškimus ir nuotikius, o pro 
juo# jaučiama sužavėta nakties 
tyla, matyti bekjlų jauni troš
kimai į užkerėtų sodą, į nuto
lusį žvaigždėton bedugnėn 
dangų. žodžiai tai tik pasku
tinis ryšis su žeme, paskutinis 
atbalsis nubėgusios dienos. Nu
truks jis ir tuomet tik laisvė 
bus; viskas kitaip akise atsi
stos.

Pamažu pritruko žodžių, o 
mėnulis pasikėlė augščiau ber
žų ir a lydžiai įsižiuro į jau
nuolius. Nuostabu senukui, 
kam jie sėdi taip vėlai ir kodėl 
neina gulti.

šešėliai tarp serbių tų krūmų 
ir patvoriuose įsigužę tik ir la
kina ko. Jie daug supranta, ne 
viena nakties pasaka mena.

Darželio takeliai ir kelelis 
į šulinį visai nubalo. Ant na
mų sienos aiškiau išsiraižė 
kriaušaitės šakos.

Olė staiga pašoko, įpuolė 
tarp kero rožių ir miškinė vie
nų didelę, rasotų.

Prinešė prie Jono ir lenkias 
prisekli prie krutinės.

—Ne, ačiū, — atsakė jis ran
ka lig besigindamas.

—Prisegsiu, visviena, — ar
čiau sėda ir sega jau.

Jonas tik nuleido rankų ir 
nesumano, kų daryli.

Ve, kaip arti jos veidas, už
skleistas žalsvu šidu mėnesie
nos ilgos juodos blakstienos, 
slepiančias nuleistas žemyn a- 
kis. Kvepia plaukai, tokie švel
nius, kaip šilkiniai, ir banguoti 
Vienas alsiskiręs pluoštelis ki
bina jam skruostų. Pirščiukai 
lik narslps ir nerauda kur ge
riau prisegti.

—O, dabar jau! atkėlė ji 
galvų, žiuri iš šono.

Jonas atsitraukė, kaip ko nu
šviestas; vis labiau jam ne
jauku ir vis smagiau širdis 
plunksimi.

—'lai dainuokit!
—Kų dainuoti?
—Visviena.
— Bet kų? — taip nori Olė, ■ 

kad jis pasakytų.
Nežino Jonas kų.
Olė užtraukė ir tuoj jai pri- 

Įk<rė Viktutė su seserimi.

Jonas tyli ir vis labiau įsi
klauso į Olės balsų. Tarytum 
jau jis senai girdėjo jį, ar lig 
kokiam užmirštam sapne sap
navo.

O ant krutinės taip raudonuo
ja sunki rasota rožė.

* III.
i

Tuoj po pietų Jonas išėjo to
li miškan. Ilgai ten vaikštinė
jo, landžiojo į didžiausius tan
kumynus, ir nieko negalvojo. 
Atėjo kas ir išbaidė mintis iš 
galvos.

Keista, jam visas pasaulis 
pradeda kitokis rodytis. Ir ve
jas kaip tai kitaip pučia, ir miš
kas gūdžiai paslaptingai šnab- 
žda-gaudžia ir ežero vilnįs mo
ka kų tai savo šukterti.

Nusilaužė lapuotų lazdyno* 
vitį ir, pamatęs šviesia žalia 
prategę, ėmė eiti — išėjo ant 
kelelio. Bėga narstos kelelis, 
pasislėpdamas tarp alksnių ir 
išsilenkdamas apie duobes. Bo
dos, netoli jo galas, o eisi ir 
daug prisius eiti.

Išsilenkė ties viena duobe, gi 
žiuri — eina Ole. Taip jaunai 
susimąsčiusi, sukinėja grėblia
kotį rankoj; skarite nusmuku
si ant vieno peties ir lik laiko
si.

Jonų patraukė privyti jų ir ci- 
namen drauge. Dar miško 

ck.r.g, dar toli sodžius, bus gera 
su ja pareiti.

Bet gal novyti? Tik ji taip 
ištykėlio eina.

Ve tuoj privis, ji šiltai pa
spaus rankų ir taip pasiekda
ma širdį pažiūrės akisna. Paskui 
palenks galvelę ir paklaus ar 
pasakys, ko ir nelaukei ir nė 
nesitikėjai.

Nuo to storulio anžuolo išsu
ka lakelis į dešinę. Jonas pa
lauks, kol Olė praeis pro jį, ir 
tuomet smuks juo ir greitai nu
lėks Intais keliais.

Jau Olė praėjo anžuolų...
Tik norėjo Jonas šusteri j 

šonų, pasipainiojo nežinia iš 
kur sausa šaka po kojų. Insi- 
painiojo jon ir šaka triokštelė
jo. Olė atsigrįžo nusigandusi. 
Jonas išlipė iš los šakos ir ei
na, taritum nieko nebūt buvę, 
lik paraudo visas. Ji atsidėjusi 
delnu nuo įsiveržusios pro me
džių tarinis saulės, laukia jo. 
Grėblio galvų į žemę nuleido, 
skaraitę ant peties pasitaisė.

- Kur Tamsta va’! ščioji po 
miškų vienas? — klausia pa
bardama.

—Buvau pasivaikščiot, — ai- 

Teatras ir Baliu
t

Reniamas Spėkomis Chicagos Progresyvių Draugijų Susivienijimo 
Susidedančių iš sekančių Draugijų

D. L. K. Keistučio, L. J. Dainos Mylėtojų, Brolių ir 
Seserų Amerikoje ir Jaunų Vyrų L. D. ir P. Kliubo

Subatoje, Kovo-March 1 d., 1919
M. Meldažio Svetainėje 

2242-44 West 23rd Place
Statoma scenoje vieno veiksnio komedija, po vardu 

“CONŠILIUS FOCULTAT1S”
Programą išpildys Keistučio dramos skyrius ir choras. 

Dainuos mišrus choras, bus deklamacijų ir kiti 
pamarginimai

Svetaine atsidarys 6:30 vai. vakare. Programas prasidės lygiai 7:30. 
Inžanga su karės taksais 35c, 40c, ir 50c y patai.

Gerbiamieji ir gerbiamosios, veikalėlis bus labai ganėtinai įdomus 
ir juokingas. Nepraleiskite progos, nes tokia proga retai atsitinka Ir 
užtikriname iŠ kalno, kad busite užganėdinti.

Po programo linksmas balius iki vėlam laikui.
Kviečiame atsilankyti kuoskailtingiausiai.

Kviečia centro KOMI T E T A S

Didelis Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 122 kuopos

VAKARAS
COLUMBIJA SVETAINĖJE

48th ir Paulina gatvių.

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

Stato scenoje trijų veiksmų kų tik parašyta JONO ZOLPO veikalų 

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

pakvietė jį surenkfi viršminėtų vakarų. Kaip žinoma yra eliicagiečiams, 
jogei vakarai rengiami per Zolpą yra pavyzdingi, o labiausia, kad šita
me veikale yra jis pats prisižadėjęs dalyvauti ir prižadėjo surinkti ga
biausius lietuviškus lošėjus, kokius galima rasti Chicagojc.

Viršminčtas veikalas yra parašytas iš atsitikimų iš didžiosios karės 
pradedant keturi metai prieš karę ir iki tam laikui, kada Husų kariuo
menė sumušta po Tannebttrgo traukėsi atgal, o vokiečiai vydami juos per 
lietuviškus kaimus ir miestelius, kas buvo galima išplėšė ir išvežė į Vo
kietiją, o kas nebuvo galima — sudegino, šitame veikale parodo kiek 
skriaudų ir skurdo nukentėjo musų viengenčiai. Taipgi pusė pelno šio 
vakaro skiriama Lietuvos laisvės išgavimo. Visus nuoširdžiai kviečiame 
atsilankyti, o Imsite užganėdinti KOMITETAS.

DIDELIS METINIS
TEATRAS ir BALIUS

SU PUIKIAUSIU PROGRAMŲ
Parengtas

DRAUGYSTES LIETUVOS ŪKININKO

Nedelioįe, Kovo-March 2 d., 1919
M. MELDAŽIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd Place

Pradžia 6 vai. vak. Inžanga 35c ir 50c ypatai
Programas susideda: 1) Komedija ‘‘Valsčiaus Sūdąs”, 

2) Mažiukų kvartetas, 3- Mandalinų orkestrą, 4- Stepu
kas bus su pilnu vežimu juokų, naujai parengtas Vode
vilis iš Amerikoniško su lihksiRiom dainelėm.

Po teatro visoki šokiai iki vėlumo.
-----

Lietuviams kareiviams su Union forma inžanga dykai.
Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

sako, o balsas virpa. Kapt bal
sas virpa?

— O šienų lai nereikia gi’ėbti?
—Grėbiau. Ir varčiau lig 

pat pietų.
- 'Tamstai nereikia grėbti, 

apdegsi, ir rankos bus juodos 
niekas nenorės bučiuoti, kai 
busi kunigu.

Nukreipti šnekų šonan, no
rėjęs buvo kažin ka pasakyti, 
bet ir užmiršo. Jau dabar vis
viena eis drauge, ji visu kuo 
valdys.

—Tamsta gražus busi kuni
gas, — net rodos atsiduso Olė. 
— Augšlas toks, 'lamstų visi 
mylės.

Pajuto, kad ne taip, ir nuti
lo.

— Ka Tamsia veiksi vakare? 
Ttirbul skaitysi?

- Skaitysiu.
- O aš ateisiu ir neduosiu.
Neturi ko Jonas sakyti. Taip, 

ji ateis ir knygų iškris iš rankų.
- Kokias vis 'Tamsta knygas 

skaitai?
Visokias, — atsako.

- Tiir-bul daugiausiai šven
tas? - pakreipia Ole galva.

Ne, visokias. Daugybė kny 
gų reikia perskaityti.

(Bus daugiau).

Milžiniškos Prakalbos
Rengia L. S. S. 37-ta kuopa

Kalbės iš Valparaiso Universiteto studentas draugas 
Andriulevičius apie Rusijos ir Lietuvos stovį.

Subatoje Kovo (Marth) 1-mą dieną, 1919
MALINAUSKO SVETAINĖJ, 1843 So. Halsted St.
Draugai ir draugės, jeigu jus norite dažinoti kas da

bar dedasi Rusijoj ir Lietuvoj, tai kiekvienas ateikite į 
šias prakalbas. Pradžia 7:30 v. vak. — KOMITETAS.

it

STAR & GARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET

— burl.esque —
MOLLIE WILLIAMS’ SHOW

Moralybes Išsivystimas
■f

Kad pažinti arba būti to žodžio prasmėje 
lybės išsivystymą, 
moralistu, reikia nuodugniai žinoti patį mota-

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

“N A U 1 T 17 XT c”
1739 So. Halsted Street Chicago, III.

Visi Na ii jien iečiai kovo 2 d bu-
kitę VVe&t Side Auditonume
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KORESPONDENCIJOS
rają lėberią partiją, 
geriausia.

Ji esanti
Gi socialistu pati i-

SPRINGFIELD, ILL.

Nedarbas. — Prakalbos.

Darbai anglies kasyklose la
bai sumažėjo. Tiesa, kai kur 
dirbama šiek-tie'k “vidutiniš
kai”, bet užtaigi daugely] šal
tų tedirba tik po vieną, dvi ar 
tris dienas į savaitę... Būriai 
darbininkų vaikšto ir klausinė
ja vienas kilo: “kas bus?”...

.Te, kas gi bus kad ne nei£- 
•vengiamasai darbininkų sve
čias — badas! Jau ir dabar 
žmonės, turintįs • didesnių šei
mynų, nebesumano kaip ver
ties. O kadh visai užsidarys 
maloningojo kapitalo šaftai — 
badauk sveikas! Taip, niekelio 
nevaržomas, kaipo “laisvas pi
lietis,” bastykis... o kada ir to 
nebepajiegsi — stipk! Aukso 
laikai, ar ne?

Vasario 9 dieną čia buvo su
rengtos prakalbos. Kalbėjo ži
nomas laisvamanių kalbėto 
jas, M. X. Mockus. Jo prakąl

tai šaukšte vandens butų ji

DATRIJOTIZMAS
* Padėdamas turi būt 

pasargos žodis 
I0WA STATE 

SAVINGS BANK
Kapitalas ir Perviršis - 

$120,000.00.
S. E. Cor. Fourth anų 

Jackson Sts.
SIOUX CITY, IA.

dar ir dabar tebeskamba musą 
Springfielde: vieni gėrisi! Moc 
kaus prakalbomis, kiti niekina 
“tą parmazoną.” Ivai kada gi 
Įima prisiklausyti tyliu “gyvą 
diskusijų“... Labiausia tečiaus 
nepatenkinti klebonijos gyven-

visokie darbininką, skriau
i (tas kalbėtojas, turbūt, 

'nenusimanė ka kalbas. Red) ir 
t f.

dymą darbininkų vienybės). Tai 
tapo atmesta. Tuomet minėtas 
delegatas demonslratyviškai ne
reiškė, kad jis, kaipo raštiniu^ 
kas, apleidžia savo vietą. Po to

dėl juodašimtiškų lapelių, ku-

tenkinti!
A. Čekanauskas.

IRANKFORT HEIGHTS,

šis ir tas
Kitokių darbu, r

ILL.

img-

lies kasyklą, čia kaipir 
Darbai iki šiol ėjo gerai, 
pastaruoju laiku truputį suma

nėrn.

Lietuvių Frankfort lleights'e 
ir West Frankfurte (tai kaipir 
miestelis) gana daug, 
kimo tarpe jų nėra, 
darbu šios kolonijos

bet suti- 
Viešuoju 
lietuviai

Pastaruoju laiku čia priviso 
ug visokio plauko plėšiką.

