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Nauja klerikalų valdžia Lietuvoj
Socialistai pasitraukė iš Lie

tuvos valdžios
Lietuviai vėl sumušė bolševikus

. J.... . .' !■■—■■■■■ .... "■«. i i

kios bus sekamos sąlygos įteik
tos Vokietijai laikinė taikos 
sutarmė, generalė taikos sutar
tis. prailginimas mūšių paliau
bos (pertraukos), yra tikru, 
kad tautų lygos santarvė įeis į 
sutartį.

Prezidentas VViJsonas |r ’A- 
merikos komisija tvirtai stoja

Latviai ir estonai irgi stumia bolševikus. 
Tautų lyga bus taikos sutartyj

True trunslation filed wi»h the post- kius pat darbininkus ir valstie
ti.as er ai C.hic,.".‘ > III., Mar. 19 1919 1 
as reųuired by the ari of Oct. 6. 1917

NAUJAS MINISTERIŲ KABI
NETAS LIETUVOJ.

Klerikalams pavesta sudaryti 
kabinetų. Socialistai nedaly

vaus valdžioje.

LAUSANNE, Šveicarija, ko
vo 18. Vietos lietuviu žinių C c

biuras skelbia, kad išpriežasties 
kilusio Lietuvoj mimsterio kri- 
žiaus, Dovydaitis (klerikalas) 
tapo pakviestas sudaryti naują 
kabinėta. c

Krikščionis demokratai turės c
didžiumą vielų naujoj ministe
rijoj, kuriai Noreika, vadovas 
Pažangos (klerikalų) partijos, 
prižadėjo savo paramą.

Socialistai pasitraukė.

Tnic ♦mndntion filed with the post- 
iJ.rlcr at Chicag-, III., Mar. 19, Ijll9 
as reųmred bv Ihe art of Oct. Ii, 1917

LIETUVIAI STUMIA"
BOLŠEVIKUS.

Muši? i eina visu frontu. Bolše
vikai sumušti keliose vietose.

STOCKHOLM. kovh 18. — 
Mušis atsinaujino prieš bolševi
kus palei visą Lietuvos frontą.

Lietuvos kvatieros Kaune iš
kištas ofieialis pranešimas sa
ko:

“Mušis atsinaujino palei vi ;ą 
frontą subatoj ir bolševikai li
ko smarkiai sumušti Sodoj.

“J šiaurvakarius nuo Vilniaus, 
Pagiriuose naktine ataka mes 
privertėme priešą bėgti.

“| pietryčius nuo Vilniaus 
mes veržiamės pergali učiai, pri
versdami priešą trauklios palei 
visą frontą.“c c

Irpndation filed witb the post- 
mastei’ at < h ••.r;o, III., Mar. 19. Vlgi 
as reipiired bv the act of Oct. 6. 1917

TEGUL LIETUVA PATI 
NUSPRENDŽIA SAVO

LIKIMĄ.

Sako bolševike laikraštis,

STOCKHOLM, kovo 18. - 
čia yra gauta žinių apie did »lį 
m iižsiganėdinimą tarp esančių 
vakariniame fronte bolševikų 
kareivių, ypač Vilniaus apygar
doj delei Rusijos bolševikų tę
simo ofensivo.

Vilniaus laikraštis “Naša 
Krasnoarmeiskaja Pravda” va
sario 27 d. išspausdino aštrų re
dakcinį straipsnį, užva r d y t ą 
“Svetimoj šalyj.“ .Jame sulo
ma:

“Kodėl mes kariaujame č a, 
kuomet musų šeimines bade ri
ja namie? Mes buvome pasių- 
šti į čia kariauti prieš buržuazi
ją ir apginti proletariatą, bet ką 
mes radome prieš mus, tai to- 

■ eitis, kurie nori valdyti savo pa
čių žemę, vieton pavedimo jos 
musų komisarams. Tas sora kei 
sta. Kodėl mes turime žūti sve 
timoj šalyj. Tegul Lietuva pa
ti nusprendžia savo likimą. o 
mes likime namo pi’e saVo 
arklų.”

Ragina užbaigti

Kitas straipsnis tame pačia
me raudonisios armijos laikraš
tyje užreiškia, kad kol bolševi
kai ves kares, tol nebus tvarkos 
Rusijoj ir lodei nebus pergalės 
dėl bolševizmo. “Padarykime 
galą toms skerdynėms fronte,*’ 
sako jis. “Mes esame įsitikinę, 
kad mes negalime laimėti per 
skerdynes. Mes greičiau lai
mėsime taikiais budais. Skubė
kime atgal į musų namus.“

Kad tokios nuomonės vra iš- 
(r 

r< iškiamos pačios raudonosios 
armijos Ihikraštyj, yra reikš
mingu dalyku.

(Tiie translatlon filed wlfh the post- 
nb.sler ai (’hicd 1JI Mar 19. 19*9 
•s rvųuired bv the art of Oct. 6, 1917

ESTONAI SKEUHA
PERGALĘ.

COPENHAGEN, kovo 18.
Pasak (stonų armijos kvatieros 
išleisto oficialiu pranešimo, es
tui. ų spėkos vėl yra viešpačiais 
situacijos Pskovo fronte.

Estonai pradėję stiprią kontr
ataką lame frontą.
.Smarkiame mūšyje Pečioros 

dislrikte, j vakarus nuo Pskovo, 
eslonų ir finų kareiviai paėmė 
daug kaimų — sako praneši
mas.

Tri’n trnndnlion filed wlth the post- 
•r asler ai Chj. ago, III., Mar. 19, 1919 
is rrųiiired by Ihe act of Oct. 6, 1917

LATVIAI PAĖMĖ
TUKUMĄ.

COPENHAGEN, kovo 18. — 
Čia gautoji oficialė žinia sako, 
kad latvių spėkos paėmė Taku
mą. 60 mylių nuo Rygos ir pa
siekė centrą Kurliandi jos.

• friio translatlon filed w<th the post- 
n :• .er at Cb ,■: ■. |||., Mar. 19. 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

TAUTŲ LYGA BUS ĮRAŠYTA
Į TAIKOS SUTRTĮ.

PARYŽIUS, kovo 18. Nors 
dar nepadaryta galutino nuos
prendžio, sakoma, kad į dabar
tinį plmą didžiumos penkių vai 
stiji; įeina pridėjimas tautų ly
gos -sutarmės,'kaipo priedo prie 
taikos sutarties. Tas leis Vo
kietijai pasirašyti po taika be 
leiic'mo įstoti į lygą, nors tuo 
pačiu laiku ji priims lygos prin
cipus.

PARYŽIUS, kovo 18. — Ko

NAUJIENOS
1739 S. Halsted Street, Chicago, Illinois 

Telephon* Canal 1501

.. Jį ■„■JĮL.LU-IL .. m lli>m III ■ ■■■.■ I ». .^1. ■"JĮĮJ'ggT""!"1 — " !■' " J.‘?lL!"'!!gĮ«A‘l U.

Chicago, III., Sereda, Kovo (March) 19, 1919. s Price2c No. 66

True trunslation filed with the post- naislcr ai Chicago, UI., Mar. 1!), 1919 as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

už įdėjimą tautų lygos pieno to
limesniuose susitarimuose su 
Vokietija. Kadangi jis yra pa
sirengęs kovoti už tą beveik vi
suose rateliuose sutinkama, kad 
jis praves tą dalyką. Kiekvie
nas sutinka, kad kada Vokieti
jos klausimas bus nuspręstas 
laikos konferencija faktiškai 
užsibaigia ir įvairių šalių vado
vai važiuos namo.

Taika su Austrija 
vėliau.

Susilaikymas su Austro-Ven
grija. kada imperijos (likučiai 
galės būti surinkti, interesuoja 
daugiausia italus. Suv. Valsti
jos neturi svarbesnių klausimų 
s'ii Turkija ar Bulgarija ir nė
ra paskelbusios joms karės. 
True translatlon filed with the post- 
n,a.♦•er ai Cine ’g >, ID , ?»l i • 19 1919 
>s re<|iiire(l bv Ihe art of Orf. K. 1917

WILS0NAS GAL SUGRĮŠ 
BALANDŽIO 15.

Kabineto nariai mano, kad kon
greso extra posėdis prasidės 

gegužy j.

WASHl\GT()N, kovo 18. — 
Niekurie valdininkai ir kabine
to nariai mano, kad extra posė
dis kongreso įvyks prieš birže- 
io 1 d., nors jų pranašavimai 

neturi prirodymų, kurie paro
dytų, kad prezidentas Wilsonas 
permianė savo nuosprendį ne
šaukti kongreso prieš savo su
grįžimą iš Francijos.

Baltojo Namo valdininkai pa
sakė šiandie, kad jei pranešimai 
iš Paryžiaus, jog taikos sutartis 
bus užbaigta sekamą savaitę y- 
ra teisingi, prezidentas W i įso
mis galbūt! sugrįš namo apie 
vidurį balandžio. .Jokios žinios 
negauta Baltamjame Name a- 
pie galimą dieną užgirimo su
tarties.

Yra žinoma, jog kabineto na
riai mano, kad extra posėdis 
prasidės gegužyj. Niekurie ma
no, kad įvyks apie vidurį mėne
sio, o kili, kad ankščiau — a- 
pie geg. 5 dieną.

True trauslptinn filed with the noM 
mastei- ai Chicago, III., Mar. 19, 1919 
as reųnired bv the act nf Orį, 6, 1917

UKRAINAI PAĖMĘ 
PRZEMYSL.

Taipgi įėjo į Lvovo 
priemiestį.

LONDONAS, kovo 18. — Be- 
vielinė žinia iš Berlino praneša, 
kad Ukrainos direktoratas pas
kelbė, jog Ukrainai įėjo į Prze- 
myslą ir Lvovo priemiiesčius. 
Lenkai vis dar laiko šiaurvaka
rinę dalį Przemyslo, bet judėji- 
rinę daljETA SH CM VBX Z 
mas tapo sustabdytas ant Prze- 
mysl-Lvovo geležinkelio.

NEW YORK, kovo 17. —šian 
dir čia pasimirė pasižymėjęs pie 
sėjas Kenyon Cox, 62 m. Jis 
Jis taipgi parašė keletą knygų a- 
pie piešimą ir skulptūrą.

AREŠTAVO SENĄ 
KUNIGĄ.

Kaltina jį dvi jaunos 
mergaitės.

COUNCIL BLUFF, Ja. — 
Kun. Joliu W. Ilook vra senas, 
nes jau 60 metų amžiaus, labai 
dievobaimingas, mielaširdingas 
kunigas. Parapijonjs jį gerbė, 
nes jis nuolat kalbėjo jiems a- 
pie nedorybes, ištvirkimą ir 
graudeno pekla, jei jie laslmo- 
demes papildytų. Bėto jis bu
vo viršininku Krykščionių Na
mo, kur buvo pirglaudžiami iš 
mielaširdyslės, pavargę žmonės 

vyrai ir mplerįs ir jaunos 
mergaitės. Už tai kunigas pra
garsėjo savo labdarybe, ir be- 
sirupiiįimu vargdienių likimu, 
ypač mergaičių.

Viskas ėjosi gerai. Bet štai 
vieną giedrią dieną trenkė per
kūnas. Kun. .John ilook, tas 
gerasis kunigas, ’ljiko suimtas. 
I'as visus nustebino. Visi klau- 

fsinėja kas, kaip e^tsitiko, kad 
gerąjį kunigėli, tą beveik šven
tą žmogų suėmė ir uždarė į drė
gną, purviną kalėjimą, kur tik 
visokie valkatos ir kiti nedorė
liai laikomi.

Teisme viskas išsiaiškino. 
Dvi savaitės atgal kunigas ant 
gatves susitiko dvi jaunas mer
gaites, Ethel Johnson ir Mary 
Axtell. Jos buvo pabėgusios iš 
namų ir jau beveik nebeturėjo 
iš ko gyventi, o darbo irgi rasti 
negalėjo. Kunigas jas užkal
bino, užsiinteresavo jų likimu 
ir pasisiūlė priglausti jas savo 
Krikščionių Name. Jos suliko 
su tuo ir buvo labai dėkingos už 
parodytą joms mielaširdyslę.

Vienok tuoj pasirodė, kad jos 
ne prieglaudą ten rado, bet liko 
aukomis seno ištvirkusio kuni
go ir jo nedorų užgaidų pildylo- 
jomis. Tas paleistuvingas gy
venimas su kunigu tęsėsi dvi 

(savaiti, bet jos daugiau nebe
galėjo pakęsti ir pabėgo, pra
nešdamos policijai kas (ame 
Krikščionių Name dėjosi. Jos 
savo kaltinimus ir teisme pa
kartojo.

Šventenybės orcolas, kuris 
supė seno dievobaimingo kuni
go galvą nupuolė ir pasirodė, 
kad po juo slėpėsi vien tik bjau
rus ištvirkimas.

RIAUŠĖS LAVVRENCE, MASS.

Policija užpuolė parodavusius 
streikierius.

LAVVRENCE, Mass., kovo 18. 
— šiandie jau šešias savaites 
streikuojanlįs audinyčių darbi
ninkai buvo surengę didelę pa
rodą, ant kurios užpuolė polici
ja, kad ją išardžius. Kilo riau
šės, kokių esą nebuvę nuo strei
ko pradžios.

Policija su pasismaginimu pa 
leido į darbą savo buožes, strei- 
kieriai gi savęs apsigynimui var 
tojo akmenis ir bonkas. Esą 
buvo paleisti ir keli šūviai. Po
licija daug žmonių sumušė ir 
daugelį areštavo., Viename na
me areštuoti visi gyventojai.

MADRID, kovo 15. Gene- 
ralis streikas Barcelonoj užsi
baigė.

-------------.J1LL1"

DAUG ŽMONIŲ ŽUVO 
EGYPTO RIAUŠĖSE.

LONDONAS, kovo 18. — Ne
šėmu ištikusiose manoma, delei 
nacionalisll'ų agitacijos, Cairo, 

Egypte, riaušėse, 6 žmonės liko 
I užmušti, o 31 sužeistas, sako 
Cairo žinia. Tauta, ant Nilo, 
taipgi įvyko riaušės ir 11 žmo
nių užmušta, o 51 sužeistas.

Kovo 13 d. išsiųstoji žinia sa
ko, kad tvarka įvykinta. Val
džia persergėjo visus žmones 
susilaikyti nuo kliudimo gele
žinkeliams ar telefono ir telegra 
fo linijoms su prigrąslnimu su
šaudymo.

I rue ti Hii’iintlon fih'rt v-Hh ih»- posi
i lusU-r ai Chicago, III., Mac. 19, 19.9
>is reqntred hv the act of H. 1917

KARĖ KAINAVO 170 MILIAR
DŲ DOLERIŲ.

Žuvo 9,000,000 žmonių.

SAN FRANCISCO, kovo 18.
“Karės lėšos vien pinigais 

buvo $197,006,000,000 arba $11. 
600.000,000 daugiau negu ver
tė viso turto šiaurinėj Ameri
koj.“ Taip pasakė Baker šian
die pirklybos kliubui.

Mirčių nuo žaizdų mūšiuose 
buvo viso 7.30^,000, gi mir- 
lįs visose armijose siekia viso 
9,000,000, sakė jis.

Kalbėdamas apie tautų lygą 
sekretorius Baker pasakė:

“Jei nebus sudaryta tokios or 
ganizacijos po kokiu-nors var
du ir kokia-nors konstitucija, a- 
narchija, pagimdyta ligų, bado 
ir nusiminimo, užviešpataus pa
saulyj. Joks vaikas gimęs civi
lizuotoj šalyj per sekamą šimtą 
melų neištrūks nuo užmokėji
mo žymios dalies skolų, kurias 
inidarė ši karė.“

— h ■    ~

MEKSIKOS SUKILĖLIAI 
PASIDUODA.

MENICO CITY, Mex. -™ Tarp 
nesenai valdžiai pasidavusių žy
mesnių sukilėlių vadovų yra 
brig. gen. Pablo Vargas, Gucr- 
era valstijoj. Vargas sukilo 
metai atgal, kada jo viršinin
kas Guerero gubernatorius gen. 
Silvestre Mariscal tapo areštuo
tas Mexico City už nepildymą 
paliepimų.

Belo pasidavė gen. Gerardo 
Morones.

Taip jau sudėjo ginklus dau
giau 1,200 Zapa'los šalininkų. 
Jiems suteikia amnestija.

True transintion filed wlth the post 
mastei at Chicago, III., Mar. 19, 1919 
as reųuired by tha act of Oct. 6, 1917 

VOKIEČIAI PRISTATĖ 150,000
VAGONŲ TALKININKAMS.

BERLlNAsTkovo 15. - Pa
ges Zeitung sakosi patyręs, kad 
vokiečiai užbaigė pristatymą tai 
kini ūkams 5,000 garvežių ir 156 
0(X) vagonų, kaip sutarta .per
traukos mūšių. Vertė jų sie
kianti 3,006,6()0,000 m arki ų. 
l*rusijos geležinkeliai suteikė 
tris ketvirtadalius garvežių ir 
vagonų.

MADISON, Wis. - 30 atsto
vų ir pirmininkas Wisconsin 
valstijos buto ir senato prezi
dentas ir 1 narys susirgo influ- 
enza.

Ti nę trunslation filed with the post-mus < i ai Cl.it III., M ir. 19, 1919 
as rcąiiired by the act of Oct. 6, 1917

Francija neišduoda socialis- 
tams pasportu

40 žmonių žuvo audroje

Italija gaus Fiume. Socialistas Bavarijos 
premjeru. Atidarys Kiel kanalą 

visiems laivams
True trunslation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Mar. 19, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

FRANCIJA NEIŠLEIDŽIA 
SOCIALISTŲ.

Neleidžia jiems važiuoti 
į Rusiją.

PARYŽIUS, kovo 17. Val- 
(Uia atsisakė išduoti pasportus 
trims socialistams, kurie nese
nai įvykusio Berne socialistų 
kongreso, buvo išrinkti važiuo
ti į Bosiją ir ištirti bolševikų 
valdžia. C-

True trunslation filed \vith the pn%| 
mastei’ ai Chicago, III., Mar. 19, 1919 
is reunired by the act of Oct. 6, 1917

Raportuos apie Rusijos 
reikalus. , 

BUENOS AIRES, kovo 17.
Nacion gavo žinią iš Paryžiaus, 
kad Anlonio de Tomaso, Argi n 
linus atstovas, kuris buvo Rer- 
no socialistų konferencijos pa
skirtas sekretorium delegacijos 
studijavimui Rusijos klausimo, 
pasakęs, jog delegacija tikisi su
grįšti iš Rusijos į laiką, kad įtei
kus raportą apie Rusijos prob
lemą socialistų konferencijai, 
kuri įvyks pabaigoj balandžio

40 ŽMONIŲ ŽUVO 
AUDROJE.

