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True translnlion filed with the post- nuisler nt Chicago, III., Mar. 20, 1919 
aš reąiiired by Ihe act of Oct. 6, 1917

fnie trnnslatlon filed witb the post- 
masler ai Chicago, III., Mar. 2(i, !' 19 
us retpiired hy the art of Oct. Ii. 1917

TALKININKAI BUDAPEŠTE 
NUGINKLUOTI.Vengrija atskyrė bažnyčią 

nuo valstybės
Suėmė talkininkų misijas
Didelės bausmės už girtavimų.

Bolševizmas plėtojasi
VENGRIJA ATSKIRA BAŽNY

ČIĄ NUO VALSTYBES.

Titulai taipgi panaikinti.

VIENNA. kovo 23. — Vengri
jos rubežius liko uždarytas šią
nakt.

Žinių iš Budapešto mažai, bet 
mitrins esąs ramus. Kelios san
krovoj liko išpieštos ii- mieste 

keliamos prieš kapitalistus dc- 
monstraci jos.

Revoliucinės valdžios taryba 
savo pirmame s (t s i r i li
kime nutarė panaikinti visus 
rangus ir titulus, atskirti baž
nyčių nuo valstybės ir panai
kinti priverstinus mokesčius 
bažnytiniams tikslams. Ji taip
gi nutarė išrinkti direktoratą iš 
savo narių prižiūrėjimui komi
sarų valdžios ir uždrausti par
davinėjimų alkoholio apart dėl 
daibininkų ir sargybos. Visos 
karinės dirbtuvės lapo pastaty
tos po stipria sargyba.

I mr frnnslntion filed v hh th** p»>sf» 
mastei* at Chicago, iii., Mrtr. 26, 191!) 
>»s •*e<|iiire<l l»\ the ari Orį h 1**'7. 

DIDELES BAUSMES Už GIR
TAVIMĄ VENGRIJOJ.

Paryžiaus konferencija skubi
nasi su taika.

PARYŽIUS, kovo 25. Si- 
lygos Vengrijoj atMilicpių ir į 
vokiiėių Austriją. Amerikos lai 
kos konferencijos delegatų gau
tos žinios nuo privačių agentų 
Viennoj parodo apie buvimų 
ten grasinančio stovio reikalų.

Naujoji Vengrijos komunis
tinė valdžia areštavo D r. Alex*m 
d( r \Vckerle, buvusį premierų 
ir finansų ministerį, sako Buda
pešto žinia.

Mirties bausmė.

Karės stovis lapo paskelbtas 
ir mirties bausmė tapo paskir
ta už ginkluotų priešinimusi bol 
ševiktuns ir už vagystes ar pie
šimus.

5,(XM) kronų (pabaudos 'tapo 
paskirta už pardavinėjimų deg
tinės ir 1(),(X)O krofių pabaudos 
už gėrimų jos.

Du anglų monitorai atvykę į 
Budapeštu. Jie buvę apšalu o- 
mi plaukiant Dunojaus upe. Ki
li anglų ir franeuzų laivai tsą 
arti. Anglų patrolinis laivas 
buvęs užgriebtas, bet tapęs val
džios sugrąžintas su atsiprašy
mu.

Taikos delegatai 
susirūpinę.

Delegacijos taikos konferen
cijoj yra susirūpinusios kaslink
situacijos rytinėj Europoj ir pri 
pažįsta reikalų daryti ką nors 
greito paskubinimui sugrąžini
mo prie normalių sąlygų liku-
sios Europos.

Prezidentas \Vilsonas ir pre- 
’mierai Lloyd George, Clemen- 
ceau ir Orlando nutarė, kad nuo*sijos sovietų valdžia, laiko frau siūlęs priedą tautų lygos komi- ninkas visos Rusijos sovietų 
utarninko ryto jie laikys du po- euzų valdžia Salonikuose. * sijos susirinkime pereitą naktį, kongreso pilddmojb komiteto.

sėdžiu kasdie, kad greičiausiai 
galimu laiku išrišus principia- 
lius klausimus kaslink Franci- 
jos-Vokieli jos ir llalijos4lugo- 
Slavijos rubežių ir tautų lygos.

True translatlon filed wilh the pnst- 
imislcr ai Chicago, III., Mar. 26, 1919 
aš re<|inre<l by the ac! of Oct. (i, 1917

REVOLIUCIJA VENGRIJOJ 
PLATINASI.

Socialistai apėmė daug miestų. 
Cechai užėmė

Kassa.

COPENHAGEN, kovo 25. — 
Oficiali* pranešimas iš Buda
pešto. datuotas kovo 21 d. sako, 
kad žinios iš provincijos paro
do, jog laika ir tvarka viešpatau 
j a.

“Didžiumoj didelių miestų, 
kaip Gycer, De breczen, Szom- 
bathely, Szentes, Kis Kliu Fe- 
legybaza ir Beregszasz socialis
tai apėmė administracijų,” sa
ko pranešimas. “Valstiečių ta
ryba tapo sudaryta Keszement 
ir revoliuninė valdžia susidarė 
Kassa, kuris yra užimamas ce
chų pasak valdžioskomisaro te
lefoninio pranešimo.”.

True tramintum filed with the post- 
nurlcr al Chicago, III., Mar. 26, 191° 
us re<|uired bv the art of Oct. 6. 1917

SIUNČIA KARIUOMENĘ 
DALMATIJON.

Ten esą platinasi bolševizmas.

PARYŽIUS, kovo 25. — Tai
kos konferenciją pasiekė žinios, 
kad talkininkų kareiviai bus iš
sodinti Spalato, Dalmatijos pa
kraštyj, kadangi ten k|lo sumi
šimai ir yra baimės, kad gali 
killi rūstesni keblumai. Veng
rai esu bando praskleisti bolše
vizmų į tų dalį Adriatiko pak
raščio. kurį jie valdė prieš Aus
trijos puolimų.

Triu* tranOation filed w*tn the post- 
m:» ier at Chicago, III., Mar. 26, 1919 
hs * e<i hv the H<-t of Oct. 6. 1917

VENGRAI INTERNAVO TAL
KININKŲ MISIJAS.

VIENNA, kovo 24. — Pasak 
keleivių, atvykusių į čia automo 
biliu iš Vengrijos sostinės, visi 
nariai talkininkų misijų Buda
pešte* tapo internuoti, jų tarpe 
pulk. Vis, viršininkas franeuzų 
misijos.

Apart oficialių pranešimų, nė 
ra komunikacijos per telefoną, 
tarp Budapešto ir Vienuos.

PARYŽIUS, kovo 25. - Pa
sak Malin, Rusijos sovietų vai- kokį ji pasiūlys prie X punkto 
džia pasiuntė pranešimų Buda- lygos santarvės apsaugojimui
peštan, prašantį naujos ten so
vietų valdžios sulaikyti narius 
franeuzų karinės misijos kaipo 
belaisvius. Rusijos valdžia
norinti to, kad paskui apmai- principus ikišiol abelnai pripa
nius franeuzų misiją ant sovie- žinios internacionalės* politikos, 
tų misijos, kurią, kaip sako Ru-1 Prezidentas Wilsnas butų pa-

Austrai aiškina kodėl jie negali 
pasiekti Vengrijos

pavyzdžiu.

VIENNA, kovo 23. — Neue 
Frcie Presse gavo žinių, kad an- 
glų-fnmcuzų misija Budapeš

te susidedanti iš 2 Iii žmonių, 
tapo nuginkluota ir kad Rusijos 
bilševiki) premierui Nikolai Le
ninui pasiųsta bevieliu praneši
mas, paskelbiantis; l<ad 'talki
ninkų misijos apleido Budapeš
tą. Pranešimas pridūrė:

‘‘Franeuzų kareiviai tapo nu
ginkluoti. Maiš(ai išliko nie- 
kuriuose franeuzų pulkuose.”

“Frazė. ‘Talkininkai laimėjo 
karę, bet pražudė taikų, gali iš
sipildyti. jei jie tebetęs mindžio
jimą po kojų ir išdalinimų, su
muštų tautų,” sako Neue F*i-eie 

Presse.
laidomasis komitetas darbi

ninkų tarybų vokiečių Austrijoj 
atsakydamas i Vengrijos prole
tariato proklamacijų sako, kad 
jis taipgi “yra nuomonės, kad 
po žlugimui imperializmo Vo
kietijoj ir Austro-Vengrijoj, im
perialistiniai pergalėtojai yra 
musų vyriausiais priešais. Jei
gu Paryžiaus konferencija ban
do pasiūlyti prievartų ištisoms 
tautoms ir peržiangia apsispren 
dimo teisę, ji bus pasitikta su 
grieštu pasipriešinimu nuo dur
ti niūk ų;

“Ant nelaimės, jūsų atsišau
kimas į mus, pasekti jūsų pa
vyzdžiu, negali būti išpildytas, 
<adangi talkininkai atkirto mu
su reikmenis. Mes išmirkime c
>adu, pirm negu Rusijos sovie

tai galėtų mums pagelbėti. Mes 
odei esame blogesniame padė

jime negu jus, kadangi mes vi
siškai prigulime nuo talkinin
kų.

rru< tramdaoon įlieti wHh the post- 
mastei* al Chicago, III., Mar. 26, 1919 
is rrųuired by thr art of Oct. 6. 1917

Taikos 
Kongrese
TAISO TAUTŲ LYGOS 

KONSTITUCIJĄ.

PARYŽIUS, kovo 25. - Ame 
likos priedas, apginantis tautas 
irieš užplaukimų svetimos ša- 
ies darbininkų tapo priimtas 

šiandie tautų lygos komisijos.
Jis patvirtina teisę (kiekvienos 
šalies lygoje kontroliuoti daly
tus, paliečiančius naminę juri
sdikcijų. ,

Kitu svarbiu priedu prie ly
gos santarvės paliečia VIII pun
ktų, kuris įgalioja pildomųjų ly
gos tarybų suformuluoti pienų 
sumažinimui ginklavimos. Pun 
<to kalba taip pakeista, kad ta
rybos gale aprubežiuojama vien 
rekomendavimu paliestomsi- 
oms valdžioms.

Sprendžiama, kad Amerikos 
delegacija susitarė apie priedų,

Monroe doktrinos.
Prieuds pa rėdo, kad sutartįs 

sulig santarvės neturi būti taip 
padarytos, kad jos suvaržytų 

bet surado mažą paklaidų teks
te ir pasilaikė teisę paduoti jį 
vėliau.

fene trnnslatlon filed wllh Ihr post- 
masler at Chicago, III., Mar. 20, 1919 
is rr<iiiired b\ Ihr ari oi Oct. Ii, 1917
BOLŠEVIKAI AUSTRALIJOJ.

SYDNEY, Australija, kivo 25. 
— Pirmas rustus bolševikų su
kilimas Australijoj išliko Bris
bane šianlie, kada rusų, raudo
nosios vėliavos paroda tapo su
stabdyta policijos, kas pagim
dė susirėmimų gatvėje. Polici
ja mušė demonstrantus be jo
kios mielaširdystės. šaukimas: 
‘‘Tas pradės revoliucija!” pri
pildė orų. Australijos karei
viai vėliau užpuolė ant bolševi
ku buveinės, v

True tnnislMtinn filed wi1h Ihe post 
mastei* at Chicago, III., Mar. 26, 19<9 
us retpiired by tne act of Oct. 6, 1917

Sukilimas 
Egypte

VISUOTINAS SUKILIMAS 
EGYPTE.

Churchill atidengia krizj. 
Anglija šaukia 

kareivius.

LONDONAS, kovo 25. — Gin 
damas karinės tarnybos bilių 
atstovų bule, karės sekretorius 
\Vinston Spencer Churchill šian 
die užreiškė, kad visas E/gyptas 
yra sukilimo stovyje.

Jis priurė, kad padėjimas bu
vo taip pavojingas, kad valdžia 
turėjo atsišaukti j kareivius, ku
rie turėjo būti demobilizuoti, su 
grįžti ir išgelbėti savo draugus 
nuo išžudimo.

(Jau nuo kiek dienų ateina ži 
nių, kad Egypte yra sukilimas, 
bet visos žinios rodė, kad maži, 
pavieniai sukilimai, didesnės 
reikšmės neturį. Šis Churchill 
prisipažinimas yra pirma žinia, 
kad Egypte yra visuotinas ir la
bai rustus sukilimas. Egyp- 
las yra po Anglijos protektora
tu).

True translation filed wilh the post- 
nuisler al ('.hieago, III., Mar. 26, 1919 
as reciuirekl by Ihe act of Oct. 6, 1917

FRĄNCUZŲ ARMIJA 
TURI APLEISTI 

RUSIJĄ.

Reikalauja socialistai 
atstovai.

PARYŽIUS, kovo 21. — Mar
cei Cachin ir Paul Laffont, soci
alistai nairai atstovų bute šian
die smarkiai atakavo valdžios 
politikų linkui Rusijos ir ragi
no ištraukimų franeuzų karei
vių iš tos šalies.

Užrubežinių reikalų ministe- 
ris Pichon ir finansų ministeris 
Louis L. Klolz dalyvavo posėdy
je. Tikimųsi, kad valdžia atsa
kys ryto.

True trnnslatlon fil^d with the post- 
master at Chicago, III., Mac. 26, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Mirė Sverdlov.
Buvo Rusijos sovietų 
i pirmininku.

PARYŽIUS, kovo 24. — Iš
Maskvos gauta Jrumpa žinia, 

kad pasimirė Sverdlov, pirmi-

Jis mirė vasario 16 d. po susi
rinkimui 16-lo Rusijos sovietų 
kongreso, kuris tcbeleido savo 
posėdžius Maskvoje. Sverdlov 
buvo vienas iš stipriausių pre
mjero Lenino rėmėjų, pirmi- 
mininkavo alidarime steigia
mojo susirinkimo ir buvo pir
mininku pildomojo komiteto 
visos Rusijos sovietų gongreso.

frne lianslntlon filed wilh the pnst 
masler at C.hicago, III., Mar. 26, 1919 
ns rcąiiired by Ihe net of Oct. 6, 1917
PENNSYLVANIJOS PRAVA

RAI IŠDIRBINĖS
ALŲ.

PIIILADELPIIIA, Pa., kovo
25. — Nariai Pennsvlvania vai- v
stijos bravarininkų asociacijos 
šiandie nutarė išdirbinėti 2% 
nuošimčių alkoholio alų ir ko
voti sų visai legaliais žings
niais, kokių gali griebties vald
žia, kad neleidus jiems operu
oti bravarus.

Susirinkimas kuris buvo su- 
t įniktas psvarsdyti Iloo-C rup lt- 

rio nuomonę, priėmė apie lai re 
zoliuciją.

Prie asociacijos priguli apie 
100 bravarų ir jie išdirba apie 
!)0 nuoš. alaus valstijoj.

I'rue translntion f’led wlth the post- 
masler al Chicago, III., Mar. 2I>, 1919 
is require<l by Ihe act of Oct. 6, 191"

Deportuoja.
DAR 34 VEŽAMI DEPOR

TAVIMUI. •*.

Tarp deportuojamų yra 
5 moterjs.

POCATI’LLLO, Idabo, kv. 25.
34 I. W. W. nariai ir kiti ne- 

geistin/i svetimšaliai jis Seattle 
ir kitų Pacifiko pakraščio mies
tų pravažiavo pro čia vakar po 
stipria sargyba ir yra vežami į 
Ellis salą deportavimui. 5 iš jų 
yra moterįs ir 5 i m migraci jos 
valdininkai laikė jų specialį va
goną užrakinę laike jų buvimo 
čia. Dvi seserįs Margarel ir 
Janet Roy yra prisipažinusio- 
mis anarehistėmis.

True translntion filed with the pnst- 
master at Chicago, III., Mar. 26, 1919 
as retpiired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Bado streikas.
I. W. W. NARIAI PASKELBĖ 
BAIK) STREIKĄ KALĖJIME.

TOPEKA, Kas., kovo 24.
Nors išbalę ir sublogę iš prie
žasties 5 dienų nevalgymo, 12 
IWW. narių laikomų vietos pa
vieto kalėjime ir šiandie atsisa
kė nuo jiems siūlomo maisto.

True translntion filed wilh the post- 
master al Chicago, UI., Mar. 26, 1919 
as retpiired by Ihe act of Oct. 6. 1917 
BOLŠEVIKŲ ARMIJA PASIE

KĖ BRODY.

BERN, kovo 25. — Pasak vė
liausių žinių, bolševikų armija, 
kuri eina į Vengriją, pasiekė 
Brody. Brody yra miestas šiau 
rrytinėj Galicijoj, apie 50 my
lių į rytus nuo Lvovo. Laike 
pirmųjų dviejų metų karės Bro 
dy b.uvo tankiai vieta smarkių 
mūšių tarp rusų ir vokiečių su 
austrais.

True translntion filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Mar. 26, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

BERLINAS, kovo 21. — Edu- 
ar(d Bernslem, “rrvizionlistas,” 
o Vėliau (nepriklausomasis so
cialistas, galutinai apleido tą 

partiją ir sugrįžo prie didžiu
mos socialistų.

Ispanijoj prasideda re
voliucija

Valdžia suspendav6 visas konsti
tucines gvairantijas

ISPANIJOJ SUSPENDUOTOS
VISOS KONSTITUCINĖS 

GVARANTIJOS.

Visa šalis pavesta karinės 
valdžios sauvalei.

LONDONAS, kovo 25. — Cen 
Irai News žinia iš Madrido sa
ko, kad visoj Ispanijoj suspen
duota konstitucinės gvaranti- 
jos.

Ispanijos valdžia išsėmė visus 
budus susitaikymo ir yra nusi- 
spreiKhiHi vc-ilcti tvii-tiii, h;i<l p«- 

laikius tvarką.
Suspendavimas konstitucinių 

gvarantijų reiškia, kad visos 
tos mažos teisės, kokias dar Is
panijos žmonės turėjo, lieka ir 
tos atimtos. Visa civilė vald
žia, civiliai teismai, civilės įs
taigos, parlamentas, sustoja ve' 
kę, o jų vietą užima karinė vai 
džia su kariniais teismais ir su
šaudymais. Matyt Ispanijoj iš 
kįlo revoliucija ir karalius Al 
fonso kad palaikius savo griuv 
sostą nusprendė šalį plukdyt 
kraujuose ir pageltai ginklo už
gniaužti žmonių sukilimą, prie? 
jį ir jo klerikališką valdžią. Is
panija yra katalikiškiausia ii 
tamsiausia šalis, kur kunigi; 
sauvale ir nedorybės neturi ru- 
bežiaus. Daug sykių žmonė 
kįlo prieš savo išnaudotojus 
bet valdžiai ir kunigijai vis pa 
s-isekdavo kraujo lipdinis 'nu
malšinti žmoni v, sukilimus. Be' 
gal dabar ir pasiseks žmonėm 
nors kartų pasiliuosuoli ir nu 
versti tą kruvinųjų karaliau* 
ir kunigijos valdžių.