Pav., šiomis dienomis ta- 
žpultas vienas turtingas

bet pinigų plėšikai negavo.
Tame daugiausia kalta pati 

miestelio valdžia, kuri nesisten

Ekspliozija buvo jaučiama še
šių mylių atstume.C c

20* nuleista.
Sutaupykite 20% arba vieny penk

tą dalj pirmos pardavimo kainos bi- 
le kokio overkauto musų sankrovo
je apkainuoto po $25, $30, $35, arba 
$40. Kiekvienas kautas už šią kainą 
padarytas iš augštos rūšies materi
jos, pačios praktiškiausios stailės 

vyrams reikalaujantiems geriausios 
vertės už kiekvieną dolerį, kurį , jie 
įdeda į drapanas.

KIEKVIENO COLIO DRAPANŲ’SANKROVA

MADISON AND HALSTED STREETS

Savaite
Vasario
Pratuštinimo

ne jūsų proga 
pirkti musų 

puikiausius ov- 
erkautus, pir

miau parduoda- 
vėme po $ 15, $50, 
$55 ir $60, liktai

na taip žema, 
kad jums apsi

mokės pirkti vie
ną šių kaulų da
bai’ dargi jei jus 
turėtumėte lau
kti iki sekančio 
meto jį dėvėti.

ryti puikios ko
kybės viso vilno
no audimo popu
liarių stailių — 
’l’ u I o s yra 
pamušta per visą 
ant abiejų pusių 
susegama — wa- 
ist line mode
liai — dideli at
verčiami kalnie
čiai. palaikymui 
šiltai jūsų kaklą 
taip pat kaip ii* 
jūsų kūną. šie 
modeliai randasi 
populiarių spal
vų iš rudu, pilkų 
arba juodų. Vi
sos mieros tame 
skyriuje, bet ne 
visos mieros kie
kvienos slailės 

materijos. Pa
prastai pacituo
davome po $45, 
$5(1, $55 ir $60. 
overkautai. Va
saryje i’ralušti- 
nimo kaina 

37.50
ATDARA kas Ketvergo ir Sukatos vakarą ir Nedėlios rytą.

parengtų prakalbas. Agilaci-
įiariai platina Juose šmeidžiamą
L. L. Fondas, 'l ai tapo atidėta.

Mainose dirbęs.

CLINTON, ILI

Pasidarbavo.

l()l-la kuopa surengė prakal
bas. Kalbėjo 'l\ Dundulis, iš 
(’Jiicagos, Irma reikalingumas 
vienybės ir organizacijos.

kaipir visos socialistų prakal 
bos, bet radosi, “geras žmogus,’
kuris “pasidarbavo” įskųsda 
mas vielos policijai buk lai 
buvę anarchistinės prakalbos. 
Betgi lasai “gerus žmogus” nie
ko neatsiekė, lik pasirodė kuo

kada nors tie jų ragai turės mi

— Socialistas.

WEAVER, ILL.

Dar dėl tu atiku. * *

NaiijK'iią n r. 
spausdinta vardi aukojusių

Gerbiamie-

negalėjau paskelbti kartu vi
su aukojusią vardus. Trijų au-

Norvilienė, Vincas Toleikis ir 
Adolfas Shernauskas — visi 
aukojo po 50c.

WATERBURY CONN.

te rburio Lietuviu Progresyvią
Draugijų Sąryšio atstovu susi-
rinkimas. Pirmiau
Įvairios komisijos.

misija pranešė

$155.15.

I i Lietuviu Laisvės Fondą 35.00Ii CI . . .. . .. . .• dol. Komisija surengimui pra-
I kalbu P. Grigaičiui, pranešė,

! Paščius Amerikos lietuviu dar- 
bininkų suvažiavimo reikalu, c

pranešė, jogei ji pasiuntusi at
sišaukimą į “Naujienas”, “K6-

atsišaukimą. Man rodos, kad 
Waterburio darbininkai neuž
mirš lokį “Laisvės” pasielgimą...

Vėliau išrinkta komisija sti- 
laisymui projekto kas dėl to 
palies suvažiavimo ir rūpinimosi 
kad kuogreičiausia jį įvykinus.

Draugiją Sąryšis nutaria pa-

dinsis kaip viršui užvardyta.

reikalavimų
įmintą is LSS 31 kp. vieną 
bolševiku ”nž trustisą ir kad c

tu pasiųst pinigą” ir (b) kad Są
ryšis neliūstų kalbėli savą rcn-

J. Bagočius kalbėjo vasario 16

dabar Sąryšis žinos su kuo tu- 4 V

ris reikalą. Reikia pažymėli,

Buvo nutarta nurodyti tauti
ninką ir klerikalą negerus dar
bus. O kaip pasielgė tūli LSS. 
31 kuopos nariai? Po tais la-

J. Vabalas ir I. Kemėšis. Dabar 
lai 'nederamai misijai jie pa
naudojo Pirmo Rajono vardą-

las paslaramjam Sąryšio susi
rinkime dargi su pasidižiavimu

garbingą” darbą.
— Vargšas.

EAST CHICAGO, INI).

Iš LSS. 201 kp. veikimo.

čiai darbuojasi. Nė vienas sva
rbesnis reikalas nelieka neužtė- 
mytti. 'taip, ji paaukojo 5 dol. 
d. M. Duseikos bylos vedimui,

galios 5 dol. rusų socialistų 
dienraščiui “Novy M i r.”

Į kuopą įstojo daug naujų na 
rią, ypač pasalaruoju laiku. Tai 
geras ženklas, kad ir East Chi- 
cagos lietuviai pradeda supras
ti savos, darbininkiškos orga
nizacijos svarbą ir stoja į ją.

Vasario 16 d. kuopa surengė 
pramogą vakarą-deatrą. Žmo
nių buvo neperjaugiausia, ale 
visi ramiai užsilaikė ir atidžiai 
tėmijo lošimą. Beje, buvo ir 
deklamacijų, kurios taipjau iš-

Korespondentas.

EAST CHICAGO, INI).

Lietuviu karininkų vakaras.

Paliuosuolieji lietusiai kari
ninkai sairengč pasilinksmini

mo vakara-balių vasario 15 d. c c

kiti

ypač užbaigą. Ji aiškiai rodo 
kaip mažai musų žmonės tesi- 

pri-

na skirią “kokiam nors pirmei
vių fondui.” Labai gerai: žino

žadui ir rėmė juos savo atsilan
kymu. Šį kartą tečiaus jie ap
siriko. Šiakite kaip rengėjai 
“išpildė” duotą visuomenei pri
sižadėję mą. Vasario 17 l'ieną 
jie laikė savo susirinkimą, ku
riami' baliaus komisija jokios

Žinoma, ir 25 dol. juk pinigas, 
ituolabiau jeigu jie apverčiama 
viešiems reikalams. Matoma, 
šituo vaduodamas! vienas bu
vęs karininkas duoda įnešimą

mo Fondui, .lis labai apsivylė. 
Kili jo draugai jam pasakė, kad 
skirti tuos pinigus kokiam nors 
fondui neapsimoka. Girdi, ve- 
ly patrauksime į Ilammondą, 
III., ir ten paauliavosime... Taip 
ir nutarta — “prauliavoti” li-

šaunu, šaunu, — nėra kas 
besakyti. Tik kajp turės pa
žiūrėti žmonės, kurie rėmė bu
vusį vakarą, tikėdamies, Įcad 

rengėjai pasielgi taip, kaip bū-

klauskite

Sawyer Biscuit

Jus norite*soda erackers kurie yra 
sausi ir trupus,
— ir taip pasiliks neatsimainę;
— jus norite skanių 'ir maistingų 

gerumų,
— ir jus galite gauti šias visas ypa

tybes iš Crispo Soda Crackers;
— pas visus krautuvninkus kur geri

crackers yra parduodama.
Pirkite tuo vardu

Company
New York

Teipgi Crispo Crackers, biskclai, pinigučiai 
guodies, tidbils, švarumo — padaryti teisingai, 
iškepti teisingai, sudėti teisingai, pasaulio pa
vyzdingoje keptuvėje.
Jeigu krautuvninkas negali jums jų duot), at
siųskite mums jo vai’dą, arba telefonuokite llay 
market 5160.

vo prižadėję? Žinau jauną mer
gelę, kuri kiek galėdama rėmė 
lą vakarą pardavinėdama įžan
gos bilietus ir šiaip garsinda
ma. Ji dabar labiausia nepa
tenkinta tokiuo rengėjų pasiel
gimu. Tokių bus ir daugiau.

—Kareivis.

TILDEN, ILL. 
šis ir tas.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Weatern 15 
3514-16 W. I2th at., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

£»OIA1N 
RKISH. 
th * r
(M WITH SALIOJ W 
12

Praneši= 
mas!

Paranki rengimui tea
trams ir baliams liuosa 
sekančiose dienose: Su- 
batoje, Kovo 8-tą, Sub. 
Kovo 15-tą, Subaloje, Ba
landžio 5-tą, Nedėlioję, 
Balandžio G-tą. Ir Gegu
žio 17-tą ir 18-tą ir t. t.

M. MeldaŽio svetainė
2242 W. 23rd PI.

Skaitant lietuvių laikraščius 
matosi žinią kone iš kiekvienos 
lietuvių kolonijos. Bet iš Til- 
deno niekuomet nieko nepama
tysi. Vis dėlto, lietuvių čia ran
dasi, rodos, apie pora tuzinų.

Tai yra todėl, kad vicltos lie
tuviai nič nieku neužsiima. Vie- 
tintėlė jų pramoga -—■ bačkutė. 
Prie, jos daugelis susirenka ir 
skodavoja: kada ir vėl reikės 
susirinkti...

Pastaruoju laiku tečiaus du ' .....
drąugai — d. Mačius ir d. Ja- 
sinskas — sumanė sutverti čia 
SLA. kuopą. Ragučio mylėto
jai ir lulos kūmulės tečiaus la
bai (pasipriešino. Girdįl, “ta 
draugystė” ir šiokia ir tokia — 
nereikia prie jos rašylties. To 
neveizint pasisekė sutverti kuo
pą iš 11 narių. Garbė tiems, 
kur nejiaisė tų negudrių prasi
manymų. Tatai ir tildeniečiai 
dabar turės nors vieną draugi
ją

Dar vienas negeras dalykas. 
Tūli tildeniečiai, ypač taip va
dinamieji “senberniai,” labai 
netvarkųs. Kartais net veidai 
rausta klausanties “prieteliškų 
pašnekų.” Ir taip ‘delikaitniai” 
šnekama dargi prie moterų. 
Vyrai, truputį mandagumo!

— Ten Buvęs.

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 We8t 22nd Street
Tek Lavvndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tek Rockwell 1681.

SUSIVIENIJIMASLIETUVIU
ĮSTEIGTAS AMERIKOJE ’1S36 METAIS

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

kus ir kulturiškus reikalus.

Kapitalas i Sausio, 1917, $145.090 
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 į sakaitę.

ĮMONIŲ apšvietai 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 apdraudos, pašalpos ir kultūros 
organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesniu informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, Šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
.307 WEST 30TH STREET. NEW YORK CITY*

lietuviškus “bolševikus” už ar-
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Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujieny Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

Chicagoje — per nešiotojus
Viena kopija ........................... 02
Savaitei ..............................  12
Mėnesiui ..............................  50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metms.................
Pusei meto .......
Trims mėnesiams
Dvienymėnesiam 
Vienam mėnesiui

$6.00
3.50
1.85
1.45

. 75

15.60
3.00
1.65
1.25

>. 65
Pinigus reikia siųst Pačio Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Apie Seattle 
streiką.

Apie ItHrtik pasibaigusį 
Seattle, fWash., visuotiną 
darbininkų streiką, Centra- 
linės Darbininkų Tarybos 
komiteto pirmininkas B. F. 
Naumann rašo:

“Streikas tęsėsi septynias 
dienas. Streikavo viso 60 
tūkstančių darbininkų, ir 
neatsitiko dagi nė mažiau
sių muštynių. O tai nuo
pelnas pačių organizuotųjų 
darbininkų, kurie žino, kaip 
jie turi elgties. Be to, dar
bininkai turėjo paskyrę nuo 
savą policiją, kuri visur va
dovavosi sveiku protu.

“Suirutę streike padarė 
ne kas kitas, kaip tik vietos 
mayoro (Ole Hansono) įsi
maišymas. Mayoras davė 
keletą prižadėjimų, bet ne 
vieno jų neišpildė. Jis atvy
ko streiko komiteto posė- 
din ir prižadėjo, kad jeigu 
komitetas Įeisiąs šviesos ir 
vandens departamentams 
veikti, jis nebandysiąs var
toti jokių priemonių, kad 
paleidus gatvekarius bėgio
ti. Streiko komitetas suti
ko, bet mayoras savo priža
dėjimą sulaužė, nedavęs nė 
jokio pasiaiškinimo.

“Mayoras reikalavo, kad 
pėtnyčioj nuo pietų streikas 
butų atšauktas, o jei ne, tai 
jis paskelbsiąs karės padėji
mą. Streikas nebuvo at
šauktas, ir mayoras karės 
padėjimo neapskelbė. Bet 
jis vėl užreiškė, kad jeigu 
streikas nebusiąs atšauktas 
subatos rytą, jis paskelbsiąs 
karės padėjimą. Streikas 
nė subatos rytą nebuvo at
šauktas, nė mayoras karės 
padėjimo neapskelbė.