Didelė audra siautė dviejose 
valstijose.

MEMPHIS, 'Fenu., kovo 18.
Pereitą nedėldienį didele au

dra siautė šiaurinėj dalyj Mis- 
sissippi ir Louisiana valstijose. 
'Felefono ir telegrafo susinėsi
mai pertraukti ir šiaip prida
ryta milžiniškų nuostolių.

Nepilnos žinios parodo, kad 
nemažiau kaip 16 žmonių žu
vo audroje abejose valstijose. 
Arti 160 žmonių vra sužeista.

c ‘ j

True trnnshition filed wilh the post 
mastei' at Chicago, III., Mar. 19, 191! 
•is reouired by the act of Oct.’ 6. 191’

ITALIJA GAUS FIUME.

AUižada nuo reikalavimo 
Dalmatijos

PARYŽIUS, kovo 18. Ita
lijos menamo grąsinimo pasi
traukti iš 'laikos konferendijos, 
jei nebus duota Fiume, mano
ma. kad išvengta per kompro
misą. Per tą kompromisą Ita
lija gaus Fiume, bet atsižhdės 
nuo savo reikalavimų Dalmati
jos. Žara ir Sebenico miestai 
pataps laisvais uostais, beit liku
si dalis Dalmatijos bus paskir
ta Jugo-Slavijai.

|Prcmieras Orlando ir užru- 
bežihių reikalų ministeris Šon
ui no esą buvo prisirengę pra

nešti vyriausiai karės tarybai, 
kad jie negali sugrįšti j Italiją 
be užtikrinimo, kad Fiume pa
taps Italijos miestu.

True trunslation filed with the post- 
• lįsk r at Chicago. III.. Mar. 19. 1!)IJ 
as reųuired by Ihe art of Oct. 6. 1917

SOCIALISTAS IŠRINKTAS 
BAVARUOS PRIEMERU.

BASEL, kovo 18. — F'rank- 
fort Gazette gavo žinią iš Muni- 
cho, kad seimas išrinko buvusį 
tikėjimo ministerį Eisnerio val
džioje, socialistą Hoffmann 
Bavarijos premieru.

Po išrinkimui seimas užsida
rė, kad davus laiko naujam pre 
mierui sudarvli kabinėta.

*■ 4

Pradžioje posėdžio partijų va 
dovai užreiškė savo laikimąsi 
valstijos konstitucijos, kurią pa 
rašė buvusis premieras ir priė
mė vienbalsiai pirmame ir an
trame dokumento skaityme.

True transbition filed whh th< pa
mąstei’ at Chicago, II!., Mar. *'), 
as reguired by the act of Oct. 6, 1917

PANAIKINS HELGOLANDO. 
FORTIFIKACIJAS.

Atidarys Kiel kanalą visiem 
laivams lygiomis 

sąlygomis.

PARYŽIUS, kovo 18. For- 
ifikacijos ant llelgoland salos, 
diprios vokiečių bazos šiaurės 
uroj, turės liuli nuimtos.

tas nuosprendis padarytas 
šiandie vyriausiosios talkininkų 
karinės tarybos.

Taipgi nutarat, kad Kiel ka
nalas turi būti internacionalizu- 
itas ir atidarytas laivams visų 
'autų lygiomis sąlygomis.

Mokestįs bus imamos užmo
kėjimui užlaikymo kanalo. Vo
kiečiai galbūt pasiliks valdyto
jais kanalo.

'Taryba svarsto klausima už- 
laikymo llelgoland kaipo prie
glaudos taikiems laivams.

Turi atsižadėti 
laivų.

Kas bus padaryta su vokie
čių kariniais laivais, galbūt ne
bus įrašyta į taikos sutartį, nuo
mone Amerikos taikos delegato.

Tečiaus Vokietija turės for- 
tųaiiai atsisakyt nuo savinin- 
kyslės prie laivųr Laivų savi- 
ninkystė bus nuspręsite vėliau.

Anglijos delegacija taikos ko
nferencijoj sutiko (paverti vy
riausiai tarybai klausimą atei
ties savininkystės vokiečių ka
belio į Ameriką.
~ ORAS.
Giedra ir šilčiau šiandie; ryto 
apsiniaukę.



NAUJIENOS, Chicago, III Sereda, Kovo 19 d., 1919
Ignas šeinius

Mėnesiena.
(Tąsa)

Sūnau, dar pagalvok. Mel
skis, pitišyk šventos l>vasios 
pagalbos.*. Musų priešas stip
rus... Visais kampais voratink
lius audžia, slepias tamsoj... 
Reikia melstis... Ateik į mane 
už trejeto dienų. ’ Apgalvok... 
Katalikų bažnyčiai reikia žmo
nių, reikia didelių kovotojų, — 
kalbėjo rektorius tokiu tyliu, 
tarp mūrų pridususiu balsu. 
Negaivino jo pavėsis, neskardi
no miškai.

Ir peržegnojo sudžiovusia 
ranka Jonų ir melde daboti an- 
gelo-sargo.

Meldės Jon'as, nieko nevalgė, 
bet ankštus rodės seminarijos 
kambario; vaidinos . koiido- 

raus prietemoj.
Įvairios mintįs skaudino gal

vų, ir širdį lig kas veržė. Ir sil
pnas rodės ir nevertas tų namų.

Pranešimas

ir lig mirtis įnėjo juosna. Trau
kė bėgti, eiti kur, plaukai ant 
galvos stojos, ir įtaiga tuščia 
darės ir šiurpus ėmė apsidairyti, 
šaukė kas, kad tik greičiau, 
kad tik nelikti čia!

Atėjo trečion dienon į rekto
rių visas išbalęs, išsigraužęs, ir 
atsisveikino.

Likę draugui lydėjo jį ir ne
sumanė, kų jam sakyti. Nei 
vienas nedrįso nieko klausti, nei 
vienas nežinojo, kaip spausti 
ranką. Nepeikė jo. Vienam 
sužvilgo ašara ir jis meldės, 
kad Dievas sugrąžintų draugą.

XIII.
Kurčia paniuro Jono tėvų na

muose. Pirmai, seniau čia bu
vo iškilnus ūpas, čia buvo Die
vui aukuoti lūkesiai.

Per sodžių nuveja kugždėsią. 
Viršun iškilo slėptas pavydas ir 
suklykė pašaipa.

Tėvai negirdėjo, ką šnekėjo 
sodžius. Jie žinojo, jie jautė, 
ką jis mano. Ir nėjo niekur. -- 
Apie jų sodybą užsitvėrė tvo
ra, į kurią svaidė iš oro, ką kas 
norėjo.

Bet motinai ne žmonių šneka 
buvo baisi. Jos sunūs užrūsti
no Dievą, sulaužė motinos pri
žadą, nuėjo prieš savo skyrimą.

Jonas sugrįžo visas atsimai
nęs, persirgęs, ir motina ne
klausė, kas jam sopa- Ir neba-

visus kaltins. Ir tuomet kažin 
kas kils! Bet kiekvienas lūki- ♦
no vis.

Bėgtų Jonas iš namų, bet kal
tas jis. Tegul, lauks...

Kas Ibus paskum, visviena, 
kad tik pamatyt Olę.

Rengės važiuoti, bet kaip?-..
Olė supras jį, ir...
Diena iš dienos rengės Jo

nas važiuoti. Ir šalta darės ir 
dar labiau traukė.

Kas bus paskui, visviena...
Rytą anksti pamatė, Augus

tas per galą sodžiaus, dvejetą 
arelių, pridikrovęls galan ratų 
dobilų, nuvažiavo kur. Matyt 
kur toli, dvarų supirkimo rei
kalais, ir tuoj negriš.

Važiuos dabar Paširvintin. 
Pasiteiraus, ar negalėtų ir jis 
tam dalyke padėti.

Pavakariais niekam nieko ne 
sakęs, pasikinkė arklį. Drebė
jo rankos ir sumato niekaip ne
galėjo sumesti.

Insėdo važiuoti, tėvas iš grin-
\ • • v — •cios išėjo.

—Mano arklių nėra dykū
nams važinėti! — ėjo suturėti 
arklį už apynasrio.

Aš, tata, tuoj sugrįšiu, 
ėmė prašylies.

Bet trukterėjo, negalėjęs nu
stovėti, arklys ir išnešė iš kie
mo.

XV|.

Jauny Lietuvių Am. Taut. Kliubo 
Mišraus Choro

Repeticija i vyks

Seredoj, Kovo 19 d. 1919
7:30 vai. vakare.

MILDOS SVETAINĖJE
3112 So. Ilalsted St., 2-ros lubos

Meldžiame atsilankyti visus se
nuosius daininkus ir daininkes, ku
rie dainavote praeita meta.

Kviečia VALDYBA.

Svarbias

frffllhaS
Bengia LSS. 174 kuopa

Ketverge, Kovo 20 d., 1919
LIBERTY SVETAINĖJE 
3925 So. Kedžie Avenue

Pradžia 7:30 v. v. Inžanga veltui

Kalbės drg. J. Jl'KELIS atvykęs iš 
N'ew Yorko,

Darbininkai yra kviečiami skai
tlingai atsilankyti ir išgirsti gabu 
kalbėtojo aiškinant darbininkų rei
kalus šiame gyveninio momente.

KOMITETAS.

rė, kam taip padarė. Vis triū
sęs, ir jo tarytum nė nematė, 

t Lig namuosna butų atėjęs sve
timas, kurio pažinti niekas ne
įdomauja.

Su visais motina tylėjo. Ar 
sunai ko paklaus ar duktė, at- 

i sako tik:
—Tesižinai, man jau nedaug* 

bereikia.
Ūme pamažu nematom ka

žin ko negaluoti, nors vis dir
bo, triūsęs. Veidas tarytum 
per vienu savaitę susiraukšlėjo, 
galva nulinko, ir dažnai ne tai 
ėmė, ką tiesė ranka.

Niekas nematė, kas dedas 
motinai. Kiekvienas skaudė 
savyje savo skausmą-

Ir visus jis išbučiuotų, visus 
myli, ir pasakytų kaip drasky
tų kaip draskos jo krūtinėj. 
Prisipažintų prieš visus.

Vakar atėjo sesuo jo kamba
riuko pataisyti. Ji gera, vis 
rūpinos broliu. Ir sako jai Jo
bas: v

-•Pąbuk Qia: pasišnekėsim, 
Maryt.

Laiko neturiu, — atsakė ir
• v • • 
išėjo.

XIV.

Baisu darės namuose. Tylė
jo visi, bet matės — tuoj pra
truks ir visi sušnekės- Kiek
vienas pasakys savo, kiekvienas

MASS-MITINGAS
Rengia

CHICAGOS KRIAUČIŲ — AMALGAMATED CLO- 
THING W0RKERS — UNIJA

KETVERGE, KOVO 20 DIENA, įvyks
DIDŽIULIAME

— Laba nakt! — atsitraukė 
jis nuo skobnio ir padavė Olei 
ranka.

Žengė prie durų ir, kiek paė
jęs, sustojo. Tarytum užmiršo 
ką ir nesumanė prisiminti.

Atsigrįžę tečiaus ir neturėda
mas ko sakyti, paklausė, kuo
met sugrįš Augustinas.

—Gal poryt, o gal ir ryt jau 
bus namie, — stovi dar Olė prie 
skobnio, neina. — Jei neatsiras 
daugiau reikalų, lai ryt.

Mato Jonas, jog nutraukta 
šneka vėl žada megztis. Bet 
apie ką šnekės? Kad tik bul žo
džių, kad tik neiti iš čia!

Kokia dabar Olė kita! Rim
ta tokia pasidarius, nehesušip- 
so, ir net gražesnė rodos- Užsi- 
glaudus savyje, niekur nej ieško, 
nieko netrokšta. Tarytum pri
ėjo savo vielą. ’

Ir žiuri Jonas nealsižiurėda- 
mas į ją. '
. Kaip keista, kad ji ištekėjusi! 

Kaip galėjo taip būti? Juk ji 
buvo tokia linksma, taip mokė
jo išnelyčių kuo užklupti!

Apie ką dabar šnekėli? Nie
kaip nėjo šneka visą laiką... Bu
vo regis kas, taip aiškus, čia 
pat, taip jaučiamas, bet nėkiek 
žodžiams nepasisiekiamas.

Pro atvirą langą, iš tamsos 
patraukė alyvų kvapas. Jaunas, 
svaigus. Visam kambaryje nuo 
jo patvino. Ir darės linksma, 
šilta krūtinėj: šnekėtum ‘ apie 
gėles, apie pavasario naktį.

Gerą darbą Augustas va
ro, — grįžo Jonas į savo vielą.

Gal ir gerą, bet begalo jis 
vargus, - atsisėdo Olė ir sudė
jo rankas ant skobnio. Niekur 
nežiūri. Ją Uis darbas maža 
paliečia. Ji turi ką savo.

—Augusias toks sumanus,

Street Car Men’s Auditoriume .
Kertė Ashland ir Van Buren gatvių

Vyriausiu vakaro kalbėtoju,bus Amalgamated Cloth- 
ing Workers unijos prezidentas

SIDNŽY HILLMAN
Be to kalbės unijos sekretorius, JOSEPH SCHLOSS- 

BERG, Illinois Darbo Federacijos prezidentas, JAMES 
DUNCAN, garsus italų kalbėtojas BA- 
LLANCA (itališkai), <4Darbo”'redaktorius, KL. JURGE 
LIONIS, (lietuviškai), Darbo Par.tijps kandidatas į ChL 
cagos majorus, JOHN FITZPATRICK, MAZURKIE- 
WICZ (lenkiškai) ir daug kitų.

PRADŽIA LYGIAI 7:3|),VAL. VAKARE.
Tas mass-mitingas tai bus: demonstracija, kad paro

džius Chicagpą kriaučių galybę. Todėl kiekvienas lietu
vis kriaučius jame privalo, dalyvautu Street Car Men’s 
Auditoriume telpa,daugiau,kaip šeši tūkstančiai žmonių. 
Tatai jis turi būt kimstinai prikimštas.

Ateikite patįs ir kitus raginkite.
■■■■■■I

AMNESTIJOS

Prakalbos
Rengiu LSS. 4 kp. įvyks

Ketverge, Kovo 20 d., 1919
MILDOS SVETAINĖJE

3142 So. Ilalsted St.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kalbė Dr. MONTVIDAS ir 
A. BIMBO.

Darbininkai ir darbininkės esa
te kviečiami kiioskaillingiausiai at
silankyti, nes kalbės geriausi kal
bėtojai.

1 užauga lėšų padengimui 10c. y- 
,oatai-
Visus kviečia LSS. 4 kp. Komitetas

toks gyvas žmogus. Prie ko 
prieis, jum viskas tirpsta ranko
se.

Jonas pradėjo atsiminti iš to 
laiko, kai Augustas buvo pas 
juos, kai ji mokino ir kai pas
kui dar atvažiuodavo vasara pa
viešėti.

Šimkų buvo pasakoti. Balsas 
klupo, kliuvo. Painiojos saki
niai. Žodžiai stengėsi pasakoti 
vieną, pro juos, kaip pro tinklą, 
matėsi kas kita-

Olė negirdėjo jo. Veidas jos 
nesikeitė, vis buvo toks ramus, 
šaltas.

—Verčiau bus Augustas mie
gan nuvažiavęs, būt sau bead- 
voka tavęs, — pertrauke Joną. 
Tarytum tik apie tat ir galvojo, 
ties ta viena mintimi buvo su
stojęs.

lečiaus jisai toliau pasakoja. 
Kaip Augustas su kuo ginčijos, 
kaip šnekėjos su sodiečiais, ko
kius sumanymus vyste.

Ne pabaigė: pritruko žodžių.
Žvilgterėjo į ją-
Ji pakreipus akis į toli. Ir 

mato tenai ką ir jaučia. Kruti
nę kilnojas neramiai, bet vei
das vis rodos toks.

Supranta Jonas.
Ir kodėl dabar netaip, kaip 

pernai pavasary? Juk vis taip 
galėjo būti.

Beikėtų atsikelti ir išeiti.
Visam kambaryje pasida’ė 

nejauku, gludu, o alyvos kvepė
jo pro langą.

Staiga priemenėj subildėjo- 
Ar apvertė kas ką, ar užsidūrė 
ant ko. Vėl. Ir supurškė juo
kais. Nesusilaikė ir balsu susi
kvatojo.

Vėju prasivėrė durįs ir kam
barin įlėkė Julytė, Olės sesuo, 
ir tokia pat smagi sesuo Augus
to. Pridususius, nukaitusius 
sustojo prie skobnio ir dar šip- 
sojos tarp savęs. Kas joms pa
darė juoką, kas besupataros.

—Ar dar jus neisime miegoti!
— subarė Olė-

Nenorime! — atsikirto a- 
bi vienu balsu.

—Tai ko jums čia?
— Skobnį nurengti!
Dar labiau nejauku pasidarė 

joms įlėkus. Jos įnešė svetimą; 
jos rodos žino, kas čia dedas.

Greitai nurenėg. Ir baršk in
dą mos lėkštėmis, peiliais lėkte 
išlėkė atgal. Nč durų nedarė.

Olė priėjo ir uždarė jas.
Jau vėlu, — atsirėmė ad ve

ri jos. Galvą užlenkė, prispaudė 
prie sienos. Tarytum nežiūrė
dama įsižiuro palubės kėdėn.

—-Vėlu, — atsikėlė Jonas nuo 
kėdės. Atsirėmė ranka sėdy
nės ir dar neina. — Užtiko nau
ja banga, pribėgo ir apipylė vi
są. Tenai, prieš, matyli dar 
kita dar didesnė.

Priėjo ir pratęsė ranką-
Puikius pas jus valgomasai. 

Jaukus toks,' malonus, —dar 
sako.

Abi ranki, palietusi viena ki
tą, nejučiom pakuždėjo tarp sa
vęs, pasisakė apie lai, kas ka
dai buvo, ko norėtus. Išskyrus 
paliko tarp jų sidabrinis’ siūlas, 
kuris į stygą išsitempęs, virpė
jo skundės. Iššauktų regis ką, 
sugriautų, sunaikintų...

Šešėliai, išlindę iš kampų, at
sistoję iš po skobnio, susėdo 
ant tuščių kėdžių. Pradėjo iš
didžiai rimta šneką. Svarstė 
tai, ką čia pat anksčiau mate ir 
girdėjo. Svarstė bešaliai, nesi
ginčydami.

Mėnulis dirstelėjo viena akim 
pro lange ir užmatė šešėlius. 
Jie nušoko nuo kėdžių ir ne
skubindami, kitas paskui kitą, 
sulindo užu spintos.

