
2 ... ..................................... ........ .. NAUJIENOS, Chicago, III. ’\......... Pa nedėlis, Kovo. 24 d., 1919,

| Ir vos vos susilaikė nubėgęs. Už' grindims skambėjo nuo smuiko 
minutės suprato, kad butų gai- garsų.

• I iėjęsis. Jos lupos tebėra arti Jonas sėdi. Įsivaizdino Juzę.

(Pabaiga)

Apsisuko galva bešokant. 
Daviau gert. Sakėsi negerai ant 
širdies ir nuėjo gult...

Ji dar atsisėdo grinčioje, o 
Jonas nuėjo prie šioželkos, už
silipo ant žlugto skalbiamosios 
lentos ir klausėsi varlių muzi
kos.

—Laba naktis — išgirdo.
Saldžių sapnų, — lydėjo 

dėdės balsas.
Jonas greit į daržinę. Juzė 

atėjo ir jis pasitvėrė jų* į glėbį. 
Ji krūptelėjo.

Ar ir dabar aš nuobodus?
Nesuprantu, kaip aš išsilai

kiau nesuspigusi!
—Tu manęs bijai, Juze?
— Persigandau-
Priėjo jiedu prie kopėčių.
—Lipk tu. Jonai, pirma.
—Kodėl aš?

Kai aš lipsiu pirma — tu 
už kojos imsi...

Aš taip nedarysiu.
Užlipo jiedu.

Tu, Jonai, negudrus...
Negaliu jtikt. Dabar dary

siu tik tų, ką drausi.
Brido per šienų. Gult nuėjo 

ji sau jis sau- Jonas atsigu
lė, o ji vis da krebždinasi; ant 
galo atsiliepė: .

Jau miegi?
Ne. Nuobodu.

- Keltis uždrausta.
Jonas drykt iš savo gulyklos 

ir pas Juzę. Ji — vienmarški
nė! Apsitraukė ir tuojau norė
jo bėgt, bet Juzė tvirtai apka
bino jį ir laiko. Jos šiltas kva
pas svilina jo veidų. Kokia tai 
nežinoma jiega pritraukė jos, 
lupas prie Jono lupų... Jonas 
jautė, bet iš didelio, svaiginan
čio džiaugsmo negalėjo suprast

gal tai tik įsivaizdinimas. Jo1 
krūtinė degė, veidas kaito ir jis; 
visas tirpo toje žavėjančioje jį
ugnyje

Staiga užėjo

prie jo lupų ir Jonas jaučia ma
lonų jos kvapų.

Su^ibeldė žarnai.
Leisk! — pasakė Jonas.

Ji spustelėjo lupomis ir tuo- 
mi nešinas Jonas nuėjo sau.

Sumigo.
Ant rytojaus darbų pabaigė ir 

atsisveikinę išpleškėjo sau. Per
siskyrus Jonas jautėsi, ko tai 
netekęs. Ilgu- Gailėjosi, kad 
nejučiomis leido Juzei taip gi- 

,liai įklimpt į savo širdį. Sten- 
gėsi nusikratyt ir minčių apie 
Juzę, bet negalėjo. Jos akįs, 
veidas, tas gražus balsas ir iš 
širdies trykštantis juokus neda
vė jam ramumo.

Apie už mėnesio laiko, su- 
batoje jm> piet, dėdė jam tarė:

—Eidami namo šį vakarų už
eisim į pirtį.

Nušvito Jono akįs.
Eidami sutiko Falių.
-w-Į pirtį einate? — jis pa

klausė.
Norime paužt — atsakė dė

dė.
Mano sode slyvų perpilna 

ir neturiu, kas valgytų.
Gali vežt parduot — pasa

kė dėdė.
- l>aug vargo ir tingiu — jis 

atsakė ir pridūrė: — Eikime 
dabar skinsime, valgysime, o 
paskui j kišenes, kiek telpa par- 
nešite namiškiams.

Kaip tu, Jonai, sakai?
- Nežinau, — susiraukęs nu

mykė Jonas.

Kas jam tie slyvai prieš Ju
zę. Taip norėjo jų pamatyt! 
Kokia baisi audra sukilo jo šir
dyje, bet nuo dėdės vistiek įs
tengė užslėpt.

Sutemo sode. Fa liūs susive
dė i vidų. Seniau čia butą dva- k c

ro, bet dabar tik liekanos. Fa
lius tuoj aus pradėjo taisyt smu
ikų. Dėdės smuiką irgi čia 

buvo nuo seniau pasilikusi ir 
jiedu pradėjo griežti. Senoviš-

štai čia ji šoka kadrylių. Ant 
balto plonžievio jos veido nuo 
sušilimo išsiveržia skrituliai 
raudonumo. Tokia ji skaisti. 
Jos stora tamsių plaukų kasa 
nusvirusi žemiau juosmeniu, 
l ik ras angelas. Ir štai ji nardo 
kadrylių. Kartais ji savo tam-

■ sioms akims pažvelgia į Jonų ir 
jis nugrimsla j jos sielos gel
mes. ..

Bet jos čia nėra, tik įsivaiz
dinimas. Jam liūdna. Skau
da širdį. Bodus jis išplėštų 
pats savo širdį ir mestų į dyg- 
lynų, kad lik būt ramu. Jis pra
rado ramybę.

Sekmadienis.
Susiliko jų išėjus iš bažny

čios. Ji pažvelgė t uoli) savo 
begaliniai gražiu, žavėjančiu 
žvilgiu ir tarė:

—Nė neateinate — misi būdo
me.

Jonas nutirpo visas ir negalė
jo nieko jai atsakyt.

— Oi tu, Jonai, Jonai! Taip 
man ilgu, o tu visai mus užmir- 
v • sai.

Nepykčiau liek pats ant sa
vęs, jei žinočiau, kad tavo ilgė
sis bent per pusę yra tekis di
delis, kai mano...

O, Jonai! Kad tu žinotum. 
Aš net verkiau, kai jus išėjote.

Juodu piisivijo Juzės motina 
ir viskas nutruko.

lai buvo pirmas Jono įsipai
niojimas. Po to jis praleido il
gas lindėsiu valandas, dienas, 
savaites ir mėnesius.

Už metų jie ir vėl užprašyti 
siūti pas Juzės tėvus.

Atsidangino su rakybalais.
Kur daugiau namiškių? — 

paklausė Jonas motinos.
—Visi pievose. Ve Juzė var

to šienų. ,
Jonas tuojau d ui pas Juzę. 

Nutvėrė į glėbį, blinkst ir par- 
simete ant pradalgės.

Jonai, nustok! — ji sušu
ko.

Balsas jos buvo skaudus ir jis

KODĖL LAXCARIN YRA BŪTINAS REIKALAS DEL 
TŲ KURIE KENČIA NUO NEVIRINIMO), GRIPO,
NUŠALINIMŲ INFLUENZOS, NERVŲ NUSILP

NĖJIMO, ABELNO SUIRUSIO PADĖJIMO?
LAXCAi«iN yra būtinas reikalas 

tiems, kurie kenčia nuo šią ligų, ka
dangi jis yra sutaisymas, kuris gelb
sti motinai gamtai atlikti savo perci 
gas, kadangi išvalo žarnų takus, pra
šalina susirinkusius nuodus ir tokiu 
budu apsaugoja nuo užnuodijinio 

kraujo.

Jus negalite ilgai gyventi, jei jū
sų žarnos neatlieka tikro veikimo. 
Vienas didžiausią prakeikimu, ku
ris krito ant žmogaus yra užkieteji-. 
mas. Ar lai užkietėjimas yra neat- 
bojimas laike kūdikystės, ar tai yra 
prigimtas — Jis turi būti gydomas. 
Kuo greičiau tuo geriau. Užkietėji
mas turi bul prašalintas visa kaina.

Laimingas yra tas žmogus, kuris 
niekuomet nesijautė sergančiu nuo 
nereguliario vidurių veikimo. Jis 
nežino kas yra keltis^ rytų tuo pačiu 
nuvargusiu jautimu prieš eisiant va
kare gulti. Jo nev argina rylų gal
vos skaudėjimas. Jis nejaučia to bai
saus jautimosi, kuris yra priežastim 
apsivėlusiu liežuvio. Jo apetitas yra 
tokis, kad jis galėtų valgyti <»..lį
sti rytij visų tyliukų. Jo . bicija y- 
ra nevaržoma — jo darbas j . . ma

lonus. Jis yra pilnas gyvenimo, e- 
nergijos ir noro gyventi.

Bet kas su vyru arba motore, 
kurie turi užkietėjimų arba vidurių 
keblumų. Tiems gyvenimas never
tas nė dviejų centų. Tas pats nuo
latinis sunkus darbas — nuobodu
mas nuo kasdieninio kentėjimo. 
Taip lyg kad didelis akmuo butą 
pririštas prie jų nugaros, kuris nuo
latos turi būt nešiojamas. Nuo ank
sti ryto iki vėlyvo vakaro. Niekas 
kaip tik nuolatinis noras pabaigti 
tų varginantį gyvenimų.

Imkite pavyzdžiui žmogų, ken
čiantį nuo nevirininio ir neregulia
rio veikimo. Jis nesikelia taip greit 
iš lovos kaip kad sveikas žmogus. 
Jis anksti rytų jaučiasi nuvargusiu. 
Jis turi galvos skaudėjimų. Jo liežu
vis apsivėlęs. Jis turi nemalonų sko
nį burnoje. Nenori pradėti dienų— 
arba per diena gyventi. Jis mažai 
valgo pusryčiu. Darbas nėra jo 
darbu — tiktai kankynė. Nežiūrint 
kokį darbų jis dirba. Nėra energi
jos — nė uncijos ambicijos.

Kam jus kenčiate? Ar tai yra ver
tas dalykas? The LAKCABIN PRO-

LAXCABINA PABSIDUODA VIEN TIK

DEPARTMENT L.-2

a pardavimui sulai- 
užtikrintas paliuo- 

idurių. Kodėl nesi- 
)argl jeigu jus ban-

symų, kuris yra 
savimui jūsų v 
naudoti proga, 
dėle pirmiau. J »i jus kenčiate kas
dien nuo nugaros skaudėjimo, gal
vos skaudėjimo svaigulio, ir kanki- 

r netvarkomo žarną 
jus ištikrąjų j eškote vaisto, kuris 
paliuosuotų nu > šią nesmagumą — 
vaisto kuris yri kokio jus rcikalau-

Paskubėkile šiandien. Ir rytdien 
Imsite kilokis nuogus. Jūsų sveika
ta turi bul jusi pats pirmas apsvar-
slyinas. Pinigą yra niekis. Atsiųs
kite dolerį šiapdien ir gausite sug- 

dėžulę LAXCAB1N. 
,’site savo draugams 
kokia įvyks jūsų

rjžlančia knisa 
Tuokart pasak; 
apie atmainų, 
gyvenime.

LAXCAB1N yra tyras sutaisymas.
Jis nekenks dargi nė vaikui. Jį gali
vartoti su pilnu užsilikėjimu seni 
žmonės. Jis yri geras viduramžiems 
žmonėms. Mėginimas jus pertik
rins

LAXCARIN PRODUCTS CO.
Kaina — $1.00 už dėžę; pilnas gydymą : 6 dėžės, $5.00 
Money orders, cash arba registrui).Uose laiškuose.

Prisiusime C. O. D. visur.

PITTSBURGH, PA.

mintis ištrūkt- kasai salionas su pra puvusioms

1 Gaukite Šj Extra Pelnų |
Taupykite tvartų mėšlą. Dabar yra verta 

daug pinigų. Arba kratykite jį kuomet jis yra 
šviežus ir turi savyje visas trasas, arba krauki
te ji kur bus mažesni nuostoliai ir kratykite jį g 
taip greit kaip galima. Maišykite jį su phospha- HĮ 
tu jeigu reikalinga, kratykite po mažai ant J 

daug akrų po rečiau negu ant kelių storai, bet (J 
g neaikvokite nė vieno šmoto. Tvartų mėšlas .yra |g 

dirbantis kapitalas. Su juo jus galite gauti di
desnį, geresnį derlių iš kurių jus užlaikote da- jg
bar darbininką. Naikindami jį arba nepaisyda
mi jo, jus prarandate lengvą, puikų pelną, gal g| 
būt daugiau negu galėtumėte užmokėti už ke- |J 
lėtą. ■

Low Corn King, Clovcrleaf arba 
20lh Century Manure Spreader

los mašinos atlieka ta kratymo darbo, kad parode
Įgš esą pelningiausiomis. Jos yra visos žemos, lengvos, § 

siauros skrynes, plačiai kratančios mašinos, padary- ||| 
los trijų parankių mierų, mažos, vidutinės ir didelės, fe 
Jos iškrato visa vežimų laike trijų iki penkių mimilų, ęšh 
nukrėsdajnos lygiai po užpakabnų ratų.

Tvartą mėšlas, gerai sunaudotas padidins derlią iš bite
. kokios dirvos. Pirkite vienų šią kratytuvą ir gaukite šj ex- |£ 

Irų pelnų. Pamatykite šių mašinų pas vietini pardavėjų ar
ba rašykite mums kas link platesnių žinią apie kratytuvų, 
kurias jąs turite gauti.

International Harvester Company of America JĮ
SB CHICAGO (Incorporatcd) USA
fe ' .

ją tuojaus paleidęs atsistojo 
priešais. Ji pažvelgė lokiu pik
tu žvilgsniu į jį.