“Šiuo streiku mes padarė
me tai, ko Amerikos Darbo 
Federacija niekados dar 
nėra padarius. Mes suren
gėme visuotiną streiką. Ir 
mes tikime, kad iš šio strei
ko kils vienas garsiausiųjų 
darbininkų judėjimų, kokį 
kada-nors pasaulis yra regė
jęs. Šis streikas būtent pa
rodė, kad Amerikos Darbo 
Federacija turi padaryt dar 
geroką žingsnį priekyn, o 
kai dėl aidoblistų, jie taip 
toli nužengė, kad jie turės 
truputį susilaikyti. Ameri, 
kos Darbo Federacija turės 
būt perorganizuota, ir kada 
tatai bus daroiha, Seattle 
galės jai ne maža padėti.”

Po septynių diėijų kovos 
streikas betgi buvo atšauk
tas. Prieš ginkluotą spėką 
jis negalėjo ilgiau laikyties. 
Bet jis ištiesų buvo naudin
gas darbininkams pamokini-

mas ir geras pavyzdys, pa- botai “rengiasi.” Vieni organi- 
rodąs, ką gali atsiekti dar- zuoja stiprią kariuomenę, o an
tininkai, jeigu jie butų vi-Į^ri stengiasi 
sur tvirtai susiorganizavę.

Kazokų bilius 
legislaturoje.

Illinois valstijos legisla- 
turos komisija jau ėmėsi 
svarstyti įneštąjį įstatymų 
sumanymą, sulyg kurio tu
rėti; būt įvesta šioj valsti
joj kazokai arba konstable- 
riai.

Prieš šitą kazokų organi
zuotieji darbininkai aštriai 

i protestuoja ir praeitą sei’e- 
dą jų organizacijų vadai už
reiškė legislaturos komisi

jai, kad jie darys visa, idant | 
šitas kazokijos projektas 
neliktų įstatymu.

Suvienytųjų Amerikos 
Valstijų Darbininkų organi
zacijos vice-prezidentas J. 

P. Lewis, kuris gerai pažįs
ta kazokų veikimą Pennsyl- 
vanijoj streikų atsitikimais, 
pasakė legislaturos komis!-1 
jai, jog jis pats savo akimis | 
matęs, kaip streiko metu 
Homewoode, Pa. raitų kazo
kų būrys lakstė gatvėmis, 
.trypdami nekaltas moteris 
ir vaikus ir užmušdami še- 
šioliką vyrų.

Ta kazokija, tai niekas 
daugiau, kaip ginkluota spė
ka teikiama kapitalistams 
kovoti su nepasitenkinu
siais darbininkais. Ji yra 
organizacija darbininkų 
streikams laužyti. Ir kasy
klų Darbininkų unijos vice
prezidentas tur-but ne iš 
piršto išlaužė priekaištą, 
kad projektas įvesti kazo- 
kiją kaip ^linois valstijoj 
taip ir kitur esąs Rockefel- 
lerio Fondo finansuojamas.

True translation filed with the post- 
niaslcr at Chicago, III., Feb. 28, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Melagių 
“Informacijos.”
..Klerikalu pasiuntinys Euro
poj, K. Pakštas, šitaip infor
muoja Amerikos lietuvius per 
klerikalų “Informacijų Biurą’’ 
Washingtone:

“Kapsukas jau Vilniuje ir 
organizuoja bolševikišką šta
bą. Ariimiaitsiu Kapsuko pa- 
gelbininku yra Aidukevičius, 
jras kurį yra sąrašas Lietu
vos inteligentų, išplauti pas
kirtų. Papiovimui paskirti 
katalikų, krikščionių demo
kratų, pažangiečių, sanlarie- 
čių ir dešinesnių socialistų

ir kur klerikalų pasiuntiniai 
Šveicarijoj visa tai žino? Iš po
no Gabrio “spaudos biuro,’’ iš 
kunigo Ališausko, ar kilų jų sė
brų? Ar “artimiausias Kapsu
ko pagelliininkas,” Aiduikevi- 
čius, rodė jiems savo sąrašą, 
kas Lietuvos inteligentų —“ka
talikų, demokratų, pažangie
čių, santariečių ir dešinesnių

Ir šitokiais šlykščiais prasi
manymais jie “informuoja vi
suomenę” !

“Aukso kasyklos.” — Atlan
tic Cityj pasimirė tūlas James 
Flaherty ir paliko turto verčios 
daugiau kaip milioną dolerių. 
O jis buvo tik policijos leileiian 
tas Pliiladelphijojc iv gaudavo 
algos mėnesyj — na, kiek pp- 
licistas gauna algos mėnesyj? 
Bql mat kas žino kaip, tas ir 
policijoj rauda aukso kasyklas 
ir milionierium patampa.

"Prisirengimas^” r— Ameri
kos liell’uvių tautininkai iš vie-

susiorganizuoti 
sau dar stipresnę. Eina “pri
sirengimo” lenktynės.

Dangus niaukiasi. 'Truks dip
lomatiniai “'Tarybų” santykiai 
ir susimaišys dangus su žeme, 
kada tautininkų armijos susi
grums su klerikalų armijomis.

— PiŠ-pdš, plš!

True translation filed with the post- 
niaster nt Chicago, III., Feb. 28, 1919 
as rcųuircd by the act of Oct. (i, 1917

Tautų Lygos kon
stitucija.
P. Grigaitis.

VVilsonas perskaitė taikos kon
ferencijos posėdyje Tautų Ly
gos konstitucijos projektą, ku
rį pifrengė, speciale ^komisija.

Tasai projektas Nusideda JŠ 
26 straipsnių. Jų turinys, ap
lama is brūkšniais, yra seka
mas:

Tanių (Lyga veikia pcir tris 
įstaigas: valstybių delegatų su-)

generalį sdk rėja rialą. Delega
tu susirinkimai susideda iš at
stovų valstybių, įstojusių į Ly
ga, ne dailgiaus kaip po tris at
stovus nuo kiekvienos; susirin
kimuose tečiaus kiekviena val
stybė turi tiktai vienų balsų. 
Pildomoji tarybą susideda iš

Britanijbs, Francuos, Italijos 
ir Japonijos, ir atstovų ketu
rių kilų valstybių, Lygos narių; 
tas keturias valstybes, kurių 
atstovai įeis į pildomąją tary
bą, nuskirs delegatą susirinki
mas. Generalis sekretariatas 

susideda iš generalio sekreto^ 
riaus, kurį paskiria pildomoji

kių pa geibi ninku štabo, ku
riuos paskiria generalis sekre
torius ir pa tvirtina pildomojli 
taryba. Generalio sekretariato 
buvimo viela skaitosi Tautų 
Lygos buveine.

Pildomoji taryba, be to, tu
ri pagaminti pieną įsteigimui 
nuolatinio tarptautinio teismo 
prie Tautų Lygos ir gali skirti 
visokias’ tyrinėjimo komisijas. 
Įvykinimui pieno apie ginklavi
mosi sumažinimą, prie Tautų

komisija, kuri davinės jai pa
tarimus šituo klausimu.

Tautų Lygos nariais skaitosi 
visos valstybės, kurios pasirašo 
posutarlLim apie Lygos įsteigi
mą. Nauji nariai bus priima
mi dviem (trečdaliais balsų de
legatų susirinkimo. Bet į Tau-

ilai tokios savarankės valstybės, ✓
kurios duos parankamų užtik
rinimų, kad jos nuoširdžiai 
laikysis tarptautinių sutarčių 
ir išpildys Lygos pa tvarkymus 
apie kariuomenes ir laivynus ir 
ginklavimąsi.

Svarbiausi Tautų Lygos už
daviniai yra: saugoti larplauti-

tautų likimu, ir prižiūrėt tarp
tautines sutartis.

Pirmamjani reikalui konsti
tucijos projektas pašvenčia

sai nustato, kad Lygos nariai, 
•tarpa kurių kįla nesutikimų, 

neišrišamų paprastomis diplo
matijos priemonėmis, neturi 
teises pradėt karę su kils kitu, 
nepavedę savo ginčo trečiųjų 
teismo arba pildomosios tary
bos ištyrimui ir nuosprendžiui, 
ir ne ankščiaus kaip už trijų 
menesių po to nuosprendžio 
padarymo; bet ir tuomet yra 
uždraudžiama skelbti karę lai 
valstybei, kuri priima n u o-

Jeigu kuri, priklausanti Ly
nos /puses, Amerikos lietuvių gai, valstybė savavališkai prade- 
klerikalai iš antros pusės sku-tų karį,'tai visos kitos valMy-

bes, Lygos nariai arba ne, biri 
pertraukti su ja pirklybinius ir 
finansinius ryšius ir uždrausti 
savo šalių žmonėms turėti bent 
kokių susižinojimų su jos žmo
nėmis. Pildomoji taryba to
kiame atsilikime privalo nusta
tyti, kiek kariškų jiegų turi 
duoti kiekvienas Lygos narys 
apgynimui Lygos sutarčių.

Jeigu viena susiginčijusiųjų, 
pusių, arba abidvi, nėra Lygos) 
narys, lai Lyga pakviečia tų 
valstybę (arba abidvi) priimti 
ant savęs Lygos nario pareigas 
kilusiojo ginčo išrišimui, t. y. 
ji esti pastatoma po Lygos tai
syklėmis, ir ant jos puola visos 
pasekmės jų nepildymo. Jei- 

jgu pakviestoji valstybė atsisako 
priimti Lygos nariui pareigas, 
lai su ja apsieinama, kaip su 
Lygos nariu, sulaužysiu Lygos 
sutartis. Jeigu abi svetimos 
Lygai valstybės atsisako pri

imti Lygos narių pareigas, tai 
pildomoji taryba pasielgia, ar
ba pataria Lygai pasielgi, taip, 
kaip ji atranda geriausia taikos 
apsaugojimui.

Karių išvengimui konstituci
jos projdkla.% be to, nurodo, 
kad valstybės turi Sumažinti 
savo ginklavimąsi taip toli, 
kaip Įniktai leidžia kiekvienos 
jų saugumas ir bendro tarptau
tinių sutarčių gynimo reikalas. 
Jisai pasmerkia privatinį gink
lų gaminimų ir reikalauja, kad 
pildomoji taryba atrasti ų būdų

gai priklausančiosios valstybes 
pasižada neslėpti nuo viena ki
los stovio apsiginklavimo ir tų 
industrijų, kurios gali būti pa
vartotos kares tikslams.

Antras pamatinis Lygos už- 
davinys — rūpinimąsi atsiliku- 
siioniis šalimis, kurios piirma 
priklausė didžiomsioms valsty
bėms ,bet dabartinės karės pa
sekmėje neteko jų “globos.” 

šilų šalių likimo sutvarky
mui Lygos konstitucija priima

I vadinamąją “įgaliotinių siste
mą” (mandalory system). At- 

| silikusias šalis — buvusias pa
vergime tautos ir kolonijas — 
valdys valstybės, veikdamos 
kaipo Lygos įgaliotiniai. Kov- 
kiai valstybei įteks kuri tų ša
lių, apie tai turi nuspręsti Ly
ga, atsižvelgdama į valstybės 
komĮiellenlišiuimą, turtingumo 
laipsnį ir geografinį padėjimą.

'Tarpe ‘globojamųjų” šalitd 
skiriama tokios, kurios jau yra 
beveik pakankamai pribrendu
sios prie savarankiško tvarky
mosi, ir tokios, kurios dar ne
sugeba pačios save valdyti. Pir
mosios rųšies šalimis Lyga pas
kiria “globėjus,’’ skaitydamasi 
SV jų gyventojų norais. Jos es
ti po “globėjų” pricžfiura įtik
tai doliai, koliai jos nesubręsta 
liek, kad galėtų patapti visai 
nepriklausomos. Lygos įgalio
tinis tokioms šalims, iki jos nc- 
palampa Suvaranken^is, pade
da savo patarimais ir pagelba.

šalįs, kiiiros dar yra labai at
silikusios, yra ia|iduodamos į 

to arba kito Lygos nario val
džią; jų globėjai atsako už visą 
jų administraciją, bdt privijo 
v a 1 d y ii i jas, už tikrindamos 
joms aplamas kultūringo gyve
nimo srlygas (sąžinės laisvė, 
vergijoj uždraudimas ir tt).

Pagalios, tokios atsilikusios 
šalįs, kuriose ačių jų tolumui 
nuo civilizacijos centrų, jų ma
žumui arba gyventojų neskait- 
Tingumui, negali buti įsteigta 
atskira valdžia, privalo būti 
valdomos Lygos įgaliotų vals
tybių taip, kaip kad jos butų tų 
valstybių dalimis.

Valstybės, kurių “globai’^pa- 
vesta viena arba kelios šalįs, tu
ri kasmet išduoti Lygai rapor
tą apie tas šalis.

Trečias Lygos uždavinys yra 
kontroliuoti tarp tautines sutar
tis.

i Pagal Lygos fcon>dita($^ | kintaM, skerdimu darbininkų ir 
valstybės, priklausančios Ly-
Kai, tari užredistruot ge- Į dotomis bultosio® gvardijos. 
nearlj sekretorių kiekvieną1*™- 
tartį, kurią jos padaro su viena 
kita; ir kaip galint greičiaus 

jisai turi paskelbti jas. Tarp
tautinė sutartis, kuri nėra užre
gistruota Lygos sekretoriate, 
neturi vertės.

Visos ankščiau padarytos va-1 
Islybių sutartįs, kurios priešta
rauja Lygos konstitucijoje iš
dėstytoms sąlygoms, skaitosi 
panaikintomis, ir valstybes pa
sižada ateityje nedaryti dau-l 
ginus llokių sutarčių.