KARĖS STOVIS PASKELB
TAS MADRIDE.

Generalis streikas iškįlo 
Barcelonoj.

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
21. šįryt 5 vai. lapo paskelb
tas karės stovis. Sakoma, kai' 
gali būti suspenduotos konstilu 
cinės gvarantijos ir visa šalis 
pavesta į karinės valdžios bu
delių rankas.

i&andie vidurdienyj Barceol- 
nos darbininkai paskelbė jįene- 

ralį streiką, kadangi pareitame 
streike areštuotieji ir mobili

zuotieji slreikieriai dar nėra pa- 
liuosuoti. Bankai ir sankrovos 
yra uždarytos, gatvėkariai ne- 
vaigšlo. šiandie nė vienas Irau 
kinis neišvažiavo iš Madrido j 
Barceloną.

Ekonominė ir politine situa
cija šalyj labai rusti ir jau ant
ru kartu šį mėnesį paskelbta ka
rės stovis Madride. Daug susi
rėmimų tarp policijos ir slrei- 
kierių išliko įvairiuose miestu
ose.

Kabinetas susirinko svarsty
ti apie situaciją. Nuolatiniai 
gandai eina, kad visa ministeri
ja rezignuos. Alfonso sostas 
siūbuoja. I

STREIKUOJA.

IIAMMOND, Ind. — čia strei 
’ kuoja Standard SteVl Car Cc.

600 darbininkų-budavotojų, 500 
kitų darbininkų iš tos priežas
tie« yra bedarbei. Atvyko val
džios atstovas ir bando sutai
kinti stnikiorius su samdyto
jais. Jis taipgi rūpinasi nepri
leisti prie generalio streiko, ku
riu grųsina kilti šioj apielinkėj.

I0WA MOTERIMS BUS 
SUTEIKTOS BALSAVIMO 

TEISĖS.

i Viilst. legislatura priėmė prie-
<i!i prie kons4 it ■ ll tei

kiantį moterims pilnas balsa

vimo teises.

DĖS MOINES, la., kovo 25.-
I( \va valstijos atstovų butas šia
ndie patvirtino senato rezoliuci- 
jt papildančių valstijos konsli- 
’ucijų taip, kad moterjs truės 
l inas balsavimo teises.

Priedas atstovių bute priim
ąs veik vienbalsiai, l ik vienas 

* stovas 'f. J. O’DonnelI iš Du- 
uqųe balsavo prieš jį. Senatas 
< priėmė bilių vienbalsiai.

Tečiaus dar netuoj moterįs 
jalės balsuoti. Bilių dar turės 
iiitvirtinti kita legislatura ir la
la eis žmonių nubalsavimui.

Panašus bilius buvo priimtas
I i metai atgal, bet tuosyk val- 
.lijos sekretorius Allen tinka
mu jo nepagarsino. Jei jis 
nda butų pagarsnis, dabar bi- 
ius eitų žmonių nubalsavimui.

PRIEŠ RAUDONĄJĄ 
VĖLIAVĄ.

MADISON, Wis. — Wiscon- 
* n senatas priims Kandutcb bi- 
iu, kuriuo draudžiama iškelti 
'audiną vėliavų, apart kaipo per 
Vergėj i ino ženklų, l ik vieni so- 
ialistai, o jų senate yra 1, bal- 
avo prieš tą bilių.

j Atstovų butas priėmė to pa
irs Kandutcb memorialą kon
gresui pritariantį privatiškai 
uiosavybei telegrafo sistemos 
r Burke memorialą, pritariantį 
dėmimai balsavimo teisių neg- 
■ams pietuose.

(’rne translntion filed with the post- 
naster at Chicago, III., Mar. 26, 1919 
s reąuired hy the act of Oct. 6, 1917

Streikas Siberijoj
GELEŽINKELIŲ DARBININ 

KŲ STREIKAS SIBERIJOJ.

Valdžia pagelba ginklų bando
sulaužyti streiką.

PARYŽIUS, kovi 25. — čia 
gauti diplomatiniai pranešimai 
sako, kad krizis Siberijoj yra 
neišvengiinas. Geležinkelių dar
bininkai sustreikavo, reikalau
dami pakelinio algos. Valdžia 
panaudojo kailinius įstatymus, 
mobilizuodama darbininkus.

Sakoma, kad gręsia kilimas 
generalio užuojautos streiko.

♦85 nuoš. darbininkų ĮSiberi- 
joj esą be darbo, iš priežasties 
stokos inedegos.
. - ---------- ------- -

Lietus įr įšalčiau šfandie; 
daug šalčiau vakare; ryto gal
būt giedra.
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True Ininsliilion filed with the post- nuisler at Chicago, III., Mar. 26, 1919 
hs require<i by the act of Oct. 6. 1917

Vengrija atskyrė bažnyčią 
nuo valstybes

Suėmė talkininkų misijas
Didelės bausmės už girtavimą.

Bolševizmas plėtojasi
VENGRIJA ATSKIRfi BAŽNY

ČIĄ NUO VALSTYBĖS.

Titulai taipgi panaikinti.

VIENNA, kovo 23. — Vengri
jos rubežius liko uždarytas šią
nakt.

Žinių iš Budapešto mažai, bet 
miestas esąs ramus. Ki lios san
krovos liko išplėštos ir mieste 
keliamos prieš kapitalistus de
monstracijos.

Revoliucinės valdžios taryba 
savo pirmame s u s i r i li
kime nutarė panaikinti visus 
rangus ir titulus, atskirti baž
nyčią nuo valstybės ir panai
kinti priverstinus mokesčius 
bažnytiniams tikslams. Ji taip
gi nutarė išrinkti direktoratą iš 
savo narių prižiūrėjimui komi-j 
sarų valdžios ir uždrausti par
davinėjimą alkoholio apart dėl 
darbininkų ir sargybos. Visos 
karinės dirbtuvės tapo pastaty
tos po stipria sargyba.

sėdžiu kasdie, kad greičiausiai 
galimu laiku išrišus principia- 

1 liūs klausimus kaslink Franci- 
jos-Voklelijos ir Italijos-iJugo
slavijos rubežių ir tautų lygos.

’ True Irnnslatlon filed wilh the pnsf-
j nuisler ai Chicago, III., Mar. 2G, 1919 
j as reijinred by the ac! of Oct. 6, 1917

| REVOLIUCIJA VENGRIJOJ
PLATINASI.

Socialistai apėmė daug miestų, 
Cechai užėmė 

Kassa.

F
m

I

Tepė o nn<h»tinn filed v Uh Ihc p<-st- 
mastei* at Chicago, iii., Mar. 26, 1919 

•’eqilired l»\ the ari »»f Ori h l*‘‘7.

DIDELĖS BAUSMĖS UŽ GIR
TAVIMĄ VENGRIJOJ.

Paryžiaus konferencija skubi
nasi su taika.

PARYŽIUS, kovo 25. — Si- c 

lygos Vengrijoj atsiliepią ir j 
vokiečių Austriją. Amerikos lai 
kos konferencrįos delegatų gau
tos žinios nu^t privačių agentų 
Vivnnoj parodo apie buvimą 
ten grasinančio stovio reikalų.

Naujoji Vengrijos komunis
tinė valdžia areštavo D r. Alexin 
d< r \Vekerle, buvusį premjerą 
ir finansų ministerį, sako Buda- 
pt šio žinia.

Mirties bausmė.
Karės stovis lapo paskelbtas 

ir mirties bausmė tapo paskir
ta už ginkluotą priešinimąsi bot 
šėrikams ir už vagystes ar plė
šimus.

.“>.(KHI kronų (pabaudos 'tapo 
paskirta už pardavinėjimą deg
tinės ir 10.0(10 krohų pabaudos 
už gėrimą jos.

Du anglų monitorai atvykę j 
Budapeštą. Jie buvę apšaudo
mi plaukiant Dunojaus upe. Ki
li anglų ir franeuzų laivai įsą 
arti. Anglų patrolinis laivas 
buvęs užgriebtas, bet tapęs val
džios sugrąžintas su atsiprašy
mu.

Taikos delegatai 
susirūpinę.

Delegacijos taikos konferen
cijoj yra susirūpinusios kaslink 
situacijos rytinėj Europoj ir pri 
pažįsta reikalą daryti ką nors 
greito paskiibinimui sugrąžini
mo prie normalių sąlygų liku
sios Europos.

COPENHAGEN, kovo 25. — 
Oficialiu pranešimas iš Buda
pešto, datuotas kovo 21 d. sako, 
kad žinios iš provincijos paro
do, jog taika ir tvarka viešpatau 
ja.

“Didžiumoj didelių miestų, 
kaip Gycer, l)e breczen, Szom- 
bathcly, Szentes, Kis Kun Fc- 
legybaza ir Beregszasz socialis
tai apėmė administraciją,” sa
ko pranešimas. “Valstiečių ta
ryba tapo sudaryta Keszement 
ir revoliuninė valdžia susidarė 
Kassa, kuris yra užimamas ce
chų pasak valdžioskomisaro te
lefoninio pranešimo.”,

True truri'-lation filed with the post- 
ma<|er ai Chicago, III., Mac. 26, 1919 
as reipiired bv the act of Oct. 6. 1917

SIUNČIA KARIUOMENĘ 
DALMATIJON.

Ten esą platinasi bolševizmas.

PARYŽIUS, kovo 25. — Tai
kos konferenciją pasiekė žinios, 
kad talkininkų kareiviai bus iš
sodinti Spalato, Dalmatijos pa
kraštyj, kadangi ten kįlo sumi
šimai ir yra baimės, kad gali 
killi rūstesni keblumai. Veng
rai esą bando praskleisti bolše
vizmą j tą dalį Adriatiko pak
raščio. kurį jie valdė prieš Aus
trijos puolimą.

True tr»n<latinn filed witl) the post- 
ma-tcr ai Chicago, III., Mar. 26, 1919 
hs • »-<iuii ed bv tbe act of Oct. 6. 1917

VENGRAI INTERNAVO TAL
KININKŲ MISIJAS.

VIENNA, kovo 24. — Pasak 
keleivių, atvykusių į čia automo 
Diliu iš Vengrijos sostinės, visi 
nariai talkininkų misijų Buda
pešte-tapo internuoti, jų tarpe 
pulk. Vix, viršininkas franeuzų 
misijos.

Apart oficialių pranešimų, nė 
ra komunikacijos per telefoną, 
tarp Budapešto ir Vienuos.

Prezidentas \Vilsonas ir pre
mjerai Lloyd George, Clemen-

7HE LITHUANIAN DAILY NEWS
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l'njt/n’anslation filed witb the post- 
iniisler at Chicago, III., Mar. 26, V 19 
us • e<|iiii,e<t by the act of Oct. 6. 1917

TALKININKAI BUDAPEŠTE 
NUGINKLUOTI.

bet surado mažę paklaidą teks
te ir pasilaikė teisę paduoti jį 
vėliau.

Austrai aiškina kodėl jie negali 
pasiekti Vengrijos

fene transhition filed wlth the post- 
inaslcr ai Chicago, III., Mar. 26, 1919 
is r<*<niired bv Ihc art of Oct. 6, 1917
BOLŠEVIKAI AUSTRALIJOJ.

pavyzdžiu.
¥ -- - -

VIENNA, kovo 23. — Ncue 
Freie Presse gavo žinią, kad an- 
glų-francuzų misija Budapeš

te susidedanti iš 216 žmonių, 
tapo nuginkluota ir kad Rusijos 
bilševikt) premjerui Nikolai Le
ninui pasiųsta bevieliu praneši-

SYDNEY, Australija, kivo 25.
Pirmas rustus bolševikų su- 

I kilimas Australijoj ištiko Bris
bane šianlie, kada rusų raudo
nosios vėliavos paroda tapo su
stabdyta policijos, kas pagim
dė susirėmimą gatvėje. Polici
ja mušė demonstrantus be jo-

mus, paskelbiau tisų lead talki
ninkų misijos apleido Budapeš
tą. Pranešimas pridūrė:

“Franeuzų kareiviai tapo nu
ginkluoti. Maiš|ai ištiko nie- 
kuriuose franeuzų pulkuose.”

“Frazė. ‘Talkininkai laimėjo 
karę, bet pražudė laiką, gali iš
sipildyti, jei jie tebetęs mindžio
jimą po kojų ir išdalinimą, su
muštų tautų,” sako Ncue Freie 
Presse.

Pildomasis komitetas darbi
ninkų tarybų vokiečių Austrijoj 
atsakydamas į Vengrijos prole
tariato proklamaciją sako, kad 
jis taipgi “yra nuomonės, kad 
po žlugimui imperializmo Vo
kietijoj ir Austro-Vengrijoj, im
perialistiniai pergalėtojai yra 
musų vyriausiais priešais. Jei
gu Paryžiaus konferencija ban
do pasiūlyti prievartą ištisoms 
tautoms ir peržiangia apsispren 
dimo teisę, ji bus pasitikta su 
grieštu pasipriešinimu nuo dar
bininkų.

“Ant nelaimės, jūsų atsišau
kimas į mus, pasekti jūsų pa
vyzdžiu, negali būti išpildytas, 
kadangi talkininkai atkirto mu
sų reikmenis. Mes išmirkime 
badu, pirm negu Rusijos sovie
tai galėtų mums pagelbėti. Mes 
todėl esame blogcsniamc padė
jimo negu jus, kadangi mes vi
siškai prigulime nuo laikiniu-

kios miclaširdystės. šaukimas: 
“Tas pradės revoliuciją!” pri- 

(pildė orą. Australijos karei
viai vėliau užpuolė ant bolševi
ku buveinės.

True tnitisbition fib*d wilh Ibe post 
m.Tilrr at Chicago, III.. Mar. 26, 19’9 
as reiiuired by the ari of Oct. 6, 1917

Sukilimas 
Egypte

VISUOTINAS SUKILIMAS 
EGYPTE.

Churchill atidengia krizį.
Anglija šaukia 

kareivius.

NAUJIENOS 
1739 S. Halsted Street, Chicago, Illinob

Telephom Canal 1501

Dienraiti a Am

Price 2c No. 72

Jis mirė vasario 16 d. po susi-; 
rinkimui 16-to Rusijos sovietų 
kongreso, kuris tebeleido savo 
posėdžius Maskvoje. Sverdlov 
buvo vienas iš stipriausių pre
mjero Lenino rėmėjų, pirmi- 
mininkavo atidarime steigia
mojo susirinkimo ir buvo pir
mininku pildomojo komiteto 
visos Rusijos sovietų, gongreso.

True translnllon filed with the post 
niaster at Chicago, III., Mar. 26, 1919 
as reuiiired by Ibe art of Oct. 6, 1917

Ispanijoj prasideda re
voliucija

Valdžia suspendavįo visas konsti
tucines gvarantijas

fnit tran«lH*»on tiieii wlth the p<»*t- 
mastei’ at Chicago, III., Mar. 26, 1919 
<s required by thr hci of Oct. 6. 1917

Taikos 
Kongrese
TAISO TAUTŲ LYGOS 

KONSTITUCIJĄ.

PARYŽIUS, kovo 25. Ame 
rikos priedas, apginantis tautas 
prieš užplaukimą svetimos ša
lies darbininkų lapo priimtas 
šiandie tautų lygos komisijos. 
Jis patvirtina teisę ^kiekvienos 
šalies lygoje kontroliuoti daly
kus, |)aliečiančius naminę juri
sdikciją. ,

Kitu svarbiu priedu prie ly
gos santarvės paliečia V JI I pun
ktą, kuris įgalioja pildomąją ly
gos tarybą suformuluoti pieną 
sumažinimui ginklavimos. Pun 
kto kalba taip pakeista, kad ta
rybos gale aprubežiuojama vien 
rekomendavimu paliestomsi- 
oms valdžioms.

Sprendžiama, kad Amerikos 
delegacija susitarė apie priedą,

LONDONAS, kovo 25. — Gin 
damas karinės tarnybos bilių 
atstovų bute, karės sekretorius 
Winston Spencer Churchill šiau 
die užreiškė, kad visas Egyptas 
yra sukilimo stovyje.

Jis priurė, kad padėjimas bu
vo laip pavojingas, kad valdžia 
turėjo atsišaukti į kareivius, ku
rie turėjo būti demobilizuoti, su 
grįžti ir išgelbėti savo draugus 
nuo išžudimo.

(Jau nuo kiek dienų ateina ži 
nių, kad Egyple yra sukilimas, 
bet visos žinios rodė, kad maži, 

■ pavieniai sukilimai, didesnes 
reikšmės neturį. Šis Churchill 

i prisipažinimas yra pirma žinia, 
kad Egypte yra visuotinas ir la
bai rustus sukilimas. Egyp- 
las yra po Anglijos protektora
tu).

True trnnslntion filed wilh the post 
nuisler at (’.hicago, III., Mar. 26, 1919 
as reuiiired by tbe act of Oct. 6, 1917

FRANCUZŲ ARMIJA 
TURI APLEISTI

RUSIJĄ.

Reikalauja socialistai 
' atstovai.

PARYŽIUS, kovo 24. — Mar
cei Cachin ir Paul Laffont, soci
alistai nairai atstovų bute šian
die smarkiai atakavo valdžios 
politiką linkui Rusijos ir ragi
no ištraukimą franeuzų karei
vių iš tos šalies.

Užrubežinių reikalų ministe- 
ris Pichon ir finansų ministeris 
Louis L. Klotz dalyvavo posėdy
je. Tikimąsi, kad valdžia atsa
kys ryto.

PARYŽIUS, kovo 25. - Pa
sak Malin, Rusijos sovietų vai- kukį ji pasiūlys prie X punkto
džia pasiuntė pranešimą Buda- 
peštan, prašantį naujos ten so
vietų valdžios sulaikyti narius 
franeuzų karinės misijos kaipo 
belaisvius. Rusijos valdžia 
norinti to, kad paskui apmai- principus

lygos santarvės apsaugojimui 
Monroe doktrinos.

Prieuds pa rėdo, kad sutartįs 
sulig santarvės neturi būti taip 
padarytos, kad jos suvaržytų 

ikišiol abelnai pripa-

True transhition fil*»d with the post- 
master at jChicago, III., Mar. 26, 1919 
as requireu by tbe act of Oct. 6, 1917

Mirė Sverdlov.
Buvo Rusijos sovietų 
i pirmininku.