XVI-
Kambaryj, kūriau .Jonas atė

jo gulti, buvo šviesu, kaip die
na. Mažiausias daiktelis aiš
kiausiai matės. Drauge ir ap
sitraukė' viskas skaidria žalsva 
migla.

Rodės, jog tie daiktai atgi-

TURTAS!!!
Ar vyriausiu turto faktorium išliktųjų yra auksas 

— arba tolygus jam?
Ar gali auksas — daug aukso, arba jam tolygus 

padaryti ką nors laimingu?

Ar galima auksu viską nupirkti? AR GALIMA auk
su aprūpinti visais reikalingais žmogui daiktais?

Ką gali auksas visus auksas šiame sviete ut
ie sveikatą?

NE!!!
Ką gali auksas visas miksa šiame šiame sviete at

nešti žmonėms, kuriems stokuoja sveikatos?
Ką gero galėtu visas auksas šiame sviete suteikti 

vyrui arba moteriai, kurie ilgisi meilės—laimės 
—kūdikio juoko?

Ką gero galėtų visas auksas šiame sviete suteikti pa
smerktam žmogui, tokiam kuris miršta, tokiam 
kuris be laiko prarado savo jaunystę—moteriai 
kuri nustojo savo žavėjimo?

Svabiausiu tūrio faktorių yra sveikata !
Be sveikatos niekas negali naudoties žemiškais 
turtais.

Pasakiškos aukso sumos beriama į priekį mirštan
čios nelaimės, kurio visas gyvenimas buvo pa
švęstas vienam siekiui—suėmimui žėrinčio me
talo- negali suteikti dargi mažo nusišypsojimo.

Ką gero gali suteikti žmogui Krezo turtai, kuris bi
josi fakto, kad diova artina jam mirtį?

Pasakojama apie labai turtingą ir pagarsėjusį mili
jonierių—kuris kentėdamas nuo vidurių ligos 
sušuko — “Visi mano milijonai butų niekai jei
gu aš lik galėčiau suvalgyti duknos su suriu.” 
Žinoma, jis nepasakė to taip lengvai.

Ką gero gali padaryti jo milijonai tam rūpestingam 
žmogui?

VYRAI-M0TERS-SVE1KI
SERGANTI-SKAITYK1TE:

Jūsų sveikata yra svarbiausias jūsų turtas. Ne 
naikink jos vertės, kadangi jus ją gavote nuo 
motinos gamtos—ir kadangi ji jums nieko ne- 

• kainuoja.

Jei jtjs esate sveikas—bukite tikri, kad jus netiplei
site savo vidurių, ir kad jūsų viduriai Imlų lino- si- /

Kuomet viduriai gerai neveikia, maistas išeina per 
jūsų žarnas nesuvirintas—pasekmėje pasilieka 
prastas kraujas—be kraujo jus negalite gyventi.

Kuomet jūsų viduriai dirba nereguliariai, ar tuo
kart kaip priversta—žarnų kelias yra užkištas, 
ir jus esate pasidavę gauti visas galimas nega
le.;. ’usų viduriai bus pripildyti nuodais. Praša
linti šiuos nuodus yra sunku. Jūsų galvos skau
dėjimas, jus įgyjate įdubusias akis, jus gerai ne
miegate, jus rūpinatės, neturite nč mažiausios 
energijos nė ambicijos—-mažiausias dalykas su
erzina.

Tuokart jūsų pareiga yra pagelbėti molinai gamtai 
atlikti darbą vartojant pripažintą vidurių valy
toją ir žarnų reguliatorių—LAXCARIN.

LAXCARIN padarytas iš tyrų žolių. Nieko •'•' Ap
tingo apie jo formulą. Nėkiek nekenksminga.

šis sutaisymas buvo vartotas pačiu įžymių gy
dytojų per daug metų.

LAKCARIN ne liktai yra L:ixative, bet jis vra krau
jo valytojas taipgi. Taipgi jis atbudavoja žarnų 
taką ir gelbsti atitaisyti jos funkcijas. LA.\CA- 
RIN prašaliu nuodus iš jūsų systemos. Nieko 
nėra geresnio.

Jeigu jus sergate—pamėginkite jį šiandieną.
Jei jus esate sveikas—užsisakykite šiandien— jus nie 

kad negalite pasakyti kuomet prireiks.
Atminkite—turtas yra ne viskas—sveikata y ra virš 

visko.
LAKCARIN parduodama tiktai Laxcarin Products 

('<>., Pittsburgh, Pa. Kaina už dėžę $1.(10, (i dėųės, 
$5.00. Bus išsiųsta visur kuomet gausime rei
kalingą apmokamą sumą.

IŠDIRBĖJĘ PASTABA—La.scariu nėra paslaptinis 
vaistas, bet tokis kuris visiems gerai žinomas ir 
yra užrašomas ir rekomenduojamas gydytojų 
per daug metų. Nepanašus kitiems tokios rų- 
šies sutaisymams, nekenkia žarnoms, arba jo 
kiu bildu nepriduoda jokio bereikalingo kentė
jimo. Atlieka darbą švelniai, ir pačios užganė
dinančios pasekmės gaunama dėl tų, kurie var
toja.

Parduodama vicų tiktai
LAXCARIN PRODUCTS CO.

Kaina — $1.00 už dėžę; pilnas gydymas; 6 dėžės, $5.00 
Money orders, cash arba registruotuose laiškuose.

Dept. No. L. 2. Pittsburgh, Pa.

ję, gyvi. Ką paliesi, tuoj su
krutės, atsikels nuo aslos ir nu
plauks aplinkui pasieniais.

Jonui šiušu. Jis dairės apie 
save atydžiai pakreipęs galvą 
ir vis labiau bijojo.

Insižiuro į komodą, pastaty
tą kampe prie langų, stai-šlai 
tas komodas prašnekės-

Ne! Tegul jis tyli, tegul nū 
žodžio nutaria.

Ir skobnelis ir tiedvi kėdi prie 
jo taip pat kažin-ką : L pia. Lo
va, ant kurios guls, išduos jį, 
arba pasikels ir išplauks pro 
langą. Ir ji išneš su savim. O 
kur?...

Jonas skubiai ėmė kešenėse 
degtukų graibyti. Surado, ati
daryti niekaip negali- Pirštai 
sugrubę lig nuo šalčio, sulen
kti neįstengia. Paspaudė skry
nutę, ji sutreškėjo ir degtukai 
pabyro aslon.

Vieną sučiupęs užžiebė žvakę. 
Geltona, besvyranti į visas pn- 
ses, liepsnelė viską vienu matu 
išvaikė. Ir komodas tapo kuo- 
tikriausias ir kėdes tokios pat. 
'Tarytum niekur nieko nė nebu- < 

vę.
Jonas, kaip kiekvieną vakarą, 

kaip visuomet, atsiklaupė mels
ti . Tarė maldų žodžius išreto, 
atskirdamas vieną nuo kilo, bet 
vienus girdėjo, o kilų ne ir ro
dės, kad jis praleidžia. Kartojo 
išnaujo-

Kokias lik atsiminė maldas 
ir psalmes, viską sukalbėjo. Ne
pasidarė lengviau. Neatėjo tas 
lengvumas, kuris po maldos ty
la apgaubia, augštyn sielą pake
lia. Nebebuvo gryna, šviesu. 
Tik rodės, kad nurimo kiek. Jo

nas norėjo nurimti.
Pamažu nusirengė gulti.
Lig išnelyčių pamatė save vei 

drodyj. Veidas buvo baltas 
toks, akįs lėtos, bet degančios- 
Nose plona, kaip moteriška. 
Gelluni švelnus plaukai. Ir u- 
siukai, po seminarijos pasipylė.

imi     UU'I *1    ................................ ................... ......

Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

Pagelbėti pada-

aštrais, rau
dono kraujo

Ameriko
nais.

DABAR
Yra varto
jamas ivirš 

t ii j ii milijo
nų žmonių 

kas metas. 
Jis padidys

stiprumą, silpnų, nervuotų, sui
rusių žmonių daugelyje atsitiki
mu į dvi savaili laiko. Klauskite 
apie lai savo daktaro arba ap- 
tiekoriaus.  —r

Ir nuo jų veidas rodės dar švel
nesnis, smulkūs toks.

Nekuomel dar Jonas taip ne
žiūrėjo į veidrodį. O kam jis 
šiandien įsižiuro?

Mylėjo jį Olė.
Kam ji ištekėjo?..-

Nuslūgo truputį sunkumas 
ir Jonas atsigulė. Pagalvis pri
glaudė lova nuskandino savyj. 
Beliko mintįs. Lengvos, lais
vos. KaiĮ) skregždės, nuskrido 
į aną pavasarį. Malė vingiuo
tą žalią miške kelelį, malė siau
rą mėlyną pralėgę viršuj me
džių. Paskui pakluonį, kopūs
tų tarpežius- Ir atsistojo dar
želis. Va raudonos pinavijos, 
va platus dėmėtas šešėlis seno

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
Čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar fariną? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per* 
Žiurčti abstraktus?

Kreipkitcs prie
A. PETRAT1S i

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tcl. Drover 6310 
Chicago, III.

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

Už $50-00 arba LAISVĖS
BONDSA

nupirksi labai gražų $200,00 vertės 
Phonografą, pasilikusi sankrovo

je, Šita mašina beveik nauja, prie 
jos randasi rinkinys 
M rekordų ir deiman
tinė adata veltui, Mes 
taipgi turime keletą 
augštos klesos pbono 
grafų, kuriuos mes 
parduosime už bilc 

pasiūlytą kainą, už 
tai kad mes turime 

aratuštinti vielą, Me: 
taipgi esame privers
ti prašalinti ši*! savai
tę dvi labai gražias, 
tikros skuros sekly

čios setus vertus $175 kožnas, par
duosime už jūsų pasiūlytą kuiną. 
Taipgi vieną naujausios mados len
drėm jiintą seklyčios setą, vartotą 
tiktai 30 dienų,

šita yra netikėtas pasitaikymas, 
Užeikic tuojaus. Pristatome veltui 
westl:rn storage house 

2810 W Harrison St Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

lionmis nuo 11) iki 4____ .1__ _ ___________________

beržo. Va jos grakšti liauna 
rankutė... Skruostas uiię skruo
sto prie skruosto prisiglaudė... 

Ir dabar ji čia, netoli...

I
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KORESPONDENCIJOS
KAST CHICAGO. INO.

Atsimetė nuo TMD.

v • čia

iams apie kuriuos nckuriuos da

tai kodėl mes negalėtume nu
versti tą centrą^?

X t
—Priimta! — atsiliepia jo se

Todėl reikia atmesti centrą.
Kai kurie senesnieji nariai 

dar bando juos pertarti, bet be

Dar atsistoja saliunininkas.
Jis užreiškia, kad TMD. leidžia-

Pradedant 1911 metais

gei dabar nariai turėsią nu-

d’e tatr. Gruodžiu 9 dieną įvy
ko kuonos susirinkimas. Pasi- • i dieną.

nuo bado.

kien.

Tikiuosi

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

$1.00 mėnesyje
36 dainos arba muzikė dykai 

Kiekviena mašina 
gvarantuota

Rašykite mums ir mes tuo- 
jaus išsiųsime jums mu

sų puikų iliustruotą 
katalogą DYKAI

Eagle Graphophone Co.
104 Eaat 16th Street 

Dept. 13 New York, N. Y.

pos skyrius. Bet pora metų at
gal atsirado agitatorių, kur pra
dėjo pasakoti, kad “reikia at
mesti centrą”. Girdi, išsibusi
me savo čarterį ir visa bus kuo- 
geriausia. Bet tuokart jie nesu
rado užtektinai pasekėjų, lodei 
jų sumanymas nuėjo niekais-

M. D. seimas suteikė jiems pro
gos a t n a u j i n t i I ą a g i- 
t a c i j ą. Te n b u v o 
nutarta padidint nario duokles 
nuo 60 centų iki 1.00 dol. me
tams. Taigi galų-gale jiems pa-

pasekmių: laike balsavimo di
džiuma ranku buvo už... Centro

Ik

atmetimų.
Aš nieko nesakyčiau, jeigu 

kuopa lai butų padarius delei 
rimtų priežasčių. Jeigu, sakysi
me, ji butų stačius kokių nors

bar — sarmata pasakyti: atsi
metė vien todėl, kad reikia 
mokėt vieną dolerį į melus! 
'I'ėvyniečiai, palyginus su I.SS. 
ir LDLD. kuopų nariais, livbai 
toli atislikę kultūrinių žvilgsniu.

ižde randas 1.700 dol.

SPRING VALLEY,

su sušunka:
Meldžiu balso — duoda įne- į prasti, kad reikia “kasUiors du

simą atmesti centrą I ryti.” Pirmasai “kas nors’* be-
—Pritarta! — sušunka keli sistengimas pasiliuosuoti priva

jo sekėjai. čių vertelgų įtekmės. Mano- ■
Atsistoja senyvas žmogus-po- ma suorganizuoti kooperaly-1 

licistas ir išdidžiai sako: viška maisto reikmenų krautu- ‘
t

—Mes privalome a|>svars'ly- vę. Kokių tasai sumanymas lu
ti... Juk žmonės carą nuvertė, i rėš pasekmių, dar pamatysime. *

Moterįs!
Štai kenčiančioms mo

terims yra pranešimas 
nuo Mrs. W. T. Price iš 
Public, Ky.: “Aš kentė
jau nuo skausmų... ji ra
šo. “Aš sunykau dėl 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be drą
sos. Aš beveik nebesi
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau

GARDUI
Motery Tonikas
Aš pradėjau Cardui. 

Trumpu laiku aš patė- 
mijau žymų skirtumą. 
Su kas kartu aš vis stip
rėjau ir jis išgydė ma
ne. Aš esu stipresnė, 
negu buvau pirm kiek 
metų. Jeigu jus kenčia
te. jus galite pagodoti 
reikšmę — būt stipria ir 
sveika. Tūkstančiai mo
terų duoda Cardui’jui 
kreditą už savo gerą 
sveikatą. Jis jums pa
gelbės. Mėgink Cardui. 
Pas visus aptiekorius.

E-73

Šimas įvyko 2 dieną vasario. Tu
rėjo būti 22 dieną vasario. Loši- 
šėjų vardai turėjo būt sekami: 
J. Kukulis, M. Virbalienė, F.

apie tuos žmones, kurie musų, 
rockfordiečiu, moterims dabar 
sako:

—Mamyt, duonytė jau atpi
go...”

ko įdomaus nėra. Visa paslap
tis vra lame, kad tie žmonės 
lieka lokiais silkiniais kaip (ik

kišeniuus interesus.
Kalbu apie Bockfordo duo- 

uos baronus lietuviškų ke-j 
pykhi savininkus. Iki šiol jie 
kaip įmanydami engė Bockfor- 

kainas,
pristatinėjo nelikusią duoną ir( 
lik tada, kai jiems palikdavo

kėlė

s^rmours
Lighthouse Washing Powder

Palengvina šeimyninius keblumus
IGHTHOUSE Washing Powder paleng- 

vina darbų dienoje plovimo. Jo tyras naphta lengvai išsileidžia 
ir ganėtinai išvalo drapanas be pagelbos bųrax arba ammonia.

Ir kuomet jus plaunate su Lighthouse Washing Powder, jus žinote, kad 
jūsų drapanos yra saugios. Dėlto kad jis turi savyje tiktai tyra priemai
ša. E

AR NORI TIKRU
TREJŲ DEVINERIU.

C.arl F. \Vorm, visiems g<*rai 
žinopias Chicagos aplirkorius, 

28 metus savo aptiekoriavinio, 
sutaisė tuksiančius receptų pa
rašytų atsižymėjusiu daktarų ir 
specialistu. Turėdamas taip ar- 
lynni siisincšimą su vaisiais, dak
tarais ir ligoniais 1><*r liek dau
gelį melų, jis turėjo progą pa
tirti kokios vaistų kombinacijos 
atnešė geriausius vaisius nuo j_ 
vairių nesveikumų. Pasiremda
mas ant savo ilgametinio patyri
mo. jisai sutaisė pagal savo spe
ciali formulą visiems lietuviams 
gerai žinomą naminį vaisią Tre-

ti?, vadino C. F. Worni & Co. 
“9-9 9” Trianka, kuri susideda 
iš 27 skiri i ilgų gydančių ir svei
kata priduodančiu augmenų, kaip 
tai šaknų, žolių, žiedų, gelių, žie
vių, uogų ir II.

Yra augmenų naudingu ir blė- 
dingų. Negadink savo skilvio su 
bile kokiom blėdingom žolėm. 

Idant apturėti kogerltnisią naudą 
augmenis turi liuli gydančios ir 
ir moksliškai sutaisytos, nes kiek 
viena žolelė ir šaknelė turi savo 
reikšme ir užduoti. C. F. Worm 
& Co. “9-9.9” Trianka yra mok
sliškai sutaisyta, atsakanti pro
porcija kiekvienos augmenies. 

Veikia ant skilvio, žarnų, vidu
rių, inkstų, kepenų, tulžies, pus
tės, nervu, kraujo ir kilų daliu 
kūno, gelbėdama gamtai atlikti 
paskirtas užduotis tų dalių kūno. 
Labai yra naudinga atsitikimuose 
skausmingo viduriu traukimo 
paeinančio nuo sunkaus pakėli
mo arba užvalgimo netinkamo 
maisto.

IŠ C. F. Worrn X Co. “9-9.9”

pinigų.

ILI

Darbai. — Sumanymai.

dar

MILWAUKEE, WIS.

aujienų

i t.ši k

neveizint to f;

rei-

Užsisakyk šiandien pas 
savo krautuvninką.

nr. oiJ-tani įsiskverbė keliūtas 
korektūros klaidų. Čia jas atitai
sau.

šiai bedirba lik po 1-5 valandas 
Žmonės dejuoja, jogei

| saldliežuvauti:
Mamyt, <1

Kągi, jus manote, kad musų 
išdydieji duonos baronai lai

Kovo 11 diena buvo numina-; t I
rija. Nominuota Spring Valio 
komisionierius lietuvis nu

Darbininkai, matydami, kad 
juos išnaudoja, taip sakant, iš 
visų pusių, galų-gale pradeda su

to dienų rockfordicčiai 
nusipirkti duonos keliais

Mat, pas mus darbininkai di 
nepajiegia nominuoti savo

su Lighthouse Washing Powder, 
juo greitai nuplaunama riebumui.

Tegul Lighthouse Washing Pow- 
der sumažina daug jūsų naminio

sicina atiduoti savo balsą už 
biznierių. Be to, musų miesto 
lietuviai kone visuomet kartoja 
ta sena obalsi: “lietuviai už. lie-

— Ex-katalikas.