— Kas jums, Juze?
—Niekas — ji atsakė.
•—Kodėl tokia pikta?

Aš nenoriu jokių šposų.
- Kas tas? Ar tik su manim?
— Su visais.
- 'lai gal jau ištekate?
—Nešnekėk, Jonai, man nie

kus. Buk svečias.
Lyg su šlapia mazgote Jonas 

gavo per akis ir palikęs Juzę 
nuėjo sau. Jis manė, kad ji bu
vo įskaudinta kieno ir lodei bu
vo mandagus ir laukė, kada ji 
turės gerų ūpų. Veltui. Nė ji 
pažvelgia gražiai į jį, nė juokau
ja. Atsako į klausimų trum
pai ir nė šypt. Patyrė jis, kad 
prieš jų atėjimų ji gulėjo ant 
šieno taip, kaip rr pernai, o da
bar ji pasitaisė sau gulyklų pe
ludėje. Vienų vakarų jis pa
matė, kad praviros peludės du
rys — mėgino įsiveržti pas jų, 
Let ji staiga užtrenkė duris ir 
užstūmė skląstį. Jonas manė, 
kad tik su juo vienu taip elgia
si, bet pažiūri, kad su visais. 
Gimta ir šokt neina. Čia kas 
nors su ja atsitiko...

Sykį vakare Juzė laisto rūtas 
darželyje. Jis žiuri. Bodos ne- 
miliudus, nė pikta; ūpas geras.

- Juze, pasakyk, kodėl tu ne 
ta, Kas pernai buvai?

— Aš ta pati.
Ne, Juze.

Ji truputį šyptelėjo.
Gal ištekate?

, Ne. Kaip gi aš išroduu?
— Nežmoniška-

■—Eik jau.
Paiso ji savo žolynus. Paė

mus lelijos žiedų, pažvelgė į jį, 
buvo besišypsanti, bet vėl stai
ga susilaikė.

— Visgi galite pasakyt, kode! 
taiįS perkeitėte savo būdų?

—Ar bus geriau, jei žinosite?
—Bus lengviau aril širdies 

man... Numanote?

- Užmiršau viskų.
—Tai neužmirštamas daly

kas, Juze!
Dabar ji pažvelgė į jį ir tarė: 
—Aš įsirašiau į šventų juos-f 

telę ir turiu užsilaikyt taip, kaip 
matote.

-Tai dabar per visų amžių ir 
busite tokia nelaiminga?

—Ne — ji a'lsakė — aš priė
miau prisiekų, tik ant dviejų 
metų.

Del kokio ten šventojo jus 
dabar pavogėte tokį ilgų laikų 
puikiausio savo amžiaus. O, 
Juze! Tai negudru...

Jų apėmė kokis lai susijudini
mas.

Kodėl piktžodžiauji? ji 
atrėmė. — Mes nuėjome pas 
kunigėlį. Jis toks malonus. Iš
aiškino naudingumą ir prisira- 
šia u.

- Nusijuok, ir visa.
— Jonai! Aš per išpažintį tu

rėsiu pasisakyt, (kad /klausau
' I

piktžodžiavimų.
Ak, niekai, Juze. Buk to

kia, kai pernai. Atsimeni?...
—Tokios mmlies visai nega

liu dasileisii.
—Gailėsies — pamatysi.
Čia nutruko pasišnekėjimas. 

Per visų laikų ji buvo tos juos
tos kalėjime. Kalbėdavo pote
rius, žliumbė bažnyčioje ir im

davo kasdien komunijas.
Jonas užsigrūdino. Žaizda 

sieloje pradėjo užgyti. Nors 
meilės spyglis liko krutinėjo 
ant visados, bet jisai jo nebe
jautė. \

Po ilgo, ilgo laiko jiedu susi
tiko Raseiniuose. Jonas sus
paudė jos rankų, laiko ir žiuri į 
akis. Ji šypsosi taip puikiai 
kaip seiliaus. Ant galo tarė:

—Aš jau liuosa, Jonai.
—Aš irgi liuosas...
Ir tuojau jiedu atsisveikino ir 

persiskyrė.
—šimuris.

tligė, Akių baltymai taipgi pažaliuo
ja arba pagelbsti. Daug ar maž tul
žis susitraukia nuo kraujo ir jo la
kai Į inkstus, ir susimaišo su šlapi
mu.

Liežuvis paprastai yra apsivėlęs 
balta arba ruda glyta. Yra erzini
mas ir nuolatinis chroniškas uždegi
mas vidurinės paviršiaus pilvo ir 
žarną. Karlais yr užsitikusis mais
tas, ki tais yra nepasotinamas ape
titas.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 156» Balkonas 10c 
Prie šių kainu priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

FIZIŠKAS SKYRIUS 
parašytus 

DB. WELLSMAN 
KEPENŲ GUODIMASIS

'l’ikrai, kiekvienas suirimas kepe
nų ir tulžies sisluuos yra Kepenų 
skaudėjimas, bei ypatingas stovis 
dabar nurodytas ISISEXi;:JLSI LI
GA, ir ji paprastai atsiranda nuo 
neveiklaus arba sutraukto to svar
baus organo. Kartais tulžis yra ne
ganėtinai didelė arba pagadinta, ar
ba šie nurodymai randasi vienu kar 
tu. Karlais apsirginlas yra priežas
timi užsikimšimu lako arba dūdos 
kuri sujungia lulžį nuo kepenų iki 
žilinų.

šis užsikimšimas v ra labai nuo
latinis ir paprastai paeina nuo užsi
kimšimo dūdos stirsta, tiršta glitą 
arba gliaumc, ir kartais gali s'rnncs. 
Tuokart tulžis atsimeta Į užpakalį ; 
tulžies pūslę, kur yra sugeriama da
ugelio mažu indą, kurie gabena į 
'ėboracic kanalu, ir iš len tulžis ve
lia širdies, ir lieka sumaišyta su 
krauju, 'l okiu budu pūslė būdama ai 
veista nuo savo tikro kelio ir cir
kuliuojanti j kūno dalį, kur niekuo
met nėra gamtos pažymėta, negami
na blogų ir tankiai nelaimingas pa
sekmes ant žmogaus sveikatos dei 
reikalingumo sveikos tulžies sumai
šymui su pusiau suvirškintu maistu. 
Kaipo pasekmes užsikimšimo, pra- 
niaiiiumo irj kitokios negalės, sykiu 
su vėju viduriuose ir žarnose, ir li
gonis lankiai yra kankinamas kir
miną ir raudonąja gysla.

Storos dalelės tulžies sumaišyta 
lokiu bildu su krauju, daugiau arba 
mažiau užkemša skuros žaizdas ir 
mažais kraujo sudynus, tokiu budu 
duoda priežastį įvairioms skuros li
goms. Ji lieka daugiau ar mažiau

geltona ir kariais yra ganėtinas gel-

Yra jaučiama spaudimas skersai 
pilvo ir krutinę kaipo spaudimas že 
myn sunkumu, kariais yra baugus 
sapnai, nupuolimas ūpo, nuovargis 
ir reikalingumas energijos.

žodžiu sakant, jautimasis išpūti
mo ir ištempimas skersai pilvo, su 
didėjančiu spaudimu, nupuoiims li
po, raugėjimas, diegliai, atraugos, 
ir kraujaligės, sunkus prietvaras, 

geltligč, ir lt. viskas gali prasidėti 
nuo negero stovio kepenų.

Pats pasekmingiausias gydymas 
davimas ligoniui kas naktį einant 
gulti nuo vienos iki dviejų Laxca- 
rin plytelių, arba užtektinai ją už
tikrinimui pratuštinti sekanti rylų 
žarnas. Doza l\ixcarino gali būt pa 
didinta arba sumažinta pagal norų 
taip kaip veikia, ir ją naudojimas 
taip turi būt vartojamas kiek reika
linga. Papiastailrįs arba keturias 
dėžules Lascarin, daugiausiai yri 
reikalinga šešios.

“Laxcarin parduodama Laxcarin 
IToduct Co., Dept. L.—2, Pitlsburgh 
Pa. Kaina dėžulės vienas doleris, 
pilnas gydymas; šešios dėžės, penki 
doleriai. Bus išsiųsta apmokėjus 
krušų gavus pinigus cash. Money 
orders, arba stenipomis.” Netikri 
neturi būt priimami.

..............................................................

Minykų 
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c,

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

•••< s-iam. -tankytbjafrifr • jjran s. atne. įefrel balaudiio 6 d. CSF8. svetainėje Suvienytos t’liicagos lo šojų spėkos (Dramatiškas Ratelis, Dramos Draugija etc.) pirmą kartį 
ialiai vęitaikytos dbenerijoa (Iš miesto teatrų) ir seni-nusiman aiitįs lošėjai ir lošėjos — tai visa, ką mes gulime jums prižadėti. RENGĖJAI.

duot; stambų ir naują veikalą, PA SKEN,Jl'SIS \ ARPAS. Geras veika-
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HARVEY, ILI

Aukos.

I.SS. 228 kp- Kovo 19 d- su
rengė prakalbas. Kalbėjo d- 
.Jukelis. Prakalbos pertraukoj.

L. Domarkas 2 dol.. B- Milašius 
2 dol-, P. Tilta 2 dol., L. Gailys 
2 dol., L. Rutkauskas 
Rimkus 75c. J. Ratkus 
Petkus 25c, A. Leinest

>0c, .1

Viso surinkta $12-90. Aukoju
siems tariu širdingą ariu var
du kuopos. —Kuopietis

AURORA. ILL.

Prakalbos.

gč prakalbas, kalbėjo <1. Kuku-

valandas; tema: darbininkų or 
ganizacijos- Ragino rašytis prie

Pusantro šimto- Kuonon įstojo 
13 naujų narių jų tarpe 5 mo-

rinkta dešimt dol. su centais

CEVERYKU
UŽLAIKYMAS

P-n a S W. H. Keltcy, medžių par
davėjas iš Omaha, datyrė Neolin 
padų gerumą ir drūtumą tame, kad 
vienus ir tuos pačius padus suvar
tojo antriems aulams, nes pirmuti
nė autelių skūra po kuriais tie pa
dai buvo prikalti, per dešimts mė
nesių dėvėjimo nuplyšo.

Jis sako: „Tie pats padai išlaikys 
da kitus dešimts mėnesių^prie kas
dieninio vienvalio nešiojimo.

Tai nepaprastas, kad ir Neolin 
padų išlaikymas, bet p-no Kelley 
datyrimas parodo taupinimo būdą 
taip brangiai pakilusios čeverykų 
kainos. Nusipirk su Neolin padais 
čcverykus, o nuplyšusių vienot duo 
kie pakalti tuos puspadžius, kurie 
yra smagus, nepermirkstanti ir 
neapsakomai ilgai nenuplyštanti. 
Juos pagamina Goodyear '1 irę & 
Rubber Bendrovė iš Akron, Ohio, 
jie ten pat išdirbinėja ir kojaspar- 
ninius užkulnius gvarantuojamus 
daug ilgesnį nešiojimą negu visoki 
kiti užkulniai. .

i Ilšoles

CURTER. MICH.
“Naujienose” už kovo 11 

dieną buvo išspausdinta mano

NAUJIENOS
i*

J. Marcinkevičius.

žirninėje) vieną viela

ninku,reikalo teisingumą 
draugams darbininkams,

Ben Tillett, kuris atliko lokį 
liuoso noro patarnavimą

skyriaus.
levų ir jo a įminimai

ris pradėjo dirbti būdamas 11 į 
t molų amžiaus džiirtos (indiš-j

1 f . m / I l \ I I t « t . . ■ 1 \ %

pra-

važiavimą delegatais nuo De
vintu Rajono lapo išrinkti drau

korespondencija iš Cusler, Mi- gai J. Marcinkevičius ir J. Bal- 
chigaib Aukotojų surašė te-I tutis, pirmiausiai iš IJSS. 5j-los

biu Paklaidų- Tatai melsčiau * <
pakartoti lai. Aukojo sekami

nas Lisauskas po 5 dolerius;
.1. Vasilauskas, Kaz. Daunora

ė. I*'. Kunčaitis, F- Mikuliu 
.1. Arlauskas, J. Rudzins- 
II. Smedberg, \V. Fisher

i e n a dolerį; 
s, F. Gendrolis, F.

Po

nios .ludsnukicnė, Ilessalbnng. 
po 50 ccn- 

ccnlus. Smultu; A. Kiedis 25 
kių aukų $1.77- 

tikielus $990. Viso lab
- štukorius

L.S. Sąjungoje |
Aįolojo Rajono
LN-8. Devintojo Rajono kon-

kuopos.

dee’je; kalbėdamas už švietimo 
projektą jis pasakė 
niekuomet ne ture
šviesties. Gerai žinomo Lan- 
casbirės darbininku vadovo .Ja-

suvažiavimas, vis dėlto draugai labai įtikinantis. Būdamas dar 
delegatai privalo renglies prie lik jaunu vaiku jis dirbo Lap-
j<>-

True translation filed wiih tbc p6M.- 
inaslei* ai Chicago, III., Mar. 21, 1919 
us rcųuired by the act <>f Och 6. 191 <

Ang’ijos darbininkų 
vadovai.

