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Thompsonas vėl išrinktas Chicagos Mayorur

Sausieji pralaimėjo VIEŠOS MAITYKLOS 
NEVY YORKE.

inmshdion lileh with »be post- 
r at (’.hicit"o, III,, April 2, 1919

Duonos eilės New Yorke
NE\V YORK, bal. 1. 

šosios ma i lyk los b re

> rite i 
maslcr at Chicago, III., \pril 2, 

<•. rroiiiied b\ thr art <»f Od. Ii. 1917

JAPONAI UŽDRAUDĖ ( KINI
JAI SKELBTI SLAPTAS 

SUTARTIS.

I'rur trnnslnlion filed wilh the post 
maslcr ai Chicago, III., April 2, 1919

recpiired l>v Ibv ari of Ori. II, 1917 

113,000 ŽMONIŲ MIRĖ PET
ROGRADE VASARIO MĖN.

frue translation filed with the post- maslcr al Chicago, III,, April 2, 1919 
as recpiired by Ihe ac l of Oct. 6, 1917

Nauji neramumai Vokietijoj

Angliakasių unija prieš generalį streiką 
už Mooney

VVILLIAM HALE THOMPSON 
IšNAUJO IŠRINKTAS 
( HK'AGOS MAYORU.

tikNaujoji Darbo partija gavo 
virš 50,000 balsu. Socialistai 

gavo apie 28,000 balsų.

Chicągoje vakar buvo miesto 
valdybos rinkimai. Kandidatų 
Į mayorus buvo net šeši re-

213 vviti ir 1,69 inolcru. Viso 
1.682.

John Fitzpatrick, Darbo par
tijos 36,621 vyrų ir 11,125 
moterų. Viso 17,746. v

Maclay Hoyne neprigulmin-
I gasis 57,343 vvru ir 36,046
, moterų. Viso 93,389 balsų.

Iš šių balsavimų pasekmių ap 
skaitoma, kad kandidatai visa-1

yra įvykusiu faktu. Pirmu 
kartu keliuose metuose Ne\v 
Yorke jos liko dabar atidarytos. 
Maitykiose prašautįs gauna bis- 
kį duonos ir kavos puoduką. 
Tarpe prašančių nors tokio me
nko maisto yra šimtai gerai iš
lavintų mechanikų.

Apskaitoma yra, kad vien lik 
rytinėj daly j Ne\v A'orko yra a- 
pie .100,000 bedarbių.

PEKINAS, kovo 27. — Japo
nijos ambasadorius persergėjo

ksyvas Cbinijos paskelbimas 
slaptų dokumentų padarys nuo
stolių Japonijos finansams ir 
komerciniams interesams, Ja
ponija laikys (’hiniją atsako- 
minga už lokius nuostolius. Iš

socialiMuv
darbininkų ir Thompson . . .

PAHYŽIl’S, kovo 21.

sijos policijos statistikos, laike 
vasario mėnesio daugiau kaip 
113.000 žmonių, arba 11 nuoš. 
visų miesto gyventojų, mirė Pe-

Vasario 1 diena viso Petro- c

grade buvo 000,000 gyventojų„ 
Neskaitant mirusiu, ta mėnesi 
77,000 žmonių apleido Petrogra

Sako Leninas diktuosiąs taiką

Japonija uždraudė skelbti slaptas sutartis
TOLKININKŲ KARIUOMENf 

SIUNČIAMA VENGRIJON.

KAIP ISPANIJA MALŠINA 
ŽMONIŲ SUKILIMĄ.

dar ant toliau atidėjo paskelbi
mą slaptų suladčių tarp (Joni
jos ir Japonijos.

buvo apie 800,000.

LONDONAS, bal. 1. Iš Bu- 
charcst<\ iBinnunijos praneša- 

1 ma, kad talkininkų kareiviai y-- 
ra išsodinami Constanze, Juo
dųjų jurų pakraštyj ir siunčia-

mu maisto, bet į Vengriją mais
tas neatvyko laiku ir Vengrija 
prisidėjo prie bolševikų.

Talkininkų finansiniai eksper 
tai nesusitaiko sumoje, kokią 
Vokietija gali užmokėti ir jų ne

Republikonų kandidatu buvo 
dabartinis mayoras \Vm. Hale 
Thompson. Prieš jį ir buvo 
vedama labai smarki kampani
ja. Visi Chicagos laikraščiai 
stengėsi jį sumušti. “Beat the 
Thompson“ buvo kampanijos 
obalsis. Laikraščiai rėmė bile

Thompsoną ir vien tuo tikslu, 
kad tik sumušus.

I loyne

. . . 256,000 

.. . 242,(MK) 

... 107,000 

.. . 52,000 
28,000 

2,01X1
Socialistai ..............
Socialistai-darb. . . .
Iš nepilnų žinių sprendžiama, 
d miesto iždininku yra išrin- 

Henry Stuckart, deni.; mt- 
klerku James Igne, dcm.; 

Superior (’.onrt teisėju John M. 
O’t'.onnor. dem. ir nnmicipalio 

Kiti kandi-į teismo teisėju Francis Borrclli,

ktas

AVASHINGTON, kovo 31.
Iš Madrido pranešama, kad Is
panijos valdžia griebėsi aštriau 
siu priemonių užgniaužimui 
streiku ir žinomu sukilimui.•

Barėclonoj nuo laivų iškelta 
kanuolės ir pastatyta jos mies
te. Ant laikraščiu uždėta aš- C

Iriausia cenzūra.
Madrido laikraščiai nuo su

katos nebeišeina protestui prieš 
cenzūra, v

Keli tuksiančiai žmonių areš
tuota ir valdžia uždraudė fabri
kantams ųiokėti sugrjštanlicms 
stereikieriams už sugaišta strei- v/ C

su Chinija, kurios nebuvo skai-

Trne trunslation filed with the post- 
maslcr at Chicago, III., April 2, 191!) 
us recpiired by the nei of Oct. H. 1917

NAUJOS ŽYDŲ SKERDYNĖS 
GALICIJOJ.

LONDONAS, bal. 1. — Zioni- 
stų organizacija gavo žinių apie 
naujus žydų pogromus Kališiu-

neprigulmmgasai. votie lab: 
smarkią kampaniją ir tam ne

Kokie aldermanai yra išrink- 
bus žinoma tik vėliau dieną. 
Visi pasiūlyti nubaisavimui

( ANGLIAKASIŲ UNIJA PRIE
ŠINGA STREIKUI UŽ MOONEY

ir Vokietijos ir Buski* ir Vielu- 
me. Daug žydų liko sužeista ir 
žydų sankrovos ir namai išplė
šti. Milicija ir kareiviai buvo 
ar indiferentišku nr dalyvavo 
riaušėse prieš žydus.

kai, kurie išvažiavo iš Maskvos 
vasario 12 dieną, sako, kad ten 
pradžioj vasario mirdavo apie 
1,000 žmonių Į dienų. Jie sa-

typlius, badas ir “bado 
siaučia nesuvaldomai.

kur raupai, 1 
maras“

j Trne translntion filed with ihe pnsi 
maslcr al Chicago, III., April 2, 1919

Į as recpiired by Ihe act of Oct. Ii, 1917

I NEVARTOS AMERIKIEČIŲ
VENGRIJOJ.

gali užmokėti $30,000,001 ČHOO 
iš $200.000000.000.000 karės ka
štų, kuomet kili sako, kad $15,- 
000.000,000 vra maxinnmi. Ne

mė tarp talkininkų paskelbti

LONDONAS, bal. 1. re
(grabai) daugiau nebeparsida-1 zidentas \\ ilsonas pranešė ki- 
vinėja Maskvoje, bet yra per- 
samdomi vartojimui laidotuvė
se. I

tiems nariams Amerikos dėle-

Trne translation f’led with Ihe post-1 
maslcr ai Chicago, III., April 2, 1919 
as rccpiiied oy Ihe art of Oct. I), 1917

LENINO TAIKOS SĄLYGOS.

kad Amerikos kareiviai netur 
būti vartojami jokiame keblu 
me rytinėj ar pietrytinėj Euro

Trne translnlinn fih’d »\ifb the post- 
nasler at Chicago, III., April 2, 1919 
•s recpiired by Ihe art of Oct. ii, 1917

KARĖS STOVIS RUHR
DISTRIKTE.