Dalykas ve kame. Vieną 
gražią dieną būrelis draugų su- 

j siejo, pasitarė ir nusprendė ali-|

To jie

jau žino

jau
— Perkūno Kulka.

VVESTVILLE, II.I,.

Seni įpročiai. — Byla.

mainytėms"
Bet dabar:

Mainyk duonytė jau alpi-

“Mamvt, duonytė' v
Dr.A.lvioiiMd

Gydytojas ir Chirurgas
H>33 VV. Madison «t.

Siute 6011—612
PhoDv llajmarkei 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted Si 
Phone Canai 4620

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaru 

NedAldiemais tik Madison it. 
ofise.
Rezidencijos telefoną*

West 612».
VVestvillėj jaunimo nesloka. 

Turime ylių skaitlingą būrelį 
lietuvių jaunuolių. Bet... jisai

Bet Lighthouse Wash- 
ing Powder taipgi turi daug abelno 
naminio naudojimo. Kur tik tyras 
skalbyklos muilas yra reikalingas, 

turi būt naudojamas Lighthouse 
Washing Powder. Kadangi jis 
yra tyras muilas miltelių pavi
dale, ir sutaupys jums pinigus,

toti tiek kiek reikia. Jis reika
lauja mažiau nuo jūsų aktualiu 
darbo.

Toliau sustatyta

Turėjo būti baimė.
Paminint LDLD. vakarą taip-

tą: N. Kuršinskienė padekla
mavo “Kalvį”. Turėjo būt M. 
Kursinskienė etc. Pagalios, kal-

1 lementi*. Gi pianu skambino

ROCKFORD, ILI

Mamyt, duonytė jau atpigo

s1.»
Mėnesyje

<
}

gavo 
cen- 
išdi-

—Mama, duona jau pabran-

nori,

šių įpročių. Jauni, žalus vy
rai, bet naudos iš jų — jokios. 
Visas jų “užsiėmimas” — dirb
tuvė ir smuklė. Smuklėje gi jie 
“išsilavina” ypatingo kalbos 
gražumo.” Delei to vienas net 
iš Westvillės iškeliavo... Tai 
liūdna.

Du lietuviu vaikinu, vienas 
16, kitas 18 melų amžiaus, kiek

dviem amerikonėm — mergelei 
ir vedusiai moteriai, 'lai buvo 
ant C. E. O. geležinkelio bė
gių apie 7 valandą vakare. Jie 
buk norėję įprašyti jas į “baks- 
karį,” bet kada jos nepaklausę,

larmeriai išgirdę triukšmą ir a-

ten pažinęs ir moters 
varau tą. Vaikėzai tap 
(uoli ir užsistačius kauciją bu-

> pa I mosuoti iki bylos nagi inė 
jimui. Kovo 10 dieną buvo by
la Danvillėj. Prisaikin lieji ra-

Kodėl

išpirko

jas, kol kas, bausmės jiejus dar

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliSkuose 
taip ir civiliokuose teismuose, Daro 

visokius dokumentus ir pupieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lybų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Dearborn SI. 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

HOUSEHOLD PURPOSE

AR M O U R COMPANV
CHICAGO

riausį kartų vyną, kuris yra a- 
bclnai rekomenduojamas atitai
symui neveikiančiu viduriu ir 

skilvio ir pridavimui noro valgy
mo. Jeigu geri vyną ar arielką 
(ai dideliai pagerinsi inmerkda- 
mas Į juos C. F. VVorni & Co. 
“9-9-9” Triariką pagal nurody
mus. Skaniai ir gardžiai paval
gysi jeigu prieš valgį išgersi sti
klelį šios trejankos. o jeigu nori 
svečius gerai pamylėti tai nera
si geresnio ir priimnesnio gėri
mo už (’. F. \Vorni & Co. ‘‘9-9-!)’ 
Trianką pridavimui apetito — 
ir šaltas užkandis bus skaniu. *

Nebūk be C. F. Worm & Co. 
“9-9 9” Triankos kuri kainuoja 
lik 50c už didėli pakeli. Jeigu 
pats negali atsilankyti iš prie
žasties tolumo, tai įvyniok popie
rini doleri į laiška ir prisiųsk 
mums, o už kelių dienų aplaiky- 
si du pakeliu šios Triankos. Ne
lauk, bet imk plunksną ir rašyk.

C. F. W0RM & CO.
3100 So. Halsted Street 

Chicago, TU.

AS. ADOMAS A. KAHaLAUSKAS. SEKANČIAI KASAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjinrias. Kraujo, inkstų, Nervu i, 
abrlnas spėkų nusiojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Sahitaras vaistų, Bittcria, Kraujo valyto- 
lo, Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, lai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Ren 
nudizmas pranyko, diegliai nebebadė ne krutinę. Vidurių rėžimą* 
išnvko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerd*va«, ka« s* 
vaitė po buteli Salutaras, Bittcria, ir pu 3 tuėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties Dabar jaučiuos 
įnagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge 
radėjistei ir limtiu visiem savo draugam ir pažįstamiem st tokiab 
atsitikimais patariu uuoširdžai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION .1 Baltrenas pr4lf

1707 So. Halated 8t„ Telephone Canal 6417

Skaitytoji! Balsai Rusiškos ir Turkiškos Vanos

lli

| Ui išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redukcija neatsako.]

lietaviški vakarai yra 
nuobodus?

] 
l 12th STREET

Tol. Kedzie 8902.
3514-16 W. 12th ST

Arlj St. I.ouis Avė 
CHICAGO. 11.1

bučiau ar
ba diktavimui viso veikalo.ką-nors tokio, iš ko jis pats ir 

kili galėtų pasidžiaugti, lai pri-

idant pasiekus to laipsnio, kurį 
mes vadiname tobulumu.

Stebėtina, kad musų logėjai- 
mylėlojai visai apie šilą nepa-

kuri
atsilanko į lietuvišką vakarą, 
kiekvieno veide aiškiai matyt 
didelis žingeidumas. Bet daž
niausia tasai jų žingeidumas 
lieka neužganėdintas — nepa

lingai lankosi į vakarus, lai nc- 
istebėlina, nes angliškuose te
atruose nors ir gerai lošiama, 
bet jiems nesuprantama. Talni 
jie eina į lietuviškus nors ii' 
nieko gera ten nemato, išeina 
suvilti. Bet sekančiame vaka
re jie ir vėl skaitlingai susiren
ka su villimi, kad: “nu gal nors

Minyky 
Kunigų 
Darbai

Visa priežastis yra neapsižiū
rėjimas musu “gabiausių artis-- . ....T , \ ]V1 i - gia nuodugniai išmokti savotų. Juk panašus losimas kaip ; ° .... n .. . . . roles ir jie turėtu dešimt kartu9 diena vasario ir 1b kovo, Mel- v 1
. v . - -- . . ... . v- -- I didesnę užuojauta publikoj,dazio svetainėje, tai tik tycioji-1 1 J

muši iš lošimo. Lošėjai juk tu- 
retų žinoti, kad vien glamonė ji-j 
mosi ir pasibučiavimai, lai dar

' nėra lošimas...

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.

negu kad dabar.

“NAUJIENOS” 
173!) So. Halsted St 

Chicago, III.

Bet antrą vertus, man slebė- • 
tina, kad musų aktoriai turi ( 
tiek gabumo judėjime ir kalbos! 
tone. Vienintelis, kas jiems 
“viską ardo,” lai nemokėjimas

Be to, musų rengėjai turėtų 
jiasirupinl; kad butų užtekti
nai pagalbos už sleičiaus, ir 
kad režisorius neturėtų jokios 
rolės. Kitaip aktoriai sushnai- 

! šo nežinodami pro kur įeiti,

| išeiti. Pagalios taiko ir 
kad užmirštama į kurią 
darylis duris, šitai ard

pusę

kaip rengėjai taip ir aktoriai 
g e r a i apmąstytų šilą ir į-

siutęs ir ausis įtempęs kol jam sideda ne iš bejausmių lavonų.
- ’ supliorius pasakys nei po pen

ių ir taip garsiai, kad

lik tam, kad sunkesnius i.ssi

Ji pastebi tai ir jaučiasi nu
skriausta. Todėl nors karia su- 

t *'

| lošti veikalą be panašių truku
mų — Temytoj.is.

Li *1 'f D j ilt Žfi hlr m į *^141 MI $ If Įjlfriį 11

SVEIKATA
arba tiesus ir trumpas 

kelias j sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveikslų apie žmogaus kūno 
sudėjimą. 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 
prisiuntimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

1739 S. HalMed st., ChicAgo, III.
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Ptblished
the l thui

M h o
‘1 ’■

jiems simpatizavusiems žmo
v w s nėms, tas klausimas gali bu t la

!< Lll HUANIAM DAI L • « V * v U bai keblus. Bet sočia-
« . . listams, pikiai susipratusiems

Daily except Sunday by .... . v.nian News l’ub. Cu., Ine. į darbininkams nesunku čia nu- 
sispręsti. Socialistų partija dar 

Į niekados jų neapvylė, ji ir to
liau iiasilieka tikroji ir

1739 SO. ĘALSTED ST
CHICAGO. ILLINOIS ištiki-

Telephone Canal 1506 minusioji

tautininkų organas.
Kad toks ūpas auga ir bujo

ja tai liesa, tik ne ten, kur jį tau
tininkai mato, ar bent norėtų 
matyt-

2,100 popierinės darbininkų 
sustraikavo.

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Ilalsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagojo — pačtu: 

Metrus...............
Pusei meto .........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam ___
Vienam mėnesiui ................. 75

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metms................
Pusei meto........
Trims mėnesiams
Dviem mėnesiam
Vienam mėnesiui ...................... 65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50

$5.00
3.00
1.65
1.25

Rinkimams 
besiartinant.

Miesto viršininkų rinkimai

didatus įvežus į (lity Hali.
Kapitalistų partijų politikie

riai ('hieagoje narsiai varosi Į 
dėl miesto mayoro Šiaip: re-J 
publikonai — už esamąjį mayo- 
rą Thonų>soną; demokratai — 
už S\veitzcrį; nepatenkintieji 1 
Thonipsonu republikonai ir 
“bepartvviai” —- už demokratą

reikalų gynėja. Tatai nesvy
ruodami jie balsuos ir agituos 
kitus balsuoti už savosios, už 
socialistų partijos kandidatus

Kas labiau 
turėtų rūpėti.

Socialistų partija nutarė įsi
gyti Chicagoj nuosavus namus

10 tuksiančių 
Ten bus visas partijos 
- raštinės, spaustuvė,

niai suderėti už 
dolerių, 
centras
dagi susirinkimams svetainė.
Bet tokiai sumai užmokėti par
tija neturi pinigų, ir lodei ji at
sišaukia į visus partijos narius 
ir šiaip socialistams simpati
zuojančius žmones prašymu, 
kad jie reikiamąją sumą sudč-

Mes nežinome, kurios aplin-

dabar nuosavų namų įsigijimu.

Atsišaukimai betgi tokio būti
numo neparodo. Ar nebūtų 
galėjus partija apsieiti, kol- 
kas ir be nuosavu namu?

Mums regis, kad šiuo bega
lo svarbiu momentu vyriausia 
kas partijai turėtą rūpėti, tai 
steigimas ir stiprinimas savo 
spaudos. Spauda juk tai galy-

užpuolimo
ninitj maginu statytiniai, visi • jp npSjgynillio ^iukhts. O ko- 

lobininką linnaulojai, lobiuin- gįnkly (tiri socinlislą par
kų interesų gynėjai. I (įja? Liūdna ir paminėti: be

Kaipo kapitalistų reikalų gy-. keliolikos svetknomis kalbo- 
ėjai, tuo pačiu jie eina prieš InĮ*s einančių socialistų dienraš- 
darbo žmonių reikalus, vadina-į diŲ ir H1ėnesinių laikraštėlių, 

anglą kalba ji teturi lik du 
: dienraščiu visoj Amerikoj ir 
j keliolika savaitinių ir mėnesi
enų leidinėlių! Dagi CJiicagoj, 

inilionus 
keliomis 
sočia lis-

priešai.
Jeigu lietuvių nacionalistu or 

ganai agituoja-už Thompsoną, 
ar už Hoyne, jie agituoja už j 
darbininkų priešų kandidatus; I 
nori, kad darbininkai ir toliau ■ 
pasiliktų po kapitalistų politi-

skaitančiame apie tris 
gyventojų mieste, su 

( dešimtimis tūkstančių 
tų balsuotojų, partija

Jeigu lietuvių klerikalų ergą 
na i agituoja už S\veilzeri, iie (k

1 ha socialistų dienraščio, o ten-

įsai Klerikalas ir kunigų Bernas 
Darbininkai turi pastalę sa 

vus kandidatus i miesto virši

i miesto mavora vra• * C v Jolin

Darbo Partijos — John Fitz-I 
patrick, Chicagos Darbo Fed

Už kurį jųdviejų darbiniiikai 
turi balsuot?

Triifc transtation fited with the post- 
inaster ai Cht.«•>{<>. III., Mm*. 19, 191!) 
ns reųuired by the art of Oct. 6. 1917.

Pasaulio Darbininką 
Judėjimas.

Belbvood, Pa. —^Ketvirta sa
vaitė kaip straikuoja VVesl Vir- 
ginia Pulp and Paper kompani
jos darbininkai; jie laikosi ge-

kuopa 2. Bet Goodyear Opera-!klius darbo ir supratimo or 
torių Unijos kuopa 1, susideda- j ganizacijos. Daugel ūkininkų 
n Ii iš gerai t

įsigyt geriausių 
nes jų kiaušiniai

News Service)

ANGLIJA.

prie darbo kol nebus pripažinta 
unija. Straikininkai sako, kad 
neivienas ratas nesisuka Pied- 
monte, ar Davise, W. Va. ir kad 
Tyrone’je,' Pa. kompanija žudo 
kasdien 'tuksiančius dolerių, 
bebandydama operuoti suma

nli iš gerai apmokamų šikšnos, ypač senesniųjų, pradžioj ma- 
siuvėjų, atsisakė paremti 2 kp.: nė, kad visa pramonė žus. Bet 
reikalavimus ir 2 kp. nariai visi'ačiū darbštumui ir prasišvieti- 
prisidėjo prie Suv. Kurpių dar
bininkų su kitais organizuotais 
kurpalininkais mieste. Masinia-

m ui pačių kooperacijų narių 
bei jų viršininkų, tą. baimė pu
si rodė tuščia dalbai’ beveik visa 
ten yra tvarkoma kooperatyviš
ku budu. -

toli ir podraug garantuoti. Sa
vininkas, kuris įdeda blogą kiau 
šinį, yra nubaudžiamas.

dešimt metų senumo, o jau 
skaito 550 kuopų ir 1908 m. 
pardavė kiaušinių net už 6,000-

Kurpių Darbininkai nubalsavo 
vienu balsu paremti kurpalinin- 
kus apskelbiant visuotiną strei
ką ir paduoti tuos pačius reika
lavimus išdirbėjams.

Kooperatyviškos sviesto dirb
tuvės.

Good-
Pirma kooperalyviška svies

to dirbtuvė Danijoj buvo alida-
Londdnas. — Kad Europos 

kapitalistų valdžios vis (langiaus 
ir dauginus nusitveria karės lai
ko diktatūrinių įmonių darbi
ninkams slopinti, tai tas įtikina 
mai parodyta redak. slraipsnyj, 
liberalu organe “Gonunon Šen- 
se”, kurį redaguoju F. W. 
Dirst, buvusis “Economislo” re
daktorius. Ten yra nurodoma, 
kad Anglijos valdžia, išlikus 
darbo klintims su elektrinin- 
kais išnauja paskelbė Valstybės 
Gynimo Aklą, darantį prasižen
gimu baudžiamu kalėjimu ar 
Ibausme ar abiem, jei elektrinin- 
kai parūpinantieji elektrą visiu> 
meniniam vartojimui suslrai- 
kuos, ar jei kas kita^ prikalbės 
juos ar Įiagelbės jiems strai- 
kuoli. “Daugumas abejoja,” 
sako “Common Sensc”, “ar pa
skelbimas naujo patvarkymo 
pagal Valstybės Gynimo Aktą

lančių angliakasių ir dvidešimts 
luksltančių unijislų visokių a- 
malų Blair apskrityje pagelbsti 
straikininkams pinigais.

West Virginia Pulp and Pa
per kompanija visuomet bai
siai priešinusi unijizmui. Ji ga
mina Popierą tokiems laikraš
čiams kaip Collier's ir “Les- 
lie’s. Pernai pavyko darbiniu- 
kkins susiorganizuoti trijose 
kompanijos dirbtuvėse bet sau
sio mėnesyje šių melų kompa
nija bandė atstatyti unijos va
dovus. Piedinonle, W. Va. 35 
merginos buvo atleistos ir duo-

šimts dienų jos turi išsikraus- 
tyt iš kmpanijos namų; nuo
mas visuomet išankslo ati
traukiama iš
atleista keturios dešimts mergi 
nų ir vyrų už atsisakymą pasi

nį ramumą. Žadėjimas po ža
dėjimui buvo daroma paskuli-

karinės tarnystės įstatymus be 
leidžiant, kad nebus griebiama-

liinkai neužmirgo tų pa- 
.. Darbininkai dabartiniu

priverslinio darbo ir valdžiai 
reikėtų būti labai atsargiai ir 
neduoti progos manyti, kad 

milžiniškos karines pajiegos da
bar gali būti pavartotos numal- 
šinimtd kliūčių kilusių namie.”

SUV. VALSTIJOS.

Pasaulio dengimas.

New York. — Nuo to laiko 
lip šmotas šikšnos pasiekia

savaitiniu keturių pusiu <til.[,(uvę iki kllI.|)Cs esii užbai
or-

ganu!
Šitai pažymėdami, mes anaip

tol negiluojame prieš partijos 
nutarimą įsigyti centrui namus. 
Priešingai, mes remiame it i*’ 
tikimės, kad lietuviai soc 
tai nepasiliks neprisidėję 
savo duosnumu.

cia
Mes norime

los ir galima autis, darbas prie 
vienos poros siutų šniuruolų 
kurpių atsieina trisdešimts še
šis centus. Suvienytų Valstijų 
Darbo Skyrius pagarsino šitas 
skaitlines biuleline (232 num.). 
šitie 
mok

36 centai padaro už 
nį ugniakurio, knvgve

L 1 y k- v >

įi permainiusi savo vardą ant 
American Goodyear Workers I 
Protective Association ir skel-

jais ir žada orgaųlzuoli visus a- 
matus savo unijom Suvienytie
ji kaltina Goodyear Opera to-

ėjo pirmyn ir 1908 m. Jau bu
vo 1,101 kooperaltyviską' dirb
tuvė. Organizuojant sviesto 
dirbtuves, kiekvienas narys tu
rėjo pasirašyt po kontraktu,

tartu laiku, lankiausiai ant 10 
ar 15 m. Pigiai buvo skolina
mi ant kooperacijos vardo.