Vienu įstabiausiu dalvku An- C l * v

kielių”, (ai yra, tokių žmonių 
kurie niekuomet nepažinojo

pažine su juo lik iš teorijos, tu
rėdami miklu liežuvį, bandė 
atstovauti darbininkus, parla-

nariu -(lomai- mente ir galų-gale
tikrinlą aprūpinimą kelčiai me- 

Mažne visi vyrai, kurie 
šiandien atstovauja darbinin- 

buvo nominuoti į busimą I .SS. !kus Brilijos perlamenle, yra
suvažiavimą (delegatais) seka
mi draugai: F. Berzauskas, iš 
LSS- 119 kuopos, .J. Marcinke
vičius. iš 58 (kuopos, K. Ratu-

ferenci joj, laikytoj gruodžio ’ tų
1918 m., Mihvaukee'ėj

Bru

tali
draugai. Iš jų du turėjo būt 
išrinkti visuotinu narių balsavi- 

mii-referendumu. Balsavimo 
pas*, k mes yra sekamos:

Už .J. Brazauską balsavo 16 
(58 kp. o, 119 kl>. 12, 121nai :ų 

kp. o
.J- Marcinkevičių: 12 } *

o 13 melų sukakus nuėjo ant 
vandenų, .lis dirbo kaipo do
kininkas ir jūreivis, o prieš į- 
stojanl į parlamentą paskuti
niuose rinkimuose jis buvo l.i- 
verpoolio miesto tarybos ir 
magistro nariu nuo darbininkų

per

mosios valties, paskui ėmė mo
kytis kurpiaus amalo. Will 
Tbornc, gerai žinomas Nacio- 
nalės aplamų darbinjnkų unijos 
sekretorius iš pradžių amalu 
buvo barzdaskutys. ,1. II. Tho- 
mas,

žmonėmis perėjusiais per oii-.h (ljn.J>{) knjpo pasisilIllčįainns 
tusę, kmie per sunkų, kaltais. v.lj|<luis būdamas devvnių me
le; ai sunkų susipažinimą su^Jąr-j (ų al^žians; v51iaus 
bininkų sunkenybėmis ir kliu-'' 
limis, kurias šiandien reikia

Partijos pirmininkas \Villiam 
\damson. .Jis gimė ir augo 
llalbcalhe, Dunl’ermline, pradė-

nislo ant (ireat Western 
žinkelio. Paskui turime 
nanlą pulkininką .John

iškilo 
maši
nėlė-

ris dabar vra Sibire su 25 Mid-

damas 11 melų amžiaus ir lik J bo Parį, nariu, bet visuomet baL 
aciu savo įgimtam siigabumui j slioja. pritardamas jai. 
oreaniz^oli. pam

Už K.’HntirUnską: 8 (58-kn.j-

visrotinu l'ifc'o, 
į Clackmannano 1 
| sivi 'nijimo sekreloriumi ir ;

) įėjo parlamentan kai

1 ir 152

išvedimo Manchesterio 
vanalo. .Jis taipgi ėmė 

'•d dalyvumą Sudano Karėj kaipo 
P° žemekasys, pagelbėdamas lie- 
d/ sli karini geležinkeli nuo Sua-

Už J. Pilkausku:

Už V. Brazevičiu:<7

l’ž .1. Ballulj: 2(1 (58 kp.

illlllllllllllllinilllllllllllllllllllllEIIIIIIIIH

.almėjusioji gaus pu<
Bariu', vienas darbininkų at

vo praklingum pažinojimui 
darbininkų padėjimo visose a- 
pystovose*

ZOBYNAS
Sutaisė A. LALIS

Lietuviškai-angliškas pirmoje dalyje 
ir Angliškai-Lietuviškas antroje da
lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.

Kas yra šis žodynas, tai jau žino 
daugumas lietuvių. Dar nežinančiam 
apie šį žodynų aiškiai apsako jo ver

tę nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviestesnio žmogaus stuboje tikrai ra
si šių brangintinų knygų.

Be anglų kalbos apseit nebegalime, 
o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
raktu prie jos.

I

Apart vertės, kokių šis žodynas at
lieka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir- 
šai stiprus ir gražus, puslapių turi 
1271. Nugara ir kdmpai skuriniai, 
patįs viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku- 
ros apdaruose—$7.00. Kreipkitės j:

i NAUJIENOS 
1739 S. Halsted St., Chicago, III.

m. pasekdamas Darbo Parojo 
pirmininką llendersoną. Ka 
dėl I lendersono, kuris tuo l u 
pu nėra parlamento nariu, bei

ncbus be \Veslminslerio, lai 
jis pradėjo savo pramoninę ka
rjerą kaipo liepikas Robei'lo 
Slephensono ir kompanijos fab- 

slle’je ir tie, kuri? 
žino kaip maža jis 
dabartine vieta po-

jį pažįsta.

• zęs namon jis prie

sutvėrė žemkasių uniją.
Bet, turbūt svarbiausiu apsi

reiškimu yra Stephcn \Valsh, 
Darbo harys nuo Liverpoclio 

neatsimena savo 
tiek

pramoninėj
puolyje iki 13 melu amžiaus, o 
paskui jis pradėjo dirbti ang-

< j«

išrinktas nariu nuo 
dėle didžiuma balsų.

.James O’Grady narys mio
Soulheast Leedso, vra rakandu •z C

narys nuo Cli-

t 3

U

kuris “dirbo

nuo Norlh Afocrdceno dirbo 
kaipo inžinierius; J. S\van, na
rys nuo Barnard Castle dabar 

j dirba kaipo sverikas; J. \V. Tay- 
lor. narys nuo Chesterle Street, 

Robert Ricbardson,

nariai
| Darbo partijoje, kokiu nors į- L ^8 k/I 'vaizdo ištempimu galima butų 

pavadinti “politikieriais,’' spe- 
cialėj reikšmėj duotoj šilam žo
džiui šitame atsilikime: Philip 
Snowden ir Ramsay Macdo- 
nald, kuriedu abu buvo amt‘Ji 
didelės didžiumos pereituose

00% 
yrąs 
lukiškas 
abakas

į£AM rūkyti menkes 
nj cigaretą kuomet Helmar 

kainuoja nedaug ką daugiau?
Helmar yra 100% Tyras Tur

as yra 
taba-

kiškas, ir Turkiškas tabak 
švelniausias ir Geriausias 
kas dėl cigaretų.

Išdirbėjai aukščiausios rųšies turkiš
kų ir egiptiškų cigaretę aviete.

©uality - S up er
/
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NAUJIENOS paleidimo iš

sau, tesikankina, nes, pasak ža
rijos rašytojo, “keli šimtai poli-

Publiahed Daily escept Sunday by .. . , ... .- * ~ Ine. tunų kalimų kalėjimuose yrathe Lithuanian Newa L’uh. Co

a 139 SO. HALSTED ST 
CHICAGO, ILLINOIS

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagojo — pačtu:

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

Chicagoje — per nešiotojus 
Viena kopija .............
Savaitei ...........................
Mėnesiui ...........................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačiu:

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

Pinigus reikia siųst Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

. 75

.02

50

15.00
3.00

! 65

True translalion filed with the post- 
master at Chicago, III.. Mar. 21, 1919 
as recpiired by the act of Oct. 6, 1917

Keisti 
argumentai.

Ni'scnai Naujienos minėjo 
jau, kad socialistų partijos na- 
cionalis pildomasai komitetas j 

yra nutars šaukti didelį šuva

nėję propagandoje, negu jų sil
pni kūnai galėtų būti būdami 
liuosybėje!“

Lietuvių Socialistų Sąjungos 
Aštuntojo Rajono organas, pas-

stabas, matyt, pilnai su tokia 
nuomone sutinka. Reika vie
nok labai abejoti, kad tai išrei
škiama viso rajono ir, aplamai, 
visų sąjungiečių mintis. Nes, 
jeigu taip butų, lai kamgi dar

das butų mums reikalingas; 
kam ikišiol visos tos protestų

išnešamos?

b'ederacija ir eitų išvieno su 
Amalgamcitų unija.

Bostono Contrale Darbi' Uni
ja buvo atsiuntusi čia keturis 
narius ištirti slraiką ir po to nu 
'balsavo atšaukti savo pripaži
nimą straiko ir nieko nedaryti

Truc translation fllecl with the post- 
masier nt Chicago, III., Mar. 21, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

New York — Du Pont Para
ko kompanija savo metiniame 
pranešime darbininkams pra 
neša, kad jai-buvo pelningiau-

Pranešimi' uakoma:
“Nors trumpas aprašymas

dalininkams apie jų kompani
jos viršininkų ir dailininkų 
pasielgimą, bet jiems labiau-

Mes norėtume šiuo dalyku iš- «bii žingeidi! žinoti finansiniai 
rsli lietuvių socialistu, sąiun- dalykai per Inos keturis melus-

giečių, ir kitų darbininkiškų or
ganizacijų balsą. seki intii ar nepasisekimui ir ji

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios International Labor 
News Service)

SUV. VALSTIJOS.

Atstato merginas gelžkelių 
šapose*

Pocatello, Idaho. — Moteris 
ir merginos dirbusios Oregon

goję. Suvažiavimo tikslas — 
protestuoti prieš vykinamuo
sius politinius persekiojimus 
šioje šalyje, ir reikalauti, kad tame mieste yra atleidžiamos ir 
visi politiniai kaliniai ir kalėji-1 jų vietas užima Pargrįžusieji 
mui pasmerktieji butų urnai j kareiviai, jei jie, parėję namon, 
paliuosuoli. Suvažiavimai! nu-i prašosi atgal į savo vielas. Su
tarta kviesti ne lik socialistai, j koma, kad visos merginos bu- 
bet visos darbininkų unijos, vi-j šią pakeistos vyrais tose šapo- 
sos radikalesniųjų elementų or
ganizacijos Amerikoje, ir tuo 
reikalu tam tikra komisija iš
siuntinėjo visoms organizaci
joms kvietinius.

Tatai miuėdamos Naujienos 
ragino, kad lietuvių darbininkų

Gelžkelts samdo mo'teris kai 
po telegrafo operatores ir a- 
gentes stotyse nekuriuose ma
žesniuose miesteliuose. Mote- 
rįs užimdamos vielas gauna to
kias pal algas/ kaip ir kad vy
rams mokama.

žodžiais.

parako kompanijos, E. I. du 
Pont de Nemours ir kompani-

pardavinėjamas pirmais keliais 
karės mėnesiais po $125 daliai-

lis ir dvi Paprastojo indelio da 
lįs Iš. I. du Ponte de Nemours 
ir kompanijos šiandien (gruo
džio 31 d., 1918 m-) turguje y- 
ra vertos po $593, arba prieau
gis vertės -71 nuošimčiai. Da- 
bargi (1915-1918 m) visos da
lybos nuo bendrojo indėlio E. 
I. du Pont de Nemours parako 
kompanijos ir nuo apmainytų 
E. 1- du Poni de Nemours tižti 
krinimu išnešė -158. nuošimčius c

Yra sunku suprasti geresnes fi
nansines pasekmes.“

ii ja pradėjo dirbti 
maliavas, likerius,

vaujančios musų organizacijos,

Socialistų jaunuomenės 'Lyga, 
Moterų Progv Susivienijimas 
etc., suvažiavimu taipjau užsi
interesuotų ir spręstų apie daly
vavimą jame, nes kol-kas, tos 
organizacijos jokio užkiinlere-

Aštuonių valandų projektas 
sumuštas.

Lansing, Mieli. — Micbigano 
legisiaturoje likosi sumuštas 
ašim nių valandų projektas pri
taikomas prie visų valstijos ka
syklų ir dirbtuvių.v c C

dėjo įdomauti dirbimu motori
nių karų.

Paprastųjų dalykų mokamų 
nuo indėlio pirma kares buvo 
lik nuo 6 iki 12 nuošimčių. 
1915 m- indėlis mokėjo 30 nuo
šimčių, 
1917 m

1916 nu, 100 nuoš.; 
51 nuoš ir 1(918 m., 26 
pabaigą metų, alilrau- 
s iškasėtus, komPani-

Paskutiniame L. S. S. VIII Ra
jono organo 
sirode jau i 
kuriame apie

numeryj

mo buvo reikalu ujama aštuo- 

nių valandų lik valstijos ir vai

li m n e s- 
tijos suvažiavimą k a 1 b a m a. 
Straipsnio autorius, John R.

tą apimančiu visas pramones;

tais dvidešimts keturis milio- 
nus ir pranešė prisirinkusio 
anlviršio šešiasdešims aštuonis 
milijonus.

kad toks suvažiavimas ue tik ne! 
naudingas, bei busiąs pragaiš
tingas proletariatui, nes čia bu
tų pasidavimas rankos su bur
žuaziniais elementais — kad jie 
dar ir taip radikalus butų. Ne 
amnistijos reikią reikalaut, bei 
kovot. “Jei,“ sako Žarijos ra
šytojas, “mes varysime savo 
propagandą... rengsime masi
nius susirinkimus, steigsime 
milžiniškus fondus... reikalausi
me savo konstitucinių ‘teisių’... 
ir varysime savo aklą ir kudi-

statymų leidėjai pabūgo, kad 
įvedus visur ašluoniu valandų * w c- v
darbą šimtai dirbtuvių

Priešinasi streikui prieš 
privestinę blaivybę.

persi

Nesvark, N. J. Organizuoto 
darbo atstovai savo susirinki
me užreiške, kad jie priešingi 
visuotinam slraikui kaipo pro
testui prieš priverstinę blaivy-

ras apie šilą pranešimą, pridu 
ria, kad “kalbos apie kompani
jos pienus plėlimuisi įvairiomis 
naujomis šakomis rodytų, kad 
du Pont kompanija žada laiky
tis laikos laiku lokio jau įstan- 
gutno ir didumo, kokius ji pa- 

i.... x.. “

True translation fllecl with the post- 
mastei' at Chicago, III., Mar. 24, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917.