LONDONAS, bal. L

tų valdžia pasisiūlė padaryti tai-

Paryžiaus.

Trne translfition filed with Ihe post 
maslcr at Chicago, III., April 2. 19C 
ns recpiired by lite ar! of Oct. 6. 191

LENINAS DIKTUOSIĄS 
TAIKĄ.

RERLINAS, kovo 31. - Val- 
Ižia nutarė paskelbti apgulimo 
dovį Ruhr industriniame dist- 
rikte. Kareiviai eina Į šį dis- 
triklą apgynimui dirbtuvių ir 
jų darbininkų nuo terroristų.

dio atsitikdavo, kad keli Tbom- 
psono susirinkimai būdavo iš
ardomi priešingų kandidatų ga
li j U-

SAUSIEJI CHICAGOJE LIKO 
VISAI SUMUŠTI.

INDIANAPOLIS, Ind., bal. 1.
United Mine VVorkers oi’ A 

mcrica pildomasis komitetas nu
tarė nedalyvautii generaliame 

streike, kuris vra skelbiamas

l'riie translation filc-d wilh rhe post 
n.asler ai Chicago, III., April 2, 191!) 
ts reųuired by Ihe ar* of Oct. Ii, 1917

Rytinėj Prūsijoj.

PARYŽIUS, bal. L

1. Bolševikų valdžia Maskvo
je oficialiai neves bolševikiškos 
propagandos kitose šalyse.

2. Bolševikų armija suslab-:
dys visus karinius užpuldinėji
mus. I

Vokietija atsisakysianti pasira- 
, syti po taiku, o tas reikš soči 

alistų įsigalėjimą talkininki

''•■no translahon filed with thr post- 
mastei- at Chicago, III.,1 April 2, 1919 

s retpiired Im the art of Oct. (i. 1917

ANGLIAKASIAI NUTARĖ
STREIKUOTI.

nijos ir kad Thompsono nerė
mė nė vienas laikraštis — \Vil- 
liam Hale 'Thompson liko iš- 
naujo išrinktas mayoru.

Naujoji Darbo partija ir jos . 
kandidatas Į mayorus Fitzpat- į 
riek gavo vos apie 52,000 balsų. ♦ 
arba penkis syk mažiau negu ( 
Thompsonas.

mėnesiu ilgiau — iki 
birželio 1 d.

j Savo nutarimų komitetas pama- 
i tuoju tuo, kad Chicagos susirin- laidos, vokiečiai koncentruoja di

Vakar Chicagoje be mayoro .vo autorizuotas Am. Darbo 1 
ir aldcrmanų rinkimų buvo dar deracijos ir kad angliakasių uni- 
balsuojama ar Chicago turi būti ja joj nedalyvavo ir todėl nėra 
sausu miestu. Į priverkta pildyti tos konferen-

Balsavimas parodė, kad šia-: 
pieji laimėjo didele didžiuma Į 

... ... balsų. 500 pre<siradimo, kuri, kaip buvo tiki- : /M . . .1, Chicago padavė
mąsi sumažįs socialistų balsus, t 
nes ji buvo priėmusi panašią į 
socialistų platformą, o ir statė- 
savo kandidatais iiiekurius ex

! po komanda field-maršalo von

esą sutraukiamos į Graudenz ir 
Thorn, kad ginus geležinkelio

PARYŽIUS, kovo 31. —- Nu 
, .v . y siminime, kuris apsupa taiko?trauktos is visų užpultų distrik- , .. , ' _ . ,t i konlerencijos. Baime, kad re-

‘ įsi, kad Maskva, o ne Berlinas
laiko vadovų atidą. Leninai

maslcr at Chicago, III., April 2, 1919 užėmė vietą kaipo direktoriau? 
•is rc(|uired by ihe net oi Del. Ii. 1917

Protestuoja prieš Villain

X

ESSEN, kovo 31. — Delsi
ai “revoliucinių“ img^iakasiuį

minkime čia nutarė pradėti’ge- 
neralį 
ią ir nesugrįšti prie darbo kol 

reikalavimai nebus išpil-

Dil bi), scocialistų balsai nesu- i 
mažėjo. Socialistai gavo apie 
25.000, gal ir arti 30JMM) balsų.

Pilno skaičiaus paduotų už 
kandidatus į mayorus balsų, kit*

Komitetas netik nutarė neda- 
vauti, bet kartu uždraudė ir 

balsus 17,621 ’ pavieniams lokalams dalyvauti 
' vyrų ir 19.089 moterų, viso 36,-j(.j (|jcną streike, nes lai busiąs 

2 710; už šlapią Chicago — , sulaužymas sutarties su ponais
,951 vyrų ir 10,190 moterų, viso j)()sajs< 
126,111. Iš to sprendžiama, j 
kad visoj ('.liicagoje sausieji i 
gaus 115,000 balsų, o Slapieji 
100,000.

Jei butų laimėję sausieji, Cbi-

savo atgaleiviškos valdybos 
tarimo?

Apgins konvencija.

niaus.

Trpt IransCition filrn with ‘h* pn«t 
master at Chicago, III., April 2, 1919 
»s reųiiirect hv tfu art of Oct. b, 1917

Riaušės Frankforte.

PARYŽIUS, kovo 31. — Sei- 
ne departamento federalis soci-

konscrencijos. Baimė, kad re
voliucija nušluos talkininkų pei 
galę nuolatos didėja.

Liežuviais žiemos grąsini- 
mas pasidaro tikruoju pavoju

lyti. Nutarim 
balsais prieš 8.

kalauja umaus įvedimo 6 valau 
tų darbo dienos. Įskaitant laiką 
iraleistą Įeinant ir išeinant iš

kuris

arba vienu mėnesiu ankš-

įsiai
nu-

LONDONAS, bal. L - - Iš Am 
slcrdamo pranešama, kad dide-

sinimą Baoul Villain, 
1914 m. nušovė socialistų vado-

nkforte ant Main. Minia užpilo ŽUVO EKSPLOZIJOJ.

gas, kuriomis butų galima pa
daryti taikos pasiūlymą Leniniu 
ir gale Francijos parlamente p: 
maži linksta nuo dabartinės vai 
džios prie socialistų, kurie tiki 
si užvaldyti Franciją kada žino

»os; pripažinimo tarybų siste- 
nos; umaus paliuosaviiųo po
etinių kalinių; umaus sutvėri
mo' revoliucinės darbininkų mi- 
'icijos, umaus paleidimo dabar 

esančių liuosanorių korpusų;

nežinoma. Taipgi dar nežino
ma kokie aldePmanai yra iš
rinkti. Tas įvyko dalinai delei 
to, kad mayoras ir policijos vir
šininkas buvo paliepę policijai 
sulaikyti skelbimą balsavimo •'t *
pasekmių.

Balsavimo pasekmės

cagoje esančių 2,215 preeinktų 
balsai už kandidatus į mayorus 
pasidalino sekamai:

Wm. H. Thompson, republi- 
konas gavo balsų: 37,996 vy
rų ir 81,372 moterų. Viso 222,-

Robcrt Sweitzer, demokratas 
132.060 vyrų ir 81,201 mote

rų. Viso 213,264.
Collins, socialistų .— 13,178 

vyrų ir 7,389 moterų. Viso 20,-

Šiame mieste manoma laikyti ------------------ -----------
I. |W. W. konvenciją. To(k4 True translntlon filed with the posibirželio 1 d., jei iki to laiko 

i nebus atšauktas karės meto pa
tvarkymas. | L. Younge iš Boise, Idalio, kal-

Bet svarbumą šlapiųjų per- bedamas vietos Morningside ko 
galės sumažina tas faktas, kad legijos studentams patarė tą 
kuomet šlapieji vedė didelę konvenciją išvaikyti. Dabar mie f ........ t
kampaniją ir jai pašventė ne-Įsto mayoras Sliort pranešė lai- j streiką čia prasidėjo buržuazi- 
mažni |xini | 4, sausieji nevcklė (šku kolegijos prezidentui, kad j()S kontr-streikas.
jokios kampanijos ir neagitavo jei jo studentai paklausytų anoj Didžiuma sankrovų dižfdary- 
'................. f l“ 'advokato patarimo ir bandytų (os, geležinkelių ir k rasos veiki-

kliudyli konvencijai, jie susitiks |nas suspenduotas ir gazo ir el-

maslcr at Chicago, III., April 2, 1919 
as reųiiired by the act of Oct. 6, 1917

Kontr-streikas.