Pagalios, vienas konstituci
jos straipsnis, sako, kad Lygo
je esančiosios valstybės turi 
rupinties, idant jose ir tose Ša
lyse, su kuriomis jos veda biz
nį, butų už tikrinta teisingos ir 
žmoniškos sąlygos darbinin
kams; tuo įtiksiu prie Lygos įs
teigiama nuolatinis darbo biu
ras.

slopinimo primonėmis, paniiu-

Sandburg nurodo, kad Suomi
jos darbininkai turėjo nuosavai 
apie 800 darbininkų namų ir 
liaudies namų, kurie visi tapo 
paversti į muštrinamųsias ir ar
senalus Su viršum 27,000 žmo 
nių buvo laikoma belaisvių sto
vyklose, 10,000 išnovyta masi
niais žudymais; 12,000 numarin 
ta badu, viena kolonija iš 10,000 
išvaryta Rusijon, o kiti tūkstan
čiai ištremta kitur. Visi dar
bininkų ir socialistų laikraščiai 
uždrausti ir cenzūra yra aštri.

Kodėl Pail 
išbaltosios suėrui 

turi imti 
jKrC/ Nuxated 

Iron

Pailsusios,
suėrusios moters

Tai Itoks yra tos Lygos kon
stitucijos turinys. Kitame strai
psnyje aš padarysiu kritiškų 
jos peržvalgų.

True translation Tikri nvith the post- 
master at Chicago, III., Feb. 28, 1919 
as rcąulred by the act of Oct. 6,1917

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas.

AUSTRIJA.

Vieima Arbeiter Zeitung, siekia 
pasibaisetinti greitumu didč- 

' ja; sunkenybės parūpinti dar
bą padidėjo dėl nedarytos me
džiagos stokos daugelyje pra
monių. Mėtalo dirbėjai, mato
mai, labiausiai nukenčia, tarp 
kurių bedarbių skaitlius, pagal 
Vienna Arbeiter Zeiung, siekia 
18,(XX) vienoje Viennoje. Tarp 
medžio dirbėjų yra 3,500 be
darbių; audėjų 1,300; transporto 
idari»ininkų, 1,500 
pramonėj, 1,600; ir 
2,000.

cheminej
kepėjų

(Žinios International
News Service).

ŠVEDIJA.

Labor

Gelžkeliu darbininkai laimėjo 
' 8 valandų dieną.

Sfockholm.— Streikus Šve
dijos gclžkdių darbininkų, ku
ris prasidėjo pirmą sausio sa
vaitę, pasibaigė sti'aikininkų lai
mėjimu. Aštuonių valandų die
na lapo įvesta visose gdžkelių 
dirbtuvėse! ir ant visų valsty
bės valdonių gdžkelių.

KANADA

Vanceuver. B. C. — Kad už
darinėjimas svetainių sooialstų 
susirinkimams policijos įsaku 

nėra dalykas randamas vien 
Suv. Valstijų miestuose, tai ma
tyt iš to, kad Britinėj Kolumbi
joj taipgi daroma visokis spau
dimas ant svetainių savininkų, 
kad jie neišduotų savo įstaigų 

Socialistų Partijai ar Fedcruo- 
tai Darbo Partijai.

Taigi Vancouvero darbinin
kai, būdami šitaip spaudžiami 
balsuoja daliar klausimą išėji
mo į visuotiną straiką žodžio 
laisves palaikymui.

Jųn galite pažinti mote
rį ku užtektinai geležies 

josios kraujuje •— puikios 
sveikos rožavais skruostais 

moterjs, pilnos gyvumo, ener
gijos ir žavėjimo -- kuomet ios 

kurioms stoka geležies, tankiai 
yra kreivos, nervuotos, silpnos, 

suerzinančios, suvargę sutvėrimai, 
kuriu niekas nenori turėti arti.

Aiškindamas kodėl nuvargusios, 
išbalusios, suirusios moters turi im- 
po truputi Nuxated Iron, Dr. .lamės 
Francis Sullivan, buvęs gydytojas 
Bellevuc Ligonbučio. (Išlaukinio 
Dept.). New York ir Westchester 
Pavieto Ligonbučio, sako: “Geležis 
absoliutiškai yra reikalinga pagel
bėti kraujui permainyti maistų į 
gyvuojančius audinius. Be gele
žies nežiūrint kiek >jys valgysite, 
jūsų maistas daugiausiai pereis per 
jūsų kūnų, nepalikęs jums nieko 
gero. Jus negausite nuo to stipru
mo, ir kaipo pasekmė jus tapsite 
silpnu, išbalusiu ir išromysite ser
gąs, jūsų nervai bus nusilpę ir jū
sų visa systema bus bejiegė, ir dau
gelyje atsitikimų, protiškai, kūniš
kai ir nerviškai sukritusią.

<‘Nuxated Iron moksliškai ir pla
čiai įvestas sutaisymas iš organiš
kos geležies, ir kitų tonikos sutai- 
Symų sustiprina kraują ir sutveria 
naujas kraujo’ diles, todėl sustipri
nimui nervų, atstatymui nusilpnė- 
jusių audinių ir pagelbėjimui at
naujinti energiją ir pakantrumą 

systemos, ar ligonis butų jaunas ar 
senas.

“Del stokuojančio kraujo mote
rų kurios butų stipresnes yr dau
giau energiškesnės, su pastoviais 
nervais ir skaisčiais veidais. Nuxa- 
ted Iron yra mano nuomonė pats 
verčiausias sutaisymas, kuri kiek
vienas gydytojas gali rekomenduo
ti.”

Parduodama pas visus gerus ap_ 
tickorius. Užtikrinta visai užganė
dinančios pasekmės arba gražina
mi pinigai. Dar Health Laborato- 
ria, Delroit, Mieli.

NORVEGIJA. ANGLIJA.
Darbininkai sutinka veikti 

bendrai.

Kristiania. — Ačiū eilei kon
ferencijų. kurias laikė bendrai 
Norvegijms am^ti>4lų (unijų ir 
socialistų Partijos atstovai, tū
lio priimtas bendras veikimo 
programas atsilaikymui prieš 
dabartinį padėjimą Norvegijoj. 
Abi organizacijos sukiko atkak
ti liti visus pašaukos amžiaus 
vyrus organizuoties į kareivių 
Tarybas, kurių svarbiausiu tiks
lu bus ncdaleisti ant tolinus ka
riuomenės viršininkams panau
doti kareivių prieš darbi ninku 
klesą. Jie tolinus sutiko, jei 
griežtesnis žingsnis kartais bu
tų reikalingas, suorganizuoti 
darbininkų tarybą kareivių ta
rybų pastangoms paremti A- 
matinė unija ir politinis spar
nas šilo naujo sąryšio sutinka 
reikalauti bendrai visuomeni- 
nimo imimonių, bankinės siste
mos ir pirklysičs; panaikinimo 
utilitarizmo ir pavertimo kares 
įs'taigų į pramones įstaigas; įve
dimo lygios balsavimo teises 
vyrams ir moterims senesniems 
kaip 21 mėtų amžiaus; priėmi
mo 8 valandų dienos; ir teisin
go žemes klausimo išrišimo.

Masinis susirinkimas protestuo- 
I ja prieš įsiveržimą

Rusijon.

i Londonas. — Kaipo protes
tas prieš talkininkų įsiveržimų 
į Rusiją buvo daroma didelė 
demonstracija. Albert Hali sve- 

Į tainėje — Anglijos Madisono 
plečiaus Darže — vas. 15 dieną 
susirinkimą surengė pildomasis 
Anglijos Socialistų Partijos 
Komitetas. Buvo reikalaujama 
kad kareivi jos butų ištrauktos 
iš Rusijos.

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čią?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar farmą? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURIN6 
DISTRIGT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drovw 6310 
Chicago, III.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po piety* vakarais seredo- 
mis ir subatoinis nuo 6 iki 8 vai.

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison it. 
Saite 600—612 

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

Naujieny Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.

Kazimieras Gugis

Vetia visokias reikalus, kaip kriminališkuose 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:
3133 S. Maltieti St.

Ant trečių lubų
Tel. T)rover 1310

Miesto Ofisas:
IŽ7 N. OenborN St.

11ll-ll Buity Btdg.
Tcl. Central 4411

Liberty Bondsus 
dalj išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už casb 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, aras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Bert ratu H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie pcrkčliiuą savo teisių 

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

10 So. LaSalle Street
Telephone Frauklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St 
Telephone Central 6390 

Vakarai) 
2911 W. 22nd Street 

Telephone Central 6990
>1 !■ W

Minykų 
Kunigų 
Darbai

Tik-ką

SUOMIJA.

Suomių junkeriai muštrus daro 
darbininkų svetainėse.

Washington, D. C
sugrįžusių iš šiaurines Europos 
News paper Enterprise draugi
jos korespondentas Carl Sand
burg su paveikslais ir dokumen
tais, kurie nebuvo garsinti Ilg
šiai, sako, kad Suomijoje dar
bininkų svetainės, pastatytos 
bendromis daririeČių kaimiečių 
ir socialistų pastangomis, tapo 
paverstos į vietas kareiviams 
mokinti ir kad darbininkų jude 
jimas Suomijoje beveik ttnti-

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Uetuvie Gydytojai ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė 

e AvcJ Roseland, III.

Ofisus 10900 So. Michigan Avė. 
Rezidencija 10731 S. Michigan

< Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidencijai 

ir of 
Vai.: t 

2

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.
Iman 34t> 
i 11 d. “NAUJIENOS”

1739 So. Halsted St.
Chicago, UI.

Dr. M. T. STRIKOL
Lietuvis

Gydytojas ir Chirurgas 
1757 W. 47 st. Chicago, Ui.

Ofiso Tel. BouĮevžąd 160

Paminėkite Naujienų 5 metų 
sukaktuves kovo 2 d. atsilanky
dami į W«®t Side Auditorium.
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ka” Girių Dvasios PROGRAMAS
Veikalas Gyrių 

J.

Vieno veiksmo su dainomis
Lietuvių Moterų Progres. Susiv. 25 kuopa

Rengia jvulrų KONCERTĄ IR BALIŲ

NEDALIOJ KOVO (MARCH) 2 D., 1919
K. of P. SVETAINĖJE

11037 Michigan Avė., Roseland, III.

Svetainė atsidarys 5 vai. Programas prasidės 6:30 v.v. 
Inžanga 50c ir 35c y patai

Veikale Gyrių Dvasios įeina lošimas, tris solo, sik« 
sietas ir šokiai. I.ošini:) mokina M. Dundulienė; dai
nas P. Sarpalius.

Dievės:
J

G.

Dvasios 
Sadulicnė, 
Dirmantienė, 
Petronienė, 
Janusonienė, 
Marcinkevičienė, 
Grybienė, 
Kačinskienė.

6.
7.
8.
9.

10.

SILPNAS SKILVYS.
Yra priežastimi galvos skau

dėjimo, pametimo apetito ir 
kaikada uždegimo aklosios žar
nos. Apart to iš priežasties ge
nu nevirškinančių maisto vi
durių užsinuodija kraujas, ku
ris giil išaukti įvairias ligas.

Visi žino, kad vietoj to, jog 
m^sirupinti pataisymu skilvio 

ir duoti įsigalėti įvairioms li
goms. reikia prieš einant gulti 
paimti tris saldainius Partolos, 
kurie per naktį įialiuosuoja vi
durius ir išvįalo kraują. Ant 
rytojaus atsikelia sveikais ir at
naujintais žmonėmis.

Saldainiai Partolos labai ska
nus malonus ir rinka kaip vy
rams, taip moterims ir mergi
noms. Suprantama vaikams 

reikia duoti 1 saldainį, suaugu
siems.

Partola veikia gerai. Ji regu
liuoja maisto virškinimą, išva
lo kraują, prašalina galvos vi
są skaudėjimą, ir sugrąžina pa
mestą apetitą. Ji rekomenduo
jama ir parsiduoda dėžulėmis, 
kurios kainuoja 1 dol., t> dėžu
lės už 5 dolerius.

Partola yra apdovanota au
ksiniais nunlaliais ir pagyrimo 
laiškais šešiose visapasaulinėse 
parodose. (UI)

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue,

New York N. Y. Dept. L. 1

CHICAGOS
ŽINIOS::

BANDITAI NUSIVEŽĖ 
KASININKĄ IR PAĖMĖ 

IŠ JO $500.

A. 1). Woodruff’ą, kasiihin- 
ką O. D. Bicliardson anglies 
kompanijos du banditai ties EI 
ston Avė. ir Sloan gt. vakar tlio- 
įaus po pietų prisivertė sėslti 
lutomobiliim ir važiuoti su 
jais. Jį nuvežė iki 19 ir Loo- 
miš gi. ir, atėmę iš jo $250 pi
nigais ir tiek pat čekiais, išme
tė jį iš automobiliaus ir nuva
žiavo sau. W(M)druff pasako
jo policijai, kad vienas vagių, 

atkišęs 
šoferio

kuris laikė revolverį 
jam prie kaktos, buvo 
uniformoj.

BECHICAGO GAL BUS 
ALAUS APIE GEGUŽIO E

Jei prezidentas Wilsonas ne- 
nuinis drtlusiugs draudžiančios 
daryti alų, lai Chicagos alaus

pirma dienų.

bravorininkų draugijos pirmi-

tai smuklių bus priverstos už- 
(sidųn;ti U. }i$r.
! pe>s pirtims, nes verstis vienaPaminėkite Naujienų 5 metų 

sukaktuves kovo 2 d. atsilanky- degtine ir kitais aštresniais ge
dami į West Side Auditorium, rimais negalės.

i MOTINOS!
Mes žinome kad jus suprantate jog duona.gera duona y- 

ra reikalingiausia dalis kiekvieno valgio.
šita duona yra skanesnė ir gardesnė ir sveikata jūsų šei

mynos bus daug geresne, užtai, kad šios duonos daugiau su
valgys. Duonos valgytojai visados turės gerus vidurius ir ge
riausių &veigfttų.