Pramoninis neramumas 
Anglijoje.

savo tikslą — paliuosuosime 
politinius kalinius, kas daugiau

nei blaivybei.

Jersey’es streikas pasibaigė.
Nebark, N. J. — Elektrinių 

galvckarių darbininkų slrai-

Dabartinis pramoninis nera
mumas, kuris apsireikia Anglie 
joj ištikiu yra dalimi judėjimo 
apsireiškiančio pasauliniu plo
tu, — rašo Roberl Williams,

jis — kad viena kapitalistinių 
partijų tuo pasinaudosianti, nes

liniams, ji galėsianti save

ris iškilo pereitos savaitės tre
čiadienio rylą, Pasibaigė pereitą 
l?irmadienį, abiem pusėm su-

cijos. Williams yra vienas 
darbininkų judėjimo vadovų.

Ii \(lemokratybė, “teisingu
mas, ’ “konstitucinės teisės“ ir
11., ir tai busiąs geriausias jai

karės darbo

Nauja unija 
Lavvrence.

pienuojama

pos- Jo idealu yra pilna revo
liucija dabartinėje pramonės

kad nesusitikus su radikaliais 
elementais iš buržuazinių šiuo-, 
gsniii; dvi dar tuštesnės baimės,

Mass- — A. J. Ru- 
Capraro, 
Amalga-

Lasvrence, 
benslein ir An’onio 
abudu socialistai ir 
malei! Clotiimg \Vorkers of A
nurica unijos atstovai 
vykę čia tuoju liksiu, 

IvcPli naują uniją 
tuol prieš persekiojimus nė rei- lenktyniuotų su Am.

džius, darbininkų Alisos yra 
į "**

dabar karėje
ten kur priešingųjų pajiegų su
stojimas yra ne valstybinis, ar 
tautinis bet klevinis.

“Seiliaus, sako Williams, 
atsakomieji amalinio unijų j u-

tikroje karėje,

kad su
kuri dėjimu viršininkai buvo kalli- 

Darbo narni, kad jie kaipo profesiona-

fiai agitatoriai tolydžio kursto ėįo laike, kares, darbininkai ma ’ , , i
1 ’ to visas pramones valdiškai nu

statytas ar valdiškai valdomas 
valstybės atiduodant privati- 

rfiums savininkams. ValdiškosI 
dirbtuvės yra pavedamos tam, 
kas daugiausiai Pasiūlo, nors 
kiekvienas žino, kad tikro siu- 
Jinimo negali būti, nes visas 
turgus yra lik žaidimu. Darbi
ninkai patyrė iš savo praeities, 
kad perpildytas dirbininkų tu
rgus reiškia, lenktynes tarp • 
darbininkų, pigius <la,4h’. enkus 
ir nuolatinį grūmojimą nedar- 

; bu bei trukumus surištus su

ramiuosius dailininkus. Šian
dien yra kitaip, mes dažnai ma
tome organizuotus darbininkus j 
toli palikusius savo atsakomuo
sius viršininkjus ir Patarėjus.

“Nesitenkinimo priežasčių y- 
Tti daug. Darbininkai jaučiasi 
kad visos karės lėšos ir kančios 
yra suverstos ant jų. Kiekvie
no įmanomo pasišventimo rei
kalingo karės vedimui buvo

lai rudenį. Jas sėja į lysves 
vienos pėdos pločio. Dažniau
sia vartoja šias: Grant ostrich, 
Plum, Large leaved ir lt.

t Apie svogūnus (cibulius) 
daug rašyti neapsimoka. Juos 

'lietuviai gana gerai žino- Visa,

bus apžiūrimos, neapleidžiamas 
žolėmis ir lt., tuo didesnės nau-

— J. Geriba.

Padėkos žodis.

sudėjo milijonus

kalavimas šalies vyrų savu ko- V 4
Jin sumažino vyrų skaitlių rei
kalaujamų pramonėse, civilėse 
ir karinėse- Pritrukus karės 
daiktų, šauktasi į darbininkus, 
kad jie gaminių kanuoles ir ka
res medžiagą. Arba vėl, kuo
met paaištrėjo vandeninės va
žinis klausimas dėlei vokiečių 
submarinų veikimo, tai kreip
tasi į laivų statymo ir inžinie- 
rystės darbininkus, prašant jų, 
kad jie apsieitų be švenčių ir 
pasilsiu ir skubintų dirbti lai
vus. Maisto klausimui paaš
trėjus, kreipiasi į žemdirbystės 
darfbdn inkus, prašant jų, kad
jie dėtų visas pastangas^ tam, 
kad padidinus maistų apstį. 
“Kuomet darbo žmonės darė vi 
somis pusėmis baisiausius p;i- 
siaukojimus, tai pasiturinčios 
klesos didžiumoje pramonių 
darė pelnus nesapnuotus net 

gobšams. Laivų savininkai 
uisisamdydavo upinius laivc- 
ius ir sugrįždami namon su 

javais atmokėdavo visas lėšas 
už laivus po trijų mėnesių ke- 
ionės. Darbininkų klesa tu-i

sakė, kad svarbiausia priežasti-

“Nors darbininkai n<'turėjo 
plačios pramoninės galės karės 
laiku, bet jie mato, kad jie galė
jo Padaryti mažne viską, nes

su dalykų stoviu, kur darbų bu
vo daugiau negu darbininkų.

mi, kad demobilizavimui pra

Liniukam bus trįs darbininkai- 
Darbdavių klcsa,v būdama išti
kima savo padavimams, ban-

kams. Veiklieji amatiniai uni-

šilam Pasipriešinti- Geriau
sia Priemone tam bus sislema- 
tinis sumažinimas darbo va
landų visose pramonėse.

“Darbininku reikalavimas C

trumpesnės darbo dienos yra 
absoliučiai neužginčiajamu ir 
nesumušamu. Jis yra parem
tas ekonominiu žinojimu ir 
pramoniniu prityrimu. Vie
nok yra kliūtis lame, kad darbi- 
iiiinkams baisiai trūksta susi
klausymo ir (bendro veikimo. 
Reikalavimas Irumpesnd? dar-

rie traukė šituos neapsakomus i1' ateina ne vienu laiku.
“Jei darbininkai nori Pasilik

ti galinga įtekme naujovinėj 
valstybėj, tai jie turi išmokti 
dabar antsidėli ir laikytis discip 
linos- Nėra nieko tokio, ko 
mes negalėtume atsiek 
mes išgalvotume toli 
ir plalų veikimo būdą 
mai laikyliiinėsi jo- 
dam Smith pasakė

“Per keturis ir pusę melų 
darbininkai švaistėsi veikli 
smarkiau pramonėje, nes jie bu 
vo įsitikinę, kad visuotinas ir 
didelis sllraikas gali pakenkti jų 
giminiečiams vedantiems kovą 
su priešu. Bet kaip lik paliau
bos buvo užtvirtintos, toji prie
žastis buvo prašaliida ir visi 
suvaržymai, kokiuose jie buvo 
karės laiku, neteko reikšmės-

“Anglijoje, ypatingai, daug

siekianti 
ir ištiki-

daugiau
100 melų tam atgal, “Dar
iai vienintelis turto šalti

nis,“ tai yra, žinoma, darbas
visuo-
Poli li-

ne lik užtikrintu, bet ir malo
num demokratybei- Ivvko aš

Parodyta be mažiausio

Ūkininkų Balsai
Apie daržoves ir jų auginimą.ninkai, kurie daug prisidėjo 

prie Politinės įtekmės, išėjo 
mažiaus užganėdintais, negu 
buvo tikėtasi. Prie kiekvieno 
linkimo darbu/inkų naudai ga
lima rasti kokie 5,000 vyrų, ku
rie buvo pasirengę išbandyti j Naujienų nr- 68. 
politinį veikimą. Bei didžiumo-j lojus pirma 
jo rinkimų, išskiriant, žinoma 
tuos, kuriuos als'lovavo taip va 
ditiami, ramus darbininkų ai-J visur esąs tiksliu 
stovai, šilie jauni, tvirti ir pro- mu-

Taip vadinamas mclonus-dy- 
atsiminę, kad juos apgavo. Ko nūs reikia sodinti taipjau kaip-
lingi vyrai nesi,Tveria

line kairiąja, tą jie dabar ban
dys padaryti su savo pramoni
ne dešiniąja.

“Bet pas balsuojamąją urną 
vyras irmoleris balsuotojas y- 
ra vienodai veikmingi, arba’ ka 
ip pramoniečiai sako, vienodai 
be vieko. Pramonėje vienas 

Ivivlavalis ir pajiegus vyras ga

rie veda dabartinį pramoninį ju 
dėjimą, yra buvę vytomis a- 
malinio unijos judėjimo kasy-

II.

eito mano straipsnio apie daržo

ves ir jų auginimą, išspausdinto

kad jie sodinami anksti. Kaip 
ir visos kitos daržovės, svogū
nai taipjau reikalingi dažantis 
ravėjimo. Populeresni yra šie: 
White Globė, Sotilliporl Red 
Globė, Soutbporl Yellovv Globė, 
Deuvers ir lt.

Vadi na mūsai pastarnokas 
jis panašus j baltąjį morką, tik 
nesultingas. Jisai sėjamas tru-

burokus ir morkus. Paslerno-

— sukasus juos į žemę arba 
laikant gerame skiepe.

Miestiečiai, luiintįs daržų te
gul nepatingi Pasisėti “peas’ų“
— žirniu- Sėli reikia i lysves

kei’ ir tūli kili.
Pipirus reikia Pasėli aukšti, 

apie ašluonias savaites pirmiau 
galima sodinti į daržą, 

sodinti reikia tik tuomet,Juos
kada nebesitikima naujų šalnų.
Sodinti reikia jio dvi pėdi atstu 

vienaip ir antraip. Prižiūrėti 
juos reikia taipjau kaipir “lo
meles.” Populeresni šie: Uncle

rose, Irish cabbler ir U.

Ridikai taipjau sėjami
ves — 12-15 colių pločio- Kada 
pradeda augti, reikia žiūrėt, kad 
nebūtų pertankųs. Ridikai ga
li deramai tarpti lik tuomet, 
kada jie sovi mažiausia Po vie
ną colį alsiu nuo vienas kito. 
Dažniausia vartojami yra šie:

nip.

Rluibarbo — rabarbaro 
pai yra neblogas dalykas.

lur

nimui geriausia pirkti jų šak
nis. Sėli jų grūdus ir paskui 
sodinti —- labai ilgas darbas- 
Sodinti reikia apie 3-4 pėdos a -

riais. Rudenį ar pavasarį j uk

Salsil y — austei žolė yra pi

slarnokus arba morkas-
Tomėtes. Norint tureli .i ą

ė Ii

-apie aštuonetą savaičių aukš
čiau negu galima sodinti Į dar
žą. Sėti reikia į jiapraslą me

pasodą rešluboje. Sud; 
kia praretinti 
butu vidutiniškai du coliu atstu 

C

nuo viens kilo. Skrynutė lui 
Imt laikoma po saulės spindu- 
■lių. Vėliau, kada Tasoda p n 
deda kerelis, butų gera paso
dinti ją į vazoniniais ar šiaip 
blokines', lik atdaru dugnu. Pa
galios, kada galutinai alšįla žo- 

puleresni yra šie: Rocky-Ford, mč ir nebesitikima naujų sa - 
Nelled-Gem, Emerald, TouP/nų, reikia jAs sodinti į darže-

lurėlų perskaityti 
nurodytą straipsnį, nes be to 
šis rašinėlis jam pasirodys ne

supranta-

ir agurkus, tik atokiau — po 
vieną |)ėdą nuo viens kilo. Po

u

•i

u-

prižiurėjimų,
i

i 
Rose ir lt. j’Sodinti reikia, apie tris pėdo

Watermelonai — sodinami | atstu •— vienaip Ir keturias - 
laippat, lik tuo skirtumu, kad} antraip. Belo, lomelės reik; 
dar rečiau, Po ašluonias pėdas 11ingos stropaus
alslu-vicnaiP ir ablraip. Diiž- j jeigu norima, kad jos atnešt 
niausiu vartojami yra šie: Kiče-j reikiamą derlių. Reikia pas 
key s'veels, Golden beari, Toi^i i rupini užtenkamai sniaiglelią 

ir dažnai —■ kas savaitė — m- 
piaustyl visas atžalas ir U. An
kstyvosios lomelės vadinasi:

Walson, Georgia nMlesuake,

Jie visuomet be baimes kovojo 
už savo draugų darbininkų rei
kalus, ir visi neretai nukentė
davo. kuomet darbdavis, ar jo,

Yra ir kitokios rūšies nieki
nu, pav. “Sipiasli“ Pumpkin ir 
kb, bet jie mažai kuo skiriasi 
nuo melonų-svalermeloiiii, lo
dei apie juos nė nekalbėsiu. 
Pasakysiu lik liek, kad visus 
juos, kol dar maži, reikia va-

ioli. | Mus tardą-garstyčias sėjama
Greta su pelnikavimu, kuris dvejopai: anksti pavasaryj ir ve prižiūrėjimo- Juo

Turiu už garbę ištarti nuo
širdžios padėkos už suteik
tas man dovanas iš Cliffside, ?<• 
J. nuo sekamų kuopų: SLA. 70 
kp. __ $4.00, JJ)L1). 77 kuopos 
$3.00, LMPS. 68 kuopos $2.00, 
LSS. 250 kuopos — $1.00. Viso 
$10.00. Dovanas prisiuntė d.
Steponavičius, 

sykį minėtoms 
nuoširdų ačiū!