STUTTGART, bal. L — At
sakymui j darbininkų generalį

Sausinusiems tas baisa

daugi ir taip už dviejų mene- su naminės gvardijos šilkais.

sa. Reikalauja 8 vai. darbo 
dienos.

MADISON, Wis. ~ Virš 2,- 
500 ckirbininkų įvairiose vietos 
dirbtuvėse streikuoja reikalau-

ROCKFORD, III. - Keli tuk
siančiai darbininkų, dirbančių

dami pakėlimo algos, 8 vai. dar j vietos 30 rakandų dirbtuvių 
bo dienos ir užmokėjimo taip streikuoja, reikalaudanu 8 vai.

j vadinamo “back pay.” darbo dienos.

0 R A

Giedra ir šilčiau šiandie; ry
to nepastovus.

Saulė teka 6:30 vai.; leidžia-

BIRMINGHAM, Ala., bal. L ja gali užmokėti lik $3.000,000, 
Keli žmonės žuvo eksplozijoj 000 nr $|,ooo,ooo,(M)0 į metus. 

Vietos Du Pont parako dirbtu- vieton didelės sumos $200,000,- 
vėj. Dabar ten siaučia nesuval
domas gaisras. --

000,000 karinių atlyginimų, kii-

listriktuose ir šalies užmokėji-

VAGILIAI IŠSPROGDINO 
SAUGIĄJĄ ŠĖPĄ. Jei Francijos socialistai vai-

bo jau išaušus Franklin Motor 
kompanijos ofise, 2309 S. Mi- 
cbigan Avė. Du užtaisymai Di
troglicerinu

vikai butų pripažinti.

Francijos valdžia atidėlioja 
t savo piniginę politiką kol Vokic 
(lija pasirašys ar atsisakys pasi- 
raš\\Yi po Jaikos (.sąlygomis ir 
tarp amerikiečių eina laižyboj

tomobilių eilę ir skeveldros nuo 
šėpos išlėkė net per langą. Va
giliai pasiėmė $380 pinigais ir 
$50 laisvės paskola, per neapsi 
jinrėjimą palikę $250 paskolos 
popierių. Vagiliai nepagauti.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

sisakys. Francijos valdžios va
dovai atvirai sako, kad jie puls, 
jei Vokietija atsisakys ir Vokie
tijos atsisakymas frejiškia, kad 
Leninas galbūt asmeniškai sė
dės prie taikos stalo ir jis bus 
stipresne spėka negu Wilsonas.

Suv. Valstijos bandė išgelbėti 
Vokietiją nuo Lenino pashmti-

rrue trunslation nied with »he pnst- 
naster ai Chicago, III., April 2, 1919 
■s recpiired bv Ihe art of Oct. 6. 1917

BOLŠEVIKAI LAIMĖJO
GALICIJOJ.

PARYŽIUS, bal. 1. Žinios
iš

Frue translation filed with the post- 
masler ai (’.hicago, III., April 2, 191!) 
is reųuired by the net of Oct. 6, 1917

PARYŽIUS, bal. 1. — Pasak

ferenci/a nors viename dalyke 
pasiekė susitarimo. Vokietijai 
nebus leista laikyti gornizonus, 
fortifikacijas ar karės dirbtuves

upės, bet taipgi juostoj mažiau 
šia 30 mylių platumo ant dėsi 
niojo kranto.



NAUJIENOS, Chicago, III
JL'IJE!!.!.

Sereda, Balandžio 2, 1919
■■BM ha;

n Ui

C. J. P. S. SVETAINĖJ Nedėlioj, Balandžio 6,1919
1126 WEST 18th STREET

lillllllllllllll!!llllll
■

Pirmu kartu Chicagos lietuviai gaus progos pamatyti geriausi geriausio 
vokiečių rašytojo, (i Hauptmano, veikalų PASKENDUSI VARPA, kurį los pa
rinktieji (Jiieagos lietuvių lošėjai-profesoiialni iš Dramatiško Ratelio, Dra- N

Pradžia lygiai 7 vai. vakare. Jokių pasivėlinimų nebus, todėl 
bukite laiku, kad vėliau neprisieitų gailėtics

mos Draugijos ir “Birutės”, Los puikiai įrengtoje (’ S P S, Svetainėje, 
Veikalui užsakyta specialus dekoracijos iš didmiesčio teatrų, MeluviŠkų vaka
rų lankytojai tos progos iki šiol dar neturėjo,

Atsilankykite patįs ir savo draugams pasakykite!
Po Ibi i m o HinagUH balius. Muzika i’. KARPA LIAUS. — RENGĖJAI.
P S, — Pirkite tikictns iš kalno, Galima gauthNaujienų Ofise ir pas lošėjus.

Ubagas.
J. Biliūno vaizdelis.

Parvažiavęs iš užsienių Lietu 
von, gulėjau vienų gražių pava
sario dienų pas brolį ant gonke 
lio ir traukiau silpnon krūtinėn 
pakvipusį nuo sužydusių me
džių orų. Malonus vakarų vėja- 
lis. šlamendamas medžių lapais, 
putė tiesiai man kakton, glosite 
plaukus ir veidų, tartum senai 
manęs pasiilgęs, ištroškęs. Klau-

NUXATED
Nuxated Iron padidi
na s V f p rūmą švel
nių, nervuotų, suiru
sių žmonių į dvi sa- 
vaiti laiko daugelyj at
sitikimų. Vartotas ir 
augštai rekomenduo
tas buvusių Suvienytų 
Valstijų Senatorių ir 
Kongreso narių, gerai žinomų gydytojų ir bu 
rusių Viešos Sveikatos 
perdėtinių. Klauskite 
savo gydytojo arba ap 
tiękoriaus apie tai.

I

o
D - I R O N

siaus, kaip sodne raiboji gegu
tė kukuoja, linksniai luputis tū
tuoja, gėriau pavasario kvapą ir 
klajojau akimis Šventosios pa
kraščiais, kur gražios j ievos žy
di, kur naktimis lakštingalos 
stygauja... Visur graži prigimtis, 
bet savajame krašte jinai malo
ni, brangi, graudina širdį. Da
bar suprantu, kad kareivis, sa
vajai! sodžiui) pargrįžęs, su a- 
šaromis puola ant kelių žemės 
bučiuolti. Graudu buvo ir man, 
nors ne kareiviu pargrįžau tėvy
nėn.

Kažin-ko dirstelėjau šalin ir 
pamačiau takeliu ateinantį žilų 
seneli. Iš už statinės tvoros ne- € • ■ ♦
galėjau į jį gerai įsižiūrėti, ne
galėjau neit pažinti, ar tai buvo 
ubagas, ar taip sau žmogus, nes 
ėjo nepasirimščiuodamas, už 
taip, kaip ubagai moka eiti.

Priėjęs prie vartelių bailiai 
kaip ir nedrįsdamas jų atadary- 
ti, paskui pamatęs mane gulintį 
dar laibiau nusiminė ir dreban
čiu balsu paklausė: ar galima 
čia įeiti?

—Galima, galima, — atsakiau

stebėdamasis: — labai prašom.
Senelis drebančiom rankom 

atadarė vartelius ir įnėjo kie
man. Buvo tai ubagas su ilgais 
botagais, nebuvo toksai drąsus, 
kaip dažnai esti drąsus musų 
ubagai. Bet tai buvo ubagas, 
nes nešęs pasikabinęs ant pečių 
krepšį, teisybė, visai dar dykų.

Užlipęs ant gonkelio senelis 
vėl bailiai apsistojo, nežinoda
mas kur dėties.

Kadangi t raiboj nieko nebuvo 
- - visi buvo išvažiavę bulvių so
dintų ir aš vienas namie atli
kau — paprašiau senelio sėslies 
ant gonkelio. Atsisėdo ir palen
kęs galvi pradėjo kalbėti pote
rius...