PARYŽIUS, kovo 24. — 1$
nius franeuzų misiją ant sovie- žintos internacionalės politikos, 
tų misijos, kurią, kaip sako Ru-I Prezidentas Wilsnas butų pa-

Maskvos gauta Jrumpa žinia, 
kad pasimirė Sverdlov, pirmi-

ccau ir Gliaudo nutarė, kad nuo* sijos sovietų valdžia, laiko f ra n 
utarninko ryto jie laikys du po- euzų valdžia Salonikuose.

siūlęs priedą tautų lygos komi- ninkas visos Rusijos sovietų 
sijos susirinkime pereitą naktį, kongreso pildUmojio komiteto.

PENNSYLVANIJOS BRAVA- 
RAI IŠDIRBINĖS 

ALŲ.

PHILADELPIIIA, Pa., kovo 
25. — Nariai Pcnnsylvania val
stijos bravarininkų asociacijos 
šiandie nutarė išdirbinėti 2% 
nuošimčių alkoholio alų ir ko
voti sų visai legaliais žings
niais, kokių gali griebties vald
žia, kad neleidus jiems operu
oti bravarus.

Susirinkimas kuris buvo su
rauktas apsvarstyti Roo-Gujth- 
rie nuomonę, priėmė apie tai re 
zoliuciją.

Prie asociacijos priguli apie 
100 bravorų ir jie išdirba apie 
90 iuioš. alaus valstijoj.

I'riie translatlon f’led with the post- 
inasler at Chicago, III., Mar. 26. 1919 
is rciinireil by the act of Oct. 6, 191"

Deportuoja.
DAR 34 VEŽAMI DEPOR

TAVIMUI. X

ISPANIJOJ SUSPENDUOTOS
VISOS KONSTITUCINĖS 

GVARANTIJOS.

Tarp deportuojamų yra 
5 moterįs.

POCATCLLO, Idaho, kv. 25. 
- 34 I. W. W. nariai ir kiti ne
geistinu svetimšaliai jiš Seattle 
ir kilų Pacifiko pakraščio mies-
tų pravažiavo pro 
stipt
Eitis salą deportavimui. 5 iš jų 
yra moterįs ir 5 i m migraci jos 
valdininkai laikė jų specialį va
goną užrakinę laike jų buvimo 
čia. Dvi seserį s Marga re t ir 
Janet Roy yra prisipažimisio- 
mis anarchistėmis.

True translfltion filed with the pnst- 
mnster at Chicago, III., Mar. 26, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Bado streikas.
L W. W. BARIAI PASKELBĖ 
BAIK) STREIKĄ KALĖJIME.

TOPEKA, Kas., kovo 24.
Nors išbalę ir sublogę iš prie
žasties 5 dienų nevalgymo, 12 
IWW. narių laikomų vietos pa
vieto kalėjime ir šiandie atsisa
kė nuo jiems siūlomo maisto.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Mar. 26, 1919 
as required by the act of Oct. 6. 1917 

BOLŠEVIKŲ ARMIJA PASIE
KĖ BRODY.

BEBN, kovo 25. — Pasak vė
liausių žinių, bolševikų armija, 
kuri eina į Vengriją, pasiekė 
Brody. Brody yra miestas šiau 
rrytinej Galicijoj, apie 50 my
lių į rytus nuo Lvovo. Laike 
pirmųjų dviejų metų kares Bro 
dy b.uvo tankiai vieta smarkių 
mūšių tarp rusų ir vokiečių su 
austrais.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Mar. 26, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

BERLINAS, kovo 21. — Edu- 
ar{d Bernstein, *Vevizion(istas,” 
o vėliau (nepriklausomasis so
cialistas, galutinai apldido tą 

partiją ir sugrįžo prie didžiu
mos socialistų.

Visa šalis pavesta karinės 1 
valdžios sauvalei.

LONDONAS, kovo 25. —Cen I 
Irai News žinia iš Madrido sa
ko, kad visoj Ispanijoj suspen
duota konstitucinės gvaranti- 
jos.

Ispanijos valdžia išsėmė visus 
budus susilaikymo ir yra misi-! 
sprendusi veikli tvirtai, kad pa
laikius tvarką.

Suspendavimas konstitucinių 
gvarantijų reiškia, kad visos 
tos mažos teisės, kokias dar Is
panijos žmonės turėjo, lieka ir 
los atimtos. Visa civili“ vald
žia, civiliai teismai, civilės Įs
taigos, parlamentas, sustoja ve» 
kę, o jų vietą užima karinė val
džia su kariniais teismais ir su
šaudymais. Matyt Ispanijoj iš 
kįlo revoliucija ir karalius Al 
fonso kad palaikius savo griuv 
sostą nusprendė šalį plukdyt 
kraujuose ir pagelba ginklo už
gniaužti žmonių sukilimą, prie? 
jį ir jo kierikališką valdžią. Is
panija yra katalikiškiausia ii 
tamsiausia šalis, kur kunigv 
sauvale ir nedorybės neturi ru- 
bežiaus. Daug sykių žmonė

6 10 darbininkų-budavotojų, 500 
kilų darbininkų iš los priežas
ties vra bedarbi). Alvvko vai-

* ,<

džios atstovas ir bando sutai
kinti streikicrius su samdyto
jais. Jis taipgi rūpinasi nepri
leisti prie generalio streiko, ku
rs grąsina killi šioj apiclinkėj.

I0WA MOTERIMS BUS 
SUTEIKTOS BALSAVIMO 

TEISĖS.

Valst. legislatura priėmė prie
dą prie konstitucijos, pitei 
kiantį moterims pilnas baisa 
vimo teises.

DĖS MOINES, la., kovo 25.-
Io\va valstijos atstovų butas šia
ndie patvirtino senato rezoliuci
ją papildančią valstijos konsti- 
'uciją taip, kad moterįs truės 
dinas balsavimo teises.

Priedas atstovių bute priim
ąs veik vienbalsiai, l ik vienas
tstovas T. J. O’DonnelI iš I)u-

savo išnaudotojus 
bet valdžiai ir kunigijai vis pa 
susekdavo kvailio upeliais 'nu

kįlo prieš

)U(|Ue balsavo prieš ji. Senatas 
{i priėmė bilių vienbalsiai.

'Pečiaus dar netuoj moterįs 
jalės balsuoti. Bilių dar turės 
latvii'linti kita legislalura ir la
la eis žmonių nubalsavimui.

Panašus bilius buvo priimtas 
if metai atgal, bet tuosyk val

stijos sekretorius Allen tinka
mu jo nepagarsino. Jei jis 
ada butų pagarsnis. dabar bi- 
ius eitų žmonių nubalsavimui.

malšinti žmonių sukilimus. Re' 
gal dabar ir pasiseks žmonėm 

į nors kartą pasiliuosuoli ir nu 
versti lą kruvinąją karaliau* 
ir kunigijos valdžią.

KARĖS STOVIS PASKELB
TAS MADRIDE.

Generalis streikas iškįlo
Barcelonoj.

MADRIDAS, Ispanija, kovo 
•21. Šįryt 5 vai. lapo paskelb
tas kares stovis. Sakoma, kai' 
gali būti suspenduotos konstitu 
cinės gvarantijos ir visa šalis 
pavesta į karinės valdžios bu
delių rankas.

išandie vidurdienyj Barceol 
uos darbininkai paskelbė gene 
ralį streiką, kadangi pareitame 
streike areštuotieji ir mobili

zuotieji slreikieriai dar nėra pa- 
liuosuoli. Bankai ir sankrovos 
yra uždarytos, gatvėkariai ne- 
vaigšto. šiandie nė vienas tran 
kinis neišvažiavo iš Madrido j 
Barcetoną.

Ekonominė ir politine situa
cija šalyj labai rusti ir jau ant
ru kartu šį mėnesį paskelbta ka
rės stovis Madride. Daug susi 
rėmimų tarp policijos ir slrei 
kierių išliko įvairiuose miestu 
ose.

Kabinetas susiirinko svarsty
ti apie situaciją. Nuolatiniai 
gandai eina, kad visa ministeri
ja rezignuos. Alfonso sostas 
siūbuoja.

PRIEŠ RAUDONĄJĄ 
VĖLIAVĄ.

MADISON, Wis. — VViscon- 
in senatas priims Kandutch bi
tų, kuriuo draudžiama iškelti 
•audiną vėliavą, apart kaipo per 
icrgejimo ženklą, l ik vieni so
cialistai, o jų senate yra 1. Bul
avo prieš tą bilių.

Atstovų butas priėmė lo pa
les Kandutch memorialą kon
gresui pritarianti privatiškai 
uiosavybei telegrafo sistemos 
r Burke memorialą, pritariantį 
Rėmimui balsavimo teisių neg
rams pietuose. >

friie translation filed with the post- 
nasler ai Chicago, III., Mac. 26, 1919 
■s required by the act of Oct. 6, 1917

Streikas Siberijoj
GELEŽINKELIŲ DARBININ 

KŲ STREIKAS SIBERIJOJ.

STREIKUOJA.

IFAMMOND, Ind. — čia strei 
’ kuoja Standard Ste^l Car Co.

Valdžia pagelba ginklu bando 
sulaužyti streiką.

PARYŽIUS, kovi 25. — čia 
gauti diplomatiniai pranešimai 
sako, kad krizis Siberijoj yra 
neišvengiinas. Geležinkelių dar
bininkai sustreikavo, reikalau
dami pakėlimo algos. Valdžia 
panaudojo karinius įstatymus, 
mobilizuodama darbininkus.

Sakoma, kad gręsia kilimas 
generalio užuojautos streiko.

85 nuoš. darbininkų ĮSiberi- 
joj esą be dąrbo, iš priežasties 
stokos medegos.

Lietus įr įšalčiau Šiandie; 
daug šalčiau vakare; ryto gal
būt giedra.
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Svarbios 
Prakalbos!

M „

Rengiamos
Jauny Lietuvių Amerikoj 

Tautiško Kliubo
Kpf.VP rCP

KOVO-MARCH 27 D., 1919
MILDOS SVETAINĖJE 

3142 So. Halsted St.
Ktlbės advokatas KAZ. 

GUGIS ir d. T. L. DUNDU
LIS.

Pradžia 7:30 vai. vak.
Beto dainuos CHICAGOS 

LIETUVIŲ VYRŲ CHO
RAS ir deklamuos mažos 
mergaitės.

i darbininkai ir darbininkės!
Kviečiame skaitlingai atsilan

kyti ir išgirsti kalbėtoja aiški
nant apie Lietuvos ateitį.

Padengimui lėšų įžanga 10c. 
Kviečia KOMITETAS

LAZDA.
J. Biliūno vaizdelis.

HARVEY, ILL.

’rakalboS
P iriau kart rengia SLA. 289 kp.

Kulbes garsus kalbėtojas 1'. P. BKA- 
DCHILUS iš Chicagos.

Seredoj, Kovo 26 d., 1919 m.

J. GUBOCKIO SVETAINĖJE. 
15039 Halsted St.

Pradžia 7 vai. vakare.
fc— . ■ , , -.....................    ■ —

l ietuviai ir lietuvaitės, seni ir 
jauni, malonėkite atsilankyti, o bu
site užganėdinti.

Varde SLA. 289 kp. širdingai kvie
čia KOMITETAS.

DIDELĖS SOCIALISTŲ

Prakalbos
lllllll!t!liillllHi:ilHrai!iniltmillUIH!imill«IHB

20-to WARDO
Bengia

LSS. 37-ta kuopa
Seredoje, Kovo 26 d., 1919
Pradžia 7:30 vai. vakare
M. J. CHERNAUSKO 

SVETAINĖJE
1900 So. Union Avė.

Kalbės Soc. kandidatas i 
aldermanus 20-to wardo, E- 
dwin H. Wieman, drg. Ku
kutis ir kiti.

širdingai prašome atsilankyti i 
šias prakalbas atsilankyti vyrus ir 
mokais.

Kviečia KOMITETAS.

Skaitykite ir Platinkite 
“N A U J I E N A S ”

[Draugo pasakojimas]

Dabar gimtasai mano sod
žius stovi ant kalnelio, netoli 
Šventosios plikumoj, po ku
rių vėjas smėlį nešioja; tik iš 
žiemiu tęsiasi nuo jo toli-toli 
miškai ię iš žiemių kur-nekur 
išmėtyti nedideli jauni pušynė
liai. O dar nelabai senai, mano 
atminime, tų miškų, pačių šven
tosios pakraščių, tarp išmėtytų 
liūnų, tęsėsi skarotais ąžuolais 
apaugusios puikios žmonių pie 
vos, lankomis vadinamos. Pie
vos ir dabar tebėra tokios gra
žios, kaip pirma; bet miškų, 
kurie aplinkui buvo jas juosta 
apjuosę, jau senai nebėra. Išny
ko jie, kaip pasaka, kurią mes 
paaugę užmirštame, kuri tik- 
tik dar plasta musų omenėje, 
kaip tolimas viliojamas paveik
slas.

Tie dideli puikus miškai bu
vo “musų” pono....

Nesijuokit, kad juisakiau. 
musų. Ir aš seniau nesupras
davau, kodėl lą poną mano tė
vas musų ponu vadindavo, 
nors jis gyveno toli nuo musų 

už dviejų mylių. Paskui 
supratau, kad jam tai mano 
tėvai baudžiava nešė, ir lodei 
tėvas senu papratimu musų po
nu jį vadino. Gal ir turėjo tie
są ji taip vadinti, nes ilgus nie- 
lus ponas varžė musų sodžiaus 
žmones dėl ganyklų ir miško. 
Saugoti miškui buvo pristatytas 
girininkas, kuris visai prie so
džiaus dideliuos apgriuvusiuos 
namuos, pačioj pamiškėj, gyve
no. Dažnai tasai girininkas 
mėgdavo skųsti mus ponui, ir 
mano tėvui, kuoarciausiai gy
venančiam, dažniausiai lėkda
vo išklausyti pono grūmojimų.

Negaliu užmiršti vieno atsi
tikimo...

Karlą atvažiavo ponas musų 
šodžiun savo miškuose medžiotų 
atvažiavo su daugybe svečių ir 
nemaža prišaudė tą dieną stir
nų, kiškių ir paukščių. Visa 
žvėriena gulėjo ant pat kelio 
prie girininko trobos. Mes, 
maži dykaduoniai, nekviečia
mi sulėkėm ten ir iškilo krapš
tinėdami nosis, žiopsojom į žvė 
ris ir į ponus. O ponai jau 
sėdėjo ratuos ir rengės važiuo
ti. Mano tėvas netoli ant skie
dryno dirbo akėčias ir taip-pul 
buvo beeinąs pažiūrėtų. bet be
eidamas išgirdo, kad girininkas 
pradeda skųsti ponui sodie
čius už ganyklas, ir išsigandęs 
užsiglaudė už daržinėlės galo.

—Pašaukt man koki-nors 
mužiką! — suriko iš vežimo 
ponas.

Girininkas pasakė, kad čiau
pai yra mano tėvas.

SVARBIOS PRAKALBOS
Rengia T. P. D.

Atsibus Pčtnyčioj, Kovo-March 28 d., 1919 m.
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 

2242 West 23rd Place.

Tėvas išgirdęs, kad jį mini, 
ir tur-but matydamas, kad ne
begalės išsisukti, išlindo iš už 
daržinėlės, nusijemė už šimto 
žingsnių kepurę ir visas susi
lenkęs, išsigandęs ir nelaimin
gas puolė popui rankos budino 
Ii. Ponas nesavo balsu pradėjo 
šaukti ant tėvo, kad jį ir visą 
sodžių ubagais paleis. Paba
lusiom lupom ir drebančia širdi 
mi žiurėjau i lą reginį ir ma
čiau, kokiuo džiaugsmu nušvi
to girininko veidas ir kaip sve
čiai buvo vieni pasigailėjimo, 
kiti paniekinimo pilni. Parėka
vęs ir neklausydamas tėvo pasi
teisinimų, ponas sudrožė ark
liams ir nudardėjo-..

Tėvas pastovėjo kokį laiką 
be kepurės, paskui pašaukė ma
ne ir visas sujudintas, drebėda
mas iš apmaudo, paliepė — lėk 
paupėn, pažiūrėk, argi išliesų 
piemens pono miške galvijus 
gano?

Pasispardydamas nulėkiau 
su draugais ir radau galvijus 
kuogeria tįsiai Ibvsigana ličius

savose lankosef o piemenįs ke
rėplą mušančius. Sugrįžęs na
mon visa pasakojau tėvui. Nie
ko neatsisakė, tik galvą palinga
vo.

Bet motina, išgirdusi, kad 
piemens nekalti, išmetinėjimo 
balsu tarė: — ar nešalčiau? ko
kis ponas, toks tarnas, — lik 
priekabių j ieško.

—Nepyk, moliu, geras musų 
ponas, — atsakė tėvas ir, kaip 
visados, liūdnai 'fTliai nusijuo
kė.

--Gana jau, gana, — nekant
riai atkirto molina: — ar užr 
mirštu, kaip vargino žmones? 
Atmeni lazda?...v

Turiu pasakyti kad mano 
motina, nors niekados blogo žo 
džio ant ponų nepasakydavo, 
bet ir malonės didelės neturėda
vo. Dažnai atsimindavo seimo 
sius laikus ir atsitikimus, ku
liuos mums pasakodavo, ir jos 
balse visados skambėdavo ap
maudo styga už nuoskaudas, 
kurias žmonės po ponais išken
tėjo. l'ėvas visados kaipir mė
gindavo užstoti ponus prieš mo 
liną, bet darydavo lą t*:ip ne
drąsiai ir taip liūdnai visados 
nusijuokdavo, kad jo žodžiuo
se daugiau galima buvo matyli 
pasijuokimo, nekaip teisybės 
ir persitikrinimo.

Bet molina tie tėvo užtari- C 

mak'kartais erzindavo, ir jinai 
dažnai primindavo: gana jau, 
gana, tėvai!-., ar atmeni laz
da?

levas nieko į lai neatsakyda
vo, nusijuokdavo lik liūdnai ir 
paėmęs knygą pradėdavo vi- 
iems balsu skaityti Kristaus 

gyvenimą.
Ilgai negalėjau suprasti, apie 

kokią llai lazdą molina minėda
vo tėvui, ir kodėl tėvas užstoda
mas ponus visados taip liūdnai 
nusijuokdavo. Bet kartą jisai 
pats mums apie lą papasakojo.

Karlu su minėtuoju musų 
pono girininku gyveno tuose 
pačiuose namuose Dumbrauc
kas. Buvo lai senas augštas 
žmogus, jau visai žilas ir vie- 
nai-vienas, be šeimynos. Ve
dęs jis niekados ir nebuvo, sū
nų lečiaus jau suaugusį turėjo. 
Bet lasai sūnūs gyveno kaž-kur 
Rusijos gilumoj ir pas tėvą la-

v#

n

$5

a
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Kalbės K. J. GELEŽĖLĖ temoj, kaip P. P. D. kovoja 
prieš kapitalistus už pagerinimą darbininkų būvio, ir 
kaip per pramoninę, vieną didele unija, bus invykdintas 
socializmas, čia ir kitose valstybėse.