Ūkininkų Balsas
Kooperatyviškas Ūkininkavi

mas Danijoj.

davo atmokama gryno pelno. 
Valdymas kooperacijos buvo 
demokratinis: kiekvienas narys 
turėdavo vieną balsą kooperaci
jos sucigose-milinguosc, kur 

j iii išsirinkdavo pildomąjį komi-
Danija yra apie Vi Wisconsi-j tetą, kuris savo keliu samdyda

mi valstijos. Didesne dalis že
mės smiltynai mažai tinkami 

Vėliaus ūkininkavimui, lik rytinė da-
Kiekvienas narys tam tikru

Be to, pra- 
dcvyniolikio šimtmečio 

Pennsylvanijos valstijos tarpi- , vadinama Napoleoninč kare 
įlinkai ir Federalio Darbo Sky-! baisiai sunaikino šalį, o vėliaus 
riaus atstovai per mėnesį laiko ( Schles\vig-Ilolslrin tapo atimta

jo padaryt, lies Kompanija alsi ] į,a buvo sunaikinta. Kaimielis- 
sake tureli reikalų su unija, ūkininkas liko begalo skiirdžiu-

telo nuo trijų dirbluvii] buvo , 
be jokio o'balsio ir didžiuma 
2J00 darbininku susraikavo 
vasario 1 dieną. Straikininkai 
yra prisirengę prie ilgos kovos.

Anglijos atžagareiviai žada 
stabdyti čia bolševizmą.

New York, N. Y. — Kad pa
gelbėjus nuraminti pramoninį

Bei (luLa-p, mažiau kaip Į pu
sę šimtmečio Danija liko viena 
turtingiausių šalių visoj Euro
poj imant domon jos gyven-

Danija grynai ūkininkų šalis. 
Dirbamos žemės ji turi 10,000,- 
000 akel ių, - beveik tuk, kiek 
yra Wisconsino valstijoj, bet

siuntė yiton šalin Pomeroy Bur-

čio London Daily ^lail ir kitų 
Norlhclif t e’o laikraščių. Bur-

tojų. Kiekvienais metais dau- 
daugiau kaip už $90,000,000 
vertes sviesto, kiaušiniu ir me- 
sos yra parduodama užsieniui.

ton apsistojo madingame viešini ^20S,000,0()0 taupymo I ankuo
tyje Rilz-Carllon ir pasakoja 
laikraštininkams, kad jis duris

jautį darbininkų subruzdimą 
visame pramoniniame paša uiy-

se 89% gyventojų yra savinin
kais ūkių, bei kitų nejudinamų

žemės sutvarkymas.
Pasisekimas ūkio kooperaci

jų priklauso daugiausiai nuo

i yra, ir nurodyti, kad partija, 
i besirūpindama kitais reikalais, 
Į turėtų visų pirmiausia pasirū
pinti svarbiausiu ir būtiniausiu 
reikalu — savo spauda.

kurie tiesiai

darbininku politinė organizaci- r1 irue translation filed w»th the post-
‘ nieslcr ai Chitap. III., Mar. 19, H)’!) 

as reųuired bv.the act of Oct. 6, 1917 
žinios apie pasmerkimą gar

saus Amerikos darbininkų va
dovo, Ikigeniaus V. Dėbso, de-

darbo žmonru reikalus. Ji tu
ri aiškų, pilnai nustatytą savo 
socialių ekonominių ir politinių

dirba. Visas laikas reikalingas 
porai kurpių padirbti yra 86 mi 
nulos.

Skaitlinės, paremtos 1916 m. 
tyrinėjimais daugelio gerai or
ganizuotų dirbtuvių, parodo 
kaip lengvai galima patenkinti 
žmogaus reikalavimus su maši
nos pagalba.

Burton didelę dalį 1918 melai 
praleido Paryžiuje prie kare 
darfl)o. Jis sakoma 
laiku alsidėjęs studijavo dari
klausimą. Jis buvo Francijojt 
laike pramoninio krizio, kur 
užbaigė premieras Clemenceau 

I
Kurpių dirbėjai slraikuoja

ir, kol-kas, dar lik lokali*. Savo
užsienių ir padarė visur biaurų 
įspūdį. Frakcijos socialistų va-

tai rašo:
“Plienu rkli tokį žmogų, kurs

i
j žemės klausimo išrišimo-

ilaikyli ten, kur zemėsS klau- 
paskutiniu i sjnias nf.ra atsakančiai išrištas.

)() i Danijos legislalura 1899, 1901

l tvarkymų, būtent, kad žmones 
į gali pirkti kiekvienas t turintis 
I (ik dešimtą dalį pinigų. Dau-

Pora kurpių alsi- 
trisdcšinils šešis 
ima padirbti 86centus; laiko

minutos!
Pareikšdamas šilas statistikos

skaitlines prof. Scott Nearing

o ne pelnui.

BHOOKLYN, N. Y. - Apskel-: ko> ;u. .j 5;(.( 'k()((1)C1.alyviškl 
bus visuotiną sirnikij npunanb Į (.|1I|)6jl)1|jl( fcankŲ anl 
............. Kllrl»'J um- j lnokejiluo luikas _ 50 lllvllJ 
jos narių pereitų trečiadienį, 2o ,; K(,tvil.t,ls au„šil^is |)allij()j ne 
fabrikantai išreiškė norą taiky-j 
lis su unija ir pripažinti visus, 
reikalavimus. Bet Dirbėjų As- 
sociacija atsisakiusi laikytis.

Dabartinis dalykų stovis iš-1 
augo iš to, kad buvusis Good-1 
year opera torių unijos kurpa-

į lį sumos atideda į tam 
rezervo fondą, kuris pasib 
kouįrakini išmoka sumą.

gaus kainą, o tokią, kokia tuo 
laiku yra nustatyta. Gi likusius 
pinigus pasilikdavo lig galo me
lų, kuriuos tada pasidalindavo 
pagal daugumą pristatyto svie
sto ir su nuošimčiais. Nugrėb
tą pieną sugrąžindavo ant ūkio

išlaidas.
K(M)pera'lyviškas sviesto išdir 

bimas bei pardavimas prašali
na v e r t e 1 g ų larpininkystę.

lyviška sviesto eksportų draugi-

mo vaizbą tikrai tvirtais pama
tais.

ių draugijos 1908 m. išsiuntė 
apie už 40,000 milionų dolerių 
vertės sviesto Angliįon; prieš 
karę išsiųsdavo daugiau negu 
už milioną dolerių kas sąvaitę.

Kooperatyviškos kiaulių • 
skerdyklos.

Danijos kliaulių augintojai 
pasekė pienininkystes ukinin- 
kuse. 1885 melais jie suorgani
zavo pirmą koopera lyviška

Karviu jšbandymo kooperaty
viška draugija.

Nė viena kooperacija ar drau
gija nedavė Danijos pieninin
kystės industrijai tokio didelio 
pastumėjimo pirmyn, kaip kar
vių išbandymo draugija. Dar

Valsitijos kancleris B. Bog- 
geld, tūlame ūkininkų susirin
kime paaiškino, kaip galima ai 
siekti karvės tinkamumo re-

ūkininkų Kildenbundo sviesto 
dirbtuvės nariai sutarė sveri 
•kiekvienos karvės pieną ir nu-

du sužinodavo kiek kožna karvė 
davė svarų sviesto ir kiek jos 
liuobimas kainavo. Tada kad 
pagelbėjus įsigyt gerų pieningų

ia;.. .. i vKilos Valstijos kanvlens, Fre
derikas Ucnsen, kaipo pieninin-

savininkas didelio ūkio, pašven
tė daug laiko pieno riebumo ty
rinėjimui. Jis^prašalino nena
šias karves, o jų vietą užpildė 
&cr<?sneii>is. Kaimynai, maty
dami, kad Henscn gauna didc«- 
11 į pelną negu jie, pradėjo svars
tyti kaip pašalinus esantį blogą. 
1895 metais susiorganizavo 
karvių išbandymo draugija iš

tokia kooperatyviška draugija 
pienininkystės industrijai, ligi 
1909 metų danai suorganizavo 
530 karvių išbandymo draugijų. 
Kiekviena iš jų turėjo po 21 na
rius. Tos, draugijos samdėsi 
ekspertų ištyrimui karvių tinka 
mumo. Iš raporto matyt, kad 
kiekviena karvė Danijoj 1908 
metais duodavo |io 221 svarus

daugiau negu 1881 m.

šitas aprašymas Danijos ko
operacijų nebūtų pilnas jei ne
paminėtume, kad visas supirki
mas reikalingų Jikininkams da
lykų kaip tai: seklų, trąšų, maši
nų ir kitų dalykų palaikymui u- 
kio 1908 m. buvo supirkta už 
17,500,000 dolerių.

kompanijos nariai taip-pat kaip Tą taip puikų Danijos koope- 
ir s\ieslo dirbtuvių, turėdavo racijų pasisekimą reikia p'i- 
pasirašyt po kontraktu, kad jie skaityt prie jų sistematiško mo- 
prisialys skerdyklai kiaulių — 
dažniausia per dešimtį metų. 
Pinigus skolindavo anl koope
racijos vardo. Išmokėjimas

1910 m. 93,000 ūkininkų buvo

nariai. 1908 m. daugiau kaip 
už $1,,515,000 vertės buvo iš-

Kooperatyviška kiaušinių

programą

gramas Irčiau nedaug kuo t<*si- 
skiria nuo socialistų programų,

įvai- 
kurios

j mus; uždėti ant jo tokią biaurią

mą savo socialistinių nuomonių 
lai reiškia padaryt juodą 
ant didžios Amerikos res

vaizdinkime pasaulį, kur kur
pės dirbama žmonių kojoms 

ienas žmogus, dir
bdamas kasdien po tris valan-

lai republikonų,
— partijas, pa

gal lai, kuri rinkimais daugiau 
joms žadėdavo, o po rinkimų

kad prezidentas XV ilsimas leis
tų musų draugui kentėti šito
kią skandališką bausmę, kuriai

•kvaila 'savaite, su 
diena karinis ūpas

publi- ž.iausiai dvi pori kurpių. Jei to
kia pat įstaiga butų ir kitose 
pramonėse, tai darbininkai, dir
bdami kasdien po tris valandas, 
pagamintų daiktų liek, kad 
jiems užtektų pavalgyli, apsi
dengti ir prisiglaust. Dirbda
mi kasdien po gešias valandas 
jie galėtų pagaminti visokias

Danijoj yra 210,000 ūkių po 
40 akrų, 68,000 ūkių turi lik 
po 1 % akrų; 65,000 ūkių nuo 
1% iki 13% akrų, 16,000 ūkių 
nuo 13% __ jo nkrų ir 61,000 

( ūkių nuo 40 — 150 akrų. Kaip 
Inviknu, kad kun>Mliiiiiikiii l'iri 11|lul()lnc< i)linij(1j yra lu|);lj 
pirma pavesti savo reikalavimo j . , . k į slllul.

landų savaites ir užtenkamo pa-j

Išdirbę-Į
* parcika-|‘

ugelis išdirbėjų jau buvo pripa
žinę visus reikalavimus.

turi žinot du dalyku: (1) sleng 
lis traukt kuodaugiausiai nau

kuodą ilgiausia gryną pelną už

kai privalo 
ialistains, i

padidino savo narių skaitlių su-Į 
'organizuodama apie 2000 kur-j 

balsuoti? * tarp Amerikos lietuvių auga ir gyveninio įstaigas ir daugybę jo palininkų ų* pavadindama juos 
u s lig šiol bujoja,” -- džiaiugiasj vienas perteklių“. Goodyear Operatorių Unijos

pardavimas ir supirkimas išri-
'<iii
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kslo, pradedant nuo pradinių 
mokyklų baigiant Kopenhagos 
Universitetu. Mokiniams yra 
aiškinama ūkininkavimo pro
blemos. Danija turi 29 ukiiiin- 
kyslės kolegijas. Mokiniai pa
baigę vidutines mokyklas įstoja 
į ukininkyslės kolegiją, o iš ten

deniai, užbaigę universitetą lie
ka nelik prirengti prie moksliš
ko ūkininkavimo, Jjet taipgi ir

Pirma Danijos kiaušinių ek
sporto kooperatyviška draugija 
buvo suorganizuota 1895 me
tais tikslu įgyli tinkamesnę rin
ką ir pakelti kiaušinių kainas. 
Organizacija susideda iš dau
gelio kuopų. Kiekvienoj kuo
poj turi Ibul nemažiau kaip 10 
narių kiekvienas narys turi pa

nėjimo ir supirkimo. y
Dabar keletas žodžių į musų 

moksleivius. Lietuviai moks-

i numeriu jo kuopos, centro ir 
įdienos, kada kiaušinis padėtas, 
'tada centras siunčia juos j ki
ta centrą, kur kiaušiniui vra 
paskirs'loilii ir supakuojami

ir advokal. bei inžinieriais, bet 
lik ne mokytu ūkininku! Vai 
man atrodo labai liudnu apsi- 
reiškimu. Juk musų visų levai 
buvo ūkininkai, rodos lai ir 
mus turėtų traukti prie ūkio. 
Antra ar ukininkyslės mokslas 
stovi žemiau už kilus mokslus. 
Pasakysiu, kad ne- Jis tolygus 
kiekvienai lutai šakai mokslo. 
Taigi moksleiviai, kreipkite

Tai buvo atsiekia ne be sun- šinių pirklybos sutvarkymas, — M. Karpis

t . Irk . ii i tiki;
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igo ir Apielinke
PRANEŠIMAS.

Teisėjas paklausė pas JI

už

o >

Pasigedo negro. —

kišen ia.us.

ita reivis

dariams tyrinėti, kad butų nuo-

už važinėjimą pasiliksią.

GIRTUMAS — IŠNIEKINIMAS 
TEISMO.

SIUVĖJŲ STREIKAS.

siuvėjai

Dykai

J5*

scimyno
> mėnesiu.

Naujienų Bendrovės Direkto
rių posėdis įvyks seredoj, kovo

Visi direkto
riai prašomi pribūti laiku.

J. šmotelis,

Vakar, 9 vai. iš ryto, metė 
darbą ('.obeli and Bisman kom- 
ponijos (prįe Congress ir \Vells 

tvių) darbininkai — kirpėjai 
švarku, kelinių ir brusoltų

Dieną prieš tai ty. kovo 17 
minėtos firmos darbininkai bu-

tbing \Vorkers unijos ofisai!, 
prie llalsted ir Vau Buren gat
vių, ir visi įstojo unijon. Be
to ten pat buvo išdirbta ritė, rei
kalavimų kompanijai, būtent: 
pripažinti darbininkų uniją, su
teikti 11 valandų savaitę ir pa
didint; darbininkams algas po 
I dolerius daugiau-negu iki šiol 
kad buvo mokama, štukiuiams 
darbininkams reikalauta net 59 
nuošimčių ^ladidftnfmo. Beto,

Chieagos viršutinių kelių kom
panijų prašymų pakelti kainų 
už važiavimų nuo 5c iki 7 c.

Iv. “laika ir pusę.”
Darbininkų įgaliotiniai įtei

kė samdytojams savo reikalavi-

reiške nenorį turėt reikalo su 
Am.iTgameitų unija. Gi įgalio
tinius išvadino “ trobebneke- 
riais” ir net bolševikais!

Kada darbininkų įgaliotiniai 
pranešė pasikalbėjimo pasek
mes, dai’binilikai, kaip vienas,

Lietuviai darbininkai, žinoki
te kad mes streikuojame už di
desni kąsnį duonos ir geresnes

mtims kelią neikite skebiui- 
tų! —Siuvėjas.

I šauktųjų teisėjo Fry teisman 
■ buvo užsiduliiięs taip, kad ne-

I rįs dienos Bride\vellėj.e 
j išniekinimą teismo, pasakė tei-

Geri viduriai! 
visa ka su

virškina

Bomba sprogo pieninėj. — 
i Samuelio \Veinsteino pieninėj,! 
i 1527 S. Spaulding avė. užvakar; 
sprogo bomba. Pieno mašinos ) 
tapo lengvai sugadintos 
langai ąpielinkėj išmušti, 
stolis apskaitoma apie

Kuomet viduriai sugadinti 
tuomet mes najaučieme gi 
skaudėjimą, pani 'Imu ape
o su juo ir norą diro?» 

ntr -i tuvis žino, 
viduriai nedirba.

dninius PARTOLA, pirm gul
siant.

Ant rytojaus atsikelsitc visi
škai paliuosuohi ir nauju žmo
gum.

mingus elementus, nustato val- 
išvalo kraują ir vidurius.

PARTOLA yra, geriausiu 
draugu vvru, moterų ir vaikų. 
Kiekvienoje lietuvių šeimynoje

PARTOLA pasiūloma ir par 
duodama didelėse skrynutėse, 
už $1.0(1.

Tyrinėjimas mirties Dunnin- 
ge. — Tyrinėtojo 1 Ibi į mano pa
dėjėjai vakar ištyrė mirtį Pauli
aus Adlero, kuris buk numiręs 
nuo sumušimo Dunninge, atra-

pamatuotas. Adlero žmona 01- 
ga tvirtino, kad ji aplankiusi jį 
kovo 7 d. malė, jį su užmuštu

ton padarė ištyrimą ir rado, kad 
tas sumušimas buvęs tik pavir
šutinis ir kad Adler miręs sa
vo mirtimi.

WEST SIDE

Generolai be armijos.

Kovo 1 I d. p. Meldažio sve- 
la aėj buvo surengia tokios pra- 
k; ibos, kur kalbėjo “lietuviško 
ve.’sko” organizatorius, p. C. 
K< spirtis, koks ten “labai m o-

Imantas, kuris dar nespėjęs iš-

Kemėšis. Kulbėj o-graudeno 
savo klausytojus būti “tikrais 
sa' > tėvynės sunais” ir dėtis į 
“ši vakarą organizuojamą pul-

vo artistinius kalbos ii* lošimo 
gailumus, vvestsidiečiai jų klau
sėsi ir vienas-kitas dar paplojo, 
b. t kada jiems užkomandavo:

$500. 
pieną 

13c ir 
tųipgi turėjo klinčių su pieno iš
vežiotųjų unija. Kas padėjo 
bombą, jis nežino.