Klauskite jūsų grosernėse

BUTTEk-NOI BfiERD
šimtai ir tūkstančiai valgo jų su kiekvienų valgiu ir myli 

jų. Yra užganėdinanti ir gimdo apetitų dėl (langelio kitų. 
Nusipirkite ir vartokite liuosai. Jūsų kūdikiai mylės jų. la- 
mista pamylėsi teipgi. Jusu vyras atras skoni, kuris patrau
ks jj. •’ •

Kiekviena grosernė užlaiko Bl I TEB-NU I BllEADT 
Klauskite savo grosernės.

BUTTER-NUT B RE A D
Padaryta švariausioje keptuvėje Valstijoje.

SCHULZE BAKING COMPANY
VAIKIUKU IR MERGAIČIŲ DOMAI! Klauskite savo 
groserninko dėl platesnių žinių kaip jus galite už
dirbti Š50.00 arba vienų iš šimto mažesnių sumų liuo- 
saine savo laike. Lengvas, smagus darbas. Jeigu at
sitiktu surinkti po lygių dalį, kiekvienam, kuriam 
skilimą dovana, suma dovanos bus duodama kiek
vienam iš konleslų, kurie surinko po lygiai. Pasisku
binkite ir pamatykite jūsų groserninkų šiandien— 
kuo griūčiai! Ino geriau, šis kon testas užsibaigs Ge
gužio 1-nių.

Prakalba ...................................... M. Dundulienė
Monologas .............................................A. Bertuliuke
Duetas (Kregždelė), A. Žemaičiutė ir S. Staniuliutė

Instrumentai Trio (selected) Flute violin ir pianas 
atliks P. V. Sarpalius, K. Sarpalius ir O Paculat 

Duetas ......................................... Sesers Bertuliukės
° , .......................... ,.........  Drauge N. StilsonienėDuetas ............ Stella Staniuliutė ir Briedukas 

Instrumentai 'Ino, gifare, mandolin and violin
Bobort and Dirk Vander Wal

Duetas (Plaukė sau laivelis
A. Žernaičiutė ir Salomė Staniuliutė

Fm/A parkorollc....................... Kari Sarpalius
LMPS. 2.> kp. Moterų Choras, vad. P. Sarpaliui

Muzika Sarpaliaus

11.
12.
Programui paNibaigus šokiai. ____ „

Maloniai kviečia visus atsilankyti LMPS 25 kp.

PAVOGTAS ,AUTOMOBILIUS 
ĮVAŽIAVO PER LANGĄ 

SANKROVON.

Kažkas ėmė ir nuvažiavo .1. 
II. Winterbothan)o auiomobi- 
liuini nuo jo namų 671 Rush g.

Parodo
Parodo
Parodo

mi Foresto Pralllo mastinių dai [J 
ktų sankrovon 4555 Broadvvay.
Vakar rytnlclyj namsargis a't- 1 
rado išmuštą langą ir automo
bilių.

Lilijana Montvidienė I
Laidojimas bus suimtoj, 

kovo 1, kaip 2 vai. po pie
tų iš namų 2117 Washing- 
ton Bendevarel. Laidotu
vėse dalyvaus Liet. Pak

loji kuopa, visi žymsenie- 
ji Chicagos lietuvių veikė
jai ir tikimasi, kad pir
meiviškos ’ organizacijos 
jei turės progos dalyVThiti 
in corpore, tai bent dauge
lis jų narių palydės myli
mą draugę ir tylia, rimtų

TRAUKINIO VIRĖJAS ĮSITAI
SĖ AUTOMOBILIŲ-

Pctiry A. Bers buvo virėju 
Clric igo, Mihvaukec ir SI. Paul 
geležinkelio '(rauginto. Anų 
di n į jis nusipirko motorinį ve 
žinią septyniomis sėdynėmis. 
Jo kaimynai, painuIV jį a'utomo 
biliu parvažiuojant, nustebo ir 
ir ėmė tyrinėti, iš kur jis galė
jo liek pinigų padaryti tam au
le mobiliu! nupirkti. Jie sura
do ir dabar komisininkas Ma
se n laiko Bces’ą po $2,500 kau
cija. Bees yra kaltinamas,

tinę į,negeriamų Washington 
valstiją ir ten ją pardavinėda 
vo už gražins pinigus.

sc
si;

PRISAKĖ AREŠTUOTI GAZO 
VARTOTOJU GĄZDINTOJUS.

Nesiųsk pinigų iš kalno!!!! 
Puikus laikrodėlis su

6 rodyklėmis
valandas.
Minutės, 
sekundas,

_ katra diena nedėlios. 
Parodo dienas mėnesio.

>■<-*-Parodo vardų mėnesio. 
Parodo atmainas mėnulio.

3<—4K Tai palankiausias laikrodėlis. Kas 
turi šitokj laikrodėli nereikalauja 4<—« žiūrėti i kalendorių. Tik reikia 

s dirstėleli ir pamatysi nelik valan- 
das, minules ir sekundas, bet kartu 

■ ir kokia dienų, kokio mėnesio ir at- 
' mainos mėnulio. Su šituo laikro- 

dėlių nusfebjsi kiekvieni). Sis lai- kuodelis labai gražiuos 16 sizo luk_ 
štuos eina labai teisingai ir gva-

ranluolas ant 2(1 metų, šilas laikrodėlis tikrai verias $16.00 bet per la
bai trumpų laikų mes pardavinčsime po $8.75 ir su šituo laikrodžiu 
mes duosime visai veltui labai gražų paauksuotų lenciugėlj, kišėninį pei
lį vertės $1.50 ir kompasą, jmrodantj žiemius, pietus, rytus ir vakarus. 

Policijos viršininkas John J. neprašome jus pinigų iš kalno. Hk iškirpk čia pridėtų Kuponų 
ir atsiųsk inums, o pinigus $8.75 užmokėsi kada mes prisiusime ta viski) 
j jūsų namus. Jeigu neužsiganėdinsi per 30 dienų, tai prisiųsk nuims, 
o'iiies sugrųžisiine jum pinigus. Tu nieko nečizikuodmnas turėsi progų 
apsipažinli su puikiu laikrodėliu. Jeigu lavo draugas norėtų įsigyti 
šitų laikrodėli tai pasakyk jam šiandie, pakol nėra kaina pakilusi. Ne
atidėliok, bet rašyk šiandien pas: 
UNION WATCH CO. ' . Dept. 711.

Garrity vakar išleido aplamų 
prisakymų visiems kapitonams, 
Įsakydamas jiems areštuoti vi
sus, kurie grūmos uždarymu 
gazo ar kitaip bandys/ priversti 
užmokėti abejotinas gazo sąs
kaitas.

DARKO PADĖJIMAS CHICA- 
GOJ ESĄS GERIAUSIAS.

tarnybos direktoriaus Marko 
L. C ra w lordo pranešimu darbo 
gavimo stovis Cbicagoje šių sa
vaitę yra geresnis negu kokia
me kitame didžiųjų miestų S. 
Valstijose. Sulig šituo prane
šimu bedarbių visoj šalyj yra 
310,187 šių savaitę, taigi 18,412 
bėdaibių daugiau negu jų buvo

MIchigane Detroitas praneša 
turįs 25,006 bedarbių, Grand 
Bapids, 1,500, IWJ Ilitron 500. 
Medžio pramonėse labai ne
daug darbininkų tedirba.

Skaitlius niieslų su dideliais 
kiuriais bedarbių padidėjo nuo 
58 iki 60 nuoš. Miestų skait
lius, kur darbų ir jieškančių 
darbo yra lygiai sumažėjo nuo 
21) iki 28 nuoš.

Daugiau inegu rcSkiia darbiu1 i
l ederalės valdžios sako, kad ninku yra E. SI. Lonise, Johdle, 

gabenęs degjlinę legaminno- Bockforde ir Pcorijoj.

kurin jis buvęs gal- JOHNSON UŽDARYTAS 
MYRIO KAMEROJ.

Chicago, II).

KUPONAS , I;
• Union Wutch Co., Dept. 711'.

1016 Mihvaukec Avė., , -
(Jiicago, 111. ’ ■
Gerbiami Tamstos.

Meldžiu prisųsti man kalendorini laikrodėli, ir pridėčkų prie 
jo aš noriu gauti paauksuotų laikrodėliui lenciugėlj, kišeninį $1.50 
vertų peili ir komposų ant pristatymo aš užmokėsiu $8.75. Bet at
sitikime mano neužganėdinimo, į 30 dienų, aš sugi ažįsiu jum tų ta- 
vorų, o jus sugražinsite man mano pinigus.
Kiek Laikrodėlių ’...............................................................................
Vardas ir pravarde ...............................................................................

t :

Adrisas .......  -.i....'..........__________________________ J

DR. H. A. BROAD
Specialistas moterų ligų ir generalis gydytojas
1362 Milwaukee avė., Chicago, III.

Tel. Armitage 3209.
Valandos Po pietų 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nędėlioinis 10 iki

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatų.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimų. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiuntiniu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

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

Ar Jus Turite Galvos 
Skaudėjimą?

Jis gali paeiti 
nuo nesveikų akių 
arba vidurių bet

varkės XJal būt 
jūsų iiosįk reika
lauja atkreipimo 

domoH. Jus galite 
Ioreli katarų, arba 
kokių nosies ligų 

arba gerklės ir jus 
Nebūkite kol influen-

Justicijos skyriaus vinJniiP- 
i ko vietininkas P. J. Beny sako, 
i kad ik kurie geležinkelių darbi- 
, įlinkai žinosi su $iunlinčlojais 
degtinės iš Illinois va ts įjos i ki-

na ir Michiganų. Vienas šilu 
gelžkelininkų prisipažinęs, buk 
jis per mėnesi, laiko padaręs 
4>3,(H)(), pirkdamas degtinę čiia 
po $2 kvortų ir parduodamas ja 
už $10. ♦

šitie slapti siuntinėlojai nu
siunčia degalinę skryniose, le
galumuose, bačkose nuo žuvų, 
krabėse ir visokiais kitais bu-

Alberl Johnson, kuris bus pa 
kartas šiandien 9 vai. ryto, va
kar buvo uždarytas myrio ka- 
meron apskričio kalėjime. Jis 
ten bus laikomas iki vediniui 
jo po kartuvėmis.

Johnson nuleistas už1 'nušo
vimų policinio Martino Corco- 
rano rūgs. mėn. 1917 m., kuris 
norėjo neleisti jam apvogti sau 
krova vakarinėj elalyj.

Vakar jis gavo laiškų nuo sa
vo molinos, kuris šitaip skani-

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir &2-ra GATVES

to nežinote
za jus apgalės. Priveskite savo nosį 
ir akis į gerų tvarkų. Ateikite ir 

leiskite mums išegzaminuoti jus 
DYKAI jūsų nosį ir akis. Aš turiu 
naujų metodą gydymui ligų

22 metai prie State gatvės.
Aš prirodysiu jums šimtus išgy

dytų ligonių. Ateikite dabar išven
gimui pavojaus.

Dr F O CARTER
Akių nosies ausų ir gerklės
120 So.

Sekančios

Valandos:

State St., 2-ros lubos
durys i žiemius nuo the 

Fair
9—7. Nedėliotais 10—12.

DR. M. HERZMAN
GIMDYTOJAI,

SKAITYKITE

Ncužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akinis tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, ųies tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios* lubos, virš Platt’o aptiekos
Tėmykite i mano parašą 

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

Dr. A. R. Btairtha! ’

‘ Akis Egzaminuoja Dykai
Gyvenimas yra u 

K tuščias; kada pra r 
nyksta regėjims. $ 

Mes vartojam d 
X Pa#erint4 Oph- c tbalmometer. Y- « 

Patinga doma at- h 
» v kreipiama į vai- | 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. I 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 at K 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Telephcne Ycrds 5032

Dr, H. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chioago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto • 
ir nuo 5 iki » vakare F b

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

11 <9 S. Morgan St., kerti M ak 
Chicago, Ilk 

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valką 

Taipgi Chroniškų Ligą 
OFISO VALANDOS: 

9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- 
mjj vakarais ofisas uždarytis. 

Telephone Yards 687

''■UMMHMMI'llllIMli IJIWT1ifnL 1,1 IJH—a j iminw 1 Telephone Yards 5834.

0 r. P.G. Wiegner I
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 1 
įš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. I 
3325 So. Halsted St.. Chicago. |

Stelių $31 8. Ashlaad Blv4. CMcart 
R«n»*rk«t 2B44

DR. A. A. ROTH ’ 
BU8A8 GYDYTOJAS lt CHIBUkGAl 

Upeeialistaa Moterišką, Vyriško.
Valką ir viaV chroniški lin 

OfiMJt: 1154 8. Halsted St. Chtcant T«U»fc«a« Drcver •«>]

Gera* lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipi patyręs gydytojas, chirurgą" 
ir akufieris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. ISth 
fit. nctoil Fhk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų ?? 
Tclephci’e Canal 3110.

S. rUl&ted Street

Kaip tėvas išmoko sumažinti 
čeverykų išlaidas.

________ i

„Mano sūnūs labai daug čcvcry- 
kų nuplėšia, užlaikyti jj atsakan
čiai apautu man labai daug kaš
tuoja” — taip rašo p-nas J. Alli- 
son AUen iš Amity. Arkansas

„kuo laiko, kuomet jam pradė
jau pirkinėti su Neolin padais te
tykus paaiškėjo, kad jo apavimas 
atsieina tik trečią pirmesnių išlaidų 
dalj.”