Bus leista duot klausimus, aiškiai trumpoj formoj. 
Užprašo KOMITETAS?

»

STAR a GARTER
S MADISON PRIE HALSTED STREET
č — BURI_ESQUE —

i HIP HIP HOORAY GIRLS ZŽŽa?“
’i Panedttjje vaikiukam* L'tąrninke mergaitėms

Laimėjusieji gaus puodukų.

uai retai prisilankydavo. Saky- 
avo, kad Dumbrauckas kita

dos buvęs labai turtingas, bei 
visus savo dvarus kartomis pra 
lošęs. Kiek <lamc buvo teisy
bės, sunku atspėti; liek lik yra 
žinoma, kad mano tėvo atmi
nime jis tapo pas musų poną 
prievaizda. Baudžiavai išny
kus, Dumbrauckas nustojo 
vietos ir kažin kodėl apsigyve
no musą sodžiuje pas girinin
ką. Ilgus metus jisai čionais 
nesi judindamas išbuvo; beveik1 
niekur neišeidavo, amžinai sa

sas išgirsta ju
su protestą

KAIPO NUKC^VDABJ “KARĖS” MIERA PROHIBICIONISTAI STE 
DRAUSTI PARlhi. 7 ĖTI ALŲ PO LIEPOS 1, 1919.
PER JŲ PRIVERSTUS INSTATYMUS JIE TIKISI PADARYTI VARTO 
DEL ŠEIMYNINIO NAUDOJIMO KRIMINALIŠKU PRASIKALTIMU 
APSIŠARVAVĘ SU “KRATOMIS IR UŽGR EB1MAIS”, RAŠTIŠKAIS Pi 
JIE PROJEKTUOJA UŽPULTI NAMUS S URINKIMUI PRIRODYMŲ 
KUOTI PRIVATIŠKA NUOSAVYBE.

DMA ALAUS

^ĮSAKYMAIS,
IR KONFIS-

SAVE GODODAMI VYRAI IR MOTERS CHICAGOS BE KLAUSIMO A 
TIENINKAI SUMANYMĄ.

K O N G R E S 7 
DRAUSTA.

DABAR TURI IŠAIŠKINTI KOKIE GĖi

MI

TMES AUKS-

1LAI TURI BŪT ŪŽ

ĮSTATIMDAVYSTĖS DABAR GALI DASI ŽINOTI NUO C H I C A G 
N I Ų KĄ PADORUS ĮSTATYMŲ LAIKANTIS PILIEČIAI MANO AI 
MUS KURIE SUPAINIOJA ĮSIVERŽIMA Į NAMA ŠNIPAIS IR ŠNJPl

1E SUMANY
MAIS.

TEGUL BALSAS LAISVĖS ŠAUKIANTIS PRIEŠ TYRONYSTE FAN4
UŽREKORDUOTA PRIE BALSAVIMŲ

TI KŲ BŪNA

UTARNINKE, BALANDŽIO PIRMĄ

Lai Jusli baisą išgirsta Kongresas
Balsuokite NO ant Prohi 

bicijos Klausimo

Skali Ibis City Become Anti-Saloon Territory

PAŽYMĖKITE ČIA KRYŽIUKĄ

r>

vo kambarėlyje; a:b:i vaikščio
davo ai'ba >ė(iėdavo už staliuko 
prie pat lango jo žilą g d'.'ą visa 
dos kuone ant vienos vietos, 
žiūrėdavom j jį, kaip į kokią y- 
palingą, mums nesuprantamą 

ir nelabai gerą žmogybę ir bi
jodavom į jį prisiarlinli.

Ggl Dumbrauckas Imlų *=• 
numiręs lame savo lizde pas 
girininką, jeigu ne pašalines ap
linkybės.

(Bus daugiau).

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europines metodus.DR. C H. HAIR
Mentor Bldg.

Paimk 'elevulorį. , Kambarys 122
Prieš North American Cafc

39 So. State St., Kampas Monroe.
VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakare

Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų

Pranešimas
NAUJIENŲ 5 melų sukak- 

(avių paveikslai parduodama 

Auijiem.i ofise •— 1739 So. 

I alsled SI., arba p is fotog- 
ritl’ų ŠVANKI NA.

3315 So. Tlalsted St.
-Didumas 12 N 20

Kaina $1.00
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korespondencijos]
RAGINE, WIS.

Paaiškinimas.

Pavasario Kraustymosi Laikas 
Greitai Bus Čia

Pavasaris atneša daug permainų 
abiejose vietose vertelgystės ir gy
venimo apielinkese. Telefono 
vartotojai turi mums iš kalno pra
nešti, jei jie kraustosi tarp
Balandžio 15-tos ir Gegužio 15-ios 

mažiausiai bent

Trisdešimts Dienų
Pašaukit Commercial Department 

Official 100
(Dykai)

CHICAGO TELEPHONE CO.

Kas norite nusiimti 
savo dailius paveiks
lus po naujos mados 
išradimo. Turite atsi
lankyti į mano.

STUDIJO

L. Jakubowski 
760 Marion Street 
WAUKEGAN, ILL.

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

SPECIALIAI: Maleva malevojiniui stubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

IS0.V3IH, R H.ut.a SL. III

“Naujienų” No. 52-ram tū
las A. C. savo atsakyme “Tuvy- 
nūs” korespondentui, bereika
lingai ir neteisingai įmaišo ir 
prikergia “Birutes” chorą, ku
ris nepakęsdamas užmetimo, 
nutarė savo mėnesiniame susi- 

I rinkime, laikytame kovo 18 die 
ną š. m. korespondento pada
ryta klaida atitaisyti.

šiai jo (koreps.) pasakymas: 
“Dar žodelis. O kodėl susivie
nijo šventos “Cicilijos” choras 
su “Birutės” phoru? Nors tie
są sakant, ir viename ir kita
me chore, išskyrus keleli), da
lyvavo lie palįs žmonės. Tai 
kodėl jie susivienijo? Tai įvyko 
ačiū p. M. Kasparaičiai. 'lai 
jis tuomet sakė: susivienysime, 
luome! daugiau spėkų gurėsi
me socialistams pakenkti... lai 
mat. kam reikėjo to susivieni
jimo !”

Matome, trumpi žodžiai, bet 
neteisingi, kaip kad visa jo ko
respondencija. Todėl, mes pri 
versti esame nurodyti tikra da- 

V ir

lyku stovį. “Birulės” choras 
nėra su nieku susivienijęs, ne
mato reikalo vienytis ir nei ne
buvo panašus klausimas pa
keltas jo susirinkime. Todėl 
užmetėjus apie susivienijimą, 
m turi nei mažinusį prirodymą. 

| Kad dainininku didžiuma, ar 
■ mažuma dalyvauja abiejuose 
j choruose su mažu išėmimu, tai 
tas dar nereiškia susivienijimą, 

; > lik naudojimasis priklausan- 
, čia žmogui laisve. 'I no lai ir 
įsipainioja tas korespondentas 
tarytum j pakulas, nes pasa
kęs kad susivienijo, kiek vė
liau vėl sako: “liesa sakant, ir v
viename ir kitame chore ir II.“ 
.Jeigu gi sykį susivienijo, lai y- *
ra žinoma, kad visi dalyvauja 
ir “siudy“ ir itudy”. Gi kores
pondentas išvirkščiai supranta, 
ir tuomi savo supratimu nori ir

įtikrinti.
Ir dar neapgalvotas pasaky

mas, “Kasparaitis tuomet sa
kė, susivienysime, luome.l spė
kų daugiau įmesime socialis
tams pakenkti.” Tai gi kuo
met Kasparaitis sakė? Kuomi- 
gi galima socialistams paken
kti,*.. Minėtas Kas-tis, tautinin
kas, rasi ant juoko pasakė, o 
A. č. kaipo socialistas, užsira
šo j savo knygelę kaipo lakią. 
P-s A. Č. galėjo pasimokinti iš 
praeities. Tas pats Kasparaitis, 
buvo sakęs A. č. kur lai ant 
gatvės, kad “Birulės” choras or 
ganizuojamas po globa vietos 
TMD. kuopos. Tada A. č. pats 
nesuspėjęs “Natljienosna” pra
nešti, pranešė tūlai insurgentų 
komisijai, kuri tą patį atliko 
“Naujienose” daugiau kaip me
las altgal. Prisiėjus reikalui, 
atstovėti savo sakytus žodžius, 
kailo iš sarmatos.

Kitas dalykas. Susivieniję 
lie du chorai, kokiu bildu galė
tu socialistams pakenkti? Cho
ristai, kaipo dainomis užsii- 
manlįs, niekuo socialistams 
nekenkė, nei nemano kenkti. O 
socialistai juk choro neturi 
Nes lik choras chorui gali ken
kti.

Abelnai, raciniečiai, žinoda
mi tą korespondentą ir jo ūpą, 
visai alydos neatkreipia į jo 
pranešimus, bet kuomet jis mė 
gina diskredituoti, arba su pir
štu rodyti į vieną ar antrą daly
ką, lodei reikia perspėti, kad 
neviskas gražu, kas raudona, 
arba ne viskas tiesa, kas yra 
rašoma.

Būtume labai dėkingi kaip 
yieniems, lai ir antriems, jei 
mus negaišinsite: iš to naudos 
laikraščiui, nei skaitytojams 
apart blėdies nebus.

“Birutės” choro valdyba:
Joe. Daklus, pirm.
John Tauskela, sek r.
F. Pociene, iždininkė.

LAFAYETTE, COLO.

Laidotuvės.

SVEIKATOS TARYBA SAKO, KAI) SPANIŠKOS INFLUENZOS EPI
DEMIJA GALI IŠSIPLĖTOTI Iš NAUJO

Budas apsisaugojimo nuo:
“TRIJŲ DIENU KARŠČIO”
“NUO INFLUENZOS’*
“ NUO GRIPO”.

šalinkis nuo kosėtojo, čiaudėtojo arba spjaudytojo, kuris nevartoja nosi
nės skepečiukės.

Šalinkis nuo susigrūdimo žmonių ant kiek gali.
Nevartok torielkų ar abrusų, kurie' buvo vartojami per kitus, pakol jie ne 

bus išplauti karštam vandenyje.
Nedėkie telefono ragučio prie savo lupu, neimk į burną paišelio arba kito 

kokič daikto, kuris buvo vartojamas per kitus.
Buk ant šviežio oro ir saulės spindulių daugiausia kaip gali, ir nešiok šiltus drabu

žius kad neperšaltum.
Miegok išvėdintame kambaryje gerai užsiklojęs.
Jeigu yra reikalas kur netoli nueiti eik pūkščius į vielą vilžiavimo karu-
Buk nuosaikus su valgiu ir užlaikyk paprastas higienos taisykles.
Iš kur nepanaši nusimazgok rankas ir jeigu gali persimainyk drapanas pirm negu 

pradėsi maišyties tarpe namiškių.
Užlaikyk savo vidurius kad šitas paskutinis patarimas butų gerai išpildytas. Jeigu 

yra reikalinga varlokie gerą praliuosuolo įą lokį kaip Lascarin.
GYDYMO BUDAI

Atgulk į lovą tuojau*, kaip lik pajusi ligą ir šauk tuojaus daktarą, »
Priimk gera liuosuotoją — dvi lascarino plyteles jeigu yra reikalas
Ligonis turi gidėti vienas kambaryje, . , ,
Turi but— prižiūrėta kai ligonis kosėtą, ėaiudėtą ar spjautą j tam tikrą skmluruką arba . 

plon popierą, kuri tuojaus turi būti sudeginta,
Ypata, kuri dasilytės šią skuduriuką ar popieros, turi tuojaus nusiplauti rankas,
Patentuotą gyduolių turi būti vengiama išskyrus praliuosuotoją, pakol daktaras ateina, Paimk 

plutukę )axcrino
Ligonio ruimas turi būti išvėdintas, bet reikia urijiu rėti, kad vėjas nepagautą,
I ->• •-» k. v t ojn i nc-t u i-a vili Į ligonio Vtiiiiiij,
I.iKonis turi pasilikti lovoje gana i praėjus karšC-Ciui pakol iu*sn<lrutes taip kiul juo li«si 

negalėtą atsinaujinti, arba pneumonia užpultą,
Viduriai turi dirbti gerai — vartok Laxctirina,

*Laxcarin parduodama Laxcarin Produet Co, Deni L.—2, Pittsburgh, Pa, Kaina dėžutės 
vienas doleris, pilnas gydymas; šešios dėžės, penki loleriai, Bus išsiųsta alinto kūjus krasą, gaVIIS 
pinigus eash, Money orders, arba steni pomis,” Netikri neturi but priimami,

šiuo noriu išreikšti padėkos 
žodį visiems giminėms ir pažįs
tamiems, kur dalyvavo aa. Ig
no Varžavičiaus laidotuvėse, kti 
lis apleido mus, gyvuosius, ko
vo 17 dieną kaij) 1:30 po pietų. 
Širdingai ačiū visiems!

Velionis Amerikoj išgyveno 
apie devyniolika mulų. Paliko 
dideliam nuliūdime brolį Juo
zą ir dvi seserį Kastanciją ir 
Rozaliją, o taip (Iii švogeriu. A. 
a. Ignas Varžavičius paėjo iš 
Suvalkų gubernijos. Buvo lai
svų pažvalgų žmogus. Palai
dotas tapo kovo 19 dieną mies
to kapinėse, Lalayctle, Colo. 
Tebūnie jam lengva šios šalies 
žemelė

Kurie norėtumėt gauti plates
nių žinių, kreipkitės Į velionio 
švogerį sukamu adresu:

J. Rasonis,
P. O. Box 132,

La fa ye lt e, Colo.

MOTERS!
M0TYN0S!

DUKTERYS!

Aš. ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnfijęs pilvelis buvo. Dispep 

d|», nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas Kraujo, inkstą, Nervo p 
^beinąs spėkų nustojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties. ka4 
begyvensią. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežią, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Sahitaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto- 
|o. Nervatona, Inkstą ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt. gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo ĮReu 
matizmas pranyko, diegliai nebebadt po krutinę. Vidurių režimą* 
išnyko po užmušimui visų ligą Bėgiu 3 mėnesių išgerd»va.« kas s« 
vaitė po buteli Sahitaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pg 
mačiau toki skirtumų kaip tarp dieno* ir nakties Dabar jaučiuos 
'magiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Sahitaras mylistų ge 
radėjistel ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si lokiah 
atsitikimais patariu uuoŠirdlai kreipties pre Sahitaras?

SAI U TARAS
CHEMICAL INSTITUTION J Baltrūnas, Prot

1707 So. Halated SU Telephone Canal 6417 Chlcago, 111

J IJ S, ku
rios greitai 

pailsint: e- 
shte išbalu
sios, suny
kusios ir nu 
sikamavu- 
sios; ner- 

vuotos arba 
greit susi

erzinamos, 
kurios pasi
duodate me

lancholljai arba “nuniėlynavę”, iš- 
egzaininuokite savo kraują dėl sto
kos geležies. Nuxated Iron paimtas 
tris syk į dieną po valgio padidins 
jusą stiprumą ir pakantrumą j dvi 
savaiti laiko daugelyj atsitikimą.— 
Eerdinand King, M. I).

Išdirbėjų Pastaba.—Nuxated Iron 
rekomenduotas viršminėto Dr. Kin- 
g’o galima gaut pas kiekvieną gerą 
aptiektą pilnai pasitikint geromis 
pasekmėmis, arba grąžinami pini- 

| gai. Gydytojai paprastai užrašo du 
penkiagraniu plėskeliu ėmimui tris 
sykius j dieną po valgio.

(Vienas tyras Turkiškas cigare- 
tas, kuri mes visi galime paga
minti yra HELMAR

Ūktai kiek augštesnės kainos 
neug paprastos išdagos — ir

Nešuly ginąmai Augštesni
Jie yra tyri turkiški!

100%
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Published Daily escept Sunday by 
the Lithuanian News l’ub. C o., Ine.

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canal 1506

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

Užsisakomoji Kaina:

tvirtove Europai nuo bolševiz
mo ginti, lai jai turįs būt atiduo 
tas Vokietijas partinis miestas 
Dancigas ir gretimosios terito
rijos. Kitaip, Lenkija pati at- 
sidursian/li bolševikų galioj 

Pono Smutskio reikalu viniai, 
pasirodo, nedideli, palyginus su 
tuo, kokių nuopelnų Lenkijos 
tvirtove turėtų, Europą nuo 
bolševizmo išgelbėjus — žydų 
pogromais ir svetimų šalių gro
bimais.

Chicagoje — pačtu:
Metms ................................... $6.00
Pusei meto ...........................  3.50
Trims mėnesiams ............. 1.85
Dviem mėnesiam ................. 1.45
Vienam mėnesiui ................. 75

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

Suvienytose Valstijose, ne ChicagoJ, 
pačiu:

Metms.....................................$5.00
Pusei meto ........................... 3.00
Trims mėnesiams ................. 1.65
Dviem mėnesiam ................. 1.25
Vienam mėnesiui .......................65

Pinigus reikia siųst Paftto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Mar. 26, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Žinia apie 
Lietuva. C

Gauta Paryžiuje žinia skel
bia, kad Lietuvos valdžia pada
rius su Anglija komercinę su
tartį, sulyg kuria Anglija leid
žianti jai kredito pirkti įvairiu 
reikalingų Lietuvai prekių už 
keletą milijonų frankų.

Paprastai, svetimos Sulįs ne
daro ne jokiu sutarčių su nesą- •» # € € 

varankėmis šalimis, taigi ne su 
jų valdžiomis, kurios tik var
liu gali būt valdžios, bet to
kiomis nėra svetimų šalių pri
pažintos. Tatai jeigu minėtoji 
žinia butų teisinga, lai ji turėtų 
pareikšti, kad Anglija žiuri į 
Lietuvą kaipo į savarankę jau 
valstybę, nors kol-kas ta sava- I v T
rankybė jai dar ir nėra pripa
žintu.