Nežin-.’! kodėl imm pasirodė, 
kad ir poterius jisai kalba ne- 
taip, kaip ubagai pripratę yra 
kalbėti., Buvaunas ubagas kad 
kalba, tai kaip žirnius beria ar
ba vėl kalba giedančiu gailes
tingu balsu, kur reikia, pratęs- 
damas ar nuduodamas, šitasai 
gi senelis kalbėjo visai taip, kaip 
kalba žmogus nelaimingas, 
tyliai, lupom drebančiom; vieto 
mis jis visai nebegalėjo kalbėti,

jo kažin-kų pratarti, bet žodis 
neišęjo iš burnos, tik skaudžiai 
sudrebėjo lupos. Aš krūptelė
jau: jo veidas pasirodo man 
matytas, tik kur ir kada, nega
lėjau atsiminti.

—Kaip neraudoti? - tarė ant 
galo senelis: — sunku pakie
miais pirmų kartų vaikščioti.

—O iškur tamsta? —■ paklau
siau nustebęs.

—Iš Pavarių. Petras Saba
liūnas... gal tamsta atmeni?

— Dėdė Petras!? — surikau, 
urnai pažinęs sėdintį priešais 
mane žmogų.

Atsirėmiau alkūne pagalvių 
ir nustebusiom akim žiurėjau j 

‘senelį. Kaip tai? Petras Saba
liūnas, kurį išpat mažumės pa
žinojau, kaipo turtingų pasitu
rintį žmogų, .kuris buvo geriau
siu mano tėvo kaimynu ir bi- 
čiuoliu, dabar ubagas?

Visokios nelaimės apbnko 
žmogų šioje ašarų pakalnėj., 
bet toksai atsitikimas, minis ir

Toks tatai buvo žmogus Pet
ras Sabaliūnas. E, dabar sėdėjo 
priešais mane ubagas, su krep- 
v • 
SIU.

—Tai tamstos gal namai sude
gė ar žemės nebeturi? — neiš
kentėjau nepaklausęs.

—Tefcėra ir namai, ir žemė...
—Tai kodėl gi tamsta kalėdo

ji?
—Simus išvarė... — tik išta

rė senelis, ir karčios ašaros pra 
dėjo riedėti iš akių. •

Supratau... sunūs... Atsimi
niau, kad Sabaliūnas turėjo sū
nų vienalurlį, su manim viena
metį; atsiminiau, kaip su tuo 
šunų dar lakstydavome per bič- 
kuopį už rankų susitvėrusiu, 
medų iš korių čiulpdavome .. 
Tai buvo mano mažų dienų 
draugas, su kuriuo paskui nie
kados nebesusieidavau...

■—Tai tamsllos suims gal jau 
savų vaikų susilaukė? — pa
klausiau.

’ ii bent trejetą — dreban-
nelikėtas, man buvo visai nesu- čiom lupom atsekė senelis: — 
prantamas. Teisybė, kai mano’ jau ketveri metai, kaip jum visa 
tėvai numirė, Petras Sabaliūnas atidaviau. Nieko taip ir negai- 
1 nišoj o musų namus lankęs, ir liu, kaip jo vaikų... Taip juos

DIDELĖS PRAKALBOS
Rengia P.P. D.

PĖTNYČIOJE, BALANDŽIO-APRIL 1, 1919
« MILDOS SVETAINĖJE

3142 So. Halsted St.
Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 10 centų

Kalbės K. J. GELEŽĖLĖ ir kiti;.deklamuos,?. P. D. 
ei’es M. Katauskienė ir Ceplinskiutė.

Šiose prakalbose bus aiškiai nušviesta viso pasaulio 
darbininkų judėjimas ir vienos didelės unijos tikslai, ku
ri yra ta didi jiega to viso perversmo.

Mes kviečiame atsilankyti visus darbininkus susipa
žint arčiau su P. P. D. organizacijos idėja.

Užprašo KOMITETAS.

tartum jam kas kvapų gniaužė: 
mačiau tik, kaip jo lupos dar la
biau drebėjo, virpėjo; jo balse 
kelintą kartų, visai rodės neti
kėtai, taip skaudžiai suskambė
jo apmaudus ir baisios nelaimės 
styga, kad mane visa šiurpas pa
ėmė. Į jį žiūrėdamas pamačiau, 
kaip per raukšlėtų išdžiūvusį jo 
veidų rieda gailios karčios aša
ros...

—Ko tamsia raudi? — paklau 
šia u nemandagiai senelio, ka
da jisai pabaigė melsties.

Pakėlė į mane raudonas nuo 
ašarų be blakstienų akis ir norė-

aš, išvažiavęs mokytųs, kokį 15 
metų jo išarti nęmačiau; bet 
parvažiuodamas retkarčiais sa
vo tėvyškėn, visados girdėda
vau, kad Petras Sabaliūnas gy
venus, kaip gyvenęs, gerai ir lai
mingai, kad savo dvi (lukteri jau 
išleidęs už vyrų ir vienų bičių 
kiekvienai davęs po dvidešinuts 
kelnių...

Keikia paminėti, kad Petras 
Sabaliūnas labai mylėjo bites. 
Gyveno jisai vienasėdyj, už dvie 
jų varstų nuo musų sodžiaus, 
pačioj pamiškėj. Žemės jo bu
vo nekiek, bet bičių daugybė. 
Vienų savų kelmų namie turėjo

Geriausi Lietuviški Rekordai

JONAS
i

ĮDAINAVO marė ir 
ČIŽAUSKA1.

GKAMAFONŲ KAINOS NUO 
$10.90 iki $250.00

Žeminus surašyti rekordai pa
tiks kiekvienam ir tikrai manysi 
te kada iusu namuose dainuoja 
p. M. Petrauskas, p-nai ėižaus-

IN'DALNAVO MIKAS PEl’RAUS- 
KAS TENORAS.

E 33 IK -SuktZ>^ Valia. Valu/c 
■ (iš'Operos “širiiapiu-

d
o

dirka ir kiti žvmus artistai.
Kiekvienas rekordas graiina 

ant abieju pusiu. Iv. dvi dainas. 
Kaina 85c vienas.

Mažiau kaip šeši rekordai ki
tur nesiunciama.

» te”)
siu mamai pasakysiu.

E3319--Prirodino Seni Žmonės.
Kur Tas šaltinėlis.

E 3623—Ilgu, ilgu man ant Svie
to. Mano Skarbas. Vat-

’79"—Jau kad Aš Augau, 
nedėlėlę.

kS 10 --Ant Kalno Karklai

s IJl
sii:- 
pc’.

K 3190—Trįs berneliui, Vakarinė 
daina.

E 3211—Skambančios Stygos. Tu 
mano motinėle.

E 3191—Ant mariu krantelio, Sau
lelė tekėjo.

E 3245—Gimtinė šalis. Sunku gy
venti,

E 3192—Giedu dainelė, Gegužinės 
daina.

ĮDAINAVO ST. ŠIMKAUS 
CHORAS.

E 3905—Ant Tėvelio Dvaro,
i Nesigraudink, Mergele.

E 3906—-Bijūnėli Žalias ir Važia
vau Dieną.

ĮDAINAVO A. KVEDARAS, 
BARITONAS.

E 3316—Polka nlio Rudos. Maž- 
rusiška polka.

E2580—šalies grožybė, Valcas, 
Žuvininkų Valcas.

Ii 2581—Gražioji polka, Pavasa
rio rytas, polka.

F. 2582—Kalnų augštumas, vai 
cas. Kariškas maršas.

E 27()6—Žemaičių polka. Gudri 
mazurka.

E 2397—Klumpakojis. Kokicl- 
ka, polka.

E 3798—Kur vėjai pučia. Esu ga
rbingas vyras.