Grant, užėjo pas barzdaskutį vi
durini' styj nusiskusti ir sėdėda
mas krasėje paprašė negro kad

luojaus pasigedo, nes savo Ki- 
šeniuje nerado $1 15, kurie pas

Aklermanas kaltina policijos 
apsileidimą. - Aldermanas W. 
SlelTcn rengiasi reikalauti iš

sekliai ištirta, kieno yra kaltė 
■*-’ i kad iįžniušyslčs ir vagystes to- 
ant t 11111 k-* * i' i. i. * •.. r., i..

paskutinius šešis mėnesius. Jo 
nuomom', kalias tam v ra poli-

mmciame dailia ir i.audin-

ja, kad tie, kurie neišpildtr-savo 
priede) mių butų nubausti.

su
užsakymu.

APTEKA PARTOSA, buk valstijos patarnavimo ko- 
į pabaiga šios savaites,

pakelkite, rankas!

J?, koks buvo ponu generolų

New York, N. Y.

ISTAR &OARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET1 — BURLESQUE —

1STEP L1VELY GIRLS Kaino* 25c. iki-75c.

Akių, Ausy, Nosies, Gerkles ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
lų gydžiau pasekmingai šias ligas.

rodymas mano gabumo.
Aš atitaisau kreiva* akis be skausmo vienu 

gydymu.
Pritaikau akiniu* teisingai.
Pasitarimas nemokama*.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačt$). Chicago, III.

Chicago, III. D

Toliau, prie pirmus progos, ii I Sergėkite savo akis |

SPORTAS.

$

i
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki 8 vakare

laiko lietuvių 
reng'ia rislynes, 
yra nevienodos.

Beto, kliubo valdyba pranešė, 
kad kovo 30 d. p. Meldažio sve
tainėj yra rengiamas vakaras, 
kurio pelnas skiriama pastaly-

tuvių rašytojui aa. Br. Vargšui- 
Laueevičiui. Kliubas valdybos 
veikimą užgyrė ir išrinko visus 
reikalingus darbininkus. Kliu
bo Dramos skyriaus nariai-lor 
sėjai vaidins puikų Žemkalnio 
veikalą “Blinda.” Rengėjai de
da visas pastangas, kad vaka-

mių.
Aplamai, Keistučio kliubas y- 

ra viena stipriausių ir tvarkiau
sių vietos draugijų. Jam tem

iki
nariai veiks taip, kaip kad 
šiol veikė. —Pilypas.

Bell System

Kartais telefono vartotojas spėja nu
merį pir»”a negu pasirūpina pasižiū
rėti į knygą, kuri kaž kur užmesta. 
Jei jo spėliojimas yra klaidingas ir 
neteisingai sujungta, trečia ypata 
turi neparankumą, laikas sugaišytas, 
ir darbas turi būt daromas išnaujo.

Padaryk tą taisyklę ir laikyk savo nu- 
. rodytoją arti telefono ir kas sykis 
pasiteirauk kuomet tik šauki.

Nepatartina vartotis surašu tų ypatų, 
kurias šaukiate, pakol tokis surašąs 
kas sykis yra patikrinama, kuomet 
išeina nauja laida. Vartoti telefo
no knygą visuomet yra saugiau.

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

Neužsitikėkit savo regėjiiųp pir
majam by kokiam neprityratiįąm 
aptiekorlui, auksoriui ar keh:h|- 
junčiara pardavėjui, nes jie su\ 
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Až turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištirt Jūsų akis ir pririnkti 
ii 
lieku
Jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi. mes tai jums pasakysim*.

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Are., Chicage, 
Kampas 18-tos gatvės 

B-čios lubos, viri Platfo aptieko* 
TėmykJte j mano narsią 

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

I Dr. A. R. Blumenfhal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yr* 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 

Mes vartotfam 
pagerintą Oph- 
tbalmometer. Y- 
patinpa doma at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 *t 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabų išvirinus, pę $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

tO0S.«O» S. nal.t.d SU. ’ .CHr.co, III.

Kiekviena tauta turi ir lavinasi 
sporte. Pus mus, lietuvius, mažai 
dar yra išsiplėtoję sportiškos arba 
atletiškos draugijos. Mes tiktai tu
rime vieną žaismę sporte tai yra 
ristynės. Tomis ristynčmis šiandie 
jau užsiima pusėtinas lietuvių būre
lis. Nuo nekurto 
kjiubai, ristikai 
Žinoma, rysi i nes 
Bet galima paimli
Rusijoj ruso-šveirariškos ristynės. 
Tose rislynėse vienas kitą paėmęs 
už diržų ir laikydamiesi ju tvirtai, 
baięlo vienas antrą žemyn prispau
st. • Buso-frascužiškos ristynės pa
našios maž-daug amerikoniškoms 
ristynėm “eateh as eatclnfean.” Skir
tumas lame, kad riiso-franeuži.škosei 
rislynėse imasi liktai už juosmens. 
Gi amerikoniškose ristyne.se elgia
masi pagal užvaldymą, pagauk kaip 
gali, kad lik paguldžius savo priešą. 
Dar yra vartojama daugiausia Rusi
joj taip vadinamą “Kavkazkaja bor- 
ba.” Ristikai apsiavę balais, ir už
sidėję panašų Į bruslotą, be ranko
vių, su plačiai apkirpta krutinę, iš- 

muzika pradeda 
Ristikai pradeda

šokli vienas antram priešingon pu
sėn, ir kuomet jie susiduria, grie
biasi vienas antram už rūbą ir vie
nas kita verčia žemėn su pagalba 
kojų painiojimu, kolei nepaguldo 

ant pečių.
Kaip augščiau minėjau, kad lietu 

viai praktikuoja lik vieną būdą ris- 
tynių “eateh as eateh can”. štai 
man pirma kartą Amerikoje teko 
pamatyti ristynės pas lietuvius, (ai

dvieju | ėjus ristikams
šia. r, žmonių nė vienas nepa- 
k<‘ ie rankos..; Vienas genero
le 4 net pašoko, bet aprimęs, pa-

Matyt, čia nėra 
s sidiečio...
Korėta dar šutvei

nė vjieno

pui’ liečiu 
n“ vieno 
tidė ;o.

\vestsidieeio-”
Prie užbaigos

Bet a- 
vienas

Gerbiamieji, paduokit prie

( rabine tyla
Dau-

neįsidės ir kilų Chieagos kolo
nijų biznieriai O jiems lielu-

tų žinoti ir palįs generolai!), 
kaip pernykštis sniegas... Dar
bininkai gi jie dedasi į kilo-

O ponai “lietuviškų pulkų” or
ganizatoriai jiems lemta pa- 
bi’.i anais generolais be armi- 

—Westsid ietis.J U...

BRIGHTON PARK

pastatymui paminklo a.a.
Br. Vargšui-Laucevičiui.

Kovo 16 d. laikė mėnesinį su
sirinkimą Keistučio 

Susirinkime 
šimtas narių. 
12 naujų narių.

)Paš. Ifdiu-

vi rs Kliubau įs-
Susirinki-

mas vesta labai pavyzdingai, is 
kliubo valdybos raportų paaiš-

tigijos turtas paaugo apie 1,000 
dol. (ii tuo pačiu laiku draugi- 
jon įstojo 98 nauji nariai. Tai
gi, kliubas dabar turi apie -100 
narių ir virš 3,000 dolerių pini-

Beje, leu pat išdavė savo ra
portą svetainės statymo komisi
ja. Pranešė, jogei visos drau
gijos sutinka prisidėti prie pas
tatymo svetainės ir kad darbas 
eina pasekmingai, čia jau pa
kelta klausimas, būtent už kiek

rodė, kad Keistučio kliubas duo-

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

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

nėję. Bislynės, kurias rengė, ant 
kiek teko sužinoti, žinomas lietu
viams ristikas Juozas Baneevičius 
(Young Zbyško).

Pirma pora buvo Juozas Dičkus su 
Kaziu beverkiu, ši pora ritosi la
bai sunkiai, daug varginusi. Mat, vie
nas ir antras nežinojo to budo ame
rikoniškose rislynėse, ir vargais ne
galais Dičkus paguldė Levecki du

grai- 
pora

kaip

Antra poni buvo B. Yaras su 
ku, kokiu lai l’elro. Na, šilą 
labai dailiai ritosi, abu žinojo 
darbą. Buvo gražu pažiūrėti
ritosi. Yrąs paguldė graiką pirmą 
karią Į 8 miliutas ir 21) sekundų, ant 
rą kartą irumpimi.

Trečia pora buvo K. Sarpalius su 
Juozu Pišniu. Jie ritosi dailiai, man 
dagiai. Pačioj pradžioj pasirodė, 
kad Karolius Sarpalius vis viršum 
Pišnio. Atrodė, kad Sarpalius ap
sidirbs su Pišniu labai lengvai, ir 
pil imi kartą Sarpalius Pišniu pagul
dė j 13 minuli.1 ir 20 sekundų. Antrą 
kartą iš,jus jiems risties, po visai 
kartą išėjus jiems risties po visai 
trumpo laiko, pasipainiojo Sarpa- 
liaus koja Į Pi.šniaiis .rankas. Ir 
Pirsnius užlaužė Sarpaliui koją, kad 
tasai suriko ant visos 
“oi”. Sarpalius tolinus 
telei sužeistos kojos.

Ketvirta pora, Juozas
su Girtautu. Jeigu kalbėli apie ši
tą porą, tai apie Banecvičių galima 
tiek. pas:ikyti. Banccviėius gerai ri

Baneevičius giriasi jimju esąs, bet 
bijąs susitikti su Majoru. Bencbvi- 
čius ristynės priėmęs už $250.00 lai- 
žybų. Ir p. White reikalavo, kad 
Baneevičius svertu laike ristynių 

158 svarus taip pat kaip ii’ Majo
ras. Iš Baneevičiaus pusės buvo 
pranešta, kad jisai negali 
t i savo svarumo žemiau 
B&t \Vhite jį priėmė.

Lauksime žingeidžių 
Baneevičius su J. Majoriu. -

Antras p. Petras Katauskas kvietė 
Banecvičių taip-gi su juo persitik
rinti. Baneevičius pakvietimą 
mė.

Man teko sužinoti iš šalies, 
Katauskas Banecvičių kviečia 
apie pustuzinį kartų ir kiek’ 
kartą Baneevičius prisižada ristis, 
bet niekad nestoja ristynėsna. Ne
kuriu net juokėsi, kad Baneevičius, 
kuris save vadina “atvožiu) kati
nu”, “mažu didvyriu”, taip kaip le
vas, o nestoja prieš tuos, kurie ty
li. Tai-gi tiesą pasakius, apie tai 
užtektų p. Bancevičiui čionpijono 
vardą nešioti, jeigu jisai neitų risty
nėsna su jais. Ir žingeidi) butų 
pamatyti, o gal ir p.
viešai tartų savo žodi, L’ip kaip ji
sai ir apgarsinimuose perstatų sa
ve, padaryti; tai darbu, k;j mes visi 
pamalę ji, patikėtume.

Kiek teko girdėti greitu taiku ir 
vėl Įvyks ristynės, Risis kelios po
ros lietuvių žinomi ristikai, ir buk 
yra kviečiamas p. Katauskas ten. 
Bistynės žada įvykti 29 dieną kovo, 
Meldažio svetainėje. Beto, žadama 
dar duoti įvairų programą prieš ris 
tynęs pradėsiant.

Palauksime — pamatysime. To
liau parašysiu apie kilos rųšies 
sportą nuodugniau.

numažin- 
kaip 162.

pri-

kad 
jau

Baneevičius

svetainės 
nebešildo

Banccviėius

kas. O Girtautas turi daugiau spė
kos negu Baneevičius daugiau sve
ria, mažiau nusimano apie ritimąsi, 
nes lik antras mėuesis, kaip pradė
jo mokinlies. Publika gana gar
džiai prisijuokė, kuomet Girtautas 
užpuldinėjo Banecvičių šniokšda
mas. Ant galo Baneevičius pari
to Girtautą abu kariu. Turėdamas 
užtektinai darbo su Girlaulu, pirmą 
kartą i 18 mjn.
— į 8 min. 15 sekundų i 
teisinosi, kad jisai turėjęs 
ausi ir lodei Baneevičius 
greil paėmęs.

Tolesniai p. Poškevičius kilnojo 
sunkias vogas. Stiprus vyras. Bra-

sekundas, antrų 
Girtautas 

< užgautų 
Ji taip

šioms rislynčms sprendėjų buvo 
Petras Kaimiškas, žinomas lietu
viams irgi kaipo gabiausias risUkas 
vidutinio svarumo.
* Toliau komitete* perstatė publi
kai koki (ai p. White, kuris persi
statė save menadžėrium Jono Majo
ro, lietuvio risliko vidutinio svaru
mo. Jisai 
su Majoru

kvietė Baneevičjų risties 
už čionpiono vardų, nes

Ursus.

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St 
Telephone Central 6390 

Vakarais 
2911 W. 22nd Street 

Telephone Central 6990

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodevillaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c
Prie Siu kalnų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškom mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTEB ir S2-xa GATVĖS

Liberty Bondsus
dalį išmokėtą, boudsu* ir war 
savings štampu nuperka už casb 
Ėmei and Co.t 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Hilšted st. 
Hooru 232, 2ras augštas, virš Fajiious 
Clotbing. Store, atdara vakarais iki 
9 vkl. Nedaliomis nuo 10 iU L

D

Dr. M T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

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

Ofiso Tel. Bouievard 160 
Rcz Tel Sccley 420

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš 187 So. LaSal te Street 
i Room 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephone Frauklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garfieid 1647.

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvi* Gydytoja* Ir 

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

Avė., Roscland, III.
Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: Pullman 342. 
Vai.: 9 ryto iki 11 d.

2 no pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Vyrišky Drapanų Barbenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi 
$<35 siutai ir overkotai, 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas 
muštų overkotų.

Visai mažai vartoti 
vęrkotai, vertės nuo $25 iki $85. da ! 
bar $5 ir augščiau. Kelnės nuo 1 
$|.o0 iki $4.4(h Vaikinams siutui 
nuo $3.00 iki 7.50

Atdara kasdieną, nedaliomis b- va 
karais.

S. GORDON 
1415 S HalsUd *U Chlcsgo, R1

nuo SI5 
nuo $7.50

po
iki !
iki i

t

kailiu pa-
siūlai ir o

Telephouc Y&nk 5032

Dr. K, Sttipicki
3109 S. Morgan st. Chicago

: DR. M. HERZMAN i
IŠ RUSI.IOŠ

Gerte!, lietuviams žinoma* per 16 me
tų kaipc patyręs gydyto;..--, chirurgu* 
Ir akušeris.

Gydo aštrfks ir chroniškas lig;.*, vy
lų,, moterį} ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir T.abaratorija: 1025 W. 18th 
fit. netoli Fitk St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų. įjf 
6-8 vikarais. Telephone Canul 3110, 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS; 8—9 rj’to, tiktai.

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

S149 S. Morgan St., kerti U et, 
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Lice
OFISO VALANDOS: 

Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare, Ne- 

dčliomis nuo 9—2 popiet 
Telephone Vardu 687

I v
<
J

jMUUMgMunauiiuim i n* ■nu wi—I Telephone Yardš 5834. 

į D r. P.G. Wiegner į
S Priėmimo valandos nuo 8 Iki 11
I iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. I 
į 3325 So. Halated St., Chicago. i

tali BM 8. Aahlaad BĮ▼ d. Clde^ SK<4
DR. A. A. ROTH 

RUSAS GYDYTOJAS k CHIRUKGAA 
ffgecialiata* Moterišką, ^yriiką, 

Vaiką ir visą chronišką ligą 
OflMa: BU4 S. Kalstei 8L. C^aeair* 

T«J«*b«Bo Dr«v«r M**
Vai.SNDOSt J»—11 rytu; »-* mfM* 

1—8 vitkarr NndiEomU 1A—11 JU**..

MBr. Leo Awotin
Gydytoja*, Chirurgą*. Akašeri* 
1920 So. Hahted 8t^ Chlcsgo. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rylą; 6-9 va
kare. Tei. Ganai 4367.

*
i

Tei. Yards 3654. AKUŠERIU^

Mrs.A.Michnlewicz)
3aigu* Akušerijos Fo- 

ilgši prakak«>
*U*i Peunsyl^anljos! 
’onpitalėss ir Phila-! 
felphijoj. Pasekmin-! 
C*i patarnauja prie j 
rimriymo. Duodu rody 
4«oMok* ligose mot*- i 
Ims Ir merginom*. i 
3113 So. llalsted Str.) 

--------  antrą Ubui !
Chicago.

[Nuo 6 iki U ryto, Ir 7 iki 4ja 
>".TWMIIIIB*II1*—i Ui _ - -

ristyne.se
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NF.Rl’TŲ TIKĖJĘS APGARSINI
MAMS SKAITYDAMAS i.AIKKAŠ- 

CIUS.
Stebėtinas atsitikimas žmogaus is 

Ohio. , *
Ponas Snrilh iš Carringtono buvo 

didelis pesimistas iki paskutiniam 
laikui. O apgarsinimai patentuotu 
vaisių ir apgarsinimai uhelnai jo 
supratimu buvo visai neverti nė 

skaityti. Taip pat tokią nuomone 
jis turėjo ir apie daktarus ir užtai 
jisai kentė per metą melus nuo pil
vo ir vuduriu užkietėjimo.

Betgi pas ponią Snrilh kas kartas 
augo nuovargis nuo tos tesenčios li
gos. kuria ii kentė iš priežasties po
no Snritho, kuris tolydžio ją erzino.
Suprantama, nv4{al<Mlama pasilsėti 

kentė nuo nemigos, jis pridarė dau
giau nesmagumo nekaip galima bu
vo nuo jo likėties. Siuithu kaimy
nas atkreipė ponios Smilbienės do
mų i LAKCARIN apgarsinimą til
pusiu vielos laikraščiuos. i one 

Smilhienė nusprendė išbandyti. Pa
reikalavo dėžutę. Aplaikė per paė 

zVą. Bet čia ji susidūrė su kitu nes
magumu, afrie kurį ji nė nemanę |»ir 
minu. Nugi ponas Smithas visiŠK.ri 
atsisakė priimti tą “apgavingą sto
tą". Bet visgi Smithienė privertė 
ji paimti šaukštą gyduolių po val
giui, ir žinoma nepagelbėjo tas po
nui Smithui, ir dar priešingai pada
rė jį rugojančiu. Bet pone Smithie
nė patėmijo, kad daugiau ji nerei
kalauja versli poną Smilhą priimti 
antrą ir trečią šaukštuką Lavari- 
no. Iš prigimties naravingas žino
ma jis neprisipažįsta, kad l.axeari- 
nas jam pagelbėjo. Nugi už 30 die
nų "gy d\ mosį ponas Smithas prisi
pažino savo moteriai ponei Smithie- 
nei. kad jis pats pasiuntė užsakymą 
ant 6 dėžučių l.asearino ir toliam 
jam nėra reikalo vartoti suvisai nė- 
jokių gyduolių. Jo viduriai dirba 
gerai ir visados tinusi.

taigi dabar—randasi visokių ap 
garsinimų kaip ir visokių žmonių. 
Jeigu tu esi ĮM*simistas, pavelikie 
savo moteriai išrašyti dėžutę Lax- 
earino, o jeigu ne, tai pats pasiųs- 
kie šiandin.