Tai todėl, jogei Neolin padai yra 
tvirti, pastovus ir labai ilgai nešio
jas. Išlaidos sumažėja, kad nerei
kalauji pirkinėti • tiek daug naujų 
čeverykų. Čcverykai Neolin 
padais gaunama beveik kiek
vienoje geresnėje krautuvėje 
įvairiuose skoniuose-stiliuosc visos 
šeimynos nariams. Neolin pa
dus tiip-gi galima gauti visur. 
Jie pagaminti mokslišku' budo, taip 
kad butų smagus, nė^crinirkstanti 
ir ilgai tverianti. Juos pagamina 
Goodyear Tire & Rubber Bendro
vė iš Akron, Ohio, jie taip pat is- 
dirbinėja ir kojasparninius užkul
nius, gvarantuojamus ilgesni išlai
kymą negu visokį kiti užkulniai. 

nš^iiĮfides

“Brangus Sunau: Tikiu, kad 
Viešpats bus su įlavini, apgins 
tave, gelljčs tau ir saugos tave. 
Vargše Saikeli! Tegul davė Die
vas palaimina ir apsaugoja, tu 
mano biednas nulindęs sunau. 
I'egul tavo molinos maldos iš- 
gelbsli tave: iki tavęs mieliausis 
Jėzus nepaštiuks. Susiramink, 
brangus sunau.”

Po laišku vieloj parašo Imvo 
padėta eilė, kryžiukų, matomai 
reiškiančių bučkius.

l’tie kartuvių ves Jobnsonų 
du kunigai: k u n. Clias. P. Mee- 
ker iš Moody Biblijos i.nsliluito 
ir bąli. A. Bell, pastorius Njgli 
bažiiyčios, misijos šihutiriėj

GYVENIMAS
VALANDOS: 3—» ryto, tikta’Aš esmi speciali- 

tas visų ligų
Akių, Ausų, Nosies, Gerkles ir Plaučių 
^Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali but prašalinta ir daugelyje alsitikimty'iš- 
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
ili gjdžian pasekmingai šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akiš be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisidgtl
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M. D-
St219 S9 (Prieš pačtą). , Chicago, III

• .......... — *■' -į.»*r^

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui šluby išvidaua, po $1.19 oi gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

M>03-3«3« R Ual.ted SU Chlr.Įto. UI.

taikė Counlly'je, Ind. patrau
kta licson 556 vyrai už slaptų 
ĮHtrtktvisėjimų degtinės, bet ne
žiūrint to pardavinėjimas deg
tinės nei kiek nesumažėjęs.

Išgydyta Jo Patrūkimas
Aš buvau smarkiai palinkęs kele

tas metų algai, kuomet kėliau skry
nių. Daktarai sake, kad vienintelė- 
viltis mano išgydymo Imlų operaci
ja. Paraiščiai man nedavė gero. Ga
lop aš suradau kų nors lokio, kad 
veikiai ir visiškai mane išgydo. Me
tai ėjo ir trūkis nralsikariojo, nors 
aš dirbau, kaipo karpenlcris, sun
kiai. Nereikėjo nė operacijos, ne 
gaišti laiko, tiė kėbhniių. Aš netu
riu nieko parduoti, bet suteiksiu pil
nų informacijų apie tai, kaip jus ga
lite susirasti pilnų išsigydytnų be 
operacijos, iriau jus parašysite man, 
Eugene M. Pullen, Carpenler, 1018 E. 
Marcčlhis avė., Manasųiiaii, N. .1. 
Geriau iškirpkite šių pastabų ir pa- 
rodykite visiems tiems, kurie yra 
patrukę - ,|ųs galite išgelbėti gy
vastį arba nors'; sidaikvli nelaimę 
patrūkimo ir rup* utį ir pavojų nuo 
operacijos. , i

Atminkite, kad “Naujienų” 
penkių metų sukaktuvių vaka
ras bus kovo 2, West Side Au- 
ditoriume.

I Dr. A. M. SCHEIER
Sugrįžo iš kariuomenės ir už
siims praktika prie
3101 So. Morgan St. Chicago

Dr. Leo Awotin
Gydytojai, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rylų; 6-9 va- 
kare. Tol. Cauai 4367.

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35- siutai ir ovet kotai, nuo $7.60 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš 
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kotaų vertės nuo $25 Iki 885, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėiomlš Ir va
karais.

8 G O R D O N
141$ 8. Halatad $tr^ Čikaga. 1IL

Tel. Yards 3654. AKUŠERIU

Mrs.A.Michni8Wici 
įtaigus Akušerijos Ko- 
egijąt ilgai pra^tika- 

Iruai PennRy’vanljoa 
lospifalėae ir Phila- 

4\.M,eh‘bijoJ. Paaekmln- 
' ^BraJ patarnauja prie 

Mtimdymo. Duodu rodą 
psokioae ligose mot*« 
|im» ir merginoms.

" 4^C^3113 So. Halsted Str.
f Ant antrą labą) 

Chicago.Nuo 6 jki 11 ryto, k 7 IkTvėln vak 
-B*~ ~~ ~?t~ 1 / TĮtfrt- 'TjBsaaa______iLi_



NAUJIENOS, Chicago, UI Petnyčia, Vaaario 28, 1919 
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Chicago ir Apielinke
NAUJIENŲ SUKAKTUVĖS. Icijps mergaičių streikas vienoj 

•iš A. Decker ir Cobn šapų. 
Jęms buvo paskelbta, kad ant 
jų "operacijoj" bus numušta 

vienas eeutas. Kaip tik jos iš
girdo apie tai, taip tuoj ir su
stojo dirbusios. Vakare visos

Kurias apvaikščios visi Naujie 
nu prietellai ir rėmėjai.

Nedėlioj, kovo erdviame
Wrsl Side Auditoriume Naujie > moju curuiisaus. vuKare visus 
nų du) liti tiku i, jų. rėmėjai ir atėjo į unijos milingų, ir pala- 
pritjlėliai apvaikščios penktas po Amnlgamatėmis. 
metines savo dienraščio sukak- juos numušlasai 
tuves. 1 jau buvo sugrąžintas.

Paimlus |a įsitikima i darbi- 
ninkams yra did&ausiu para
ginimu dėties prie unijos.

Iš didžiųjų siuvėjų šapų, ku
rios samdo po keletu šimtų dar- 
tfninkų; jau pilnai suorgani-• 
zuotomis yni ketvertas šapų 
firmos Alt’red Ik’cker ir Cohn, 
didelė šapu Continental, Philp- 
son, Majestie, City Tailors. Ei
na organizacijinis darbas šapo
se Hirsh and VVirkvvire, Eder- 

Į heim ir Stein, Goldstein ir ki- 
Anltra, kuo naujieniečiui ga- tose.

Ii pasididžiuoti, tai tas, kad šie-į šiaurinėje miesto (.kilyje 
inet mes nebegalėjome lenkiu-j pOjv Gutman ir Harris kirpėjai 
ties senuoju, taipjau ytiu erd- buvo sustreikavę ir išreikalavo 
viu. Pilsen Auidtoriumu. Pra- 44f-rių valandų darbo savaites 
eitais metais raugebs rugojo, 
kad atėję vos-vos begavo vic-

Naujieniečiai visuomet galė
jo pasidžiaugt savo rengiamais 
vakarais. O šiemet — dvigu
bai. Jų dienraštis, neveizint e- 
sarnųjų suvaržymų ir paša Ii il
ga i daromų prieš jį skundų, ne
tik sugebėjo atlaikyti taikomus 
jam smūgius, O liko dar tvirtės 
niu. Taip, dar tvirtesniu gin-

kovoj. Tuo verta ir privalu 
didžiuoties.

ta buvo. Tatai šiemet nutarta 
paimt puošnesnę ir erdvesnę
svetainę.

j ienų vakaras bus įdomus dar 
ir tuo. kad jame dalyvauja tik- 
ką atvykęs iš Rusijos žmogus.

stovį toje šalyje, apie, kurių da
bar tiek daug kalba ir rašo mu
sų priešai ir draugai. Jį išgir
sti privalo kiekvienas Naujie
nų dalininkas, rėmėjas bei prie- 
telis.

DARBININKŲ JUDĖJIMAS.

Kriaučių unija auga kasdien.

AmalgamejtŲ unija regis 
galios užkariaus Chicagos

pa- 
rin-

po

Ant ryto- 
centas joms

sa

vietoj 48-nių valandų, o taipgi 
algų pakėlimo ant $3.00 į sa
vaitę. Kriaučių valandos toj 
šapoje tapo sutrumpintos nuo 
52 valandų į savaitę iki 48-nių 
valandų. Kriaučij|i ten nėra 
užganėdinti ir statysią reikala
vimus, kad algos jiems butų 
pakeltos ant 20 procentų.

AHialgamated unija išleido 
įvairiose kalbose atsišaukimų j 
(Lhicagos siuvėjus.

BRIGHTON PARK
Vestuvės.

saikiais. ŠUldks pasielgimas 
yra stačiai iie.siipninlamas. Jis 
duro didžiausių sarmatų mums, 
socialistams. Tai liudija, kad 
ir pats balsavimas — 22 bal. 
prieš 18. čia turiu putemyt, 
kad 2 naujai įstoję nariai, ku
rie nieko nežinojo apie teisin
gumų tų korespondencijų, bet 
“kieno nors" painformuoti taip 
gi balsavo už. Taigi aišku, kad 
čia niekas daugiau kaip užsiva-| 
rinėjimai. Ir jeigu Itiip ilgiau lę 
sis, lai pasekmės gali būti ne
malonios, 
voki t: kam 
ar mums

B<4, draugai, pagal
ia to bus nauda — 
ar atžagareiviams? 

Ne, mes turim pasiliauti su tais
iižJiivarinėjimais. Laikas pra
dėti mokintis rimčiau dalykus 
svarstyt ir stiprini musų orga
nizacijų. Nes juodosios spėkos 
jau baldos į duris....

81 kp. org.Ant. Korsak.

Pranešimai
“BIRUTES” VAKARĖLIS KAREI

VIAMS. ‘‘Birutės” Dr-ja visados at
simena apie savo narius. Kuomet 
dėdė Šamas šaukė jaunimą tarnaut 
Birutė savo nariams išleisti visados 
surengdavo išleistuvių vakarėlį ir į- 
teikdavo dovanėlių. Dabar gi dau
geliui grižusiem.s rengia vėl vakarėlį 
sulauktuvių, kuris įvyks subato'j, ko
vo 1 d., 8 vai. vak., “Birutės” sve
tainėj, 3249 So. Morgan St. Kvie
čiami visi “Birutės” drauge ir rėmė
jai atsilankyti. — S. Kvietka.

LSS. 234 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, Kovo 2 d. Settlement svet. 
4636 Gross Avė. Pradžia 10:311 iš ryto. 
Draugai, nors syki malonėkit atsi
lankyti visi ir paskirtu laikų nes 
turim daug svarbių reikalų apsvars
tymui. Sekr. O. Oudiekos.

Roseland. — l-MPS. 25 kp. rengia 
Koncertą ir balių nedėlioj, kovo 2, 
K. of P. Svet. l$1037 Michigan Avė. 
Svetainė atsidarys 5 vai. vak. Pro- 
gramo pradžia 6:30 vai. vak. 
kviečiame atsilankyti.

25-ta

ĮSUS

Kuopa.

Park, III. — 
susirinkimas

LSS. 43 Kp. 
įvyks nedė-

Melrose
Mėnesinis
lioj kovo 2 d., 10 v. ryto, Erank ir 
James svet. kertės 23 ir Lake gatvių. 
Draugai malonėkite susirinkt laiku.

Organizatorius A. Staškus

Aurora, III, — Laisvės Mylėtojų 
Vyrų ir Moterų Draugystė paminė
jimai savo 10 metinių gyvavimo su-1 
kakluvių rengia dideles prakalbas 
nedėlioj,, kovo 2, Dilenburg svetai
nėj 84 New York Si. (kertė Broad 
\vay). Pradžia kaip 2 vai. po pietų. 
Kalbės moksleivis A. žymonlas, iš 
Chicagos, h- vietos teisėjas, p. Mt*n- 
gen. Visi kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Jaunų Lietuvių Amerikoj Tautiš
ko Kliubo pirmoji choro repeticija 
liūs pėtnyčioj, vasario 28, Ant. Rač
kio svetainėj, 3201 So. Auburn avė. 
Meldžiame 
mergeles, 
dainuoti.

atsilankyti vaikinus ir 
norinčius išmokti gerai

— Komisija.

Rytinės žvaigždės Paš.
i susirinkimas įvyks 

sve-
Lietuviu 1 

Kliubo estra 
subatoje, kovo I, Liuosybės 
ainė'j, 1822 Wabansta avė. I 
7:30 vai. Vakaro, bariai prašomi 
atvykti laiku.

•— Sekr. J. Zakarauskas.

LSS. 174-ta kuopa rengia pasilink
sminimo vakarti p. Meldažio svetai
nėje, kovo Ui dieną. Scenoje sta
lo dideli veikalu “Pnrmazonai”. 
Prašytume ,kad kitos LSS. kuopos 
Chicagoje kiek išgalėdtųnos parem
tu ši vakarą ir tą dieną nerengtų 
panašių pramogų.

— LSS. 174 kuopa.

LSJL. 3-čia kuopa rengia pramo
gų vakarą kovo 23 dieną. Ptdaskio 
svetainėje. Scenoje stato o. Zol»»»o 
veikalą “Svetimos plunksnos.” Ki
tu draugijų prašytume nerengti tą 
dieną panašių pramogų.

— Komisija.

North Sidės Lietuviu Draugijų 
Sąryšio delegatu mėnesinis susirin
kimas Įvyks 28 diena vasario. Liuo- 
svbės svetainėje. 1822 AVabash avė. 
Pradžia 7:30 valandą vai 
draugijų delegatai malon 
lankyti paskirtu laiku, 
daug svarbiu reikalu.