E 2705—Visur linksmas, šok į ra-

ir

arti ši mito; kita tiek pas savo 
kaimynus su bičiuoliais. Kelin
tas tokių kelmų buvo ir pas ma
no tėvus- Atmenu, kaip mes, 
maži vaikai, džiaugdavomės, pa 
matę Sabaliūnų su savo šeimyną 
ateinantį: kaip tik Sabaliūnas 
vasarų pasirodydavo, žinodavo
me, kad bus bičkuopys, ir kad 
kiekvienas gausime nuo dėdės 
Petro po nemažų kvepiančio ine 
daus korį. Ir gaudavome! Sa- 

1 bailintas mažus vaikus mylėjo 
: nemažiau, kaip bites; užtai per 
į bičkuopį jisai netik Idilėmis, bet 
i ir vaikais būdavo apspitęs. Ir 
Į stebėtina! Billės niekados jo ne- 
' liesdavo. Kalbėdavo jisai apie 
i bites, kaip apie kokį šventų, la- 
• bai brangų žmogui daiktų, ir 
•visados tvirtindavo, kad bitės ta
da įtik siekas ir esti geros, kada 
bičiuoliai nešykštus ir vienybėj 
gyvena, kada ir kiliems jų ne
pavydi. Todėl kiekvienam pasi- 
laikusiani žmogui niekados ne
pamiršdavo medaus duot’...

2356—Lietuva, Ievyne musų, 
Tykiai N’emaadlis lyk i.

2358 — Darbininkų M a e I i e t J.
Sukeikime kova.

E 2393 Saulelė Raudona, Jojau 
Dieną.

E 2391—Už šilingčli. siu Nakčia- 
ly, (Dzūkiška daina).

ĮDAINAVO MARŠ KAUUŽIVTŪ, 
* SOPRANO.

E 3025- Miškas ūžia. Sudiev Lie
tuva.

E 3X12 —Sveika Marija, ir Avc
Marija.

<lies daina). Drauge.
Polka-mazurka.

E 2221 Mano laivas, daina. I svei
katą, maršas, Orkestrą.

ARMONIKA SOLO IR DUETAI.
!•: 2651—Vilniaus maršas. Audra, 

mazurka.
E 2652—Raseinių polka. Kazokas, 

vairas.
E 331H—StumbrišRiu polka, 2 Ju

rgiuko kazokas.

I*; 4021—Victorią, Mazurka ir Va
iras. Lįlibio. Igrajino 
klarnetų Benas.

E 2360—Varpelis-Valcas ir Ma
no mielas, Polka. Dr. 
V. Kudirka.

J*; 3910—Himnas Laisvos Bosijus.
MONOLOGAI.

Ii l()99—Jaunystės atsiminimas 
ir Referatas apie nosis. 

E 1243—Velnias ne Boba, 2 da
lis.

E 1170-- Kur .Bakūžė Samanota 
ir Baltrus su Antanu.

E 1249—Mano Palvis įr Antanas.
E 2342—Siuvėja ir po Dvigalviu 

Ereliu, maršas.
E 2343—Ant Vienos Galvos 

Žuvų maršas.
ir

ramofonų, Auksinių daiktą viuiems ant pareikalavimo pasiunčiamo dyKataliogas Knygų, Rekordų
kai. visokiu.*; tavorus prisiunciame i kitas miestus, už prtsiuniimą niek0 nerokuojame.

JUOZAPAS F. BUDRIK
3313 So. Hnisted Street, Chicago, I'l

■ I n iipįn i |‘| I ' py'fflil Ifini.p.—

mylėjau!... Išsigandę, išplės
tomis akelėmis lydėjo mane, 
kaip ėjau i kiemo-.. E, gal ir jie 
kadaise nors taip varys išnamų 
savo tėvų.... ir senelio akyse 
vėl pasirodė ašaros.

— Ar tamsta į savo dukteris 
nesiglaudei?

Kur man į jas glaus! ies 
Turi jos savo vyrų tėvus dar gy
vus, — tegul tik juos moka my 
lėti. Nėra tenai man vietos, se
nas žmogus visur nemalonus...

—Argi visur?...
—Ee... Ar neatmeni tamsta 

senų žmonių pasakos?... Įsodi
no kartą suims žilų tėvų į rogeles 
ir veža iš namų, o jo mažas vai
kutis paskui bėga. Atvežė miš
kan, išvertė senį po pušimis, o 
rogeles šalia numetė. \j eina 
namo. Bet mažas vaikas nu
tvėrė jį už rankos, neleidžia ir 
prašo: -— tėveliuk, tėveliuk, 
kam rogeles palikai? aš neturė
siu kuo tamsllos čionai atvežti... 
... Matai: ne senelio, tik rogelių 
pasigailėjo, l ai ne. pasaka, bet 
tikra teisybė: nevienas išaugęs 
norėtų kuogreičiausiai savo tė
vus iš namų išvežti,,lik nedrįs
ta arba gėdisi. Bet atsiranda 
lokių, kurie ir gėdos neturi...
'—Na tamstos bitės? — atsi

miniau paklausti.
• Tai.-, baigia jau nykti, - 

lik penki kelmai beliko: kur 
namuos vaidai, ten bitėms ne
vieta.

-'lai kur -tamsia dabar gyve
ni?

- Niekur... Kaip išvarė, krep
šį užmovęs, lai pats nepajutau, 
kaip čionai atėjau... Vis gausiu 
vietelę pas kokį... kampininkė- 
lį.-. Nedaug man reikia...

Supratau, kad negražu taip 
žmogų klausinėti, tik gurdinti... 
Ausi minia u, kad reikia jam kas 
duoti ir pajutau, kaip mano 
veidas visas užkaito. Nieko prie 
sauvęs ik turėjau; niekuo nega
lėjau atsilyginti tam seneliui, 
kuris 'tiek kartu man mažam 
(buvo davęs pilnus medaus ko
rius, kuris meduotom savo ran
kom nekartu glostė man mažam 

galva...
Atsikėlęs susijieškojau peilį 

ir įėjau kamaron; iš ten išne
šiau didelę duonos riekę.

- Atleisk man taiųstu. kad 
niekuo negaliu tamstai padėti/

piirn . r . —jį

PIRKIT MAŽĄ ŪKE
Įr=—--.-”—-2.: MUSU , —

NAUJOJE MAŽOJE ŪKĖS 
; SUBDiVIZIJOJE 
Tiktai ka skirta pardavimui

Tiktai 45 minutės važiuoti iki 
vidurmiesčio.

transportacija

I«« UKES •£ $335
Išmokant $40 įmokėti, $5 kas mėnesį 
įsigykite vieną šių puikių mažų ūkių.

Jus galit auginu užtektinai daržovių, 
vistų ir kiaulių, kad už tai užsimokėti. 
Čia žemė juoda ir riebi, ir viskas augs.

Šios mažos ūkės taip arti prie miesto, 
kad jus lengvai galite čia laukuose gy
venti ir dirbti Chicagoje. Arti gera mo
kykla ir sankrovos.

Tiktai apribuotas skaičius šių ūkių 
pardavimui. Jus turite greitai pasisku
binti, jei norite įsigyti vieną.

Pasirašykite vardą-pavardę ir išsiųs
kite apatinį kuponą ir mes išsiųsime 
jums pilnas informacijas. Padarykite 
tą šiandien. Tas jums apsimokės.

KUPONAS
Artime T. Mclntosh & Co.

106 North i.a Šalie Street
Gerbiamieji:

Be jokio pasižadėjimo iš mano pusės, malonė
kite išsiųsti man pilnas informacijas kas link 
jūsų maži

Vardas-]
Antrašas

—kalbėjau visas išraudęs, duo
damas seneliui duonos riekę.

Nulenkė žemai-žemai žilų gal
vą, kaip ir slėpdamas nuo manęs 
savo veidą, padėkojo drebančiu 
balsu ir drebančiomis rankomis 
paėmė duona: peržer.gnojęs ir 
įdėjo krepšin.

Mačiau? kiek skausmo, kiek 
jausmų sukėlė jo krūtinėj tas 
pirmasis duonos kąsnelis, iš sve
timųjų išprašytas. Sumišęs, 
nežinodamas, kas besakyti, vėl 
pradėjau — visai ne vietoj - 
atsiprašinėti senelio, kad niekuo 
negaliu jam padėti: jaučiau, 
kad dalį .amžinos vaikų kaltės 
ir aš savyje nešioju-

- E kuo tamsta man padėsi? 
Aš nįeko daugiau nuo tamstos 
negaliu reikalauti, atsakė 
jau ramiu balsu Sabaliūnas, net 
ir man ramiau rodos: — mano 
dienos neilgos, suskaitytos, o 
daug man nereikia... pragyven
siu...