Nėra nieko blogesnio kaip vidu
rių sukietėjimas. Nelik kad yra-j 
bloga, bei labai priartina senatvę.

Išrašy kie dėl kūdikio Lasearino. 
Duokite mums progą priparodyli, 
kail randasi apgarsinimų, kuriuos 
jus galite tikėti, j kuriuos jus turite 
tikėti.

"I ascarm parduodamą La.xcarin 1 
Produet Co., Dept. L.—2, Pittsburgh 
Pa. Kaina dėžutės vienas doleris, ' 
pilnas gydymas; šešios dėžės, penki 
doleriai. * Bus išsiųsta apmokėjus ' 
knrą gai lis | brigus rasti. Money 
ordeis. arba strumomis.'’ Netikri 
neturi Imt priimami.

Pastaba atsiunčiamiems draugijų 
pranešimus: — 

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

— Redakcija

Harvey, III. —« Kovo 19 <1. LSS. 
228 k p. rengia prakalbas. Kalbės J.

Jukelis. Prakalbos prasidės kaip 
7 vai. vak. J. A. Giruckio svet. 15639 
Ilalsled St. Kviečiame publika skai
tlingai atsilankyti. Komitetas

Jaunu Lietuvių Am. TauL Kliubo 
mišraus choro repeticija įvyks se
redoj. kovo 19 d. 7:39 vai. vak. Mil
dos svet.. 3112 So. Ilalsled St, 2-ros 
lubos. Meldžiame atsilankyti visus 
senuosius dainininkus ir daininin
kes, kurie dainavote praeitą metą.

‘ — Vaidyba^

Brighton Prk. — Blindos repeti
cija ketverge, kovo 20, T. Maženio 
svet. paprastu laiku. Lošėjai prašo
mi susirinkti laiku. — Valdyba.

Paskendusio Varpo repeticija pėt 
nyčioj, kovo 21, Aušros svet. Lošė
jai prašomi susirinkti lygiai kaip 
8 vai. vakare. — Komisija.

Brighton Park. — LSS. 171 kp. 
rengia prakalbas ketverge, kovo 20, 
Liberty svet. 3925 So. Kedzie Avė. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visus k' ie 
čiame atsilankyti. — Komitetai

ROCKFORD. IL.
I MPS. 5 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, kovo 23, Montague Itouse 
svet. kaip 2 vai. po pietų. Visos na
rės malonėkite atsilankyti ir nau 
jų atsiveskite. — Org. K. Kielienė

Roseland. — L.MPS. 25 kp. lavini
mosi susirinkimas ketverge, kovo 
20, Aušros kambariuose 10900 Michi 
gan Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Drg. A. Pctralis duos lekciją apie 

parlamentariškas taisykles. Visos 
narės, o laiogi ir pašalinės kviečia
mos atsilankyti. —• kp. Komitetas

Turintis kokių nors reikalų su 
Pirmyn mišru choru, malonėkite 

kreipties į choro pirmininką, A. P. 
Viliu, 2127 N. Maplevvood Avė., arba 
į sekr. X. šaikus, 1639 Girard St.

— Valdyba.

LMPSA. 29 kp. susirinkimas se
redoj, kovo 19 d., 7:3Q vai. vak., 
Viešo Knygyno svet., 1822 Waban- 
s a Avė. Narės būtinai ateikit pas
kirtų laiku, nes yra daug svarb’ų 
reikalų. —•. A. čepukienienė, rašt,

Cicero. — Vakarinės žvaigždės 
Kliubas rengia nrelekciįas subutoi, 
kovo 22 kaip 7:30 vai, vak. J. Gri- 
galaičio svet. 4837 W. 14th St. Prele 
peniai bus Dr. S. Naikelis ir Adv. 
Kaz. Gugis. Visi be skirtumo 
yra kviečiami atsilankyti.

« —Komitetas.

Į Cicero. — LSS. 138 kp. mėnesinis 
susirinkimas jvyks seredoj, kovo

• 19., .1. (irigulaičio svet. *1837 AV. 14tti 
SI. Pradžia 7j30 vai. vakare. Visi

(draugai bukite, reikės išrinkti darbi-
• naikus ant vakaro ir daugiau svar
bių reikalų turėsime aptarti.

• Valdyba.
—

| Melrone Purk, III. — LSS. 43 kp. 
pusmėnesinis susirinkimas įvyks 

ketverge, k<yvo 22. 7:30 vai. vakare. 
Krank ir James svet. 23 Avė ir I ake 
St. Draugai malonėkite būti laiku.

— Ad. Blaškus.

■ E. Chieago, Ind. — 201 k p. rengia 
puikų va Rimą, nedėlioj gegužio 18.
K. Grikšo w\et. Vietinių kuopų ir 
draugijų prašome tą dieną nerengi 
jokiu pramogų, kad neužkenkti vie
ni kitiems. - Rengimo Komitetas 

t v

ASMENIŠKAI
* Prašau Laisvės Mylėtojų Vyrų ir 

Moterų Dr-slės, Aurora,III. Malonė
kite prisiųsti savo antrašą. Siunčiau 
jums du laišku, bet negavau atsa
kymo.

KASPARAS POSZKA
•1602 So. Paulina SI. Chieago.

’ Rockford. III — LDLD. 29 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks sere
doj, kovo 19, 7:30 v.v.,( Montague 
Itouse svet., So. Mirin st. Draugės 
ir draugai, malonėkite atsilankyti 
visi. Yra svarbių reikalų.( Gi ku
rie dar nesate a’siėjmę knygas, ma- 

. lonėkite ateiti ir atsiimti.
— M.Grinas. (

ASMENŲ .HEžKOJIMAI
. . PA.IIEŠKAU savo moteries Sta
nislavos Kniukšta, po tčvais Stanis
lava Vilnius, dabar vadinasi Tama
šauskienė. Paeina iš Kauno gub., 
Plungės parap., Trujkių sodos. Tu
ri 2 broliu ir 2 seseris Amerikoje. 
Nepriklauso nė prie bažnyčios nė 
prie Laisvamanių. Išsivežė sykiu 12 
mptų mergaitę. Yra labai svarbus 

i reikalas, tai meldžiu atsišaukti.
Draugai, palėmydami tokią ypatą, 
meldžiu pranešti. Už teisingą pra
nešimą duosiu $25.00

ANT. KNIUKŠTA.
6441 So. Kno\ Avė., Chieago, III.

PAJIEŠKAU broljų Stanislovo, 
Konstantino ir Justino, Kauno guli., 
'teisių pav., Mosiedų valsčjaus, Pa- 
rstitų parapijos, Kruopių sodžiaus, 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
malonėkite pranešti už ką bus at
lyginta. Adresas:

Ton v Bucis.
Boa 51. Glen \Vhite, W. Va

PAJIEŠKAU savo vy ro Povilo I 
i AJasi’ionio. Prasišalino Kovo 12 d. i 

palikdamas mane varge be pini
gų. Jis yra juodbruvis, 5 pėdų ir 5 
ro'iu augščio, 25 metų, moka bar-

I bėrio darbą. Kas palėmysite pra-' 
Į neškite busiu dėkinga. Girdėjau : 
i ka<l išvažiavo i Kansas City, Kan- į 
i * MARIJONA MASILIONIENĖ
Į 2907 Emerald Avė., Chieago, III.

I PAJIESKAU mvo pusbrolio Juozo 
i Bilckio, Nauzii kaimo, Rudos par., 
I Suvalkų gub., Starapolės pavieto, 
Bukos gurino; prašau atsišaukti, ar
ba kas kitas praneškite, Imsiu už tai 
dėkingas.

JURGIS BILSKIS.
8809 Houston Avė., So. Chieago, III.

PAJIESKAU pusbrolių Idzido- 
riaus Šležo, Kauno gub.. Raseinių 
pav., Skaudvilės paprap., kaimo Kė- 
iirė. Girdėjau gyveno (’hieago. III. 
Jis pats ar kitas kas žinote prašom 
atsišaukti, turiu svarbu reikalą.

KAZIMIERAS MEI KINTAS 
P»ox 16, Cokcton, W. Va.

PAJIESKAU Motiejaus \Vilarto, 
pirmiau gy veno (’hieago, Town of 
Lake. Paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav., Skaudvilės gurino. Jis pats 
ar kas žinote, malonėkite pranešti

JOHN KUITCA
630 Markei St., \Vaukegan, III.

PAJIESKAU savo dviejų brolių. 
Paeina iš Kauno gub., Šiaulių pav., 
Szalpgirių sodos. Aš girdėjau kad 
Muleušas Judeikis atvažiavo į A- 
meriką, Antanas Judeikis atvažiavo 
iš Anglijos • Ameriką. Prašau at
sišaukti patiems ar kas žinote mel
džiu pranešti, busiu labai dėkingas.

JUOZAPAS JUDEIKIS
P. O. Box 33 Terminai IIntel 

'l'acoma, Wash.

PAJIEŠKAU giminių ciocčs Bar
boros Antanavičienės, po tčvais ž' - 

Jytė; (’rvikų sodžiaus, Mažeikiu 
parap., Kauno gub. 8 metai atgal 

g? veno Brockton Monthol, Mass. 
’i'aipgi norėčiau sužinoti pusseserę 
Jicvą Bukunlienę, po tėvais Sungai- 

i laile; Kentautių sodžiaus Prkeiių 
parap.. Josios pačios ar kas kitas 

1 malonėkit pranešti, busiu tamstoms 
labai dėkinga.

RAŽAI IJA ZULPAITĖ
— GELŽIN! EN Ė.

19.55 Canalport Ase., Chieago, PI.

PAIIEŠKAU savo viso pažįstamų 
Aš esmu Kauno gub.. Kauno pav., 
Pasmetelių kaimo, Velionos parap. 
Prašau atsišaukti

BALTRUS VAIV1EDA
Rox 21 Graig, III.

PAJIEŠKAU savo pusseserės Te
klės Urbonaitės, paeina iš Kauno 
gub., Raseinių pav., Niudrūnų parap.

Pirmiaus gyveno Chicagoj ant 
3'own of Lake. Jei kas žino arba pa 
Ii tegul atsišaukia šiuo adresu 

P. TOLIUŠIS.
1211 5th Avė., .Chieago lleights, III.

RANDAI
ATIDUODAMA rendon storas, gera 
vieta dėl barbemės arba bučernės, 
arba bile kokio biznio. Norėdami 
ištirti atsišaukite.

JOHN PAS K E
569 Vincennes Road, kampas 55th 
St., Pheonix—Harvey, Ilk

__ .ĮIEŠKO kambarių
PA.I I F.ŠK Al ’ 2 ar 1 kambario dėl 

2 ypatų. Butų gerai kad butų su 
rakandais ar be rakandų. Kurie tu
rite dėl išranduvojimo, malonėkite 
pranešti.

A. DAUGELIS
3601 So. Ilalsled SI., Chieago.

DU VAIKINAI PAIIF.šKOM kam 
bario prie mažos šeimynos, Bridge- 
port npiviinkėj Geistina kad šei
mininkė gaminių vai ,į. Meldžiam 
atsišaukti tuojau

B. A. BENDZIUS, 
1973 Camdport Avė., Chieago.

ĮIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo ant ūkės, nes 

es i patyręs lame darbe ir turiu pa
traukimą prie ūkės darbų. Jeigu 
kam reikalingas toksai žmogus, ma

lonėkite atsišaukti šiuo antrašu.
F. J. KI NEKĄ

P.(). Bos 122 MinJin. \V. V.

PAIIFŠKAI’ darbo j hučerne. Su
prantu ta darbą gerai. Atsišaukite j

K. J. N.
17 19 So. Ilalsled SI., Chieago, III.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA Šeimyninkė prie 

mažos šeimynos. Mergina arba na
šlį' |>e vaiku. Pastovus darbas, Gera 
mokestis Al* išaukite greitai į Į 

ORĖMIS CHEMICAL
LABORATORY

1718 So. Ilalsled SI., Chieago, III.

REIKIA prityrusio porterio į sa- 
liuną. $17.09 j savaite.

J. B MARNER,
12 )0 \V. Vau Bm;en SI., Chieago.

— RUKAI INGA mergina arba 
meteris prie namu darbo, va'andos 
nuo 8 vai ryto iki 2 po pietų. Atsi
šaukite:

ZU’ P,
3119 So. Morgan SI., 2nd 1'1.

REIKIA patyrusio Jangų plovėjo. 
Chieago Window Cleaning Co.

62 W \Vashinglon st Room 2

VYRAI, KURIE KALBATE 
LIETUVIŠKAI

PADARYKITE SAVO LIUOSA LAI
KA BRANGIU. MES ORGANIZUO
JAME LIETUVIU SKYRIŲ IR 
Rl IKIA KELETĄ ENERGIŠKU IŠ
TIKIMU IR ATSAKANČIU VYRU 
DIRBTI SI' MUMIS KELETĄ VA
LANDŲ KAS 1)11.NA, ARBA KRI.I-:- 

TA DIENU KAS SAVAITE PER VI
SUS METUS. ŠI DARBA JUS GALI

TE ATLIKTI IR NEPASITRAUKUS 
NUO JŪSŲ DABARTINIO UŽSIĖ
MIMO. GERAS PELNAS, PUIKUS 
i’» A K II L I M A S . AT
SIŠAUKITE NUO 9 IKI 1 PO PIE-
TU, ARBA SEREDOS IR KEI VER- 
GO VAKARAIS NUO 6 IKI 8; AR
BA TI'.LELONUOKITI- MAN, RAN
DI LPII 7490, DEL PASIMATYMO, 

ADAM MARKŪNAS
EIRST NATIONAL BANK BLDG.

BOOM 817
68 W. MONROE SI'., CIIICAGO.

REIKIA GI RŲ VYRU SIUVĖJU 
PI IE MOTERŲ PAPRA.S’I’AI SIU
VAMŲ KAUTU.
.... URBANI'K BROTHERS.......

LADIi'S’ TAILORS
3250 OGDEN AVĖ., CIIICAGO

REIKIA k'šenių dirbėjų, viršuti
niu, kalnicriu dirbėjų, ir nudirbę jų, 
prie puikiu kaulu. Pastovus darbas 
ir geras savaitinis bonus.

H. M. MARKS AND CO. 
900 \V. Jackson Blvd., Chieago.

RI'IKAI INGI agentai po visą pa
saulį pardavinėti naują išrastą pa
tentą. kuris yra tinkamas j kiekv’e- 
m» namą. Reika’audanri paaiškini
mo iš kilų nuėstu rašyk laišką. O 
jei norėtumėt sample prisiusk 1.51).

G 1'0. VVASLOM’AS,
28 M W. 36fh St., Chieago, III.

Te). McKInley’ 14(14.

RI'IKAI INGA gabių vyrų parda
vėju Chicauo ir amrlinkiniuo.se mie
šti osc. I ždai bis $50 ant savaitės ir 
daugiau. Man vyrai reikalingi lik 
ai sipažinę su mokslu, energiški, 
dailiu pažiūrų ir turinti gera vaidą 
ir pažinti tarpe žmonių. I'okp'm vv- 
ra n mes turime tikrą vietą, Rnš\ ki
tę arba ateikite tarpe 10 ryt ) iki 4 
vakare.

A. J. ERANCKI \VICZ 
\Vilh b'. II. Cl.ARK’: and Co.

Room 1112—105 So. lą Šalie SI.

REIKIA DARRINI.NKŲ I SIUVĖ
JŲ ŠAP\

PRIE KAUTU
VIS U OSI' DI'. P A RT \ M EN’I' U ()SE 

PRIE KELNIŲ
VISUOSE DEPARTAMEN'I'UOSE 

Mes specialiai pasky rimą valandų ir 
ųiokes’ies'.

THE, ROYAI TAILORS 
731 SO. WELLS ST„ CHK'AGO.

PADIDINK ALGA
R 1'1 KALINGA keletas vyru, ku

ri’ yra apsipažinę su žmonėmis ir 
turi daug pažįstamų, visi galės pa
dvigubint savo algą neperlraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY LAND & INVEST. CO. 
.3301 So. Halsted St., Chieago, III.

KEIKIA DAKBININKt,
llF.l K ALINGAS knmbnris <!<•! 3 

vaikinų pus lietuvius, Bridgrporto 
pielinkėje tarpe 31 ir .35 gatvių nuo 
Halsted iki Union \ve. Turi bul 

i valgis pataisytas namie, ir kurie 
' nelaikote daugiau kaip du vvrus. 
Atsišaukite laišku pažy rneilaini No. 
50 S. K. III E. I7lh St. Chieago.

RElKAUNtiAS patyręs kriau- 
Čius prie vyriškų siuvinių, ('.eras 
užmokestis ir pastovus darbas.

J. KARNTELSKLS,
1601 So. Ilermilagc Avė., Chieago,

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groscr- 

, nė geroj vieloj, tarpe lietuviu an
gy venloj, pigiai įr gerai; netoli lie- 

I lovių bažnyčios. Priežastis parda
vimo patirsite ant vielos.

i 1828 So. 48 Ct., kampas 15 gatvės 
Cicero, III.

PARSIDUOD/\ bnčernė j r groser- 
nė labai pigiai už cash arba išmai
nau ant namo ar loto. Biznis išdirb
tas gerai; visokių tautų apgyventa, 
nes savininkas išvažiuoja ant farmų 
šilą mėnesį. Kas norite Imti biznie
rių, nelaukite ilgai, nes gera proga. 
Kreipkitės laišku į Naujienų ofisą, 
pažymėdami ant laiško No. 40.

PI'JIKU visokius instrumentus 
i naujus ir senus, kad ir pagadintus: 
! pianus, vargonus, gramafonus, kon- 

'•ertimis, armonikas, triubas, b:ira- 
lumus, cimbolus, skripkas licscdlas, 
kas tmilr prisiųskite laišką aš at
važiuosiu ir mmirksiu.

ADELE LUKAM
2325 So. Dearborn SI., Chieago.