Už jas dar 
kffopoms Tariu

J. Žemaite.

Kazimieras Gugis!
ADVOKATAS ■

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkaosc ■ 
taip ir civiliokuose te amuose. Daro ’ 

visokius dokumentus ir popieras. I
Namų Ofisas*

3323 S. Halslcč St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1210

Miesto Ofisas:
D” Ii. Pesrborn St.

VV.UVnityBMs.
’Ic Central 4411

DARBIN1NKAI, skaitykite

“DARBĄ”.
Lietuvių kriaučių unijistų 

laikraštį
Darbas yra vienutinis laik

raštis pašvęstas išskirtinai or
ganizuotą darbininkų reika
lams. Eina kas savaitė.

Darbo prenumerata: $1.00 
metams; 50c pusei melų.

“DARBAS”
Adresas:

2313 S. Kedzie av., Chicago, III.

?\r 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
žiursi! abstraktus?

Kreipkite* prie
A. PETRATIS l

CENTRAL MANUFACTURIMS 
DISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drover 6310 
Chicago, 111.

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

Dr. M T. STH1H0L8S
Lietuvis

Gydytojas ir Chirurgą#
Ofiso Tel. Boulevard 160

Rez Tel Sceley 420

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings stanips nuperka už epsh 
Einel and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
4 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

DrAMontvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st. 
Saite 600—612 

Phone Hayniarkei 25b4 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted Si.
Phone Canal 4626 

Naujieną Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedeldicniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

VVvst 6126.

»

JOSEPH C. VVOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La» Šalie St.
Telephone Central 6390 

Vakarais
2911 W. 22nd Street 

Telephone Central 6990

beauty, Acme ir U. Pastaro

blokines kenųs.
Tiek tuo tarpu apie daržovei 

ir jų auginimą. Baigdamas tir- 
čiaus turiu paslebčli, kad visi s

Skaitykite ir Platinkite
A r T 1 r L’ A Q »

\ /
i ■■ - ■' . ' C, e: .'V.;.. ■ ; .. , . : : *l; ,,
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imti iš savo bastynių po Mihvau RoselandO ir Kensingtono

Chicago ir Apielinke

40,000 nusiskandini y perdideliu 
paskaitymu už guzų.

Suvirsimi 40,(MM) nusikundi-
mų perdidebu paskaitymu už 
guzų yra paduota Viešojo Patar 
navimo Komisijai, ir kas savai
tė po 1,000 dar naujų pasiskun
dimų gaunama.

NUBAUSTI UŽ PIKIETAVIMĄ

Kalėjimu nuo 5 iki 60 dienų 
ir pinigine pabauda nuo $25 iki 
$50 tapo nubausti dešims vyrų 
ir moterų, narių cigarų dirbė
jų augštesniųjame teisėjo Sulli- 
vano teisme už peržengi mij

Geras vidurių 
veikimas pa= 
taiso žmo= 
gaus nervus.

Suirimas žmogaus nervų

(Irausmūs indžionkšino, draud
žiančio juos “baidyti" Havana 
American cigarų kompanijos 
šakos darbininkus.

Teismas sumažino priteisimų 
ir liepia taikytis.

Margarcta Heeves, pati Melvi- 
į lle Recvcs’o, kutų policija daž- 
! nai areštuodavo už menamų da- 
1 lyvavima vagystėse, gauna tik 
dalį $25,000 plitusių jai už nuo
stolius augštesniųjame teisėjo 

: Joseph B. David teisme jos by
loje su buvusiu detektyvų virši- 

j ninku Nicholas lliint ir detek- 
' tvvu seržantu (’has (iratton.

Teisėjas, nors atmeta skund- 
'žiamųjų reikalavimų naujo na- 
I grinėjimo, bet sako, kad Ree- 
vt's'i nei pripuola nuostoliai at- 

j lyginti, lik esu, perdidelis atly- 
I ginimas priteistas.

Jis sako, kad vietoje $25,000 
jai užtenka gauti $2,5(M). Da
lykas atidėtas iki kito šeštadie- 

• nio.
pats savai m i nėra labai svarbus, 
bet pavojus būna kuomet žmo
gus pametu apetitų, negali ge-1 Subadė peiliu.

kee jis pavedė savo pačių, 27 m. į 
amžiaus Antoincttc už $3(M) Per j 
trui Szezcpunevich (ščcpanaVi-| 
eini?), 1360 W. Iluron gt., prie’ 
kurio jis rado jų gyvenant.

“Aušros" Draugijų Sąryšio 
Atskaita už 1918 metus.

Inplaukos.
Vasario m- nuo mokinių $31.35

Mikolas, 34 metų vyras, per' Balandžio pelnas nuo ba
lt) dienų turėjo gerus laikus iki1 liaus ............................... 73.43
jis tuos pinigus prašvilpė. Neli-1 Liepos pelnas nuo baliaus 67.86 
kus pinigų, jam pagailo pačios j Gruod. pelnas nuo baliaus 126-53 
ir jis sugrįžęs pareikalavo, kad. yjso įplaukė.............$299.17
jo pati butų jam sugrųžinta. Bet, p $. __ Kurie mėnesiai tirpa
las pareikalavo iš jo pinigų, <>; žymėta įplaukų nebuvo.
Parulis jų neturėjo, taigi aus | Išlaidos-
jam nedavė jo pačios. Užvakar Sailsio nu-Ib randa, šviesa, 
Parulis išėmė pačiai ir Ščepana- piovim.kS ir įrankiai . .$29-32 
vičiui varantus, kaitindamas Vasari(> randa už kamba-
juos dideliu nusidėjimu. Da
bar visi trįs yra suareštuoti.

rius, šviesa ............. 26.96
Kovo randa, šviesa, moky

i tojui ........................... 56.53
NUŠOVĖ PARDAVINĖTOJĄ, j Balandžio randa ir šviesa 26.12 

--------  j Gegužio ra n ra ir šviesa $2643 
N. Karabaclios, 72;> Miller g., * Birželio šviesa .............. #55

pardavinėtojas daržovių, užva
kar bešaukdamas “abatų" ties 
31 pi. ir So. Morgan gi., staiga 
nutilo, griebėsi už krutinės ir 
išx irto iš vežimo. Policija ma
nė. kad jis pasimirė nuo širdies 
ligos, bet ištyrimas parodė, kad 
jis buvo nušautas, nes krutinę 
buvo peršauta kulka iš šautuvo, 
22 kalibro. Tolinus ištyrimas 
parodė, kad pardavinėtojui be
rnų riuvant Stanley Petriuk, 15

Liepos šviesa................. -55
Rugpjūčio randa ir šviesa 26.22 
Rugsėjo randa ir šviesa .. 25-68 
Spalio randa ir šviesa .... 25-55 
Lapkričio randa ir šviesa 26.37 
Gruodžio randa ir šviesa 26.47

Višb iOplaukė .... $296.75
Liko......................... 2.42
1917 m. balansis .. $211-86

Sausio 1 d. 1919 m- buvo
kasoj 1........................... $214-28

lai miegoti, veido bliednumų ir f 
turi galvos skaudėjimų.

Kaltinti dėlto nieko negali
ma, bet reikia pasirodyti su ge
rai jaučiančiu žmogumi. Jisai 
jums visados rekomenduoja 
garsius Pa viola saldainius.

Ed\v. VValshų, miesto gaisri
ninkų iš 6 mini. mašininės kom
panijos užvakar užpuolė nepa
žįstamas girias rusas ir subadė 
peiliu ties Maxwelt ir S. Jeffer- 
son gt., paskui pasiėmęs I I gt. 
kara nuvažiavęs vakaru linkui. 
Sužeidimai nepavojingi. ,

Singero darbininkai gauna 
bonusus.

meių, 3117 So. Morgan gi. šau
dė gatvėj. Jį suanešlavus jis 
prisipažino, kad jis kelis karius 
šovęs iš savo namų per galvikę 
į šaulę. Vaikas bus laikomas 
iki nebus prideramai ištiria .vi
sas dalykas.

P. S. — Draugijos teiksis at
leisti, kad taip ilgai atskaita už- 

j vilkom. Pirmu kartu rėmiau 
lis vien iš finansų sekretoriaus 
knygos, padaryta atskaita nesu
tiko su iždininko vedama at
skaita, tat antru kartu reikėjo
daryli atskaitų-

JI BIJOJO PAREIT 
NAMO.

katrie* greitu laiku pataisys jus 
ir pagelbės, nes tie saldainiai iš
valo užkietėjusius vidurius, 
priduoda apetitų ir daro čystų 
kraujų.

Dėžulė lėšuoja liktai 1 dolerį, 
6 dėžutės už 5 dolerius.

VELTUI ■
Graži ir naudinga dovana 

kiekvienam prisiuntusiam už
sakymų sykiu su pinigais ir ši
tuo pagarsinimu. „

APTEKA PARTOSA, >
New York, N. Y., Dept. L. 1,-

Penki šimtai Singerio siuva
mų mašinų kompanijos darbi
ninkų Chicagoj tikisi turėt sau 
naudos iš testamento, kurį lik 
kų padarė kompanijos galva 
l'red (r. Bourne, iš Ne\v Yorko. 
Iš $25,(MX),000 turto atidėta į sa
li suma, iš kurios eis po $500 
kiekvienam darbininkui išdirbu 
šiam dešimtį metų, su $50 bonu 
su už kiekvienus dadėtinius me
lus.

PARDAVĖ PAČIĄ Už $300 — 
NORI GAUTI ATGAL.
I

Mielinei Parulis, 1712 New- 
berry Avė. mėgsta bastytis; dvi

Mergina Lloy Caullcr, 6000 
Michigan av., kuri kiek laiko at
gal prapuolė iš namų ir padare 
motinai daug neramumo, užva
kar staiga atsirado. Įėjusi tro
bon šaltai pasiaiškino: Aš bijo
jau eiti namon, nes maniau, 
kad mama pykstate už liepare- 
jirip ilgai pirma vakarų.

Per visų tų laikų ji buvo prie 
savo draugės, o molina detekty
vus išsiuntė jieškoli jos po ki
tas valstijas. Dabar mama tik
rai yra supykusi, kada ji taip 
netikėtai atsirado.

Moksleiviai gauna kareiviu 
uniformas.

(67) savaitės tam atgal po jo sugrįži-

Komitetas:
Pr. Grybas, 

11129 Calumct Avė-
M. Gražys,

10242 Indiana Avė.
..... ,.......................... ....... ....................... <

HARVEY, ILL.

raMoS
P iriu u kart rengia SLA. 289 kp.
Kalbės garsus kalbėtojas F. P. BRA- 

I)('.!! lį’LLS iš Chicagos.

Sercdoj, Kovo 26 d., 1919 m.
.1. GUilOCKIO SVETAINĖJE.

15639 Halsted St.

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų 11- 
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai Šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

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

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

Dr. WHITNEY 
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų
V YRAI IR MOTERS,

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, sku- 
ros arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi
durių, žarnų, kepenų arba inkstų liga arba jeigu jus turite reuma
tizmų, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nustojimą noro valgy
ti, galvos skaudėjimų, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 ~ IMUITUK’^/ Nedėliotais 10 ryto
ryto iki 8 vakare. Hilai iki 2 vai. dienų
122 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, 111.

Virš 8,500 mokinių augšles- 
uūse mokyklose apturėjo karei
vines uniformas; likusieji gaus 
jas bėgiu 10 dienų. Karinio la
vinimo perdėlinis augštesnėse 
mokyklose kap. F. L. Bcals už
vakar prašė,rgėjo mdkiiiius ir 
jų tėvus, kad jie gerai žiūrėtų 
ty uniformų ir neleisiu joms 
pražūti, nes tai yra valdžios nuo 
savybė ir praradimas jų, esu ga
lįs, turėti rūsčias pasekmes.

Pradžia 7 vai. vakare. 
t--------------------------------------------------------------------

Lietuviai ir lietuvaitės, seni jr 
jauni, malonėkite atsilankyti, o bu
site užganėdinti.

Varde SLA. 289 kp. širdingai kvie
čia KOMITETAS.

CICERO

LSS. 138 kuopos vakaras,

Subaloj, kovo 22 d., M. Mel- 
dažio svet. 2212 W. 23rd PI. 
LSS. 138 kuopa surengė, vakarų. 
Scenoje statė vieno veiksnio d ra 
ina “Tautų vėliava.” Veikalas 
lošta vidutiniškai. Lošime le- 
čiaus geriausia pasižymėjo “Lai 
mč," p-lė J. Uginskiutė.

Veikalas neilgas, bet ylių už
imantis.

Po perstalimui, dcklemavo ei 
les maža mergaitė — Pūkiniu. 
Deklemavo genu. Matyt, ji tu
ri gabumo. Linkėtina jai la
vintis ir tolinus.

LMD. Aido choras ir LSS. 
138 kp. choras padainavo po 
keletu dainų taipjau puikiai. 
Beje, rinkta aukos politiniams 
kaliniams. Surinkta virš deši
mts delerių. Publikos buvo ne 
perdaug, bet visi gražiai ir lin
ksmai praleido vakarų. Buvęs.