N. I). S* sekr. F. Kaziulis.

e atsi- 
; turim

Racine, Wis. — LSA. 100 kuopos 
susirinkimas bus 2 dieną kovo, 2 

\valandą po pietų VVinlers Hali prie 
G-los gatvės. Visi nariai ateikite i 
susirinkimą laiku. Yra prisiųsti 
Kalendoriai už 191p metus. Taipgi 
reikia užsimokėti priderančią duo- 
V’e ir ekstra mokesčius. Visus 
SI A. narils ir norinčius būti nariais 
kviečia atsilankyti — kuopos rast.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DaR 

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Frec Empioymeiit Servicet 
Jir&kantieji darbo kreipkitės iiai: 

adresais:
116 122 N. DEARBORN ST. 

arba
SO JFIFERSON STUI5 ui?

Už darbo parupinimą visuose tuo 
se valužių* įsietgmost* ir užlaikomuo 
se bimniose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip (Jiicagoj 
taip kitur, kur reikalauja visokio' 
rųšles darbininkų - į fabrikus, į ke 
nykias, į ukius, į šiaip įvairias įslai 
g a* — kaip vyrų, taip motei ų ii vai 
kų kalė amatininku naprv
Uicm* darbams

TYPEAVRITERKA, mokanti gerai 
anglų ir lietuvių kalbas, reikalinga 
advokato ofise dirbti. Kreiokties 
adresu: Adv. K. (ingis, Room 1111-13 
l’nity Bldg., 127 N. Dearborn St.

AGENTAI.
‘Ar jus norite mokylies biznio 

kuris moka gerą pelną? Taipgi 
nuolatinį. Jus galite tą dury Ii ir 
laikytinos savo dabartinio darbo. 
Viską ką aš jūsų reikalą usiu, yra 
dvi valandos darb o kas vakaras 
po 6 vai. vkare. Turi būt 25 me

lų amžiaus, Gerai pažįstamas mie
ste, atsišaukite Į room 846 First 
National Bank Bldg. 68 \V. Monroe 
St, Ofisas atdaras iki 9 vai, vak II 
\V. l’LMORE, Generalis maneger.

REIKIA pardavėjų, dėl pnrdnvojl- 
mo ehemikališkų ir toiletinių pre
kių Corporation, visą arba dali lai
ko. Geistina tie kurie kalba lietu
viškai ir angliškai. Telefonuokite 
dėl susitarimo nuo 9 vai. rvlo iki 
vai. po pietų. Tel. Main 1713. V 
karais Lincoln 7845.

4

REIKIA pat> rusių pardavėjų 
merginų nrie moterišku ir vaikų dra- 
pann. Turi kalbėt lietuviškai ir 
lenkiškai.

M. IIOFFMAN.
1251 So. llalsted SI.. Chicago, III.

RAKANDAI
BARGENAS

#200 dubeltuis springsals phonogrn 
fus, groji n a visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, teipgi puikų player 
pianą, vėliausios mados. Seklyčios 
setą, valgomojo kambario setus, drv 
enport, divonus, paveikslus ir lt. Par
duosiu už bile koki teisingą pašildy
mą. Nepraleiskite to bargeno. Rasl- 
dencija
1922 So. Kcdzie Avė., Chicago, III,

PARSIDUODA gera Viklrola su 
rekordais. Mažai vartoki vertės 
*125.00 parsiduoda už pusė kainos 
Galima matyli nuo 4 — 9 valandos.

W. Mjižutovich, 
3114 S. llalsted str. I floor Chicago

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI gerai įtaisyta ir ap

simokanti grosernč ir bučernė. Gera 
vieta. Priežastis pardavimo kita biz
nis. Pigiai remia nebrangi kaina 
dėl platesnių žinių rašykite laišką į 
Naujienų ofisą pažymėdami ant lai
ško no. 31.

NAMAI-ŽEMfe

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorhis. Dengiu vi
sokius popierinius slogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu ble- 
kitiius kaminus, dedu blukinęs lubas 
— vienu Žodžiu išdirbu visokius slo
gus ir visokius kiekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaranti'ją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės Lithua- 
nian Red Roofing ('o. and Sheet 
metai Works. 2106 W. 24th Si. Tel. 
Canal 4802.

NAMAIžEMe

PARSIDUODU namą. Kainuoja 
$3200. Parduosiu už *2500. Du 
melai statykis, 75 pėdų ilgio, 1'pa
gyvenimai ir šloras,’ galiu ir mai
nyti Į automobilių arba lotą, ihir 
ne visai išmokėtas. 3112 S. Union 
avė, 2-ras aukštas iš priekio,

PARDAVIMUI 4225, 4227 ir 4239 
o. Arlesian 4 ir 4 nauji kambariai 
atuos. apie 250 casb. likusius taip 
kaip romią. Kaina $3000.00. Mc DO- 
ALD and CO., 2630 W. 381h St. 
tdara 9 rvtą iki 9 vakare kasdien ir 
nedaliomis.

Prie unijos dedasi ša pa 
šapos.

Sutnmųiinimas darbo valan
dų kiekviejutm siuvėjui tary
tum inkalė į galvų vienų žodį 
ir vieną supratimą — UNIJA.

Iš kitos pusės pas visus siu
vėjus kilo mintis: ar bošai ne
sumažins algi;?

Taip, bosai jau mėgina numu
šti algas. Tų jie jau buvo pas
kelbė keliose šapose. Bet pa
sekmė buvo tokia, kati visose 
tose ša|x>sc darbininkai ir dar
bininkės tuojaus susirašė į u- 
nijų. Kaipo unijistams, jiems 
užteko sustreikuoti tik kelioms 
valandoms, ir bosai pasiskubi
no sugrąžinai senąją mokestį.

Pastebėtinas buvo vienos sek

Vasario 19 d. čia apsivedė d. 
Juozas Eringis su p-le Ona Lei- 
linoniute. Jaunavedžiai abudu 
Keistučio Kliubo nariai. Beje, 
J. Eringis yra K Įdubo nutarimų 
sekretorius.

Vt^shrv’ės buvo be jokių triu
kšmingu ceremonijų, kuo (taip 
dažnai pa^iž(y*ini ISetuvliai. Čia 
buvo kitaip. Susirinko būrelis 
draugų ir draugių, gražiai pa
sišnekučiavo, palinflcėjo jauna
vedžiams viso gero ir išsiskir
stė.

Nuo savęs linkiu jaunaved
žiams ilgo ir laimingo gyveni
mo ir nepatenku a mos ištvermės 
viešąjame darbe.

—Agotos Sūnūs.

LSS 4 kp grabnešiai kkipo nariai 
pagal ekstra susirinkimo nuturimą 
malonėkite pribūti subatoje, kovo 
1 d, kaip 2 vai. po pietų rezidenci
joje daktaro Mobiliu, 2117 AVash- 
ington blvd. ir atiduokite paskuti

nį patarnavimą mirusiai draugei 
Julijai Montvidienei — Valdyba.

West Pullmun, UI. — LSS. 235 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks 2 d. 
kovo 720 W. 120-th str. Pradžia 12 
vai. ryto. Draugai malonėkite susi
rinkti paskirtu laiku.

Sek r. J J C

Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesinio 
susirinkimas įvyks Subatoj, 1 d. ko
vo. Tatai kurie norėtų prisirašyti, 
galės už vieną dol. tolinus ir vėl bus 
pagal metų senumo. J. širkaitis, Rast.

LSS. 8 kp. rajono propogandos 
mokyklos iekeilja įvyks Nedėlioj, 
Kovos 2, d. 9 vai. išryta Aušros salėj 
3001 S. llalsted St. Draugai ir drau
gės, malonėkit neveliuoti. »

— Komisija.

NORTH SIDE
L. S. S. 81-moj kuopoj.

Rockford, IR.— SLA. 77 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dėlioję, kovo 2 (Feną. Ivgini 2 vai. 
po pietų — 1012 So. Main st. Narių 
pereiga yra kuosknitlingiausiai at
silankyti Į susirinkimą. Tai» jau 
norintieji įstoti į Susivienijimą, ne
pamirškit laiku atsik.yti.

— Org. S. .L Petrauskas.

Kenosha. Wif^— 2 d. kovą bus T. 
M. I). 119 ko, susirinkimas 2:30 vai. 
no pietų Sehlitz Hali, Nariai ateikit 
ir atsiimkit knygos. Belo, bus ren
kama nauja valdyba ir imama mo- 
kesčei už 1919 m. Kaz. Braževičius.

I SS 138 kn. ręnvia vakarą Kovo 
22 d. 1919 M. Meldažio svet. Taigi 
nrnšome kad tą; diena nerengtų va
karo, kas dar nėra pradeie.

— Rengimo Komitetas.

REIKIA merginu su arba be pri
tyrimo prie elektros mašinų, gera 
viela ir sąlygos. Gera mokestis.

AVilson Shirt Cn., 
515 So. Frankliiv st., Chicago, III.

NAUDINGA ŽINIA.
Jieškanti pirkti namą, lotą ūkę; a- 

leik stačiai*; mano offisą, ir nusi
pirksi dykčiai pigiau, negu kur ki
tur. Faktiškas darodymas. lūkite 
su bile kokiu Real Estate ai/cnlu iš
sirinkti patinkamą narna išderėkite 
Didinusiai galima nunirkti, Jada į 
vieta davimo rankoiniui'is ateikvte 
nas mane parodysiu kad per mane 
ta patį namo nupirksi iki $500.00 pi
giau. ir be skirtumo kur propcrlv 
nesirastu. mano ilgas melas šio Real 
Fstnte biznio dasiekia visur. Musų 
Town of Lake Wood ir 46lh g->i”ės 
offisas tiko parkeltas i didiji offisa 
no žemiau nurodyta antrašo už ką 
nuo šio laiko visus kviečių su viso
kiais reikalais atsilnnkvti stačiai į 
didiji offisa. Tie katrie turite narna, 
lota farma arba kokia kitą nuosa- 
wbe ir norite parduoti, aš galiu-par 
duoti greičiaus ir už pinigus negu 
kas kitas Valandas: kas diena nuo 
8 rvlo iki 6 vak. UtarninHiis ir Su
katomis iki 9 vai. vak. Nedėliomis 
nuo 1 po nletų iki 6 vai. vaį.

Chns. Z. Urnick.
Room 1?28 Consumers Building 

220 So. Stale St. Kampas ()uincy 
Chicago, UI.

REIKALINGA Moteris, Jauna ar 
sena prie abelno namų darbo. Geri 
namai gyventi ir gera mokestis, šei
myna nelabai didelė. Atsišaukite pas 
G. Zu runka 2935 Parrist St. Indiana 
Harbor, Imi. Arba jeigu norite pla
tesniu žinių iškalno kreipkitės pas 
J. Petkų prieš 12 v. ryto 810 AV. 33 
St., Chicago, III.

REIKIA merginos ar moteris prie 
namu darbo; nereikia plaut, geras 
užmokestis, Pastovus darbas.

P. Goldman, 
3611 Douglas Blvd. Chicago, III.

Tel. Lavvndale 321

BIZNIERIAI
Aš noriu mainvt šluba ant biznio. 
Geistina, kad butų grosernč ir bu
černė. Stuba randasi ant Bridgepor- 
to, ramios neša $23 į mėnesį. Kas 
nenori būt biznierių, greitai atsišau- 
kil. K. GALS
3236 Lime St., Chicago, III.

Tel. Yards 3828.

FARMOS PARSIDUODA
Aplinkie miesto Scottville, Michi

gan kur vra Didžiausia Lietuvių 
Farmerių Kolonija Amerikoje, kurių 
mys apgy vendinome su 138 Lieluvias 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 I aisvis ir 1 Katalikiš
ku, kuri turi Kunigą ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kolonijoje suvrnėn iš Anglikų jų ge
ras Farmas kad Apgyvendintus jas 
lietuvais ūkininkais. Turime ant 
parodavimo geru, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, tinime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių iŠmokčiimu, Ukes gyvu
lius ir padarinys. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kalonijos 
tai daro išpavido. nepirkit niekur 
kitur l'kios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepirkai, atvažiuokite tuo
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarne lietuvių ūkininku kur jums 
bus linksma gyventi ant gražių gerų 
ūkiu kur laukai Ilgus su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
iievų daržovių Sodnu Pievų, ir ga- 
n'evu. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kuriu parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akeri. Kurie 
perka nas mus ukes gclžkelio kaštus 
sugrržiname, duodainie dovanu $25. 
dorelius kožnam už, kožną prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūke. Norinti 
p’atesnios žinios prisiųskite už 6c. 
štampu gausite ukiu Kataloga ir 
žemlapį Kalonijos Adresas.

A. Kiedis A Co. 
Peoples State Bank Building. 

Scottville, Mich.

Didelis Bargenas už $225 00 nupir- 
ksite du lotu veriu $450.00 Aiistin 
ir 59-th st. Išvažiuodamas iš šio 
miesto turiu parduoti šią savaite. 
Kreipkitės šiuo antrašu:

•Thon Miluchkv.
711 West 17-lh Place., Chicago, III.

Reumatizmas
Naminis gydymas duotas nuo 

vieno, kuris jį turėjo.
Pavasaryje 1893 aš sirgau mu

skulų ir užsidegančiu reumatiz
mu. Aš kentėjau kaip vieni tų 
kurie tai žino, su virš tris me- 

• tus. Aš mėginau gyduolę po gy
duolės, gydytoją paskui gydyto
jo, bet tokia pagelba kokią aš 
gavau buvo tiktai laikina. Galop 
aš suradau vaistą, kuris mane 

išgydė visai ir jau daugiau nie
kuomet negrįžo. Aš duodavau 
daugumui, kurie smarkiai sirg
davo ir dargi gulėdavo ant pa
talo nuo reumatizmo ir tas gel
bėdavo kiekvieną kartą.