True translation filed with the post- 
mastrr at Chirugo, III., Mar. 26, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Ant Vulkano.
(’.hicagos Tribūne, kalbėda

ma apie Įvykusią pervartą Ven
grijoje, labui susirupinus pa
saulio “demokratijos, liberali
zmo, individualūs laisvės, pri
vačios nuosavybės ir visos esa
mosios socialūs tvarkos“ liki
mu. Tribūne sako:

“Nesunku suprasti, kodėl 
taip atsitiko Vengrijoj; bet kas 
atsitiko ten, greitu laiku gali 
atsitikti ir Vokietijoj. Talki
ninkų talkininkai veržiasi į 
Vengriją iš visų pusių: iš vaka
rų cekai-slavokai, iš šiaurės 
li nkai, iš rytų rumunai, iš pietų 
jugo-slavai. Nors šalyj įsistei
gė respublikinė valdžia, vietoj 
buvusios monarchijos, talki
ninkų priešingumas vengrams 
nė kiek neatsileido... Šalyj da
lykų padėjimas toks, kad jis 
negalėjo nekurstyti revoliuci
jos liepsnų: dvarininkai ‘ te
beturėjo savo rankose dideliai! 
šių žemės nuosavybių; žmonės 
geidė los žemės, ir bolševizmo 
propaganda plėtojos. Nenuo
stabu lodei, kad vengrai, grū
mojanti iš visų pusių ir nebe
matydami kitokios vilties atei
tyj, kreipėsi į Rusijos bolševi
kus pagalbos-

“Tolygios priežKstįs gali prie 
to-pat privesti ir Vokietiją. įdo 
niu ir tai, kad tą pačią dieną, 
kurioj Vengrija pasidavė ranką 
su Rusija, Vokietijos užsienių

liejimą Lenino, bet vis didesnį 
bolševikų spėkos augimą.”

žodžiu sakant, sako Tribūne, 
pasaulis susitinkąs su sąlygo
mis ir tendencijomis, kurios 
grūmoję didžiausia nelaime, di
džiausiu perversmu visoj istori
joj, nes prieš proponuojamą 
tautų lygą susidaranti kitokios 
pušies tautų lyga, kitokiais prin 
cipais pamatuota, besisiekian- 
ti nugriauti visą dalbarlinę 
pasaulyj įsigyvenusią sočia lę 
tvarką, pasiryžusi padaryti re
voliuciją visame pasaulyje.
— ■ii »■■»— i———m—————**—■*l"    * 

True translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., Mar. 26, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Del Lietuvos nepri
klausomybės.

Nori surinkt milijoną parašų 
po peticija Taikos 

Kongresui.

SOCIALISTŲ PARTIJOS SĖDYBA.

Rūmai, kuriuos Socialistų Partija perka

verias, kaip ir visi kiti senieji . 
ūkiai. Kas dėl įsigijimo gyvu
lių, ypač karvių, didelės bėdo< 
nėra. Per metus laiko karvę 1 
pati išsimoka-

Noriu lįs pradėti gyvent 
išdirbto ūkio būtinai turi 
siminli, kad pradžiai yra

anl

tanlį dolerių ant rankų be Į 
los sumos, kurią jus įmokėsi t * • 
pirkdami ūkį. Ta suma reika
linga įsigijimui mašinų gyvu-

kiau, pakaks idant įsigijus Jie i 
drą nuomonę kaip ir su kiek p - 
nigų galima pradėt ūkininkau
ti — bent AVisconsino valstijoj.

— Apuokas.

Į—
- 1 A

Moterįs!
šiai kenčiančioms mo 

terhns yra pranešima 
nuo Mrs. W. T. Price i 
Public, Ky.: “Aš kenlč 
jau nuo skausmų... ji ra 
so. “Aš 'sunyliau dc 
silpnumo mano nugaros 
ir narių... Aš jaučiausi 
esanti be vilties, be dra
gos. Aš beveik neliesi- 
tikėjau pasveikt kuomet 
nors, kuomet draugė su 
užsispyrimu reikalavo, 
kad aš

Imčiau LJM1

Motery Tonikas

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III., Mar. 26, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917 

Ateivių 
vargai.

Ateiviai, kurie nemanė šioj 
šalyj pasilikti, o dėlto nesiė
mė ne pilietybės popierų, susi
tinka dabar su daug nemalo
numų. lenką girdėti, kad šian 
ir ten samdytojai atsisako duot 
dar*) ateiviui, neturinčiam ne 
pirmųjų popierų, o Springlicl- 
do (Mass.) miesto galvių de
partamento viršininkas paskel
bė, kad iš jo departamento bu
sią paleisti nuo darbo visi sve
timšaliai darbininkai, kurie iki 
šių melu balandžio 1 dienos ne- 
pasirūpinsią įsigyti nė pirmųjų 
pilietybės popierų. Įvairiuose 
šiaip įstaigose, dagi teismuose, 
ateiviai dažnai nukenčia tik dėl
to, kad jie nepasirūpino įsigyti 
popierų ir daugiau ar mažiau 
promokti anglų kalbos. Taip 
dalykams dedanties, reikėtų, 
kad lietuviai, kurie mano šioje 
šalyje gyventi, pasirūpintų pi
lietiškas popieras ir pasimokin
tų reikalingos jiems ant kiek
vieno žingsnio šios šalies kal
bos.

True translation filed wilh the post- 
jnaster at Chicago, III., Mar. 26, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917 

Europos 
gelbėtoja.

žinomas Chicagos atžagarei
vių lenkų politikierius. Jau 
Smulski, jis gi ir Lenkijos ko
misaras Suvienytose Valstijose, 
uj reiškė AVashinglonc, kad jei- %
gu pasaulis norįs, idant Lenki
ja butų tvirta ne-

minislcrija, kaip girdėt, pašinu 
lė savo pasiuntinį Karolį’Kaut- 
skį į Maskvą, ięlanl jis surastų, 
kokių sutarčių butų galima pa
daryti su bolševikais, •z

“Tuo tarini talkininkų taikos 
sąlygos juodu debesiu gula ant 
Vokietijos. .Jos, kiek aplamai 
žinoma, reikalauja iš Vokieti
jos ne lik teritorijų, bet ir pi- 

j niginio atlyginimo taip nesvie
tiškai didelio, jog ištiktųjų jis 
reiškia apmorgedžiavimą Vo
kietijos žmonių energijos dau- 
daugeliui daugeliui melų.

“Aišku, kad jeigu laikos są
lygos bus perdaug žiaurios, Iš
berto valdžia turės pulti, o ją 
paims į savo rankas radikalai... 
o sykį pasigavę valdžią į savo 
rankas, jie bematant pasiduos 
rankas su karingaisiais Rusijos 
bolševikais... Revoliucinė Vo
kietija, Austrijos, Vengrijos ir 
Bulgarijos vėl padedama, su
sijungus su bolševikų Rusija ir 
jos dideliais resursais, vedant, 
be to, stropią revoliucinę pro
pagandą priešų šalyse, pakils 
vėl kaip feniksas iš liepsnų.

“Tuo tarpu Anglijai grūmo
ja visuotinas streikas, o Airijoj 
tebeverda sukilimas- Italijoj 
revoliucinis išsiveržimas su
laikomas lik abejotinomis vil
timis atimti pageidaujamus i- 
talams kraštus ir savo šalies 
ribas išplisti. Ispanijoj eina 
stiprus ladikalis bruzdėjimas. 
Dagi Francija užsikrėtus. Če
kijoj, kaip pranešama, auga 

i bolševizmo pavojus. Rumuni
ja neturi nė sandėlių, nė ginklų. 
Lenkija veda vi-saisi frontais ka 
rę- Talkininkų ekspedicija Ar
changelsko srilyj atmušta at
gal. Bolševikai apima Ukrai
ną. Žinios, kurios ateina iš

(Prisiųsta)

Tautininku ir klerikalu tavy- C G *

bu pildomasis komitetas išlei
do atsišaukimą į Amerikos “ta
utiečius,” kuriuo ragina juos dė 
ti savo parašus po peticija Lie 
luvos nepriklausomybės pripa
žinimo reikalu. Tarybų komi
tetas nori iki balandžio 12 die
nos surinkti po ta peticija net 
visą milijoną parašų, ir tai su
rinkęs, peticiją pasiųsti Taikos 
Konferencijai. Atsišaukimas, 
po kuriuo pasirašo kun. J. Ži
lius, M. Vinikaitis, J. G. Milius, 
J. O. Sirvydas, Dr. J. Jonikaitis, 
kun. J. Kaulakis, J. B. Kaupas, 
kun. Kemėšis, V. F. Jankaus
kas, Dr. J. Bielskis, P. S. Vilmo- 
ntas, V. K. Račkauskas, K. čes- 
nulis, J. S. Vasiliauskas ir M. 
Budi, skamba:

“Tautiečiai! Lietuvos sprend
žiamoji valanda atėjo. Kam 
brangus latiilų laisvės idealai, 
Lietuvos žmonių teisė taip val
dytis kaip jiems sąžinė ir pro
tas liepia, šiandien veikia. Lie
tuvos žmonės krauju savo lai
svę ir žemę gina nuo pasikėsi
nimo juos pavergti priešo. Ap
linkybėms esant, mes negalime 
Lietuvos žinotiems pašvęsti 
savo kraujo, kurį noriai pra
lietame kovoje už demokraly- 
bę ir tautos laisvę. Mes turi
me padaryti- kas yra galėję. 
Mes privalome užregistruoti 
savo pritarimą ir paramą už 
laisvę bekovojančiai Lietuvai, 
pasakyti pasaulio laisviems 
žmonėms, kad mes nenurimsi- 
me ir nebusime patenkinti jo
kiu tani ų sutvarkymu, 
jei jis n e s u t e i k s 
Lietuvai laisvės ir nepriklauso
mybės.

• “Tarybų Pildomasis Komi
tetas, kovo 18 dienos susirinki
me nutarė skirti vieną diena, 
kurioj visi Amerikos lietuviai 
ir visi Lietuvos prieteliai užre
gistruotų savo balsą ir pasirašy
tų po peticija Taikos Kongre
sai!.

“Balandžio 12 dieną 1919 m. 
yra diena, kurioj visi Lietuvos 
laisvės prieteliai turės parašus 
po peticija padėti. Parašų rin
kimo darbui galima nutęsti ir 
13 balandžio d., nedėiion. Ba
landžio 14 d- peticijos turi bū
ti siunčiamos AVashingtonan 
Ekzekulyviam Komitetui šiuo 
adresu: Lithuanian Na
tional Counril, 793 Filecnth St., 
N. W., Washington, D. C.

“Turim surinkti 1,000,090 
parašų. Rašykimes visi, kam 
Lietuvos laisvė brangi — vyrai, 
moterįs; raginkime rašylies ir 
kitos tautybes žmones, kurie j 
Lietuvai nepriklausomybes ve
lija. Milijoninį piliečių halsą 
išgirs pasaulio žmonės- Jie ži
nos, jie turi žinoti, kad demo- 
kralybės principų pritaikymo 
Lietuvai reikalauja Amerikos 
laisvų žmonių1 milijonas. Mes

Šitie rūmai yra Ghicagos viduryj, 220 Ashland 
Boulevard. Iš paveikslėlio matyt, kad lai pui
kus, dailios architektūros, dideli muro namai, su 
daugeliu kambarių. Viso jų yra septyniolika: 
šeši erdvus kambariai apąčioj, devyni ant ant
ro augšto ir nemaža svetainelė, kurioj gali tilpti 
daugiau kaip du šimtu žmonių. Be to dar dide
lis kambarys trečiame augšle.

Šituos namus Socialistų Partija perka nuosa
vybėn ir čia perkels visus partijos ofisus ir spau
stuvę.

't ie namai perkami už 40,000 dolerių. Bet 
reikia iki balandžio 1 surinkti 10,000 dolerių 
įmokėjimui. Del to partijos komitetas atsišau
kia į visus partijos narius ir socialistų šimpa li- 
1 orius padėti namus įsigyti — aukomis ir per
kant tam tikrus cerlifikatus.

kos ir Europos spaudoje. M< s 
šauksime talkon visus pasaulio 
žmones už demokralybių ir 
Lietuvos laisvę. Jie padės, jie 
savo balsu parems iškovoti Lie
tuvai tą laisvę, dėl kurios Lietu
vos vyrai ir gyvastis, ir kraują 
atnašauja.

“Laiko nedaug. Ruoškimės 
prie parašų rinkimo dienos. 
Kalbėkime apie ją su draugais 
darbininkais dirbtuvėse, drau
gijų susirinkimuose, namie, su 
savo pažįstamais, prakalbose. 

Teskelbia, legarsina subalos, 
balandžio dvylikta diena laik- 
rūsčiai, iš sakyklų, nuo estradų, 
Kalbėkime apie ją, kur lik 
žmonių būrys susirenka.

“Kur tik laisvės prietelių ran
dasi, tenuskiria vietas — su
sirinkimų vielas, sales, ofisus, 
krautuves — kur žmones galė
tų už Lietuvos nepriklausomy
bę užsiregistruoti. Garsinkite 
tokias vielas.

“Kiekvienoj kolonijoj lesusi- 
daro komisijos, kurios vielas 
nužiūrėtų, parašų rinkamą glo
botų ir prižiūrėtų.

“Mes kiekvienai lietuviu ko
lonijai pristatysime peticijos 
blanku. Te nė vienas nealsisa- C
ko nuo darbo. Ką mums reiš
kia nuovargis, kuomet už Lie
tuvos laisvę ir gyvastis paauko
ti yra saldu.

“Laiko nedaug. Parodykime 
pasauliui, kad mes esame orga
nizuoti, susiklausome ir žygius 
greitai atlikti mokame. Jis mo
kės tai įvertinti.

“Lai gyvuoja nepriklausoma 
ir laisva Lietuva.“

Ūkininkų Balsai.
Norintiems likti ūkininkais.

Kadangi daugelis norėtų pa
tirti kaip ir su kiek pinigų gali
ma pradėt ūkininkauti, lai čia 
sltengsiuosi paduot jų žiniai ke
letą informacijų.

Kaip pradėti ūkininkauti ki
tose valstijose, aš čia n ūkai t jo
siu. Tenkinsiuosi lik Wiscon- 
siuo valstija- — Wisconsino 
valstijoj nesunku pradėti ūki
ninkaut — net ir su mažais 
“kapitalais.” 'Tiesa, kulia tas 
metų atgal žemė čia buvo kur 
kas pigesnė. Bet ir dabar ji 
nėra, taip sakant, “neįkanda
ma.” Žemės čia yra padalin
tos daugiausia po kdluriasde-

Pačto dėžutė.

Gerb. Red.: — Gal paniškin-

nieriai vadinama spartakais

vardas vieno trakiečių vai 
gyvenusio dar keliasdešinils 
melų pirm Kristaus gimimo.

o,

■ir

<)-
is.

priklausoma valstybė ir didi Rusijos, rodo anaiptol ne silp-v išgarsinsime savo žygį Anieri- šimts akrų. Bet keluriasde-

šimls akrų yra permaža, jeigu 
nori gyvent gerai ir netingi, 
niauji. 'Lalai, kuris turi dides
nę šeimyną, patartina įsigyti 
aštuoniųdešimlų akrų ūkį 
kad ir neiškarto. Didesnių ti
kiu ir keliai geresni ir jų savi
ninkai turi daug dauginus nau
dos.

Suprantama, kurie neturi už 
trukumai “kapitalo,” o savo ti
kį norėtų kuogreičiausia išmo
kėti, tie tegul perkasi keturias- 
dešimls akrų. Neapsiriks. Dar
bštus ir sumanus žmogus gali 
tinkamai pragyventi turėda
mas keturiasdešimts akrų.

Turiu pasakyti, kad AViscon- 
sino valstija yra paskilbusi gė
rimui ūkių, ypač savo pievomis 
bei karvių auginimu. Kiek lak 
lai rodo, lai viena Wisconsino 
valstija duoda šieno liek,, kiek 
tris ar keturios kilos valstijos 
kartu sudėtos. Gyvulių augi
nime tas palįs. Apie pieninkys- 
lę tikrų žinių neturiu, bent tuo 
tarpu. Neabejoju tečiaus, kad 
ji yra toli prasisiekusi nuo 1916 
midų. Tais metais AViseonsino 
ivalstija davė 189,500,000 svaru 
sūrio ir 133, (19,000 svarų svie
sto. Tai geras liudijimas apie 
AVisconsino farmas.

Daliai* apie lai, kiek reikia to 
“kapitalo,“ kad jjradėjus uki- 
ninkauli. AAI'II, lai priklauso 
nuo to, kokį ūkį norėsite įsi
gyti. Mat, ūkių yra visokių: 
vieni prastai užlaikomi-apleis- 
ti, kiti — geri. Tatai sulig jų 
gerumu įvairuoja ir kainos. 
Bet dar pigiau galima pirkti vi
sai nenaudotą žemę. .Ji par
duodama labai pigiai ir labai 
prieinamomis išlygomis — ant 
išmokėjimo. Žemė gi taipjau 
gera, lik reikalauja pasidarba
vimo. Už trijų-keturių melų, 
jei ūkininkas bus sumanus ir 
darbštus, jo žemė duos tokios 
jau naudos, kaip kad gauna se
nieji ūkininkai-

Gerai išdirbtas ūkis, su vi
sais įrengimais (budinkais) ge 
ra pirkties tik tam, kuris turi 
užtenkamai “kapitalo,” ir lai 
— nemažiau 2,000 dolerių, 'lai 
kalbėdamas turiu omenyj lokį 
ūkį, kuris kainuoja nedaugiau 
kaip 5-6 tuksi, dolerių. Tuo 
tarpu perkant taip vadinamą 
neišdirbtą ūkį, galima pradėti 
su vienu ilukstaiičiu dolerių. 
Toks ūkis pradžioj kainuoja a- 
pie pusantro tuksiančio dolerių, 
bet kaip jau sakiau, už trijų ar

jį paėmė nelaisvėn, 
Romon ir parė g

(ns žudomaisiais ginklais, leis
davo su kils kilu mušties sker»- 
ties cirke, romėnų pramogai!). 
Spartakui pasisekė pabėgti iš

o-
vas ir per dvejus melus at
kakliai grūmėsi su Romos 1 a- 
riumene. r

vadas Spartakas užmuštas- 
Arokiečių kairiųjų socialistų v 
das Dr. Karolis Liebkncchl 
kurs nesenai krito reyoliucij 
dažnai po. savo rašiniais pusi-

a- 
is,

rašydavo to senovės vergų va
dovo vardu “Dr. Spartacus;” 
dėlto ir jo šalininkai vadinasi 
sparlakiuiais arba spartai; ic- 
v • •ciais.

Kazimieras Gugis
A D VO K A rr A S

Veda visokius reikalus, kaip kritninališkuo. > 
taip ir civiliškuose teisimuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Narnų Ofisas:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų 
Tel. Drover 1310

Jfliesto Ofisas: 
t?’’ H. Dcai born S t.

MIMSUnity Bld?
\»€j. Central 4411

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti nr parduoti, 
mainyti savo namų, lotų ar f aru 
Ar reikia insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėt: abstraktus?