VyriškųOrapanij Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
verkotai, vertės nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir augšČiau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams siutai 
nuo $3.00 iki 7.50

Atdara kasdieni!, nedaliomis ir va 
karais.

8. GORDON
1415 S lUlfited itr Chlęago. |U

kitę savo akis-

jaučiam pardavčiui, nes jie su- į 
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš tu 
Maliu iš 
mins 
lieku

Jei 
lingi.

NeuŽsitikčkit savo regėjimo nir- ! 
majam — —----- S1----- T
aptiekiu

‘ 1 V • ■» V ■» ■ l •» < • V * V. a. • J I I I J 1 J jį ! A * j 

>y kokiam neprityrusiam 
iui, > mikseriui ar kėliau- |

tl o *1 vi* i ii i n I i a

riu 15 metų patyrimą ir 
irt jūsų akis ir pririnkti 

akinius tikrai. Darbą at- 
b< laukiant, užtikrintai.
ji ms akiniai nebus reiks- 
nes tai jums pasakysima. 
JOHN SMETANA

AKIU SPECIALISTAS
1801 So. Aahland Avė., Chicago, 

Kunpas 18-tos gatvės
J-čios lubos, virš Platt’o aptlekos 

Tėmykite i mano narsią 
Valandci nuo V-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo D 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

I 
i

Dr. L R. Btantha!

-•7.

- S t’4»

ItU iU

as ir L-ibaratorija: 1025 TV. 18lh

J

g

Nuo 10—12 pietį;. 
Telej hcrr. Canal iii 
<4! 2 >3. *lwtcd Street 

LANDOS: U—S rytc. tiktai

Nuo 
pietų 

de;

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

SPECIALIAI: Maleva malcvojimui stabų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

»00.1.S(U» 8. Kalntrd SU Cblcuo, UI.

SUsiC ISS 8. UhlaiNd RIvd. CNcmv

DR. A. A. ROTH1
HUSAS GYDYTOJAS Ir CHIMUMGM

Mp«ciaii«taft MoUriika, 
VmIm ir ckroniŠki Ilgą 

t>Cta0; |BU4 8. Uaintai SL, Ckle<r>
To)»tk«i4 Br«v«r

Ar Esate Amerikos Piliečiu?
Jeigu nesate Suv. Valstijų pilietis, bet no

rite tapti, tai patartina kiekvienam nusipirkti 
knygutę.

AMERIKOS PILIETIS
Kaina 25c.

Toji knygelė sutaisyta anglų ir lietuvių 
kalbose, pagal paskutinius reikalavimus išlai
kymui kvotimo. \

“NAUJIENOS
1739 S. Halsted St., Chicago, 111.

Už $50.00 arba LAISVĖS
BONDSA

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

je, šita mašina beveik nauja, prie
jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir deiman
tine adata veltui. Mes 
taipgi turime keletą 
augštos klosos pbono 
grafų, kuriuos mes 
parduosime už bite 

pasiūlytą kainą, už 
tai kad mes turime 

pratuštinti vietą, Me; 
taipgi esame privers
ti prašalinti gią savai
tę dvi labai gražias, 
tikros skuros sekly

I Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojai ir 

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

Avo., Boseland, III.
I Telefonas tas pats rezidencijai 

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

2 po pietų iki 4
, ' 6 iki 9 vakare.

čios setus vertus $175 kožnas, par
duosime už jūsų pasiūlytą kainą, 
Taipgi vieną naujausios mados len
drėm pintą seklyčios setą, vflrlolą 
tildai 30 diedų, \

Šilą yra netikėtas pasitaikymas, 
llžeikie tuojaus. Pristatome veltui 
WESTEBN S1OHAGE; HOUSE 

2810 VV Harrison SI Chicago,' J U 
Atdara uuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

lionmis nuo W iki 4

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso Iš 1-37 So. LaSalle Street 
j Bborn 646 (Mis Building

10 So. LaSalle Street
TelepbuiMi ITanklin 4849

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

AŠIŲ SPECIALISTAS 
Akh Egaaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
” pagerintą Oph- 

^CJ* Ihalmometer. V- 
patinga doma at- 

” kreipiama i vai-
) ryto iki 9 vak.

lien. nuo 10 iki lt dieną.
...................... . i 

elephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki _ __
nedėl lien. nuo 10 iki lt dieną. 
4649 JI. Ashland av. kamp, 47 at

’I‘ ‘ ‘ *

DR G M. GLASEH | 
praktikuoju 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

t C Morgan St, kerti 81 ai.
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų ir Vyriškų 
t aipgi Chroniškų LigQ 
OFISO VALANDOS: 
9—10 ryto, nuo 12—2 po 
ir nuo 6—8 vakare, Ne- 

iomis nuo 9—2 popiet 
felephono Yards 6S7

5032

310
VAI. \NDOS: Nuo 8 iki 11 ryto

DR. M. HERZMAN
IŠ R V S t J O G

Gerai lietuviams žinomas per 16 me
tų ks ipc patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir ak išeris.

o aštrias ir chronižke.9 ligas, vy- 
oterų ir vaikų, pagal naujaiuiaa 
as X-Ilay ir kitokius elektros prie-metoc

taisiu
Ofi

St. n'toii Fi tk St.
VALANDOS

6—8 > įkarau.
GYVENIMAS:

VA

V.kLAAUORi 1*—11 ryt#,- S—S •vylemi
'< -f v ihur« N-»dflforo’« 1S—IS
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Pranešimai jtEšKO DARBO RANDAI

Pastaba atsiunčiantįems draugijų 
pranešimus: — 

Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešijno pasirašyt 
savo vardų-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 
vįetos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8

PAJIEšKAU darbo į bųčernę. Tu- I 
riu gerą patyrimų. Galiu buli už pir
mų darbininkų. Kalbu lietuviškai, 
angliškai ir lenkiškai. Suprantu 

kaip pirkti ir parduoti aplamai su-1 3629 \Vallacc SI.,

PARSIRENDAVO.IA 6 ruimų Co- 
tagius, anl 72 ir Archer Avė. Alsišau 
kitę nuo 6 v. rylo iki 9 vai. vakare.

plautu visą bučernės ir grosernės 
Uiznj. Turiu gera rekomendacijų, 
kad ir iš kilo miesto. Atsišaukite per 
laišką po antrašu

T. M.
360 Greenbush SI., Milsvaukee, AVis.

įieško partneriu

('.hicago.

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviško- 

kalbų, arilmetikos. knygvrdyHlė»' 
>lciiogrufijos, l\pewriting, piikhbo 
leisiu, Suv. Valstijų istorijos, utie! 
uos istorijos, geografijos, politiško 
ekonomijos, pilietyslės. duiliuraAve 
lės

DRAUGIJOS
Avė.

NAMAI-žEMe
ISIMAINO NAMAS ANT GROSER 

NŪS ARBA LOTO.
J. GltlG

•1515 So. Union Avė

Mokinimo valandos: 
iki 5 po pietų; vak. nuo 
3166 So. Halsted St,.

nuo <s ryt 
7:30 iki 9:3. 
Chicago. IB

.1 orias

.1 ona.s

Chicago.

leh-fonu, (amai 1506, pranešti 
— Redakcija 

_____»—
Racine, AVisc. — I.SS. 121 kuopos 

usirinkiųms įvyks panedėlyje, kovo 
Soci.-iHslu svetainėje 400 

Pradžia kaip 7:30 valand i 
Drangai ir draugės, visi 

visi, nes šis susirin- 
labai svarbus.

6-th si r 
vakare, 
atsilankykite, 
kimas bus

E. lindės rcpe'.ici.a bus titarntiike,

Lošėjai ir dainininkai malonėkite 
būti laiku. Org. J. M1-tinn.tr.

Kast Chicago. Ind — Šiuo orane- 
šu visiems I.SS. 201 kp. nariams, 
kad nepamirštumėte ateiti į susirin
kimų, kuris įvyks kovo 26 d. Jani“ 
dalyvaus gabus kalbėtojas iš India- 
napolio. Nepamirškite draugai!

A. Kazlauskas.

Pirmyn mišraus choro repetici
ja bus ularninke, kovo 25 d., papras 
loj vietoj ir laiku. Dainininkai ir 

dainininkės prašomi nesivėluoli. 
Po repeticijų turėsime susirinkimj.

X. Shaikus.

Smulkus Skelbimai
fr>rnulki*-n»B pa.-i'*** hiąiaai* kaino-

I cultR ttyk, 90 įeinu. iIhJhui 
ra im” #k«*loinu» iluinu u’ kit-ą.

.'tutulluųjų

pi >eii><>ne <v*k mzoio 
b* liuuneois įvairiai.*

tiek dm

pasekmių turėt)
Naujienas Kasdiru titane 

luSsi.inčia. žiueuuų Jn lut*
Visokiausių Irikalų. Jie jltl
k>> įvairių progų. raMsakyk'b 
jiems. grulžiule ii Ką tūtų.
<« jUHUA pasiūlė ti. Kas tuo
k 4 iiort pat «)uoti Kas m»n s<» 
pirkti; k»- jieško eta r b' ar»»* 
r«*ikxlMUjrt darbininkų i»«- 
r» g.eul Kambarių, ųrba pats*' 
(ui i kambarių kitiems išiluou 
U pU*ISkrihkU« kltoKe 
ų nu MkilKse, e* oa;.>wivspe 
kati be *atg<> lt <<u*liKlMUS> 
uiit išlatit-i'iis tuiėjutr gi***, 
ėiaitsių pasekmių

Skelbimus priitiia Naujienų 
Adniiin.stractja.

asmrinsKai. pačtu. trba t» 
lefono ' anai l.’glti

PA I IEŠKAU broljt) Stanislovo, 
Konstantino ir Justino. Kauno gub., 
Telšių pav., Mosiedų valsčiaus, Pa- 
islilų parapijos. Kruopių sodžiaus, 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
malonėkite pranešti už kų bus al-

Ton\ Bucis, 
(ilen VVhite, VV.

PAJIEŠKAU savo vyro Povilo1 
Masilionio. Paeina Iš Kauno gub. 
Vilkmergės pav.» Viešintu parap., 

Puišių kaimo. Prasišalino kovo 12, 
palikdamas mane varge be pini

gų. Jis yra juodbruvis, 5 pėdų ir 5 
ro’i»> augščio, 25 metų, moka bar- į 
bėrio darbą. Kas palėmysite pra- Į 
neškite, busiu dėkinga. Jis pats lai 
atsišaukia kiiogrcičiausiai. Paskiau 
bus vėlu, nebus pasiteisinimo.

M'RIIONA MASILIONIENR I 
2967 Emerald Avė., (Llticago, PI.

PA.JIFŠKAU dėdės, savo Motinos 
ir tikro brolio Antano šalčiaus. Su
valkų gub. Marijampolės, pavieto, 
Augštosios Panemunės parapij >s, 
Kaimo Dubray. 5 metai atgal gir
dėjau buk gyvena Chicagoje. Jie 
palįs arba kas žinote malonėkite 
pranešti šiuo adresu:

J. Z. Paliubinskas, 
P o Box 282, Minersville, Pa.

PAJIEšKAU Prano Kniukštos, 
Kaimo gub., Telšių pav., Kulių par. 
šunelių sodos, girdėjau buk gyvenas 
Kensingtone arba Chicagoįe. Jis pats 
lai atsišaukia arba kas žinote pra
neškite man jo adresų.

LEONAS METBIKIS.
3727 Carey St., Indiana Harbor, Ind.

ĮIEŠKO KAMBARIU
PAJIEŠKAU kambario su valgiu 

arba be valgio North Sides apielin- 
kėje. Praneškite greitai.

FRANK RIMKUS,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
IšRENDAVOJU ruimą dėl 

vsro iirba vaikino, kuris myli 
ži.'i pagyventi ant šviežio oro 
prie slreetkario ir lelevatorio. 
Jžiu atsišaukti 1.312 48th Ct.

gero 
gra
udi

Mel-

ATI DUODAMA rendon kambarin 
vienam arba dviem vaikinam su val
giu arba be valgio. Kas myli gyven 
ti ant tyro oro atsilankykite šiuo

1312 So. 48th Ct Cicero, III.

ai Eslule biznį. Biznis išdirbius 
per 5 melus. Kits nor stoti j

PARSIDUODA šluba ir lotas anl 
2 pag\ veninių. Savininkas gyvena 
anl antrų lubų. Parduodu už $3,500. 
Kreipkitės šiuo adre u Pel'.T Rucies 
6625 So. Morgan SI. Tel. l'.ngehvood 

1 H 75.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba. 
LaikinaHai Komitetai:

11927 Union 
Andrius Statkus, turtų rašt.

120 Union
Gruzdis, iždininkas, 

, 722 AV. 1201h St.
Boreika, duoklerįinkis 

11826 Lowe Avė.
Riepšas, kvotėjas,
3310 So. Halsted SI., ('hicago

Vincas Kaličius, organizatorius,
835 AV. 122nd ~ 

Petras Laukis, durininkas,
12143 Green

Kuopa laiko susirinkimus šešta
dienyje po pirmos kiekvieno mėne
sio, 7 vai. vakare, .1. Gruzdžio ir P. 
Raišučio svetainėje.

SI.

SI.