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisia 

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

10 So. LaSalle Street
Telcplione Franklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

JOSEPH C. WOLON '
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. Lą Salk SL
Telephone Central 6390

Vakaraii
29)1 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

- Girdėjau, ir ilamsla sergi? 
paklausė jisai mane.
- Sirginėju... atsakinu: 

atvažiavau tėvynėn pasilsėtų.
- Pasitaisysi čionai, po pu

šynėlius vaikščiodamas, 
padrąsino mane senelis: šilą 
ligų tamsta miestuose’ gavai; 
lai nuo mokslo ir dulkiu. .. Kad, K.

kuniguos Imtum ėjęs, gal da
bar sveikas būtimi... Bet Dievas

Telephonc Boulcvard 2160
DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

VALANDOS: 9—12 ryla 
♦ 2—9 vakaro
3303 S Morgan St, Chicago, 111

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir SubatoJ 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie Šių kalny priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestjs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
KALSTEI t r tVra GATVftS

nekiek vienam Dvasių šventų 
duoda, kad ir mokytam...

Taip kalbėdamas, senelis lin
gavo savo žilų gaivu. Paskui at
sisveikino su manim ir išėjo iš 
kiemo. Girdėjau, kaip už var
telių pradėjo balsu melsties už 
savo prietelius ir geradarius...



ir Ino, kad jų kuopoj priklauso 
vienintelės dvi lietuviams ži
nomos jaunos (čia augusius) 
paneles Milda Jankeliūnai-

tose, ir kadangi sunku tai ap
garsini i per paprašius plakatus.^ 
lodei L. K. B. nutarė atsišaukti 
per laikraščius, j visus lieln-

KORESPONDENCIJOS I
MILWAUKEE, VVIS.

Iš lietuviu gyvenimo.

Lietuviu čionai randasi neina- v
žas būrelis ir visi sutikime gy
vena. Veikime pirmą violą už
ima LSS. 11!) kuopa ir LDLD. 
56 kuopa. Ypač pastaruoju lai 
ku pradėjo sparčiai veikli pro
gresyviai lietuviai. Jie rengia 
perstatymo vakarus ir prakal
bas. Žodžiu, kruta kiek lik iš
gali.

Kuolabiausia stoka mikvau- 
kiečiams, tai --- merginų. Par
pė tokio skaitliai)* lietuvių ran
dasi vos trjs merginos.

Beikia tcčiaus paminėti, kad 
randasi čia ir tokių, kuriems nie 
kas daugiau nerupi, kaip tik 
girtuoklystė. Iš ko turi nema
žai nesmagumų savo gyvenime. 
Bet ko jie paiso! Sako “kai įsi
geri du mažu ir tris didelius, tai 
žmogus viską užmiršti...” •

Teisybė, kad užmiršta viską 
Pa v., vienoj šeimynoj praeitą 
savaitę buvo toks atsitikimas.

Motina prisigėrusi, mirtinai 
nuspaudė savo kūdikį ir nieko 
nejautė, nejautė, kad kūdikį ša
lę savęs pasiguldė... Ir tuo tarpu 
tų žmonių nė negali atkalbinti 
nuo to “alaus" gėrimėlio. Gir

di, smukles žada uždaryti, ger
ki kiek lik telpa, kad paskui ne- 
norėltum, kada paliks “dry”...

Je, retai kur tenka girdėti gal 
panašių atsitikimų kaip pas mus 
mihvaukiečius, kur karčemos 
laikoma atidarytos per visą die 
n«) ir naktį šveplomis ir šio
kiomis dienomis, Čia girtuokly
stė žydėte-žydi. O tai duoda 
“gerų pasekmių:" muštynių ii- 
ii.

LDLI). 56 kuopa rengia pra
mogų vakarą pirmą nedėldienį 
po velykų Bonko svetainėje,
A vemto ir Burnliam. Geriausio

Moterįs!
Štai kenčiančioms mo

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

Imčiau

ARDUI
Motery Tonikas
Aš pradėjau Gardui. niSV 

Trumpu laiku aš patč- Į c, S 
nftijau žymų skirtumą. IBI 
Su kas kartu aš vis stip- K. u 
rėjau ir jis išgydė ma- H || 
ne. Aš esu stipresnė, ĮITjUj 
negu buvau pirm kiek Lį jU 
metų. Jeigu jus kenčia- W 
te, jus galite pagodoti A 
reikšmę — būt stipria ir I 
sveika. Tuksiančiai mo- H 
terų duoda Cardui’jui B v 
kreditų už savo gerą mj 
sveikatų. Jis jums pa- n 
gelbės. Mėgink Gardui. K 
Pas visus aptiekorius. G

E-73 S

Ir ir Padlaišailė. Abidvi veiklios 
draugės, veikimu nė kiek neat
silieka nuo drangų vyrų.

Vietos socialistai jau ketvir
ta savaitė, kaip išleidinėja savo 
laikraštuką, pašvęstą rinkinių 
kampanijos reikalams. Spaus
dina, rodos, po GODO kopijų kas 
savaitę ir platina larp vielos gy
ventoj ų.

Kovo 22 dieną, t. y. subatos 
vakare, socialistai surengė pra
kalbas gatvėje. Surengė ne
veizint majoro priešinimosi. 
Bei po penketo minučių atvyko

1 Į policija ir areštavo kalbėtoją.
Tada visa susirinkusi minia ap-

pasisrk imo!

LSS. 119 kuopa laikys savo 
mėnesinį susirinkimą nedėlioj, 

: 30 dieną kovo 2:30 valandą po 
pietų. Vn tversi I y seK liemenį, 
861-1-st Avė. Draugai ir (Irau- 

! gės, būtinai atsilankykite.
Tai yra vienintelė organizaei 

j ja. kuri rūpinasi darbininkų rei
kalais. Viršminėla kuopa belo 
turi įsteigus nv'kyklą, kur mo

kinimui lietuviu gramatikos ir 
rokundų. Mokytoju yra d. J. 

i A. Dcmentis. Mokytojas visais 
galimais budais stengiasi su
traukti kuodą ilgiausia mokinių 
ir kiek galėdamas juos pnmo- 

1 kinti. Tik nežinia dėl kokių 
priežasčių lietuviai taip mažai 
tesilanko i minėta mokyklą. Y-

gulė policijos namą ir pareika
lavo išduoti kalbėtoją. Policija, 
matydama, kad gali bul visaip 

pacildo kalbėtoją ir jis lydi
mas minios nuėjo į svetainę, 
kur pasakė karšią prakalbą ir 
po lo buvo dalinama įvairi lite
ra t urą.

Kovo 23 dieną LSS. 179-la C.
I lųftopa surengė draugišką vaka
rėlį. Buvo ir šiaip įvairių pa- 
marginimų. Surengimui vaka
ri įtės daugiausia pasidarbavo 
draugės M. Savitskienė, O. Ta- 
mušienė ir Milda Jaųjkeliunai- 

i Ir. Vakarienėj dalyvavo apie 
šimtas asmenų. Pasišnekučia- 

i vę pažaidę iki vėlos nakties visi 
linksmus išsiskirstė. 'Beje, mo- 

! linit'čiai lur-bul neužilgo pasta
tys B r. Vargšo veikalą “Kry-

vips gyvenančius Pillsburgbc 
ir jo apielinkčsė, biilenl, kad 
■Lietuviu Kapinių Bendrovės 
sekantis seimas bus nedėlioj, 

balandžio 27, Apollo Thealrc 
Hali, tarpe 22 ir 23 galvių, ant 
Carson gatvės, S. S. Pillsburgb, 
Pa. Prasidės nuo 2-1’os valan
dos po pietų.

Todėl gerbiamos draugijos 
bei organizacijos, visos be jo
kio skirtumo, išrinkite savo 
pasiuntinius (delegatus) į mi
nėtą seimą ir suteikite jiems 
paliudijimus, kad turėtų spren 
džiamąjj balsą laike seimo.

Siųskite, delegatų liek, kiek 
lik galima, nes kuo (langiaus 
dalyvaus, tuo (langiaus bus nau 
dos. Žmonės įgys daugiau su
pratimo apie naują bendrovę, 
kuri yra viena iš reikalingiau
sių Piltsburgbo lietuviams.