Kreipkitcs prie
A. PETRATIS i

ar
4?

CENTRAL MANUFACTURIIG 
DISTRIGT BANK

1112 AV. 35th St. Tel. Drover 6110 
Chicago, 111.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po pietų • vakarais sere Jo
mis ir subatomis nuo 6 iki 8 va .

fDr.A.MontviiT
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison .t 
Suite 600—612 

Phone Haymarket 2561 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St. 
Phone Canal 4626

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedčhlicniais tik Madisou s 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.

| Dr. M T. STRIKOLIS į 
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgai
1757 W. 47 St. Chicago, Iii. g 

į Ofiso Tel. Boulevard 166
Rez Tol Secley 420

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtų, bondsua ir war 
savings šlampa nuperka už cash 
Ėmei and Co.. 740 W. Madisou st., 
kampas st., kampas Halsted si. 
Room 232, 2ras uugštas, virš Famous 
Clothing Store, atdaru vakarais iki 
X va). Nedėlionds nuo 10 iki 1.

JOSEPĘ C. W0L0N
UETUVIS ADVOKATAS 

29 8. La Saite St.
Telephone Central 6390 

y Vakarais 
l»lf W. 22ud Street

Telephone Central 6990 ____ ______________________ y

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

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

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

pasiūlytą kainą, už 
tai kad mes turime 

pratuštinti vietą, Mc: 
taipgi esame privers
ti prašalinti šią savai
tę dvi labai gražias, 
tikros skuros sekly

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

Šita yra netikėtas pasitaikymas, 
L’žeikie tuojaus. Pristatome veltui 
AVESTERN STORAGE HOUSli 

2810 AV Harrison St Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai, Nede- 

Jionmis nuo 10 iki 4

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

SI i) 8. Morgan St., kerte t J g 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS;

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

dėliomis nuo 9—2 popiet
Telephoue Yards 687

Minykų
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. G4 puslapiai, i...

Kaina 35c.

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St. - 

Chicago, III.
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Vargšui Vakaras “Blinda”, Svieto Lygintojas
Scenoje stato

KEISTUČIO PAŠELPIN1S KLIUBAS

Nedek, Kovo=March 30, 1919
M. Meldažio Svetainėje

2242 West 23rd Place
Scenoje stalo 4 veiksmų ir 1 paveikslo dramą “Blinda” Svieto Lygintojas 

(Žemaičių BazbaininkasHl
Svetaine atsidarys 4:30 vai. po piety. Lošimas prasidės 530 vai. vakare.

T
Po perstatymo linksmas balius iki v ii y bos nakties.

Draugai ir draugės Keistučio Pašelpinis Kliubi s rengia šį vakarą tikslu " ... . ..... . ■ ;uice
. ..7__ i Vargšo Painin-
nirprfis'. Iš savo pusės ga- 
eji Keistučio K Ii ubo Dra-

pastatyti paminklą mirusiam musų rašytoiuipramaturgui Br Vargšui-L: 
vičiui. Taigi visas vakaro pelnas eina prakilniam tikslui — j Vargšo Pa
klo statymo Fondą. Tikimės, kad visuomenė mus 
limo pasakyti tiek, kad veikalą vuidins-lųš geriauJi 
mos skyriaus lošėjai. Kviečia visus KEISTUČIO PAS. KLIUBAS.

Chicago ir Apielinke
siusdavę parduoti į Wisconsino 
miestelius.

M1KE0 RAKTAS VISKĄ 
SUGADINO.

šią žemyn ant garažo slogo ir

ter Szczepainzuch apsigyveno 
su jo pačia pn. 1360 \V. Huron 
gi. Mike užsispyrė sužinoti ar 
jo pati yra laiminga su kitu. 
Taigi jis pasidirbo raktą nuo jų 
kambarių ir bandė įeiti vidun, 
kada anų nebuvo namie. Bet, v
deja, namų šeimininke jį užti

OSTEOPATAS NUSUKUS 
SPRANDĄ BEGYDYDAMAS.

Florinu Millcr, 19 metų am
žiaus, gyvenanlįs pu. 2103 Par-

ni mo teisme pas teisėją Harry 
Fisher Parulienė papasakijo,

kričio ligoninėje.

LAXCARIN LAXCARIN

1801

X

Greita pagalba nuo užkietėjimo
■

oi
vartojant > LAXCARIN

g JIYRA PUIKI t

'riUO GALVOS SKAUDĖJIMO
PAMĖGDŽIOJIMAI TURI HUT ATMESTA

Parduodama vien tiktiCi
LAXCARIN PRODUCTS CO.

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

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

2JA
R

IN

1 __________________________________ ■
........ ■ 1 '■ 1 ...........—B.,— ........................................... ........................ ..

/

te savo akis |

Neužsitikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
apti ikoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiki jus akims tik daugiau blogo.

Ai turiu 15 metų patyrimą ir 
!tabu 1M* -i 1------ ’ — ’----- ’ ’ ’ ■’
ūmi 
teki
Jd 

Jing^

sakojimu buvi> taip: Ji nenorė-
nioliką mėnesių tam atgal besi
gydydamas pas osteopatą, nuo 
šalčio. Sako, kad osteopatas

LAXCARIN LAXCARIN
 ____ .. - .. ■- .

jam $225, kad jis atsitrauktų 
nuo jos; jos draugas Peter pri

paėmė pinigus ir nuėjo sau, ža-
RIŠA PIKTADARYBES 

KLAUSIMĄ.

$200 ir lū
l žvakar pirmame naujai at

mintos piktadarybės komisi- 
>s susirinkime, sušauktame

EDWIN H. WIEMAN
Socialistų (kandidatas į a įder
inantis 20-loj \vardoj. Rinki
mais balandžio 1 d., tos vvardos 
lietuviai darbininkai pasistengs, 
kad d. Ed\v. H. Wieman butų 
išiinktas aldermanų.

Toliau draugas stengėsi paro
dyt tuos Bergerio “griekus.” 
Jie esą tokie. Bergeris, reda
guodamas socialistišką laikraš
tį, Mihvaukec Leader, stovėjęs 
už dešiniojo socialistų sparno 
taktiką ir lt. Po to stačiai ap-

MM'

ištirt jūsų akis ir pririnkti 
akinius tikrai. Darbą at- 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reika- 
mes tai jums pasakysime.
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS
So. Ashland Avė., Chicage, 
Kampas 18-tos gatvės 

3-čibs lubos, virš Platt’o aptiekei 
Tėmykite i mano narašą 

Valandos nuo #-tos vai. ryto Iki 
8 lai. vakaro. Nedėlioję nuo i 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

jis ten vadinasi, pasiuntė į ka
lėjimu šešiems menesiams už

luo liksiu, kad suradus budus NAUJIENŲ DISTRIKTAS
sustabdymui besiplečiančios pi

Pamokinančios! prakalbos.”

alistų partijai nėra išlikimas

sli šposą... Tai jis Si. Louiso 
suvažiavime norėjęs suskaldyti

-------------- ' misijai šitie patarimai:
VAIKAS ŠOKO IR UŽSIMUŠĖ. Į 1 J’*™ Pataisymų prie išn.ė Dabar tasai Bergeris, girdi, pa-

Isaac Garber, 1-1 imlu am- . v ... 1 , ,. ., ,. .‘ v . ! dzin tu užpuolikų, kurie uzpuo-ziaus, 633 So. Paulina gt. uzsi- , * . .. . . . la su šautuvais.muse, berodvdamas savo drau-i ,, 1¥1.

Jis užsilipo ant užpakalinio prie 
augio tvorelės savo namuose ir 
žadėjo nušokti per vieną aug-

ko valkatystės įstatymas, ypa-

džiainą policijai areštuoti tuos,

kalbas” Malinausko svetainėj. 
Kali ėjo draugas Jukelis. Reikia 
pasakyti, kad tas draugas jau 
antru kartu šičia kalba. Pirmą 
sykį jam surengė “milžiniškas 
prakalbas“ VIII rajonas, o da-

ir lietuviai kairieji su tuo Gri
gaičiu. Pa v., pernai jis, drau
gas Jukelis, turėjęs tik koki pu
stuzinį savo pasekėjų, o Šimui 

visas VIII rajonas, išskyrus 
kelias kuopas, einąs su juo.

Kraujo ir Valgio I
Virškinimas

Blogas skilvis kėsina d ant 
viso organizmo suteikdamas 
jam nesmagų paniūrimą, vėmi 
mą, žiu nu užkimšimą, blogą 
skonį burnoje ir it.

Desėtkai tūkstančių lietuvių 
jau žino, kad dėlei pagadinto 
skilvio geriausias atitaisymo bu

3. Miesto teisėjai turi prieiti o užbaigė niekinimu “tų social- 
prie kokio nors susilaikymo ai 
škinime to valkatystė# (Įstaty
mo, kokis dabar yra.

1. Laikytis įstatymo, skaitau 
čio ginklų nešiojimą nusideji 
mu.

5.
1 mus

si. Girdi, Grigaitis likęs be ar
mijos, o dešinieji — jis jų vi-

Priversli kriminalius teis-

patriotų.
(draugo

PARTOLA
Gydytojas saldainių formoje- 

Iš daugelio padėkavonės lai- 
trumpiausią pa-

6. Patarti ūkines kolonijas 
prasikal tusiems.

7. Smarkiau varyti policines 
bylas miesto teismuose.

8. Patarti, kad naujasis mo
kyklų perdėlinis seklų netobu
lųjų vaikų klausimu.

šitose diskusijose' dalyvavo 
taipgi aid. Oscar Olsen.

agitacijų prieš senus, pasižymė
jusius socialistų veikėjus. 'Toks

su mumis

uzreiškia maždaug se-

šku čia vieną 
talpiname: Biuras seniams darbų surasti 

liks neuždarytas.

ik r.cio negali pasakyti, nes pats 
m turi reikiamo tam supratimo. 
Jei kuo jisai “pasižymėjo,” lai 
savo rųšies lošimu-besikraipy- 
niii ir atpasakojimu kelių pasa
kaičių, kurias jisai išsimokinęs 
iš laisvamanių “kunigo” Moc
kaus prakalbų. Tik luo skirtu
mu, kad Mockus apie šventraš
tį daug daugiau žino, negu (Irau 
gas Jukelis apie socializmą, ku
rio ‘ pagrasinu ui iv jjlsai išsi
mokino anas pasakaites. Vis 

dėlto “kairieji” nepasigailėjo 
paploti.

su partijų ir srovių ir girdžiu 
vyčių kalbėtojus, kurie niekina 
Grigaitį. Bet jus, socialistas, o 
Grigaitį šmeižiate ir niekinate 
kaipir anie... Jalai meldžiu pa

gaičio ir vyčio?
Draugas Jukelis tarytum ne- 

tenka lygsvaros ir pačiupinėjęs 
uosi ir smakrą, urnai išskečia c c

už Jūsų puikinusį būdą Partola. 
kuris mane išgydė. Aš paėmiau 
5 dėžes. Rekomenduoju visiems 
savo draugams. Prie šio pri
dedu 2 dol. ir dar meldžiu iš
siimti dvi dėži, Parlolos. Su

kuris rūpino darbų seniams ir 
tiems, kurie 
bus atdaras

negalėjo . 
ir tolinus.

ina tomo reikalo apšmeižė seną 
socialistų veikėją, d. Viclorą

vali, kurį vadina asilu. O 
tas asilas turi didelę galvą ir 
dvi dideli ausi. Ta dešinėj i asi-

pagadba,
1) Kovaliauskas. 
III.

inu tarnybų, paskelbė, kad yra 
parūpinti pinigai to biuro užlai
kymui ir kad jo nereikės užda
ryti.

PAIVIOLA yra geriausiu drau
gu vyrų, moterų ir vaikų. Kiek 
vienoje lietuvių šeimynoje tu
ri rastis Vartota. Partola reko-

n

prekiuojančiose

i ant 3 mėnesių.VELTUI
(73)

APTEKA/ PARTOSA
160 Second Avenue, 

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

__ ž__ _______

Garažinis banditas 
prisipažino.

šeidemano plauko socialistas, 
oportunistas, kapitalistų uode
ga ir dar kitoks. Vienam klau
sytojui, matoma, nepaliko tokie 
įtarinėjimai ir jis, po prakalbos, 
paklausė draugo Jukelio:

Dulko kalbėtojas išvadino-

Grigaitis... Tai toks skirtumas 
tarp vyčio ir Grigaičio.

Buvo ir daugiau klausimų ir, 
žinoma draugo Jukelio “atsaky
mų.” Jų lečiaus f neminėsiu. 
Pakaks to, ką jau suminėjau,

apvcirlinli tas “pamokinančias

prisipažino detektyvų biure, 
kad jis buvo nariu garažinių va
iriu buri/) po vadovyste šlubio,

mų Chicagoje ir apielinkėse. Jis

žiausiai 50 automobilių ir kad

pasiųsti jį ant dvidešimties me
lų į kalėjimą? Nejaugi ji? lik 
šitaip atsimoka toms savo uode
goms....

Draugas Jukelis jautėsi nes
magiai išgirdęs šitokį klausimą.

džių, kad atsakius į nemalonų 
jam klausimą. Tr surado! Po 
valandėlės draugas kalbėtojas

luii kažkas nikstelėjo — ne- 
besisekė atsakyti į duodamus 
klausimus bei kritiką. Pirmi
ninkas tai pastebėjo ir pažiūrė
jęs į laikrodį apreiškė, kad “jau 
vėlus laikas” ir jis nebeleisiąs 
duoti klausimi*.

vi

Skiirstanlies žmonės šneku-

algal. Jų būrys pirmiaus vei- j ndamas Rusuose, taipjau buvo 
kęs Wisconsine ir pavogtuosius 1 kankinamas kalėjimuose. Bet 
ten automobilius parduodavę dabar — matot, matot! Jis da- 
Chicagoje, o čia pavogtuosius bar eina kartu su buržuazija!...

eiti visur, lik ne ant pagrindų, 
sakyti tokių — “pamokinančių
prakalbų.

X. v ‘— iHapos Vergas.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 8902.

3514-16 W. 12th ST.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, 1LL.

ę
juis. Va!.: nuo 9 ryto 

ledčhiien. nuo 10 iki lt dieną.
649 8. Ashland av. kamp. 47 at 

Telephonc Yards 4317 
Boulevard 6487.

RI SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dyka!

Gy venimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga domi at
kreipiama i vai- 
9 ryto iki 9 vak.

01. A. OhMiiiai

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Akių, /tusų, Nosies, Gerkles ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

----  Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
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. I

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
(Prieš p actą). Chicago, III.

: 5032

a

lipiai
3102 L. ivlo^an si. Chicago

c

219 S. VALANDOS: Nuo 8 ik« 11 ryto 
ir iiuc 5 iki 8 vakare

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 0 Nedaliomis 1n ’VI

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviiiaus Permaina.
Panedčlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvia Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Rezidencija 10731 S. Michigan
Avė., Roseland, 111.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 842.

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

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

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

10 So. LaSalle Street
Telephonc Frauklln 4849 

Rezidencijos Tel. Garfioid 1647.

Vyriškų Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
po$30 iki $50, dabar parsiduoda 

$15 ir 25 dolerius.
Nauji, daryli gatavi 

$35 siutai ir overkotai, 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas 
muštų overkotų.

Visai mažai, vartoti

nuo $15 
nuo $7.50

iki 
iki

kailiu pa-
siutai ir o 

verkotai, vcrlčs 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 kasdieną, nedaliomis tr va 
karais.

S. GORDON 
1415 S Halsted Chicago, |U

FARMOS!

DR. M. HERZMAN ? Š R U5R 3 G S
Gera’ lietuviams žinomas per 16 me

tų kaine patyręs gydytojas, chirurgą- 
ir akušeris.

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

Ofisas ir i.abaratorija: 1025 W 18th 
St. netoii Fisk Si.

VALANDOS: Nuo 1C-

GYVENIMAS:
VALANbGS

J 2 piet’4- 
Cinai 3110 
i.jted Stree

PARSIDUODA lietuvių kolonijoj, 
Michigano valstijoj, tiesiog nuo pa
čių savininkų. Farmos gyvenamos 

ir negyvenamos. Platesnių žinių 
klauskite per laišką, Įdedant mar-

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

TAISAU NAMUS
Murinu cimcntuoju, pleisteriuoju 

ir viską taisau. Darbą atlieku spe- 
ciališkai ir pigiai. Kam toks žmo
gus reikalingas kreipkitės.

B. P. BAJUNIEC, 
30'14 S. Union Avė. Tel Drovcr 4429

SVEIKATA
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

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

Užsisakydami ir pinigus šių 
sdami rašykite šiuo adresu:

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

Skaitykite ir Platinkite
<4Kt A T T T T IT TNT A C? ’»

Telephonc Yards 5834.

D r. P.CL Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
įš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. rak- 
3325 So. Halsted St. Chicago.

»S3 S. Arfklajid Blv4. ChtcAga 
SlKl

DR. A. A. ROTH. 
1U8A8 GYDYTOJAS ir CHHiUROAli 

^peclalimtaa MoUrlMkų, Yyriik*.
Vaiką ir vhą r hr o rūką Ilgą 

OflaM: Mm 8. HabUi BU Chtcaųn 
ffSrhvMe Jltvvar ICC3

Vil.ANUOftl ryto} 1 vMi.Mtv
į--K II—U

Mnnr~iOiWiĮ—tn.rii,m bmj i
.1 »

Or. Leo Awotin I
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris p 
1920 So. Halsted SU Chicago. p* 
Kalba lietuviškai, latviškai ir įū 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va- J* 
kare. Tel. Canal 4367.

Akušerijos Ko-' 
ilgai praktika-13

Tel. Yarda 3654. AKUŠERKA ,

Jeiphijoj. 
g*i pati 
rlmdymo.
imt Ir 
>111 S

Baigų* 

r utį

Chicago.

ir Phila-j
Pasekmin- i 
uja Prie!! 

Duoda rodą ' 
Hgo«a mota- j 

merginom a.
So. Halsted Str. ?
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Pranešimai
Pastaba ataiunčiantiema draugijų 

pranešimus: — 
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt

PAJIEšKAU brolįu Stanislovo, 
Konstantino ir Justino, Kauno guli., 
Telšių pav., Mosiedų valsčiaus, Pa- 
rstitų parapijos, Kruopių sodžiaus. 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
malonėkite pranešti už ką bus at
lyginta. Adresas:

Tony Bueis.
Rox 51, Glen XVhile, XV. Va

REIKIA DARBININKį

REIKALINGAS darbininkus, ne- 
ženolas. prie balninių arklių. Mo
kestis $90 Į mėnesį ir ruimas. Dar
bas ant visados.
112!) Emerald avė., Chicago 

Pilone Yurds 1076.