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KI.IURO 
S. P. VIRŠININKŲ ANTRAŠAI:

REIKIA DARBININKŲ

P\RSIDU()DA labai pigiai farnui 
\\’is<onsin valstijoje, su visais bu- 
dinkais ir gvvuliais. 200 akru že
mės. Savininkas parduoda 1‘armų 
iš priežsties senatvės. Del informa-

REIK ALINGA šeimyninkė prie 
mažos šeimynos. Mergina arba na
šlė be vaikų. Pastovus darbas. Gera
mokestis Atsišaukite greitai i 

ORIMUS CHEMICAL 
LABORATORY

1718 So. Halsted SI., Chicago, III.

GO1.UB1CKI 
Ashland Bloek 

Chicago, III.

Medinis 2 fhilu U- 
l-inos gatvės. Kaina

RFIKIA GI RI, 
PRIE MOTI RU

VYRŲ SIUVĖJU t ii tai $2.209

.... U R BANK K 
LAIMES’ 

3250 OGDEN AVĖ

BROTHERS........
TAILORS

CHICAGO

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyru, ku

rie yra apsipažinę su žmonėmis ir 
turi daug pažįstamų, visi galės pa
dvigubint savo algą nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
I IBFRTY I.AND * INVEST. CO. 
3301 So. Halsted SI., Chicago, III.

KEIKIA patyrusių I; ib thi 
dibii į serap iron vardą. Atsi
šaukite pas

Ar^o Iron Metai (’o-

RE'IKIA dviei” pa’\rusiu pardavė, 
jn merginų pi ie mastavų tavorų. ' 
('•era mokestis ir uaslovus darbas. : 
Re:knl:nvas naHudiiinuis

BACH DEPARTMENT STORE 
3641 So. Halsted St., Chicago.

RI-'IKALING \ gal>hi v' ru pardii- i 
vėjų f l)i'-a-''o ir ap'elinkiniuo-“ mie- 
^♦im'e. Uždarbis $50 ant savaiL‘s ;r 
dam’ii"). Man vyrai reikalingi l-k 

mažinę su mokslu, energiški, 
d'il’u ''i'žiuru i’* lurnli ;er-i va'dą 
ir oažiiili ’a’ne žmonių. I'i k'- ni vv-

»!• arba ateikime tarpe 10 rylų iki I

A. J. FRANCKJ AVICZ.
\Vilh F H Cl \RK>' and /’o. 

Hnom 1412—105 So. la Sallc i

ik u

den Avė., arti prie Madison 
SI. ant antru lubų.

PARDAVIMUf
PERKU visokius instrumentus 

naujus ir senus, kad ir pagadintus: 
ni rus. vargonus, gramofonus, ken- 
'•eil'nas, armonikas. Iriubas, bara- 
•'anus. cimbolus, skripka^ besed’as.

važiuosiu ir n«»»»irk<in.
ADEI.E LUKAM

2325 So. Dearborn St., Chicago.

PVRDAVIMUI b'.ič'rnė ir groser- 
nč labai pit’iai. Apgyventa Eeluviais 
ir h'nkais, biznis gerai išdirbtas. Pr:e 
ža lis pardavimo nesuprantu gerai 
•o biznio, antra noriu nuleisti mi“s- 
♦ų. Gera nroga geram žmogui. Atsi
šaukite ši-u> si<h"es4>:

LITY MEAT M\RKI’T 
Jonas Kavaliatickas, luirest City, Pa.

PAltSIDUODA grosrrnė ir 
biičernė su pri''innnui kaina, 

lietuviu ųpielinkėje
‘ P. FLAHEBTI 

3808 So. Lowe Avė. Chicago-
PARDUODU greitai grosernę. 

Biznis išdirbtas per 5 metus. Prie
žastis pardavimo savininko nesvei
kata. Atsišaukite greitai.

M.
AA’est Chicago.

PARSIDUODA

Biznis nuo senai 
kitę 'o No.

bučernė ir gros- 
apgyvento] vietoj 
išdirbtas. Atsišau-

SI. Chicago. III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA pigiai Packa'-d 6 

sėdynių, 8 pasažierių automibilius, 
parankus dėl veselijų krikštynų ir 
pagrabų. Visas gerame stovyje su 
5 naujais tajarais. Atsišaukite 
708 AV. 18th St., Tel. Caiial 2655.

PARSIDUODA automobilius 7 
sėdynių 8 cilinderių, patsai starduo- 
jamas, vasarinis viršus. Parudusiu 
arba mainysiu ant stubos arba ant 
loto iš priežasties apleidžiu miestų. 
Atsišaukite ERENCES KOI!N 
3518 Parnell Avė., Tel. Drover C)!>9I.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

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

arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas, mie 
ganiojo gambario setas, davenport, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir tt. parduosiu už bilc tei
singą pasiūlymą. Nepraleiskite šių 

bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kcdzic Avc.

S. Plytų namelis 3125 
6 kambariu, maudynė, 

ek klros šviesa. Kaina $2,600. Reikia 
įmokėti* tiktai $600 rasit.

Plytų 2 fialų 3238 Parnell Avė., 
5X1 kambariai, maudynė, toilelas ir 
ge as. Kaina tikta' $3,4'10. Dalį cash. 

Tuščias lotas 3326 Emerald Avė. 
Mainy siu. Pamatykite.

p. GRIGAITIS, Prezidentas,
1840 S Halsted St., Chicago, 

JURGELIONIS, Vice-Prrz., 
3133 Emerald Avė., CLicago,

LAI.IS, Sekretorius,
1810 S. Halsted St., Chicago,

G t'GIS, Iželi ui ūkas,
127 N. Dearborn Si.. Chicago, 

K-to Nariai:
ŠMOTELIS,

10601 Edbrook Avė., Chicago, u. 
J UI J A žF.MAIT®,

2919 \V. Divhion St.. Chicago, Ii

K
III

III

III

III

K. Rugis, pirmininkus, 
1714 \Vabanshi

J. Dauginis, vIce-pirmTninkus, 
1604 Nortti Avė.
K. Jankauskas, nutarimų rašt.,

1965 Evergreen
V. Briedis, turtų raštininkas, 

1019 Marshfield
.L Antnmivičin, iždininkus,

1719 Eilėn st.
Susirinkimui utsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
\Vabaiisia avė.

Avc.

avė.

avė.

AVillace SI.

C>03 AVesI .3 Įsi SI Chicago

PARDAVIMUI 10 akrų larma. 
Kaina $1,100. *500 reikia įmokėti, 
kiius anl išmokesČio.

JONAS STOCKUS 
Goodman, \Visconsin.

UKES.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę AVisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kilų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
liks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Ta y lor, Lincoln ir Langdale ua- 
vieituose, AViseonsin. ši yra 'TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
anl ūkių, arklių, karvių ir H. Rašy- 
ki'e man dėl platesniu žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba 
jo atsišaukite į mane bile kokią 
na po šešių vai. vak.

Antcn Paulick,
807 Lincoln Avė., Rųckford,

arti 
die-

Iii

PARDAA'IMUI gera larma, arba 
• ca'ima maimli į namų. Yra kas rei- 
I ka inga nric gyvenimo. Visokios ma 
' iros ir nauja kuliama mašina. I a- 
< ‘v»: graži viela prieinanti prie kelio, 
arii prie miesto — 2 mvlios. Galite 

I ab užiuoli vakarais nuo 6 iki 10 vai. 
- va 4.

1-nios lubos

MOKYKLOS

DIETINE R VAKARIU!

Irlčia gali leirt' U ir ureitii išoiŲ ;ti Anglų 
L' tuvių kaibis, arltmeUką, S. V., AngO 
L tuvos ir au lnų istcriįas, zeo<raii!ų, rašyti j 
la ikus, ir tt. Taiprl, turine uraminar ir Hi ;h , 
S< icol ių skyrius Lle'uviai nckytojai. bitnaudc--, 
k re liuosn laiką pas'triokmltnui, ncsigailfsite. ;

American Collega rrįaratoif Scliool
r 3133 SO. KALSTEI.) 'T.. CHICAGO, Ui. L ,

( VALENTINE DRESMAKINC
COLI.EG ES '

MOS So. Halsted si., 2407 W. Ma- ! 
dison, 1850 N AVells st.

137 Mokyklos ,>uv. Valstijose. |l

s gning, dėl biznio ir namų. Vie- į ’ 
los duodamos dykai. Diplomai. į i 
I engvi išmokėjimai. Gvarantuo- į Į 
ta išmokinti jus pasiūti sukrios už I > 
$10. I’hone Seeley 1643 I

SAKA PATEK, Pirmininkė (,

SPECIALUS VAKARINES 
klesos anglu kalbos prasidės 
Subatoj.Kovo 22 d. 1919. Už
sirašykite iš anksto. Del pla
tesnių žinių atsišaukile vaka
rais į

i . P. NARMONTAITE 
3223 Parncl Avė., Chicago, III.

Tel Boulevard 9923.

Aušros Mokykla.
šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
s\ km į savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas .1. T. Vilkus, kuris 
per kelis metus nuikytojavo Valpa- 
raizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuoiaus. Kituose skyriuose mo- 
k> narna po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

Mokykit* Kirpimo ir Deaigning 
Vyriškų ir Moteriškų Apredalą 
Musų sistema ii apatiškas mokim 

mas padarys jus žinovu j trumpa 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-designing ir sluvinu 
skyrius ,kur mes suteiksime pruktiš 
kų patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos mušt 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkvieČiami aplankyti ii 
pamatyti musų mnkvklų bile laiku- 
dieną ir vakarais ii gauti sitecialR 
kai pigią kainą.

Petrcnos daromos p.igai Jūsų mi« 
rą — bile stailčs arba djdžio iš h- 
Je madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOUL

J. F. Kasnkka, Per d etinis
118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to augšto.

Rytmetinės žvaigždės Pašalpos ir 
pasilinksminimo Kliubo valdyba:

J. Chepaitis, pirmininkas, 
i 1661 N. Oakley Blvd.
. T. Sabiecki, pirm, pagelbininkas, 

2012 Homer str, 
! J. Zakarauskas, nutar. raštininkas, 

1302 N. Hoyne Avenue.
I J. Rasimas, iždininkas,
Į 1845 N. Hoyne Avenue
J. Kitelius, finansų raštininkas, 

3646 Hamilton Avenue.
Susirinkimai atsibuna pirmą ket- 

vergą kiekvieno mėnesio, Liuosy- 
: bės svetainėje 1822 AVabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

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

S. S. Meškauskas, Pirm., 
3752 So. AVallacc si.

K. Kunca, Vicę-pirm.,
3126 So. l.o\ve avc.

K. J. Petroks, Nut. Rašt.
3122 So. Lowe avc.

J. Gustaitis, fin. rast.
2856 AV. 3® PI.

žilvitis, ižo
811 AV. 33 si.

(’IC.VRO I l’ T. VYRŲ IR MOTERŲ 
APŠVII TOS DILIOS NAUJOJI 

VALDYBA

Agota Kaminskienė, nirm.. 
. 1436 So. 181h Cl

J uozapas Takazauskas, 
J 194 So. 48 Cl

S. A. Va*i*iau*k:is, Pr
1392 So. 5111 h avc

V. Shileika. Fin. sekr.,
1 109 So. 49 avc

Iždo globėja}

ekienė. 1225 
J. M •’ azas, 
ro, III.
T. Bartkus.

C

DRAUGYSTĖ DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

d.
K.

K.

Shalkus. pirmininkas, 
341 E. 116 SI r.

Pašakarnis, pinn. pagelbininkas, 
324 E. 116 St.

Baltremas, protokolų raštininkas, 
311 Kensington avė.

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

F’. Shedvillas, kasierius, 
341 Kensington Avė.

Draugystės susirinkimai atsibuna 
paskutinę pčlnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedvillo svetainėj, 341 Ken-

TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETU
VOS BROLIŲ ir SESERŲ VALDYBA

Stanislovas

b', Grigula,

Vladislovas

Cicero, III

rašt., 
Cicero,

III

III.

Cicero, III.

18 Ct., Cicero, UI.
V. Slanislovaitė, 

Cicero, IR ; A. D;i-
Cicero, Iii

maršalka,
1500 So. 18 CL

Tuskienis, Org. Užžiur.,
1225 So. 50 avc., Cicero, III.

Cicero, III.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS

Valdyba 1919 metams

Čepulis, pirm.
•1028 So Arlesian Avė 

Laudanskis, pirm, pagelb.
1139 So 501h Avė, Cicero 

Žilinskas, nut. rašt
2351 Hmnburg St, 

b'renk Mieklin, turtų rašt.
1006 So. Union Avc 

Chs. Maskin, kasierius
668 AV. 18th SI, 

Anl. Selemonavičius ligonhi aniek, 
1823 So. Peoria SI 

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
nedė’dienį kiekvieno mėnesio, tuvi 
vai po pietų, Jut Malinausko svelai 
nėję, 1813 So. Halsted St

M.

CIIICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS

J.

.1

Pi domn sis Komitetas
Petrą t i s, pirm įninkąs 

3343 So. Lowc Avė.
Danilevičius, iždininkas

1617 N. AVInchester Avė.
Degutis, sekretorius •

2228 Coblenz 
Komiteto nariai:

Jakavičia, 927 AV. 33rd PI.
Gustaitis. 2856 AV. 38th PI.
Vilis. 2538 Frankfort St. 
Briedis,

SI.

E. D. M. LIETUVOS BROLIŲ 
IR SESERŲ 

Kensington, III.

Avė.

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesių pirmą penktadienį, Frank 
Shedvillo svetainėje, 341 E. Kensing 
ton Avė, Kensington, III.

Valdyba: 
D. Shalkus, tirez. 