PARDAVIMUI bue‘į nė ir urnser- 
nė labai pildai. Apgyventa lietuviais 
ir lenkais, biznis gerai išdirbtas. Prie 
ža’tis pardavimo nesuprantu gerai 
to biznio, antra noriu apleisti mies
tą. ('era proga geram žmogui. Atsi
šaukite šiuo adresu:

CITY MEAT MARKFT 
Jonas Kavaliauekas, Uore J City, Pa.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė labai pigiai. Turi Imt parduotą 
šią savaitę. I aliai geri rakandai ma
žiau kaip už puse ^kainos. Taipgi la
voms, kuris randasi ant ranku. 
Atsišaukite 167 \V. Slst SI., (Jiie.igo

PARSIDUODA saldainiu, i'ekri
mo, cigaretų storas l'eluvials aiczv 
vonioj vie’oj. Pardavimo priežastis, 
'iva. Parsidimd'i labai pigiai. Atsi- 
šau' i'e Į Naujienų ofisą, klausda
mi No. 2.

zIDTOMOKH.iai

PARSIDUODA pigiai Packard 6 
sėdynių, 8 pasažai riu imb.n ihi'ii's, 
parankus dėl veselijų krikštynų ir 

Vp-.jis gerame slovyje su 
5 naujais tajarais. Atsišaukite 
708 \V. LSth SI., Tel, Canal 2655.

______ RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

$200 diibullų springsų Phonogra- 
fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dei
mantine adata. rRaipgi vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskirai, puikus seklyčios se
tas. valgomojo kambario setas, mie 
/ūmiojo gambitrib setas, davenoorl, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir tt. parduosiu už bile tei
singą pasiūlymą. Nepraleiskite šių 

bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

PARSIDUODA seklyčios skurinis 
setas, labai brangus, parsiduoda la
bai pigiai. Atsišaukite.

MRS. GLASER
3119 So. Morgan St., Chieago.

____NAMAbžEMĖ___
PARDAVIMUI:

2 Platų 4—5 rūmų arti 53rd ir 
l.asvndale. «200 cash ......$1.000.

3 rimui Collage, kainomis lotas 
arti 63rd ir 'l'alman, $200
cah.......................................... $1,500.

8 rimui iiagvvcnimui arti St.
I ouis ir 801h PI. $200 cash, 
likusieji ant lengvų išmok. $1,300.

3632 Honare, 4 rūmų .... 1.700.
14 18—įMontgomery St.» 4 rūmų 
namas ......................... <... $2,950.
4241—Mozart St., 1-1 mis $2,950.

■1956- Marshfield Avė., vieno Hi
to geras bargenas .............. $2,500.
880? -Princenton Avė. Irms $1,775.

4715—•Roikyvell SL, 6 rm. van
deniu šildomas ..................$3,400.
51sl ir Archer, 6 rms .. $1,300.

394(j—AVestcrn Avė., 6 rms mau- 
dy nė, gazas .................. $1,700.
4225—<So. Arlesian 4-4 flatai 

........................................... $3,300.
42 ir Campbell 6-6 plytų .... $4.100 

1817 Eilėn St. Store ir 1 fialų 
lengvi išmok ėjime i..... $10,000.

Daug kitų bargenų fialų ir name
liu, ateikite arba rašykite mums dėl 

!surašo:
I McDONNELL,
> 2630 — W. 381h St. Atdara nuo 9 
ryto iki 9 vakare ir Nedėlioiųis.I ‘ ......... ____

| PARDAVIMUI 2 augštų iš keturių 
| kambarių flali, toiietai ir gesas, aug- 
1 što akmens apatmmiis, viskas gera- 
, me suliiisymc. Wallacc gatvė, neto- 
I Ii 30-toN, 'l iktai $5,600.00. Lengvi iš- 
mokčjiniai.

IGNATJUS CHAP £ CO.,
' 555 West 31st St.. Chieago.

PARDAVIMUI geriausias inve.st- 
mentas jus galite rasti. Dviejų aug
štų plytų, kelinių fialų, tiiiletas ir 
gesas, augšlas akmens apatnamis. 
Rendos neša $56.06 j mėnesį. Nor
mai Avi*, arti 31-mos. 'Piktai $4600. 
Lengvi išmokėjimai.

IGNATIUS CHAP AND CO., 
555 West ,31st SI., Chieago.

PARSIDUODA puikus 2 pagyveni
mu madinis namas su 5 kambariais, 
augšlas behnicntas, gesas ir tolin
tas vidui. Randasi netoli "7 ir U- 
nion Avė. Kaina liktai $2,250.

PETRZILEK BROS, and CO. 
1647 W. 47th St., Chieago.

NAMAI ŽEMf
NEPAPRASTI BARGENA1

Pl’IKl’S akru luini luip pigus, 
kaip $395, išmokiml $10 eash, po 
$5 kas menrsis. liktai 15 minules 
mm loop Roek l’Jaml gelžkeliu, su 

geru priemiesčio patarnavimu ir 
žiliui mėnesine mokestimi. Nuosa
vybe prieina prie stoties. 'I'ulųse 
vietose ši žemė apaugusi puikiais 
medžiais, augšlai sausą ir turi rie
bią juoiįą žeme. Puiki viela daržo
vėms arba vislų farinai. Greit bus 
pavasaris. Pirkite dabar ir Imkite 
prisirengę. Didelis viešas išparda
vimas Ims greitai atidarytas. Pirki
te dabar ir gausite pirmą pasirin
kimą. Taipgi 5 akrai $1650. išmo
kant $1511 cash, ir $15 į mėnesį. Jus 
apsimokės pasiskubinti greitai.

WM. BUISIIAS.
Room 40. 106 N. La Sal'e St., Tel. 
Mulų 2013. Gyvenimo vieta 1520 Su. 
191 h Avi*. ( iccro, III.

1SIMAINO NAMAS ANT GROSER- 
NĖS ARBA LOJO.

.1. GRIG, 
4515 So. Union Avė., Chieago.

ANT PARDAVIMO už cash tuo- 
jiiiis parduodant 75 pėdų tris Jotai 
fronte 481h Avė., So. West kampas 
13-tos gatvės. Parduodant ant syk 
už 85.500.. Tai yra geriausias pinigų 
uždirbimo i n vest'irimas.

JOHN CIIRISTENSON 
1306 So. 48'h Avė., Cicero, III.

Tel. Cicero 201.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESMAKING } 
(OLLEfiES Į

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma-J 
divon, 1850 M. VVells rt. ;

137 Mokyklos .miv. Valstijose. 
Siuvimas, Pctrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie- i 
los duodamos dykai. Diplomai. 1 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- į 
la išmokinti jus pasiūti suknes už f 
$10. Phone Seeley 1613 I

SARA PATEK, Pirmininkė I

SPECIALUS VAKARINES 
klesos anglų kalbos prasidės 
Subaloj.Kovo 22 d. 1919. Už
sirašykite iš anksto. Del pla
tesnių žinių atsišaukite vaka
rais į

L. P. NARMONTAITĖ 
3223 Painei Avė., Chieago, III.

Tel Rmilevard 992.3.

DIENINE IR VAKARINE 
f/I O K Y K L A

č'a biH lenfcvd ir greitai išmokti Anglų tr ■ 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Aughios, ! 
L: ‘tuvos ir ab ioą istorijas, geografiją, rašyti > 
laiškus, Ir tt. taipgi, turime Gratrmar ir Hiprh I 
School ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo- .. 

j kitę liueso laurą patitnukinimui, nesigailėsite. I 
ji American Coilege Prepara^ School 
t 31 Ui S ). HALST2D "T.. CHICAGO, JLL.

Mokykis Kirpimo ir Designint 
Vyriškų ir Moteriškų Apredaių 
Musų sistema ir ypmiškas mokini 

mas padarys jus žinovu į trumpi 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-designing ir siuvinį 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš 
ką paty rimą kuomet jus mokysite.’

Išleki ra varomos mašinos muši 
siuvimo skyriuose.

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

Peli enos daromos pagal Jūsų nrie 
rą — bile štai lės arba dydžio. iŠ b’ 
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kaunieką, Perdėtinia
H8 N. La Saite gat., prieš City Hat 

Atsišauk ii aid 4-to augštn

DRAUGIJOS IR ORGA- 
____ NIZACIJOS____  

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba. 
Laikinasai Komitetas:

P. GRIGAITIS, Prezidentas,
1840 S Halsted St., Chieago, III 

K. JURGELIONIS, Vice-Prez.,
3133 Emerald Avė., (Jiieago, 111.

A LA 1.1 S, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chieago, III.

K GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chieago, 111

K-to Nariai:
J. ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chieago, II. 
JULIA ŽEMAITĖ,

2919 W. DiVision St.. Chieago, B

Rytmetinės žvaigždės Pašalpos ir 
pasilinksminimo Kliubo valdyba:

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

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

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

J. Basinius, iždininkas, 
1845 N. Hoyne Avenue 

; J. Kitehas, finansų raštininkas, 
3646 Hanrilton Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirmą ket- 
' vergą kiekvieno mėnesio, Liuosy- 
1 bes svetainėje 1822 Wabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

Jaun. Liet. Arų. Tautiško Kliubo 
valdyba 1919 melams;

S. S. Meškauskas. Pirm., 
3752 So. Wa!laec st.

K. Kunca, Vice-pirm.,
3I26 So. Lowe avė. kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare.

J. Pelroks, Nul. Rašt.
3422 So. Lowe 

Gustaitis, fin. rašt.
2856 \V. 38 PI.

avė.
J.

Žilvitis, ižu.
t 841 W. 33 st.

CICERO LIET. VYRU IR MOTERŲ j 
APSVILTOS DR-.IOS 'NAUJOJI

VAIDYBA

Agota Kaminskienė, pirm.,
14.36 So. 48111 Ct., Cicero, III. 

Juozapas 'l'akazauskas, Viee-prez., 
I 101 So. 18 CL. Cicero, III.

S. A. Vasiliauskas, Prol. rast.,
1802 So. 5(0h avė.. Cicero, III. 

V. Shileika, l in. sekr.,
1109 So. 49 avė., Cicero, III,

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

Iždo globėjai: V. Slanislovaile, 
1334 So. 48 avė., Cicero, II].; A. Do- 
čkienė, 1225 So. 50 avė.. Cicero, Iii.; 
J. Marazas, 1530 So. 19 avė., C.ice- 
ro, III. ,
T. Barlkus, maršalka.

1500 So. 18 Ct., Cicero, III.
C. 'I’uskienis, Org. Užžiur.,

1225 So. 50 avė., Cicero, III.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1919 metams 
I’d. Čepulis, pirm.

4028 So Artesian Avė 
M. Laudanskis, pirm, pageli).

1439 So 501h Avė, Cicero 
Ig. Žilinskas, nut. rast

2351 llamburg SI, 
l'rank Micklin, turtų rašt.

1906 So. Union Avė 
Chs. Maskin, kasierius

(>68 W. 181 h St, 
Ant. Selemonavieius, ligonių apiek, 

182.3 So. Peoria St 
Susirinkimai atsibuna kas antrą 

nedėldieni kiekvieno mėnesio, Ima 
vai po pi'.’lu, .1111 Maliirmsko svelai 
nėję, 1843 So. Halsted St

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS

PidomasiR Komitetas
A. Petrulis, pirmininkas

334.3 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. \Vinchesler Avė.
J. Degutis, sekretorius

2228 Cėblenz St.
Komiteto nariai:

P. Jakavičia, 927 W. 33rd PI.
J. Gustaitis. 2856 VV. .38th PI.
J. Vi lis. 2538 Erank fort SL
J. Briedis,

T. D. M. LIETUVOS BROLIŲ 
IR SESERŲ 

Kensington, III.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmą penktadienį, l'rank 
Shedvillo svetainėje, 341 E. Kensing 
ton Avė, Kensinglon, III.

Valdyba:
D. Shalkus. nrez.

21.3 E. Kensinglon Avė. 
Jonas \Vilkas, vice-nrez.

206 F. 1181h St.
\V. Markauskas, iždininkas,

355 E. Kensinglon Avė. 
F. Grigula. prot. rašt.

10119 So. \\'cnlyyorth Avė.
\V. Dargis, turtu rašt. į

10520 So. Stale S». '
Norintieji prisirašyti alsilank' ti t 

i susirikimą. Įstojimas pagal amžių i 
ir konstituciją.

S. L. A. 55 K n. W. PULLM AN, JLL. 
Valdyba 1919 m. ir jų adresai

Kazys Mačiulskis. pirm.
11927 Union Avė. 

Kazys Kaličius, pirm, pagelbininkas, 
<835 \V. 122 n d St. 

Ona Mačiulskienė. nut. rasi.
11927 Union Avė. 

Andrius Statkus, turtų rašt.
120 Union Avė. 

Jonas Gruzdis, iždininkas,
722 W. 1201h SL 

Stasys Boreika, duoklerįinkis
11826 Lowe Avė.

Jonas Rienšas, kvotėjas,
3310 So. Halsted SL, Chieago 

Vincas Kaličius, organizatorius,
835 W. 122 n d S L 

Petras Laukis, durininkas,
12143 Green St.

Kuopa laiko susirinkimus šešta
dienyje po pirmos kiekvieno mėne
sio. 7 vai. vakare, J. Gruzdžio ir P. 
RaišuČio svetainėje.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

K. Rugis, pirmininkas.
1714 Wahansia Avė.

L Dauginis, viee-pirniTninkas, 
1604 Nnrlh Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen avė.
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 Marshfield avė.
J. Antanavičia, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
\Vabansia avė.

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

D. Shatkus, pirmininkas,
344 E. 116 Str.

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

K. Baltremas, protokolų raštininkas, 
/ 311 Kensinglon avė.

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

F. Shedvillas, kasierius,
341 Kensington Avė.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pėlnvčią kiekvieno mėne
sio F. Shedvillo svetainėj, 341 Ken
sington avė.

TAUTIŠKOS DRAUGYSTĖS LIFTU- Į 
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA

Juozapas Šimkus, pirmininkas,
10707 Wabash avė. 

Stanislovas Slrimkus. viee-pirminin., 
10707 VVabash Avė.

F. Grigula, prol. raštininkas.
10443 Wenlworth avė.

Vladislovas Markanskis. kasierius,
355 Kensington avė. Juozas 

Ant. Bertašius, pinig. raštininkas, j
349 E. 115 St. Kensington, UI. Juozas 

Draugystė savo mėnesinius susi-l 
rinkimus laiko kas pirmą pėtnyčią Vladas 
LIaIuti/iM/a ni^HAoL\ vrnli «»fn ‘

F. Šhedwillo svetainėje. 341 Kensin
glon avė.. Kensinglon. III. — Norin
tiems įstoti j Dr-slę už numažintą 
mokestį paliko lik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimas bus pa
giri konstituciją. —Juozapas Urbutis

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis konti'tiklorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu ble- 
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

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

LITHUANIAN RED
ROOF1NG CO, 

and Sheet Metai Works
2106 \V, 241h SI Tel Canal 4802

DRAUGIJOS
DR-TĖS MEILĖS LIET. AMERIKOJ 
... VALDYBA (CICERO, H.L.):

Erank Sadauskis. pirmininkas,
1522 — 491h Avė.. Cicero, III. 

Kazimieras Bludikas, viee-prez., 
Antanas Morgevich. prol. rašlinink., 

1923 S. Union Avė.,, Cicero, III. 
Izidorius \Vedcckis, lin. rašL,

555 \V. 141h SI. City. 
Juozapas .švedas, kasierius, 
Petras Balnius, cenlralinis rašL, 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekunas, 
Antanas Zičkus, pirmas maršalka, 
Geo. M. Chermmckas, imlias marš., 
Kaz. Bludikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų 
l’ašelpinio Kliubo valdyba 1919 me
lams:

N. \Vilimailis, pirmininkas
3154 Douglas Blvd. 

Juozapas Užubalis, pirm, pageli).
2911 W. Adams Si. 

Fabijonas Striško, nut rast.,
4255 Richmond SI. 

Vincentas Manikas, Ein. rast.
2839 W 401h St. 

My kolas Kaziunas, iždin.
3959 W. 161h St. 

Susirinkimai būna kas antrą nedėl- 
dienį kiekvieno mėnesio, 1 vai. po 
pietų, John Engei Svet., 3720 \V 
Ilarrison SI.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

Nauji Valdyba:
J. Zautras, pirm.,

1919 S. Union Ay\ .
Jo. Butkus, vice pirm.

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

731 \V. 18 St.
!•'. Ginhvainis, Fin. rast.

2000 S. Halsted St. 
D. Shemaitis, Kas.

1750 S. Union Avė.
Susirinkimas būna kas antrą su- 

batos vakarą kiekvieną mėnesį 8:06 
vai. vak. D. Shemaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Savitar
pinės l’ašelpoš,^valdyba 1919 metų. 

P. Svelnis, pirmininkas,
1732 N. Lincoln SL 

F (J. Brazis, vice-pirmininkas,
2420 N. Marshfield Avė.

J. Kalpokas, nutarimų raštininkas, 
1839 \Vabansia Avė. 

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

Just. Antanavičia, iždininkas.
1719 Eilėn SI.

II. Rauskiniulė, kont. rašt.
1652 \Vabansia Avc. 

Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob. 
J. Dauginis, maršalka.
G. II. Moldcnhnuer. d;»k. kvotėjas.

1554 W. Chieago A ve. 
CncivinVinmi p*«dhuna n»rma se- 

reda .k»«kv’«nn mėnesio. Liuosybės 
svet. 1822 \Vabansia Avė/

Lietuviu Darbininkų Draugijos Am 
erikoje, va’dyba ant 1919 metų.

Juozapas Zitra, pirmininkas,
1919 S. Union Avė. 

Jonas Butkus, pirm.-pagelbininkas, 
526 N. Robey St. 

And. Maželis, nutarimu raštininkas.
731 W. 18th St.

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

Dom. Shemaitis, iždininkas,

VALDYBA 1919 METAMS:

S. Daneliaviči.a, pirmininkas, 
1617 N. \Vinchester A ve.

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

L Kalpokas, nut. raštininkas
1839 \Vabansia Avė. 

K. Navickas, iždininkas.
1737 N. \Vinchestcr Avė. 

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

Ang. Chepukienė, kont. raštininkė, 
1618 \V. Division SI. 

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

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

1739 S. Halsted St.

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

IL Labanauskas, Pirm., 
818 Albert Street 

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė.

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct. 

Juozas Baubonis, Fin. sekr.

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė.

Sokelis. iždo glob.
1934 Care Avė., Barine, Wis.
Vaičiulis. Iždo glob.,

447 N. Pleasant Street 
Bielskis, Orgrniz.,

267 Milvvaukec avė.
J. N. Pult, Daktaras Kvnt. -

165 Main Street
Metiniai komitetai VI. Bielskis ir 

Juozas Vaičiulis.

U'*®

amrlinkiniuo.se