NAMAI-žEMė NAMAI-žEMi DRAUGIJOS

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

PA.IIEAKAH dėdės, savo Molinos 
ir tikro brolio Antano .šalčiaus. Su
valkų gub. Marijampolės pavieto, 
Vugštosios Panemunės parapijos. 
Kaimo Dubray, 5 melai atgal gir- 
lėjau buk gyvena Chiengoje. Jie 
talįs arba kas žinote malonėkite 
►ranešli šiuo adresu:

.1. Z. Paliubinskas, 
P O Box 282, Minersvillc, Pa.

REIKALINGAS džhinilorimis pa- 
gelbininkas, kuris apsiimtu dirbti 
ir porterio darbą, su mokesčiu susi
taikysime. Atsišaiikikte Į l’r. Lokis, 
3558 Douglas blvd. Paimkite 12

iš ten paeiti 3 blokus į pidus

PAMATYK SEKANČIUS NAMUS 
PIRM PIRKIMO KITO 

Nes tie yra musų ilidžiausi barbe
nai. Sękanll namai randasi ant E- 
mernld, Union ir Loue gatvių

PARSIDUODA 2 augštu murinis 
namas su beismentii. 2 pagyvenimų 
po 6 ir 7 kambarius su maudynė
mis, (’leklrą. su visais puikiais j- 
taisymais. .šita namą galima nupir 
kli pigiai nes savininkas turi apleis
ti miestą. Pamatyk ir duok savo 
pasiiih jimą.

PARSIDUODA 2 augštu murinis 
namas su beisinenhi 2 pagyvenimu 
po 6 kambarius, su maudynėmis ir 
kitais naujais įtaisymais. Kaina lik

PARDAVIMUI 40 akrų farma. 
Kaina $1,100. $500 reikia įmokėti, 
kitus aid išmokesėlo.

JONAS STOČIŲ’S 
Goodman, VVisconsin.

Jaun. Liet, Am. Tautiško Kliubo 
valdyba 1919 metams:
S. S. Meškauskas, Pirm.,

3752 So. XVallaee s .
K. Kunca, Viee-pirm.,

3126 So. Lowe avi.
K. .L Pelroks, Nut. Rašt.

3122 So. Lo\ve avi.
Gustailis, fin. rašt.

2856 XV. 38 P
Žilvitis, ižo.

telefonu, Čanal 1506, pranešti
— Redakcija

I.MPS 9 kuopos Choro repeticija 
jvyks šiandien, kovo 26. Mark XX’hite 
svel. Halsted ir 29 gal, Visos choris-

PAJIEŠKAU Prano Kniukštos, 
Kauno gub., Telšių pav., Kulių par. 
šimulių sodos, girdėjau Imk gyvenąs 
Kensingtone arba Chlcagoie. Jis pats 
'ai atsišaukia arba kas žinote pra
neškite man jo adreso.

LEONAS METRIKUS.
1737 Carey SI., Indiana llarbor, Ind.

SI., 6 kambarių, maudynė, 
šviesa. Kaina $2,600. Peikia 
liktai $(‘410 ctish.

841 W. 33 s

Cicero. — I MpS. 13 kp rengia 
svarbias prelekcijas kovo 28 <1.. .1 
(irigalaičio svel, 1837 XV I llh St, 
Pradžia 7:30 vai vakare. Prelegentu 
bus Dr. A Montvidas, Projekcija h”* 
specialiai tik moterims ir mergi
noms . Moteris ir merginos atsilau
ks kil kuoskaillingiausia. Komitetą?

Palieškau savo brolio Antano Bo- 
reviciaus, Kauno guli.. Raseinių p.. 
Bulugų parap., Varlaukelių sodos. 
sept\ni melai atgal gyveno Granl 
\Vorks. Kas žinote arba 
malonėkite nranešti šiuo

Teklė Bogusz, 
\rgo, III., P. O.

jis pats 
antrašu:

B<>\ 226.

LDLI) Pirmo Apskričio kuopų 
sekretoriai, malonėsite priduoti sa

vo adresus Apskričio sekretoriui 
kaip galima greičiau. Yra svarbiu 
reikalu — kelios balsavimo blankos. 
Pirmojo Apskričio konstitucijos pri 
ėmimas ir lt. Kuopų sekretoriai te 
sikrripia sekamu adresu:

v .1. Gflsiunas, .

Pajieškau savo brolio, Jono Ga- 
neliuno, paeina iš Kauno g., Šiaulių 
>av., Kegrų kaimo. Pirmiims g\ vė
lo Chicagoj, o dabar girdėjau kad 
tyvena Detroit, Mich. Jis pats ai' 
kas kitas malones pranešti šiuo ad
resu:

A. Galminns, 
735!) Kenwood Avė;, Chicago, UI.

Chicagos I.ivt

Chicago

kovo 27 d., A. Bačkiu svet., 320Į 
Auburn Avė. Visi choristai prašom’ 
su.irinkli kaip 7:30 vai vakare.

Valdyba.

PAJIEŠKAU Jonienės Bavmond 
vardo nežinau, 4 melai algai persi 
skyrė su vvru. Jei Imi kokį rcika 
tą atsišaukite šiuo adresu:

K RAYMOND
1051 Max\v<’ll St Chicago UI.

JIEšKO KAMBARIU

IaMPS. 9 kp. extra i usirinkimes
I verge, kovo 27 d.. 7:30 vai vaka-

tymo dalyku bus moterų suvažiavi
mo protokolas. Visos narės malonė
site atsilankyti. Kuopos Valdyba

Bridgeoorto apielinkėje, su valgiu, 
įsišaukite po numeriu

V. Vai tekus.
'358 So. Ilalsted st., Chicago, III.

Pr:gh‘on Purk. — Brighton Purk 
visuotinas Draugijų namo stat> mo 
reikalu susirinkimas įvvks ketver-

7:30 vai vakare. Visi draugijų •’ete- 
gata« malonėkite dal> vilti Maine u 
sirinkime. Sekr. J. Gustaitis

ATIDUODAMA rendon kąmbnris 
■ienam arba dviem t ukinam su val
du arba be valgio. Kas mvli gyven 
i ant tyro oro atsilankykite šiuo 

adresu 
1312 So. 481h Cl.. Cicero. III.

ĮIEŠKO DARBO

JI AT.
kc» V|.rrt(.

Kliuhas rengi* prakalba* 
kovo 27 d. Mildos vet.

Gm'is ir drg. T. L Dundulis. Pradži 
7:30 vai. 
gramas.

vakario. Bus Įvairus 
Kviečia Komitetas

PAJIEŠKAU darbo kaino barbe
ns vakarais arba dienomis. Esu at- 
akantis lame darbe. Kam vra 

kalingas, maloniiP* atsišaukti
F. B.,

)0l XV. I lth PI., Chicago, III.

LDLI) 
seredoje.

laiku.

86 kp. susirinkimas ivvks 
kovo 26 dieną, 7:30 vai

J uosy bes svet., 1822 \Va 
re. Nariai malonėkit'* Imti

Sekr. J. Gaiviais.

ATSAKANTIS BEčERIS ir kilba- 
si) dirbėjas įieško darbo. Kam y ra 
reikalingas, prašom atsišaukti.

1136 So. I8th Cl. Cicero, III.

tįsi r i n k i m a- REIKIA DARBININKU

kirtu laiku, 
lų.

s vėl.. 1822 \Vaban 
narės ateikite pas-

BEIKAI.INGA šeimyninkė prie 
mažos šcim\nos. Mergina arba na-

Valdyba.

LSS. 22-ros kp. nepaprastas rusi- 
rinkimas įvyks seredoi. kovo 26 d 
X vai. vakare, M. Meldažio svel., 2242 
XV. 2‘h'd PI. Bus įgalioti balsu sau- 
gotoiai rinkimais balandžio 1 die
na. Po to bus diskusijų dėl kairioji) 
ir dešiniųjų pažvalgų. Draugai kvie
čiami atsilankyti skaitlingai, labiau 
šiai seni nariai ir piliečiai.

— Organizatorius.

mokestis Atsišaukite greitai į 
ORĖMIS CHEMICAL

LABORATORY
1718 So. Ilalsted St., (’.hirago III.

LMPS. 9 kunna rengia prakalbas 
is seredoje. 26 diena kovo 8 va'-m

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas v\ rų. ku

rie yrą apsipažinę su žmonėmis ir 
’mi 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.

So Ilalsted str. Kalbės J. Jukelis.
Dainuos Ateities žiedo vaikų cho

ras vadovaujant p-lei 
Iri. Bus ir daugiau 

LMPS. 9
patnarginimŲ 
kuopa.

REIKIA dvieju patyrusių 
jų merginų prie mastavų 
Gera mokestis ir pastovus 
Reikalingas naHudi jimas.

BAGI! DEPARTMENT STORE.
3611 So. Ilalsted St., Chicago

ta voru, 
darbas.

Kensington. 
\Vardo Soc. 
ge. kovo 27 <1 
tainėj, 205 E. 
hiekas ir V.

Prakalbos 9-fo 
Partijos ivvks ketver- 
. 1919, J. Stančiko sve- 
115 .si. Kalbės P. Du- 
Johnsonas, dabarlinis

aldermonas. Pradžia lygiai 7:30 v. 
vak. Ateikite pasiklausyti tu garsių 
kalbėtojų. —Komitetas.

I'i H\AI NGA finiše) H' ir gotikų 
siuvėjų.

įlen Avė., arti prie Madison 
St. ant antrų lubų.

Paskendusio Varpo repeticija bus 
serrdoj, kovo 26, Aušros svetainėj. 

.‘>001 S. Dlstrd st. Lošėjai prašomi 
susirinkt lygiai kaip 8 vai. vakare.

REIKALINGAS vyras, kuris mėg 
sta ūkės darbą GERA mokestis, pą 
stovus darbas.

S. A. Skirmont, 
Meat Market, Batavia, III

Jaunų Lietuvių Tautiško Kliubo 
mišraus choro repeticija įvyks se- 
redoj, kovo 26, Mildos svet. (ant 
antru lobu). Pradžia 7:30 v. vaka
re. Visi dainininkai ir dainininkės 
kviečiami atsilankyti ir nauju atsi
vesti. —Valdyba.

REIKALINGA moteris už gaspa- 
dinę prie vieno kataliku kunigo, 50 
mylių nuo Chicagos, gali būt našlė, 
be vaiki), turi būt katalikė. Atsišau
kite į 3211) So. Union avė., ketver
ge, kovo 27 dieną.

Bev. Malbeney, 
Davis bažnyčia, Chicagost.

REIKALAUJU kriaučių prie kos- 
tiMnieriško vyriško ir moteriško da
rbo.

Kast Chicago. Ind. — Šiuo prane
šu visiems LSS. 201 kp. nariams, 
kad nepamirštumėte ateiti j susirin
kimą, kuris Įvyks kovo 26 d. Jame 
dalyvaus gabus kalbėtojas iš India-

Darbas pastovus, gera mokes- 
Atsišaukite greitai.

S. A. ALEKNŲ.
911 XV. 33rd st. 'I’el. Drover 6836

A. Kazlauskas

REIKALINGA vedusi pora gyve
nti. Duosiu kambarį 
jimą mano gyvenimo, 
tik tris šeimynoje. 
3112 So. Ilalsted st.,

už prižiurę

Chicago, III.

ASMENŲ .HEAKO.ITMAI
PAJIEŠKAU savo vvro Povilo 

Masilionio. Paeina iš Knuno gub. 
Vilkmergės pav., Viešintų parnn., 

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

gu. Jis yra iuodhruvis, 5 pėdų ir 5 
coliu augščio, 25 metu, moka bar- 
berin darba. Kas patčmysite pra
neškite busiu dėkinga. Jis pats tai 
atsišaukia kuogreičiausiai. Paskiau 
bus vėlu, neims pasiteisinimo.

MARIJONA MASILIONIENft 
2907 Emerald Avė., Chicago,

REIKIA prie stalų patarnautojų 
merginų, 8 valandos darbo į dieną

Block’s Restaurant, 
1356 So. Halsted st., Chicago, UI

REIKIA kriaučių kantu ir sijo
nu siuvėjų. Pastovus darbas, gera 
užmokestis, trumpos valandos.

\V. PACK,
1256 W. Harrison st., Chicago, III

REIKALINGAS žmogus prie pa 
i tarnavimo pirtyje. Atsišaukite gre 

i ta i
UI. 1115-17 So. Paulina st., Chicagi

BFIKALAUJU Agentų Chisago ir 
po kilus miestus. Naujas išmistas, 
kiekvii'na ypala gali Imli užinlere- 
siiota. proga Icngvdi padai s Ii $50 
dolt'iių iki $100 j savaitę ir Imli 
pačiam savo bosu. Yuatiškas atsi
lankymas arba per laišką jums su 
teiks džiaugsmą, kur tuojaus gali 
likti savo biznio be semto Įnešimo 
pinigą, ir pradėti veikli tuojaus. Vi
si savo laiką, arba liuosu laiku ga
lim:! tą nuveikti. Išmokinama dy
kai, kurie* nesupras. Adresuoki!: 

National InvefdnienI Co.,
Romu 1328

221) So. Stale st., Chicngo. Ifl.

Rl IKIA patyrusio lietuviško par 
davėjo pastovi viela, gera užmo 
keslis. Boom 1205

123 W. .Mądison SI, 
’l'rl. Randolnh 1316

Democraey Pluitoplay Co

REIKALINGA moterį'; arba mer 
gina dėl soi tavlmo plunksnų. Gera 
mokestis, pastovus darbas alsi 
šaukit .greitai:

BEI KALINGAS patyręs Barzda 
skulvs nuo $20.00 iki $30.00 ant 
nedėlios Trumuos valandos Prade 
Ii Balandžio t dieną Alsišaukilci J. 
Zymančius 722 XV 31 str Chicago, III

BEI KALINGAS anlrarankis duon- 
i is. Atsišaukite luoiaus:

8th St. XVaukcgan, 1)1.162 z

REIKIA MOTI'Bu prie ‘varkvmo 
ariu skuduru. Pastovus darbas

visą apskrita n)rlą. 812 'savaitę.
OI.SON RUG CO.,

1708 XX’. Monroc St., Chicago.

VEIKI V ant u.k‘"s darb’ionkn. 
i>’c l<io uališi)V'»f>pi (p fciiv")”. ' “č 
k"' »u paueiluninko. 10 iki ”0 • i 
vfdand), janitoriu. medžio darbi- 

n:nkų visokios rūšies, )e!bcrio '5c

ovėjų. įvairiu darb'ionkn i 
is ir r,,storaiuis, Vaikų I I

sene niu • šanos ii* ofiso
\r* ‘.ci)ii» žmoniu orio ,nn'!-

mev"i- 
o Aar-

>!eru nrie Irtmum darbo v,,’.,ov 
Dicnomi*-. Nani” va'' toju -2,75 i
$3.10 » diena Skalbėju,

SOUTH PABK i’Mi»LOYMENT

2-ras mieštas.

< Kalbama lenkiškai).

PARDAVIMUI
PERKU visokius inslrumen’us 

naujus ir senus, kali ir nągądintus: 
piumis, vargonus., gramafonus, kon- 
cevlĮiiąs. armonikas, triuhas, bnra- 
hąnus. cimbolus, skripkas besedlas. 
kas įmitę prisiųskile laišką aš at-

ižiuosiu ir nupirksiu.
ADELE' LUKAM
Dearborn SI., (’hieago.i

PARDUODU greitai groserm; 
Biznis išdirbtas per 5 metus. Prie 
žastis pardavimo savininko nesvei

M
Chicavo.

PABDAVIMl'l grosernė ir bučer- 
ne arti Cran’o Kompanijos dirbtu
vių. Gera biznio virta. Namas par
duodama taipgi 
3815 So. Chicago.

STOCK’AI—ŠĖROS
PARSIDUODA 300 šorų Buek 

Bun Oil and Refining Co. gerai vi
siems žinoma kompanija, moka ge
rą nuošimti už investytus pinigus

bai pinigu. Dėlto kaina šėrų 
$1.25 už už šėrą. Norintįs pirkti 
sišaukite:

Mrs, A. K. KUNGIS, 
3305 So Ilalsted SI., Chicago,

AUTOMOBILIAI

po

III

PARSIDUODA 'Brokas tono 
‘šFord” 8 mėn buvo vartotas

PARSIDUODA Seifas, Barai ir 
Skėlos dvejos ką pačios surokuo- 
ja----- . Parsiduoda už pi'ieinamą kai
ną.

3808 So Uunion Avenue 
t-mos lubos iš užpakalio.

RAKANDAI
EXTRA BARBENĄS.

$200 (hibultų springs)) Phonogra- 
fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dei
mantine adata. Taipgi vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas, mie 
pamojo gambario setas, davenpoit. 

j aksomo divonai, rankomis piešti pa 
, veikslai ir lt. parduosiu už bite tei

singą pasiūlymą. Nepraleiskite šių 
barcenu. *

j Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė. į

NAMAI ŽEME
PARSIDUODA stuba ir lotas ant 

2 pagyvenmių. Savininkas gyvena 
ant antrų lubų. Parduodu už $3,500. 
Kreipkitės šiuo adresu Peter luicios

4175.

PARSIDUODA 5 pagyvenimų po 
I kambarius, akmenio frontu mūri
nis namus. Visuomet vertas $7,000, 
parsiduoda lik už $1,500. Labai ge
ras oiikinvs,
' PARSIDUODA 2 augšlų mūrinis 
namas su augštu beismcnlu. 2 pa
gyvenimai po 5 kambarius. Kaina 
lik $3,500. įmokėti $500, likusius 
kaip remta

PARSIDUODA 6 kambarių mūri
nis namas ir <lu lotai. Namas ge
ram stovyje, su maudynėmis ir bi- 
sais kilis įtaisymais viduryje. Ran-

PARSIDUODA 2 augštu 
namas su augštu beismcnlu 
venimų, < o I kambarius, 
nešu $Š5.()0 i injiiesį. Kaina 
700, įmokei i $300.00, tikusius kaip 
renda,

PARSIDUODA 3 augšlų murinis 
namas 3 pagyvenimų po 7 kamba
rius ii* murinis garages su elektros 
šviesa ir šlyniu šildomas, Namas 
labai puikiai įtaisytas, ąžuolo me
džio, ii* kili visi nauji įtaisymai. 
Namas Vertas $11,000( parsiduoda 
už $7,500, Labai geras bargesas

Del anrtašu ii' platesnių paaiški
nimu kreipkitės mis:

MK IIAEL J KIRAS 
3331 So Ilalsted St. 'tel Yards 6891

UKES

mūrinis 
■I pagy- 
Bendos

Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir
kau ūkę Wisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitu lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
liks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor, Lincoln ir Langdale pa
vietuose, Wisconsin. ši yra TIK- 
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir lt. Rašy
kite man dėl plalesniu žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite Į mane bite kokią die
na po šešių vai. vak.