213 E. Kensington 
Jonas AVilkas, vice-prez.

206 E. 118th St.
AV. Markauskas, iždininkas,

355 E. Kensington Avė. 
F'. Grigula. prot. rašt.

10149 So. Wentworth Avė. 
AV. D argi s, turtų rašt.

10520 So. State St.
Norintieji prisirašyti atsilankyti 

į susirikimą. Įstojimas pagal amžių 
ir konstituciją.

S. L. A. 55 Ko. W. PULLMAN, ILI 
Valdyba 1919 m. ir jų adresai

Lietuvių Darbininkų Draugijos Am
erikoje, va(dyba ant 1919 melų.

Juozapas Zilra, pirmininkas,
1919 S. Union Avė

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

And. Maželis, nutarimų raštininkas,
731 AV. 181h SI.

F r. Girdvainis finansų raštininkas, 
2000 S. Halsted Si.

Dom. Shemailis, iždininkas,

VALDYBA 1919 METAMS:

S. Daneliavičia, pirmininkas,
1617 N. AVinchesler Avė.

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

J. Kalpokas, nut. raštininkas
1839 AVabansia Avė

K. Navickas, iždininkas,
1737 N. AVinchesler Avo-

V. Briedis, Imlų raštininkas,
1049 N. Marshfield Avc. 

/\ng. C.hepukienė, kont. raštininkė, 
1648 AV. Division SI.

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis konlraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu ruin paipas, dirbu ble- 

' kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius .sto
gus ir visokius Kiekinius darbus.

Darinis užimu visose dalyse Chl- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiįją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Sheet Metai Worka
2106 AV, 211h SI 'Tcl Camil 4802

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

I. Dauginas, maršalka.
A. Monlvidas, daktaras kvotėjas. 

1739 S. Halsted SI.

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

H. Labanauskas, Pirm., 
818 Alberl

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Av?.

Ignas Baubonis, Prot.’ Sekr.
728 Park (jt.

Baubonis, Fin. sekr.
726 Park

Mickevičius, Iždin.
726 Park

Sokelis, iždo glob.
1931 Cace Avė., Racine,
Ahiičiulis, Iždo glob.,

447 N. Pleasant ^treel 
Bielskis, Organiz.,

267 Milvvaukec avė.
.1. N. Pult, Daktaras Kvot. >

Juozas

Karolis

J uoząs

Juozas

Vladas

Street

Avė.

Avė.

165 Main Street 
itMetiniai komitetai VI. Bielskis 

Juozas Vaičiulis.

LIET. MYL. DR-STĖS VALDYBA 
1919 METAMS.

Ant. Bubele, teisėjas
313 Quince str. 

Juozas .lureviėia, vėlavncšys,
152 Maln SI r 

Petras Miliauskas, vėlavnešys,
R. 1, Box 56.

Petrus Rimkevičia, durininkas,
124 N. Pleasant Str. 

Nikodimas Janavičių, durininkas,
614 Markei Str.

Lietuvišku Tautiškų Kapiniu 
VALDYBA 191K MILTAMS

Juozapas šimutis, pirmininkas, 
10797 \Vabash avė.

Sh i inkus, vice-pi įminiu., 
10707 Wabash Avė. 

prot. raštininkas,
10443 Wenfworth avė. 

Markauskis, kasierius,
355 Kensington avė.

Ant. Berlašius, pinig. raštininkas, 
349 E. 115 SI. Kensington, III 

Draugystė savu mėnesinius susi
rinkimus laiko kas pirmą pėtnyčių 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
I’. Shedwillo svetainėje, 341 Kensin
gton avė., Kensington, III. — Norin
tiems įstoti į Dr-stę už numažintų 
mokestį paliko lik 1 kovo ir 5 ba
landžio, o paskui įstojimus Ims pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutib

DR-TES MEILĖS LIET. AMERIKOJ 
... VALDYBA (CICERO, 1LL.):

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

Kazimieras Rladikas, vice-prez., 
Antanas Morpevieh. prol. rašlinink.. 

1923 S. Union Avė., Cicero, III. 
Izidorius VVedeeki.s. fin. rast.,

555 \V. 141h St. City 
Juozapas švedas, kasierius, 
Petras Rainius, cenlralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos apiekunas. 
Antanas žičkus, pirmas maršalka, 
Geo. M. Cbernauckas, antras marš.. 
Kaz. Rladikas, ligonių Aoiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

Lietuviu Kriaučių Kliubo Savitar
pinės Pašelpos, valdyba 1919 metų.

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

Avė.

2420 N. Marshfield Avė.
J. Kalpokas, nuturimu raštininkas 

1839 Wabansia
V. Briedis, tur'u raš’ininkas,

1019 N. Marshfield
Just. Antanavičių, iždininkas.

1719 Eilėn St.
: IL Rauskiniutė, konl. rašt. •
I 1652 AVabansla Avė.

Fr. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob.
J. Dauginis, maršalka.
G. H. Moldenhauer, dak. kvotėjas.

Kazys MaČiulskis, pirm.
11927 Union Avė.

Kažys Kaličius, pirm, pagelbininkas,
835 AV. 122nd St.1 

Ona MačiulskicnC, nut. rašt.

Susirinkimai atsibuna pirmų se- 
redą kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svel. 1822 AVabansia Avė.

Lietuvių Janitorių Vyrų ir Moterų 
Pašelpinio Kliubo valdyba 1919 me
tams:

N. AVilimaitis, pirmininkas
3154 Douglas Blvd. 

Juozapas Užubalis, pirm, pagelb.
2911 W. Adams 

Fabijonas Slriško. nut rašt., 
4255 Richmond 

Vincentas Manikas, Fin. rašt.
2839 W 40th 

Mykolas Kaziunas, iždin.
3959 W. 161h

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

st.

St.

st.

st.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

Nauji Valdyba:
J. Zautras, pirm.,

1919 S. Union A v.
Jo. Butkus, vice pirm.

526 N. Robey St.
Mažėtis, nut. rašt.

731 AV. 18 St.
Girdvvainis, Fin. rašt.

2000 S. Halsted St.
Shcmaitis, Kas.

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

batos vakarų kiekvieną mėnesį 8:00 
vai, vak. D. Shcmaičio, svel. 17.50 
S. Union Avė.

d.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 AV. 31 st. 

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

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

Vinc. Buiskas. I-'in. rašt.,
1520 So. 49 avc., Cicero, I |. 

l-'el. Ardžiauskas, Konlr. rašt..
3421 So. Union avė. 

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

Ant. Burba, II kas. glob.,
2917 AV. 391h St. 

Kaz. Araitkus, Maršalka,
833 AV. 33rd Place 

Anl. Anlannitis, Iždin.
819 AV. 351h Street 

Susirinkimai atsibuna kas antrą 
suimtos vąkarą kiekvieno mėnesio. 
8 vai., J. Antanaičio svet., 3338 So. 
Auburn avė., ('hicago, III.

BEN. DUBINĄS, pirinsC<lis.
2129 W 21 si St

KL. BUOZIUS, pirmčdžio pagelb.,
634 AV. 18th St.

JOS. SKUTAS, iždininkas,
3106 So. Halsted St

S. DANTA, raštininkas,
812 W. 19th St.

F.D. ČEPULIS, Kapinių užveizda, 
l.ithuanian National Cemetery, 

Summit, III.
Phone Willow Springs 10.

Globėjai ir valdvba susirenka kas 
pirmą šventadienį kiekvieno mėne
sio, o visuotini susirinkimai yra su
kviečiami per atvirutes į svetainę 
pasamdoma nėr valdvba.
Ll"K ITV1Ų MOTERŲ“~APimET<>Š 

DRAUGIJOS VALDYBA?.

M. Dunduliene, pirmininkė, 
1915 So. Halsted s.t.

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

T. Pabarškienė, nutarimu raštininkė,
3129 Wnllace str.

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

P. Baleckięnė, iždininkė, 
3543 Union avė

S. Poniškienė, iždo globėja
5417 Shields avė.

J. Savickaitė, iždo globėja,
3514 So. AVentvvorth avė.

Siunčiant i centrą mokesti!*, mo- 
icv >»r der ar čekį, reikia išpirkt iž
dininkės vardu ir siusi susiurbimu 
raštininkei

DB-JOS LIETUVOS MYI.P.TOJŲ 
VALDYBA 1918 METAMS

I. . Burba, pirmininkas
20(13 .leffcrson st. Chicago.

A. Leknickas, vice- pirmininkas,
708 AVest 171 Ii Street.

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

AV. J. Buišis, finansų raštininkas.
900 AVesI 191h St.

J. Artišauskas. iždininkas,
3253 So. Halsted SI.. Chicago

A. C. AV. of A. LIETUVIŲ SKY
RIAUS 269 VALDYBA

A. Chepaitis. pirmininkas,
4812 AV. 15-1 h SI., Cicero, 1 I 

P. Shvelnis, pirm, pagelbininkas,
1732 N. Lincoln s r

J. Kalnine, nutarimu raštininkas.
1965 Evergreen avė

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

J. Katilius, iždininkas,
1685 Milwnukee avė.

Susirinkimai atsibnno pirmą p(t- 
nvčią kiekvieno mėnesio, Unijos sa
lėje, 1579 AVilvvaukee avė. 7:30 v. v.

LIET. SUNU DR-JOS. SHEBOY 
GAN,AVIS., VALDYBA.

Juozas Bukauskas, Pirm.. '
1424 S. lOth it.

Fr. MakareviČia, Pirm, pad.,
1618 Huoron a1 re 

Mot. Baltrušaitis, Prot. f“št..
1602 Indiana a’e.

Kaz. Tūlis, Tūrio rašt.,
719 Alabama A-'e.

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

ET. Jesinskas, Iždo glob.,
1626 New Jersey a'-e. 

Juoz. Svillauskas, Iždo glob..
1623 Indiana a^e. 

Jurgis Montvila, Maršalka.
1336 Erie___ _____ avė.

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
nėlnyČią kiekvieno mėnesio, 1-Lagle 
Hali svet.

RYTMETINES ŽVAIGŽDES 
pašalpos ir pasilinksminime

KLIUBO VALDYBA:

J.

J.
e

n.

Petrauskas, pirmininkas, 
1747 North Av 

Čepelis, pirm, pagelbininkas, 
1060 Noble $t. 

Ig. Dumblauskas, nutarimų rašt. 
2228 Coblenz 

M. Žukas iždininkas,
1608 North avįe. 

Z. Lankas, finansų raštininkas, 
1621 Girard stre *t. 

Susirinkimas atsibuna pirmą ketve 
gq kiekvieno mėnesio Liuosybės sv< 
tainėje, 1824 AVabansia avė., 7:30 
vakare.

r-

DRAUGYSTĖS LIETUVOS BALSYS 
KENOSHA, WIS., VALDYBA 1918 m

Kaz. Brazevičius, pirmininkas, 
402 Lincoln S:i 

Ig. Jesaliunas, pirm, pagelbininka;
653 Garden st 

Felix Bartkus, prot. raštininkas.
R. B. 3. Box 33 

Kaz. Orlauskis, fin. raštininkas, 
818 Jenne Street 

Anl. Pakšis, iždininkas,
462 Jenne Str 

Juozas l.esčauskas, iždo globėjas.
165 Pleasant Si 

Pianas Kimonlas, iždo globėja,
730 Engei 

lonas Kasiulis, maršalka,
653 Garden 

Mikolas Nakrušas, maršalkas,
420 Orange

r

r

j t r

tr.

Str.

LIETUVOS SUNŲ imAUGIJOS
SHEBOYGAN. W1S. VALDYBA

luozas Bukauskas, pirmininkas, 
1421 So. 101h St. 

Pranciškus MakareviČia, padėjėjas, 
1618 Huoran Avė.

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

Justinas Taukevičia, turtų rašt., 
1023 Broadvvav avė. 

Antanas Pulką, iždininkas,
1128 N. 8th St.

Andrius Jakučionis iždo globėjas, 
1424 So. lOth St. 

Antanas Dieiininkaitis, iždo globėjas
1124 High avė.

Motiejus žemaitis, maršalka,
1309 Broadvvay avė. 

Susirinkimai atsibuna kas pirmą 
pėtnyčią kiekvieno mėnesio Eagk 
Hali svetainėje

DRAUGYSTES LIE'f^VoS GOJAUS 
VALDYBA 191« M.

\. Booben, pirmininkas, 
3231 Erne) aid Avė.

W. Buishis, pirm, pagelbininkas.
900 AV. 191h St 

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

B. Rusgis, finansų raštininkas, 
M. Benzinas, kontrolės raštininkas, 
A. GarbaŠauskas, 1-mas iždo globėjas 
I). Cbepela, 2-ras iždo globėjas.
J. Skyrius, iždininkas.

Susirinkimai atsibuna 3-čią subatą 
kiekvieno mėnesio, Y. Skyriaus svet., 
1713 S. Ganai St. Chicago.

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 dai nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiuntimu
' Užsisakydami ir pintini* šių 
sdami rašvkite šiuo adresu

“•Naujienos”, 
1739 S Halsted st.. ('hicago. Ui

■ - ------------------------------------------------

PARSIDUODA lietuvių kolonijoj, 
Michigano valstijoj, tiesiog nuo pa
čių savininku. Formos gyvenamos 

ir negyvenamos. Platesnių žinių 
klauskite per laišką, įdedant mar
kę už 3 centus.

'TONY ZARELA.
P. O. Box 1, Lake Co. Peacock, Mich.
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