AŠ noriu, kad kiekvienas ser
gantis nuo bile kokios formos 
reumatizmo ligos pamėgintų šią 
stebėtinai gydančią spėką. Ne
siųskite nė cento; tiktai atsiųs
kite savo vardą ir adresu ir aš 
išsiųsiu dykai išmėginimui. 
Kuomet jus jį suvartosite ir pats 
pasirodys, kad jis pagelbėjo iš
gydyti jūsų reumatizmą, jus ga
lėsite atsiųsti jo kainą, vieną 
dolerį, betgi sur/raskite, aš ne
noriu jūsų piiP.gų iki jus busite 
galutinai užganėdintas juos iš
siųsti. Ar ne puiku? Kam gi 
Ilginu kentėti, kuomet toks pozi- 
tyvis pagelbėjimas tokiu budu 
yra Jums sic tomas dykai? Nea
tidėliokite. Rašykite Šiandien. 
Mark H. Jackson, Nq. 648 Ė. 
Gurney Eldg., Syracuse, N. Jf. 
Mr. Jackson yra atsakomingas.

Viršutinis paliudijimas yra 
teisingas.

mėnesiniame susirinkime, va
sario 13, nutarė išnešti viešų 
papeikimų draugams J. Gal
vydžiui ir Darbininkui; už ne
teisingų aprašimų musų kuo
pos susirinkimo Naujienų nr. 
11-tame.

Mes pageidaujame kad drau
gai kuopiečiai panašių neteisin
gi; aprašymų daugiau neatkar
totų, nes tokie aprašymai ken
kia rimtam kuopos veikimui.

Kuopos koresp. St. Narkis..
Valdyba:

Org. --------- -——
l Nut. rast. J. D. Bendokaitis,

Ižd. A. Meilus,
Fin. rast. P. Šlikas.

Pastaba.
Aš, kai]M) organizatorius 81 

kp. ^noitainas visą dalykų, 
skaitau sau už piedermę paste
bėti, kad šilas 81 kp. papeiki
mas J. Galvidžiui ir Darbinin
kui (22 bal. prieš) neva už ne- 
teitfngus aprašymus pats yra 

dvigubai neteisingas. Pirmiau
sia todėl, kad šituo tariniu ap- 
šmeižiama tie draugai, kurie 

Įtcdsdngi|i ^apraše kuopos susi
rinkimą, nurodydami musų 
‘kairiųjų” trukšmingą elgimą
si.’ Antrai kad dabar jie nori 
tai užginčyti ir pasiirodyti vi

suomenės akyse rimtais ir nuo-

LSS. 4 kp. ir LSJL. 1 kp. rengiama 
paskaita įvyks nedėlioj, 2 Kovos, 
10:30 ryte Aušros salėj, 3001 So. 
So. llalsted St. Teinu: Socializmas 
Santraukoj” (.) Skaitys plė V. Jva- 
nauskiutė, iš Valparaisio draugai 

lankykitės palįs ir kitus paraginki!.
— Komisija.

US$, 37 k p. rengia prakalbas 
subatoje, kovo 1 d. Malinausko svet. 
1843 So. Ilalstesl St. Kalbės d. An_ 

drelevičius Pradžia 
I užauga nemokama.

7:30 vakare.
—Komitetas.

Apskr. SLSDJungtinė Taryba I
Ch.-delegatų ir kiekvieno choro 

valdybų susirinkamas subatoj ko
vo 1 d., 8 vai. vak. Meldažio svet,. 
2212 W 23rd PI. Bus renkama val
dyba Sekr. F. Mazola

Paskendusio Varpo repeticija 
šiandie, vas. 28. Aušros svet. 3001 
So llalsted St. Visi lošėjai kviečia
mi susirinkti nevėliau kaip 8 vak 

Komisija

Pirmyn Mišraus Choro dainų 
repeticija bus nedėlioj, kovo 2, Vle 
šo knygyno svet. 1822 Wabansia 
avė. kaip 2 vai. po pietų Valdyba.■ • »

Harvey, III. LSS. 228 kp. rengia 
pramogų vakarą subatoj, kovo 1, 
J A Gemskio svet. 15639 So. Hal- 
sted St. Pradžia 7 vai vak

— Komitetas

. .DLK. Keistučio L I) Dainos My
lėtojų, Brolių ir Seserų Amerikoj 
ir Jaunų Vyrų L D ir P Kliubas 
rengia pramogų vakarą subatdjel, 

kovo 1. Meldažio svet. Pradžia 7:30 
val4 vak. Komitetas.

SLA. 226 kp. susirinkimas įvyks 
Nedėlioj, kovo 2 d., 1 vai. po pietų, 
Liuosybės svet., 1822 Wabansia a- 
ve. Visi nariai malonėkite susirin
kti paskirtu laiku.

Nut. Raštininkas.

Chicago Liet. Vvrų Choro repeti
cija jvvks pėtnyčjotj,rija įvyks pėtnyčjolj, vasario 28, 
A; Backio svetainėj, 3201 So. Au- 
burn Avė. Visi daininkai prašoini 
susirinkti nevėliau kaip 7:30 vai.

vakare* —. Valdyba*

PAJIEŠKAU savo moteries Sta
nislavos Knukšta ir 12 metu duk
ters, Stanislavos kuri prasišalino 
nuo manys 20 d. vasario išsivežda
ma su savimi ir dukterį. Meldžiu 
sugrįžti tuojaus tad viską dovanosiu 
o jaigu nesugrĮši tai nepil ki ne for- 
nišių, nė nepralei.ski pinigų, pati ar
ba kas žinote malonėkite pranešti 
sekančiu adresu. Duktes prašau at
rašyti man laiškėlį.

Ant. Knukšte 
6141 So. Knox Av. Chicago.

PAJIEŠKAU pusseserės Zosės Kra
sauskaitės. 7 metai atgal girdėjau gy 
veno New Yorke ir girdėjau, kad žc- 
nota, bet vyro pravardės nežinau. 
Prašau kas ją žinot, malonėkite pra
nešti arba jos pačios atsišaukti šiuo 
adresu:

F. KRASAUSKAITĖ 
4017 So. Talman Avė., Chicago, III.

Pajieškau Frankos Aleknos, brolių 
ir Oniškio par. Didsodžio sodžiams, 
Aleksandravos pav. Kauno gub. Tu
riu svarbų reikalą. Meldžiu atsišau 
kti ar kas žino malonės pranešti.

Antanas Kanapa,
Lavvrence, Mass75 Concord St.

JIEŠKO KAMBARIŲ
PAJ IEŠKAU švaraus kambario 

Bridgeporti apielinkėj, geistina, kad 
ir valgį pagamintų. Atsišaukite grei
tai.

3238 So. llalsted St., Chicago, III.

PAJIEŠKO mergina gero kamba
rio Bridgenorto apiclinkčĮje arba ki
tur. Praneškite telefonu Boulevard 
1183.

SIŪLYMAI KAMBARIU
Išduodu kambarį dėl merginos ar. 

bn dėl moteries kad ir su kūdikiu. 
Aš kūdikį padabočia, jeigu norėtų 
eiti j darbą atsišaukite.

Anna Blumas
3204 Auburn Ave„ Chicago*

REIKALINGA moteris dėl plovimo 
indų mažame ręstamane. Valandos 
nuo 9 ryto iki 7 v. vak. nedėldienis 
nedirbama. Atsišaukite.

Rackmann’s Ręst aura nt, 
80j W. 121h St Chicago, 

Tel. Haymarket 3501
m

REIKIA DARBININKŲ PRIE SIU

VIMO KELINIŲ ŠAPOJE

PRIE SIUVIMO SIŪLIŲ

STYČERIŲ
KIŠENIŲ DIRBĖJŲ, WAIST

BANĮ) SIUVĖJŲ
ROYAL TA1LORS.

731 SO. WELLS ST., CHICAGO.

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūky Wisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
liks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor, Lincoln ir Langdale pa
vietuose, Wisconsin. ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos salvcos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite į mane bite kokią die
na po šešių vai. vak.

Anton Paulick,
807 Lincoln Avė., Rockford, II).

FARMOS
parsiduoda lietuvių kolonijoj, Michi- 
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininkų. Fanuos gyvenamos ir ne
gyvenamos. Platesnių žinių klaus
kite per laiškų, įdedant markę už 3c.

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

Turiu namą ir farmą. Iš kuriu 
viena e.siu priverstas parduoti, far
mą randasi netoli miesto 4 1-2 my
lios nuo Benton Harbor. Mich. 50 
i'kerin žemės sodas susideda iš 100 
medžių obelų, 300 gruši'i, 100 slyvų, 
ir kilų vaisingų medeliu. 'I’eipgi 3 
akelių grėpu, nauji budinkai, pa
darai ir abejnai viskas ištaisyta pa
gal vėliausiai reikalavimus, visai ar
ti randasi du Lietuviui kaimynai. 
Parduosiu už prieinamą kainą. Na
mas randasi prie 123 ir Green St. 
Kuriame dabar yra karčema, svetai
nė ir gyvenami ruimai ant antro 
floro. Kas norite pirkti turite ma
tyti ypališkai, nes ant laiškų nega
liu atsakyti kadangi nemoku rašyti.

Namo adresas 12300 Green St. 
kampas 123 St. West Pullman, III. 
Fanuos adresas R. F. D. 2 Rox 102 
Benton Harbor, Mich. Stanley Se
reika.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos .suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1613

REIKIA plieno tavoriniu karų 
fiteriu. Pastovus darbas. Atsišauki
te į III E RYAN CAR COMPANY,.

Hegewisch, 111.

REIKIA vaikų užpjauti gvinutus 
ant šriubų. Turi būt virš 16 metų 
amžiaus. Atsišaukite į

The Ryan Car Company, 
Hegewisch, III.

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
kuris gali atlikti visą savo darbą, 
kalbantis, Angliškai, Lietuviškai, at
sišaukite greitai.

J. C. Veblauskas, 
3001 So. AVallace St., Chicago, Iii.

PKJIEŠKAU stenografės mergi
nos arba vaikino mokančio lietu
višką ir anglišką raštą į Real Es_ 
tate ofisą. Gera mokestis ir pragy

venimas pas lietuvius, gražiame 
Lietuvių Ūkininkų Kolonijos mies
te. Galite dar gerą ir Extrą uždar
bi turėt, kurs mokėtų lietuvišką mu 
ziką ir dainas, kur vakarais ir ne
dėliotais galėtų pamokinti lietuvių 
ūkininkų vaikus muzikos ir dainų. 
Atsišaukite ant adreso:

A. KIEDIS, 
Peoples State Bank Building, 

Scottville, Mich.

3 GERI BARGENAI.
PARSIDUODA BEVEIK NAUJAS 

MŪRINIS namas ant dviejų gyve
nimų po penktus kambarius su 
gasu ir elektra maudynėmis, augš- 
las ir išcementuotas beismontas; 
prekė $1409 ant lengvų mėnesinių 
išmokėjimų.

PARSIDUODA PIGIAI GERAS 
MŪRINIS namas ketinių pagyveni
mų su augštų beismentų ir su augš- 
tom viškoms, lietuvių apielinkėje 

Bridgeportc, greitam pardavimui 
prekė $4,500, reikia $1,000 įmokėti 
likusius remia išmokės.

PARSIDUODA GERAS MEDINIS 
NAMAS ANT dviejų pagyvenimų po 
Šešius kambarius, su gasu ir mau
dynėmis, prekė $1,800, reikia įmo
kėti $600 likusius pagal sutarimo, 
kreipkitės pas:

A. Grigas and Co.
3114 S. Halsted st., Chicago, III.

PARSIDUODA 4(i akrų farma ge
ras namas 5 ruimų ir barnė; 2 ar
kliai, 2 karv.čs melžiamos ir 2 jau
nos karvės. 5 kiaulės ir kiti de) far- 
mos reikalingi daiktai. Viena rųylia 
nuo miesto it* javai sėklai. Kaina 
$2,400, įmokčt pusę, o kita pusė 
ant išmokėjimo

MIDDLE INLET, AVIS. 
Box 94 R. N.

SARA PATEK, Pirmininkė

MERGINOS IR VYRAI — Mokytis 
barzdaskutystčs amato, ateikite ar
ba rašykite; dieną arba vakarais.
TRI—CITY RARBER COLLEGE

819 So. State St., Chicago.

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišku Ir Moterišku Aprėdalų

AUTOMOBILIAI
1 GREITAI turi būt parduotas au
tomobilius su 7 sėdynėmis Lemo. 
zin 1916 m. 8 cilindrų, patsai štar- 
duojasi abet Detroit, mažai varto
tas—beveik naujas ir vasarinis vir
šus. Galit matyt pas Bielski Bros., 
5315 So. Ashland Avė. Savininkas 
K. Krank. Tel. Drover 9694. Atsi
šaukite šiomis valandomis: 6 - 8 
a.m* ir 5 —8 p.m.

FARMA parsiduoda, 40 akrų že
mės su namais ir su gyvuliais 3 ir 

pusė mylios nuo miesto. Kaina 
$2500. $1,500 iš kalno užmokėti, li
kusi pinigai ant išmokėjimo. Parsi
duoda 20 akrų žemės 3 ir pusė my
lios nuo miesto kaina $650. $100 iš 

kalno užmokėti likusieji pinigui 
ant išmokėjimo. Platesnių žinių ra- 
šMk lietuviškai pas

JOHN JESEVICH 
Eagle River, Box 302, Wis»

Musų sistema ir ypatiškas mokini
mas padarys jus Žinovu į trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš
kų patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo įkyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specialiŠ- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų inie- 
rą -r- bile stailės arba dydžio, iŠ bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kasnicka. Perdėtinia
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 

Atsišauk ii ant 4-to auffšto

ĮVAIRUS SKELBIMAI
AB TINOTE, kad L. Geležinis pa

siuva drapanas geriausiai ir priima 
L. Bondsus.
4503 So. \Vood St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 5669.