Antcn Paulick,
807 Lincoln Avė., Boekford. Iii

F A R M A
80 akrų žemės Michigane. 50 ak

ru dirbamos 30 ganyklos. 10 akrų 
dobilų 5 a. rugiu. Žemė aptverta tvo 
rainis. 1 grinčia. Tvartas-daržinė, 
ir (langiaus mažesnių budinki). Di
delis «odnas, arti

$2,500. Įmokei $290.
Uiutcd Land and Inves'ment Co 

., Chicago, III.

Pardavimui gera farma 70 akrų arba 
galima mainyti i narna. Yra kas rei
kalinga prie gyvenimo. Visokios ma 
šiuos ii' nauja kuliama mašina. La
bai graži viela prieinanti prie kelio, 
arti prie miesto — 2 mylios. Galite 
atvažiuoti vakarais nuo 6 iki 10 vai.

P. RIŠKUS, 
irald Avė., t-mos lubos

PARDAVIMUI 3 kambarių medi
nis namas ant 112-tos, netoli nuo 
Sv. Kazimiero Kapinių, kampinis lo 
tas su troba netoli nuo lll-tos Strit- 
kariu. Labai gerą vieta dėl vasaros. 
Visada yra parendavola. -6,91) ren- 
dos Į mėnesi. Kas pirmiau atsišauks 
tas labai pigiai nupirks. Savininko 
antrašas:

CIIAS.POCIUS
>1)5 So. Ilalsted Si., Ctucago, III.

Pardavimui 4225, 4227 ir 4228 So.
Ariesiaii Avenue, naujas. 4 ii* 4 

kiimbtiriu fialai. $3,000 apie -250 
ra: h likusius kaip remiu.

McDONNELL
2630 XV. 38(11 St.. Chicago

PARDAVIMUI prie 4!)-lo< ir 
Princctop .Avenue. Cash arba len
gvais iišmokėjimais. du šešių kain- 

flatai. Ramios $57.00 į mė 
Visi įtaisymai ii' texai išmo- 
Turi parduoti tuojaus. 2 lo

tai kaina $3,400 Apžiūrėkite. $3,100 
Pamatvkit

McDONNELL 
2(530 XV 38th St Chicogo

Atdara Nedėliomis

barių 
ne-j, 
kėli.

ANT pardavimo 6 ruimų mūrinis 
namas ir lotas garu šildomas, 
dasi didelė pašiūrė 
bai pigiai.
3626 \Vallaee Street

Bu 
Parsiluoda ta 

Atsišaukite greitai 
Ceihago

namas ir du toPARDAVIMUI 
tu, labai pigiai. Turiu parduoti i 
dvi savaiti laiko, 
antrašu:

Atsišaukite šiuo

P.B.
111!) So. Maplevvood Avė. 2ros lubos

PARSIDUODA 12 lotų 50X150 ir 
medinis namas 7 ruimų. Lotai ran
dasi Biestville, III, galima laikyti 
kai'vę, arklį, vištų i)' kitų gyvulių 
Del platesnių žinių kreipkitės:

J PALIONIS, 
3253 So Halsted St, Chicago

— ........ . ........ .. ...........................
BARGENAS. Medinis 2 fhdų U- 

nion Avė. arti 31-mos gatvės. Kaina 
tiktai $2.200.

BARGENAS. Plytų namelis 3125 
\Vallaee 
elektros 
įmokėti

Plytų 2 Halų 3238 Parnell Avė., 
5X6 kambariai, maudynė, loilclas ir 
gesas. Kaina tiktai $3,400. Dalį rasi).

Tusčhis lotas 3326 Emerald Avė. 
Mainysiu. Pumai\ kili*.

603 XVesl 31 si Si., Chicago.

CICERO LIET. VYRŲ IR MOTERŲ 
APSVILTOS DR-.IOS NAUJOJI 

VALDYBA
Agota Kaminskienė, pirm..

1436 So. 4811) CL, Cicero, II .
Juozapas Takazauskas, Vice-prez., 

(jcero, II . 
rašt., 

Cicero, II .

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraklorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu bla
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blokinius darbus.

Dailius užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaranliją. Kam Inkis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOF1NG CO.

and Sheet Metai VVorks 
2106 \V, 241h SI Tel Ganai 4802

PARSIDUODA 2 augščių mūrinis 
namas, apačioj storas su pagyveni
mu, ant viršaus po 5 ruimus fialas. 
Remtos neša $33.00 i mėnesį kaina 
19 sirnlų. Namas randasi netoli Sv 
Jurgio bažnyčios, tas namas turi 
būt parduotas j trumpą laiką. At
sišaukite pas:

C SUROMSKI, 
3316 So Ilalsted SI.,

MOKYKLOS

Chicago

DIENINE IR VAKARINE

čia Rdl le.igviJ ir greiti! išmokti Anglą ir 
Lietuvių kaib is, aritmeCkų, S. V., A.įvilios, 
Lietuvos ir ab lnq istuntas. ^eografijti, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir įlieti 
School'ių skyrius Lietuviai mokytojai. Su naudo- , 
kitę liuosn laiką pasimokinlmui, neiigailėsite.

American College Preparatury School 1
' 3103 SO. HALSTED "T., CHICAGO, 1LL. i

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 XV. Ma
dison, 1850 M. VVells et.

137 Mokyklos .>uv. Valstijose. 
Siuvimas, Pctrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
la išmokinti jus pasiūti suknes už 

| $10. Phone Seelev 1613 
| SARA PATEK, Pirmininkė

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKI.'
Mokinama: angliškos ir lietuviškom 

kalbų, aritmetikos. knygvvdysies 
stenografijos, typevvriting. pirklyho

nos įsiorijoh, geografijos, politiško 
ekonomijos, pilietvstės. 
tfis.

dailiarašv

Mokinimo valandos: 
iki 5 po pietų; vak. nuo 
3106 S<» HnMed St

nuo a rvi 
1 ’ui iki 9:9 
Chicago ID

F1A5TEU 5Y5TEH
Mokykis Kirpimo ir Designinjr 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdalų
Musų sistema ir ypatiškas mokini 

mas padarys jus žinovu i trumpi 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-designiug ir siuvime 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš 

, ką patyrimą kuomet jus mokysitės
Elektra varomos mašinos musv 

I siuvimo skyriuose.
I Jus esate užkviečiami aplankyti b 
pamatyti musų mokyklą bile laiku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ

, kai pigią kainą.
Petrenos daromos pagal Jūsų mie 

rą — bile stailės arba dydžio, iš bi 
h* madų knvgos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F, Kasnicka, Perdėtinis
118 N. La Šalie gat., prieš City Hal

1 Atsišauki) nnt 4-to migšin

ĮVAIRUS SKELBIMAI
LABAI gerai taisau niuzikališkus 

instrumentus: vargonus, tuniju pi
jantis. armonikas ir gramofonus, 
nerklijuoju ir muzikas. Kas reika
laujate atsišaukite į mane šiuo ad
resu : ♦

Dominikas Jcsinskis,
811 \V. 1 ttli St., 3-čios lubos, kam
barys 4. Nuo 6 vai. vakare.

DRAUGIJOS IR ORGA 
NIZACIJOS

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba. 
Laikinasai Komitetas:

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

K. JURGELIONIS, Vice-Prez.,
3133 Emerald Avė., Chicago,

A. LALIS, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago,

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

K-to Nariai:
ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chicago, III 
JULIA ŽEMAITft.

2919 W. Division St.. Chicago, U.

ro.

m.
m

J.

Rytmetinės žvaigždės Pašalpos ir 
pasilinksminimo Kliubo valdyba:

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

'I'. Sabiecki, pirm, pagelbininkas, 
2012 Homer str. 

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

J. Rasimas, iždininkas,
1845 N. Hoyne Avcntie

J. Kitehas, finansų raštininkas, 
3646 Ilamilton Avenue. 

Susirinkimai) atsibuna pirmą ket- 
važiuoli. Atsišaukite laišku j1 vergą kiekvieno mėnesio, Liuosy- 

bės svetainėje 1822 Wabansia Avė.

PARSIDUODA 2 akrų geriausios 
žemės arti Chicagos, tiktai 10c kaš
tuoja atvažiuoti Į vidurmiestį. Gali
ma mieste dirbti ir tenai gyventi. Že 1 
mė ariama— juodžemis ir molis. 
Galima auginti visokias daržoves. ’ 
Aplinkui visur apgyventa, prie nat 
bulvaro ant kampo ir arti kitas 
miestukas 25 minutės piekštiem nu
eiti. ir lame miestuke yra daug fa
brikų, gali tenai dirbti arba į Chi- j 
ragą :
Naujienų ofisą, pažymėdami No 4 
1739 So. Ilalsted St Chicago kaip 7:30 valanda vakare

1 101 So. 18 Cl..
S. A. Vasiliauskas, Prot 

1302 So. 50tli avė.,
V. Sliileika, Ein. seki’.,

1 10!) So. 49 avė., 
M. Bartkienė, Ižd.,

1500 So. 48 Cl.,

1331 So. 48 avė. 
čkienė, 1225 
J. Mnrazas, 
ro, III.
T. Bartkus,

Cicero, 11

Cicero, II 
Stanislovaili

So. 50 avė., Cicero, Iii.
1530 So. 49 avė., Cicc

maršalka,
1500 So. 48 Ct.. Cicero, II 

C. Tuskienis, Org. Užžiur.,
1225 So. 50 avė., Cicero, II

DRAUGYSTES PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1919 melams 
Ed. Čepulis, pirm. 

•1028 So Arlesia 
M. Laudanskis, pirm, pageli) 

1439 So 501 h Avė, 
Žilinskas, nut. raštlg.

Cicero

Frank Micklin, turtų rašt.
1906 So. Union Avė 

Chs. Maskin, kasierius
668 W. 181h St, 

Ant. Selemonavičius, ligonių apiek, 
1823 So. Peoria S 

Susirinkimai atsibuna kas antr: 
nedėldieni kiekvieno mėnesio, Imu 
vai po pietų, Jut Malinausko svela 
nėję, 1843 So. Ilalsted St

CHICAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomasis Komitetas
A. Petratis, pirmininkas

3313 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N. XVinehesler Avs.
Degutis, sekretorius

2228 Coblenz 
Komiteto nariai: 

Jakavičia, 927 W. 33rd PI. 
Gustaitis, 2856 W. 3811) PI. 
Vilis. 2538 Frankfort St. 
Briedis,

T. I). M. LIETUVOS BROLIŲ 
IR SESERU 

Kensington, III.

Susirinkimai 
mėnesio pirmą penktadienį 
Shedvillo svetainėje. 311 E.

atsibuna kiekvieno 
. b'rai k 
Kensing

Valdyba:
D. Shalkus. nrez.

Jonas XVilkas, vice-orez

W. Markauskas, iždininkas,
355 E. Kensington 

F. Grigula. prot. rašt.
Kilt!) So. XVcntworlh 

\V. Dargis, turtu rašt.
10520 So. Štai

e.

1181h SI.

atsilanko ti 
ųi susirikimų. įstojimas pagal amž 

ir konstitucijų.

S. L. A. 55 Kp. XV. PULLMAN, ILL. 
Valdyba 1919 m. ir jų adresai 

Kažy.s Mačiulskis, pirm.
, v 11927 Union Avė.

Kazys Kaličius, pirm, pagelbininkas, 
835 XV. 122nd fit. 

Ona Mačiulskienė. nut. rašt.
11927 Union A 

Andrius Statkus, turtų rašt.
120 Union A 

Jonas Gruzdis, iždininkas,
722 XV. 1201 h

Stasys Boreika, duoklerįinkis 
11826 Lowe A 

Jonas Riepšas, kvotėjas.
3310 So. Halsted St., Cliic: 

Vincas Kaličius, organizatorius, 
835 XV. J22nd 

Petras Laukis, durininkas.

/e.

go

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

LIETUVIŲ KRIAUČIŲ KLIUBO 
S P VIRŠININKŲ ANTRAŠAI 

K. Rugis, pirmininkas, 
1714 Wahansla 

J. Dauginis, viee-pirniTninkas, 
1601 North Avė.

Jankauskas, nutarimų rašt., 
1965 F.vergreen 

Briedis, turtų raštininkas, 
^19 Marshfield 
iždininkas. 

1719 Eilėn

A ze.

K.

v.
J. Antanavičia,

Susirinkimai 
vieno mėnesio 
Wabansia avė.

a ze.

avė.

st.
atsibuna pirmą kie 
seredą, vakare, 1822

k-

DRAUGYSTE DIDŽIOJO LIETUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL. 
Shatkus, pirmininkas, 

344 E. 116 S 
Pašakarnis, pirm, pagelbininkas 

324 E. 116 St. 
Baltremas, protokolų raštininkas, 

311 Kensington in 
Norbutas, finansų raštininkas, 

27 E. 102 Place. 
Shedvillas, kasierius, 

341 Kensington Ax 
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėlnyčią kiekvieno mėne
sio F. Shedviljo svetainėj, 341 Ke 
sington avė.

D.

K.

K.

A.

F.

r.

e.

e.

i-

T.TAUTIŠKOS DRAUGYSTES LIETI 
XT)S RROI TU ir SESERŲ VALDYF 
Juozapas šimKiis. pirmininkas.

10707 AVabnsh axe.
Stanislovas Shimkns. vice-nirminin.,

10707 XVabash A\
F. Grigula, prot. raštininkas, 

10143 XXrentworth,jhv 
X7ladislovas Markauskis, kasierius.

355 K(*nsinglon av< 
Ant. Bertašius, pinig. raštininkas, 

349 E. 115 St. Kensington, I

Draugystė savo mėnesinius susi
rinkimus laiko kas pirmą pėlnyčią 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare. 
F. Shedwillo svetainėje. 341 Kensin- 
glon avė.. Kensington, III. — Norin-g 
tiems įstoti į Dr-slę už nmnažinląl 
mokestį paliko lik 1 kovo ir 5 ba-l 
landžio, o paskui įstojimas Ims pa l 
gal konslitnciin —Juozapa* Urhuti« 
DR>TĖS MEILftS LIET. AMERIKOJ 
... VALDYBA (CICERO. ILL.): 
Frank Sadauskis, pirmininkas, 

1522 — 491lh Avė.. Cicero, III. 
Kazimieras Bladikas, vice-prez.. 
Antanas Morffevich. prot. rašlinink., 

1923 S. Union Avė., Cicero, III.
Izidorius XVedeekis. fin. rašt., 

555 XV. 1 llh Si.
Juozapas švedas, kasierius. 
Petras Balnius, cenlralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos aptekimas, 
Antanas ž'čkus, pirmas maršalka, 
(’eo. M. Chernauekas, antras marš., 
Kaz. Bladikas. ligonių Anickimas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

Lietuvių Kriaučių Kliubo Savitar
pinės Pašelpos, valdyba 1919 metų.

P. švelnis, pirmininkas,

I'el. Brazis, viee-nirmininkas.

J. Kalpokas, nulnriiim raštininkas 
183!) Wabansia Avė.

V. Briedis, tur<u raštininkas,
1019 N. Marshfield Avė.

Just. Anlanavičia, iždininkas.

11. Rauskiniutė. kont. rašt.
1652 \Vahansia Avė. 

l’r. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo gloh. 
J. Dauginis, maršalka.
G. II. Moldcnhauer. dak. kvotėjas.

1554 W. Chicago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redą kiekvieno mėnesio, l.iuosybės 
svel. 1822 \Vabansia Avė.

Lietuvių Janilorių Vyrų ir Moterų 
Pašelpinio Kliubo valdyba 1919 me
tams: /

N. Wilimaitis, pirmininkas
3154 Douglas B! 

Juozapas L’žubalis. pirm, pageli).
2911 W. Adams 

l'abijonas Slriško, nut rašt., 
4255 Richmond 

Vincentas Manikas, Ein. rašt.
2839 \V 4011)

M\kolas Kaziunas, iždin. i
3959 \V. 161h 

Susirinkimai būna kas antrą nedėl 
dienį kiekvieno mėnesio, 1 vai. pi 
pietų, John Engei Svel., 3720 XV 
Harrison SI.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

SI.

SI.

J. Zaulras, pirm.,
1919 S. Union Avė 

Jo. Butkus, virė pirm.
526 N. Bobey St. 

Maželis, nut. rast.
731 XV. 18 SI. 

Girdvvainis, Fin. rast.
2000 S. Halsted St. 

Shemailis, Kas.
1750 S. Union Avė.

Susirinkimas huną kas antrą su- 
balos vakarą kiekvieną mėnesį 8_:00 
vai. vak. D. Shemaičio, svet. 1750 
S. Union Avė.

I).

Lietuvių Darbininkų Draugijos Am
erikoje, va*dyba ant 1919 metų.

Juozapas Zitra, pirmininkas,
1919 S. Union Avė. 

Jonas Butkus, pirm.-pagelbininkas,
And. Maželis, nutarimu

731
Fr. Girdvainis finansų 

2000 S.
Doni. Shonailis, iždininkas,

. Bobey St. 
raštininkas, 
XV. 181h SI. 
raštininkas, 
Halsted St.

VALDYBA 1919 METAMS:

S. Daneliavičia, pirmininkas.
1617 N. XX'inchester Avė. 

V. Prusis, vice-pirmininkas,
164!) Girard SI.

Kalpokas, nut. raštininkas
1839 XVabansia Avė. 

Navickas, iždininkas,
1737 N. XVinchester Avė. 

Briedis, turtų raštininkas,
104!) N. Marshfield Avė.

Ang. Chepukienė, kont. raštininkė, 
1648 XV. Division SI. 

X’g. Chernauskas, ir X. Shaikus, 
iždo globėjai.

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

1739 S. Halsted St.

j.

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

II. Labanauskas, Pirm., 
818 Albert Street

Karolis Mickevičius, V. Pirm.

Ignas Baubonis, Prot. Sek)'.
728 Park Cl 

Baubonis, Fin. sekr.Juozas

Karolis

J uozas

Juozas
e. I

Į)S
e.

Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė. 

Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Barine, XVis. 
Vaičiulis. Iždo glob.,

447 N. Plcasant Street 
Bielskis, Organiz.,

267 Milwaukee avė.
N. Palt, Daktaras Kvot.

165 Main Street 
Metiniai komitetai VI. Bielskis ir 

]. Juozas Vaičiulis.
e

lGJA__ _ 'į :