Vyrai, molerjs, vaikai ir mer 
ginos, draugijos ič pavieniai- 

dalyvaukile viršui i lietame 
seime, nes toje, dienoje bus įvai 
i’ios apyskaitos, komisijų ir ko 
m i teitų pranešimai aipe čarterį, 
Inslojimo blankas, jų pildymą 
ir kili ivairus dalvkai. Sukrus c C . *
kimo Pillshurgho lietuviai ir 
stokime visi be skirtumo į L. 
K. Bendrovę, o tuo mes pakelsi 
me savo garbę, kada įsteigsi
me savo lieuviškas kapines.

Lietuvių Kapinių Bendrovės

VIRŠUTINES RŲŠIES

OLEOMARGAMf''

Nut Margarine

A RMOUR’O veribest Oleom 
argarine ir Npt-ola Marga

rine visur parodo augščiausią už 
ganėdinimą dėl tepimo ir kepi
mo. Abu yra padaryta didžiau
sioje pačios paskutinės mados 
oleomargarine dirbtuvėje visa
me sviete, tyriausių specia'iai su
rinktu materijolų, ir kiekvienas 
yra geriausios savo rūšies. Ole
omargarine žinovai užžiuri pada
rymą šių produktų.

Veribest Olemargarine pada
ryta iš oleo oil, neutra. cocoanut 
ir peanut aliejų, spausta tiršto 
pasterizuoto pieno ir augščiau- 
sios rūšies druskos.
Nut-ola padarytas iš cocoanut ir 
peanut aliejaus, geros kokybės 
peržiūrėto pieno ir prisūdytų dėl 
skonio. Todėl, kokį jus labiau 
mėgstate, jus galite rasti jį po 
gvarantija Armour’o vardu. 
ArbaVeribcst arba Nut-ola su
taupys jums pinigus. Abu turi 
augsią maisto vertę, dargi jų 
kainos yra nebrangios.

pač jaunimui reikėtų atkreipti

rit laiko ir toli atvažiuoti, 'lai 
išsišnekinėiimas. Keikia lik
nor<» Į

— Jaunikaitis.

MOLINE, ILI

Įspūdžiai

Subatoj, kovo 22, sumaniau 
nuvažiuoti į Moline, Ilk, kad 
pasimačins su draugais ir pri
sižiūrėjus jų veikimui.

Beikia pripažinti, kad moli- 
niečiai tai veikliausi socialistai

via i, vęik visi kairieji. I no tar-

jasi, kad sekamais rinkimais iš
rinktus socialistus valdininkus.

Imant abelną Molinės lietu- 
vių skaičių, reikia pasakyti,

visose Suvienv-

cialislai dar gali pasididžiuoti

ŽODYNAS
Sutaisė A. LALIS

Lietuviškai-angliškas pirmoje dalyje

lyje. Abi dali sudėta vienon knygon.
Kas yra šis žodynas, tai jau žino 

daugumas lietuviij. Dar nezinančiatn 
apie šį žodyną aiškiai apsako jo ver

tę nors ir ši teisybe, kad kiekvieno ap- 
Sviestesnio žmogaus šluboje tikrai ra
si šią brangintiną knygą.

o šis žodynas tik ir yra vienatiniu 
taktu prie jos.

Apart vertes* kokią šis žodynas at- 
t’cka vienijime tų dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir
vei stiprus ir gražus, puslapių turi 
1271. Nugara ir kampai skuriniai, 
patįs viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi andarai moroko skil
ios apdaruose—$7.00. Kreipkitės j:

1739 S. Halsted St Chicago, III.

Geriausio pasisekimo! ' sekretorius J. I. Alcvis.

WATERBURY, CONN.

ABMOUR^COMPANY
CH1CAGO

Spring Valley. rodos, lietuvių 
yra keturis kartus daugiau ne
gu Molinėj. Ir veik pusė jų y-

Ių prilygti mųliniečiams. 'l iesa

taip, dabargi... Kalbant apie lai

buvau įpuolęs nusiminimai). 
Bet pasimatęs su draugais moli-f 
niičiais pilnas naujos didžios 

į savo Ke\va- 
— Svečias.

PITTSBURGH, PA.

Lietuviu Kapiniu Bendrovė 
pranešimas.

Gerbiamieji Pitlsburgho ir 
apiclinkių lietuviai!

Kadangi Lietuvių Kapinių 
Bendrovė susitvėrus rugpiučio 
5 dieną, savo seimus laiko sykį 
mėnesyje ir vis skirtingose vie-

' UJSOlUH**'
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Iš socialistų veikimo.

Kovo 25 dieną^ čia įsisteigė 
Socialistų Partijos Lietuvių 
Skyrius. Daugelis draugų pa-

išėjusiais, socialistų vardu be
sidengiančiais darbininku “iš- 
ganytojais" veikti išvien toliau 
mbt'galima, lodei jie paliko 
tuos smarkautojus ir susiorga
nizavo atskirai į Socialistų par-

viii bolševikai meta laukan iš. 4 *•
savo kuopos nebolševikus. Kra1
šh’Jlinieji tuojau sušaukė eks-

skelbimą užprotestavus ir pa-1
(aiškinus, jogei taip nesą. i

Kovo 9 dieną kraštulinieji

binasi prie kiekvieno, kurs jų
• • • 1nuomonei nepritaria.

Argi su tokiais žmonėmis be-,

toliausi — Kor.

ST. CHARITES, ILT

Aukos.

tose J. Jukcliui prakalbose agi
tacijos reikalams paaukojo:

Juozapas Petrauskas, J. Dan
tenas. A. Ablačinskas, Jobu 
Petrauskas, J. I-andanskas 

po 50c; A: Mani vilus, J. Yvar 
nauskas, P. Wilkas, J. Yvanau- 
skas, J. Vinckus, J. 'ląmošiu- 
nas, M. Lukasli, F. Baile, K. 
Griciunas, J. Kukuraitis, A. 
Muntvidas, A. Tamušiunus, B- 
Einoris, K. Orlauskas, G. \Vasa- 
ras, J. Stanislavičius po 25 
centus. Smulkiu aukų surink
ta $1.29. Viso $8.05. Visiems 
aukojusiems tariu širdingai a-

§ čiu.
Beje, sekamasai kuopos su-

stoti 
ti.

ir nauji bei pasižadėję į- 
kuopon, kviečiami atvyk-

— A. Kupreliškietis.

Pirkite Jj Šiandien! Jūsų Krautuvninks Gali Jums Pristatyt!

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

sija, nevirinimas pilvelio, ouslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
-ibelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu, visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame- 
dkoj ii už rubežiu, t>et niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bei kada pareikalavau Salutarns vaistų. Ritteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsitfAVA. Rou. 
mattzmas pranyko, dieghaj nebebadė oa krutinę. Vidurių rėiii 
išnyko po užmušimui visų ligų Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas s> 
vaitė po buteli Salularas, Ritteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle p» 
mačiau lokį skirtumų kaip tarp dienos ir nakties Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksnius ir 1000 sykių dykuoju Sahitaras mylistn ge. 
radėjistei ir tinsiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si tokiati 
«tsib«imais patariu uuoširdžai kreipties pre Salularas:

Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsiMVrt. R^u- 
umtiziua* pranyko, diegliai nebeoadė po krutinę. Vidurių rėžimą*

GHEMICAL INSTITBT1ONJ R»dlrei.M% Prof
1707 So. Halated SU Telephon? CanHl 17 (

TEISIŲ 
Vadovas ir Patarėjas

Sutaisė L. De Marasse 
Vertė V. A. Juristas.

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison «L 
Suite 600—612

Pbone liayrnarket 2561 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted Si 
Phone Ganai 4626

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madison it.

Naudinga knygelė ypatingai norintiems su
sipažinti su įvairiomis tcgatiskor.iis teisė
mis. 141 pusi.

KAINA 50 CENTŲ. 
Su prisiuntiinu

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Specialistas ir jojo vėliausios 
Europines metodos.

Mentor Bldg.
Paimk elevatorj. Kambarys 122.

Prieš North American Cafe
39 So. State St., Kampas Monroe.

Ekzaininavimas dykai VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

Rezidencijos telefoną* 
W«f 6126.

Dr. D. J. BAGOCIUS
. r UetuvtB Gydytoja* ir 

Ghiruriran
Ofisą* 10900 Sn Michignn Are.
Rezidencija 10731 S. Mirhigan 

Avė., Roseland. III.
Telefonas tas pats rezidencijai 

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

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.DR. HAIR

C H. HAIR M. D.

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

Tel. Armitage 3209.
Valandos Po pietų ? ’ki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedėliomts 10 iki

Dr. M T. STRIKOLIS
GvdvIojaR Ir Chlruncnt

1757 W. 47 St Chlrntrn. flL 
Ofiso Tol. Roulevard 166

Rez Tel Scelev 420

Vyrišką Drapanų Bargensi
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti galavj 
$35 siutai ir overkotai, 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas 
nmštų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėlinmis Ir va 
karais.

R. GORDON
141* 8 Halsted atx Chicago, |H

nuo $15
nūn $7.50
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taigi viso 357 unijos, 
sa učių j ų Federacijai

♦m IlTMlJAN! AN DAILY NEVUS' 
Publiahcd Daily except Sunday by 
tliv Įajthuanian Newe l’ub. Co., Ine.

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS

15,199 už Darbo Partiją ir 1919 liūs, kuriame išreiškiama pa- 
prieš. Nepriklausančių jų Fc<le- ' gvidavimas, kad Lidtuva pata’p- 
racijai iiž.Dąrbo Partijų baisa-* lų nepriklausoma valstybe, i- 
vo 6822, prieš 561. Daiktan ’ dant vėliaus ji galėtų'būt pri- 
paėmus, 22,722 organizuotų dar jungta prie Lenkijos.
L-ininkų Illinois valstijoj stoja 
už Darbo Partija, prieš 2561 jai 
priešingųjų.

ns mfulred by thc act of Oct. 6, 1917 
master at Chicago, III., April 2, 1919 
master ai Chicago, III., Dec. 27, 1918,

Dienos Klausimai.

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedčlditnius. Leidžia Naujienų Ben-
drovč, 1739 S. Halsted St., Chicago, i 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

Metms .....................................$6.00 į
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, no Chicagoj, 
pačtu:

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

Pinigus reikia siųst Pačio Money 
Orderiu, kurtu su užsakymu.

Valdininkų 
saavalia.

Praeitų nedėldienį Toledoj 
turėjo įvykti didelis darbininkų 
susirinkimas. Buvo paskelbta, 
kad kalbesius Eugenius V. Debs 
— teismo pasmerktas dešimčiai 
metų katorgos visų mylimas ir
gerbiamas darbininkų vadovas. 
Jis, dėl ligos, neatvyko, bet dar 
toli prieš paskirtąjį laikų minios 
žmonių tūkstančiais plaukė su
sirinkimo vieton. Ir atsitiko tai, 
kas “įstatymu ir tvarkos“ sau- 
Igotojų šiandie visoj šalyj pla
čiai praktikuojama. Jie pašau
kė visą miesto policiją, kad kum 
šties ir buožes pagalba neleidus 
savo piliečiams susirinkti ir 
apie savo reikalus pasikalbėti. 
Ir policija dirbo išsijuosus, skal 
dydama žmonėms galvas ir are 
šluodama. Nepakanka to, mie
sto mayoras vėliaus dar paskel
bė, kad nuo šio laiko jis nebe- 
leisiąs jokių susirinkimų laiky
ti, kur kalbėsią socialistai.’

Tokia miesto valdininkėlių 
sauvalių betgi negali prie nieko 
gera privesti. į tokius sauvaliavi 
mus negalima kitaip žiūrėti, 
kaip lik į tyčia erzinimą žmo
nių, į jų pro vakavimų.

Išteisinimas 
žmogžudės.

žmogžuda Ruoni Willain, kurs 
191 1 melais nužudė vienų kil- 
čiausiųjų Francijos socialistų 
vadovu, Joana Jaurcs'a, dabar 
tapo Paryžiuje teismo atrastas 
nekaltu ir paleistas. To žmog- 
žudos advokatas, Alphons Ze- 
vars, reikalavo jo išteisinimo sa
kydamas, kad Villaiu užmušęs 
Jauresų “dėl savo karšto patrio
tizmo.“

Socialistų laikraštis Le Popu 
lai re užreiškęS, kad tas išteisini
mas žmogžudės tai esąs paragi
nimas kitiems “patriotingems“ 
gaivalams žudyti socialistus, 
dar pažymi, kad prisaikinlųjų 
teismas tur-but bijojęs pasmer
kti Viliamu, nes jis buvęs lik 
įnagis, o tikrieji kailininkai bu
vę visai kas kita.

Manitobos legislaturon įnešta 
įstatymo projektas, kuriuo lai
koma dar labiau darbininkų 
veikimą varžyti. Sulig tuo įsta
tymo projektu, darbininkams 
leidžiama streikuoti lik ypatin
gais, įstatyme pažymėtais, atsi- 
tikimasi bet užtai samdytojai 
gali, kada tik nori, padaryt lo- 
ckoutą. Darbininkų unijos ža
da pasirūpinti, kad tokios rųšies 
įstatymas nepereitų.

Illinois valstijos Darbo Fede
racija pabaigė visuotiną balsavi
mų klausimu apie įsteigimų 
Darbo Partijoj visai valstijai. 
Balsavo 215 unijos priklausan
čios Amerikos Darbo Federaci-
jai ir 112 unijų nepriklausančių, šaukė “Vivat“ iš to džiaugsmo. nedarbą. bknechto.

P. Grigaitis.

Pasaulyje d ai bar kone kasdien 
atsitinka naujų svarbių dalykų, 
iš kurių protaujantis žmogus ga 
i daug ko pasimokinti.

Imkime Vengrijos perversmų.
Darbininkai tenai paėmė vald
žią iš buržuazijos rankų ir pir
mas žingsnis, kurį jie tenai pa
darė, buvo: suvienyt savo jie- 
gas. Telemamos praneša, kad 
Vengrijos komunistų vadas, 
Bella Kun, pasiūlė savo partijai 
net likviduoti save, idant butų 
galima sudaryti vienų viso pro
letariato partijų; komunistų pa r 
Uja tą jo pasiūlymų, girdi, prie-

I muši kaip vienu balsu.

Telegramos praneša, be to, 
• kad Rusijos bolševikų vadas, 
Nikolai Lenin, persergėjęs Ven
grijos komunistus, kad jie ak
lai nepamėgdžiotų Rusijos bol
ševikų ir nedarytų tų klaidų, 
kurias jie padarė.

Dabar kįla klausimas: kieno 
buvo liesa — ar tų socialistų, 

■ kurie sakė, kad darbininkai, ne
žiūrint savo frakcijinių skirtu- 

. mų, turi vienyties; ar tų, kurie 
sakė, kad darbininkai Huri 
skalnyties į frakcijas ir kovoti 
tarp savęs?

Pranešama, kad Rusijoje pa
skutiniu laiku visos revoliucinės 
partijos ir frakcijos jau pradė
jusios taikyties. Bolševikai, 
kurie laivo prašalinę iš valdžios 
ir iš sovietų visas priešingas 
jiems partijas (social-revoliuci- 
onierius dešiniuosius, social
demokratus menševikus, ir so^ 
oial-revoliucionierius kairiuo
sius), darų su jomis sutartis ir 
mėgina veikli išvien.

Jeigu Rusijos revoliucionierių 
vienybe nebūtų buvus suardyta 
pirmaisiais revoliucijos metais, 
lai lenai nebūtų buvę tarpusa
vinio darbininku žudvmosi, re- v
voliucija šiandie butų galinga 
ir pačioje Rusijoje ir svetur, ne
būtų buvę intervencijos, ir Ru
sija dabar galėtų taikos konfe
rencijoje apginti Vokietijų nuo 
talkininkų imperialistų pasikė
sinimų.C

Pranešama laip-pal, kad so
cial-demokratai Biržiška ir Ja
nulaitis Lietuvoje sutikę veikti 
kartu su bolševikais, užėmusiais 
Vilnių. Biržiška jau buk esąs 
paskirtas apšvietus komisaru. 
Visi Lietuvos revoliucionieriai 
esą pasiryžę kovoti prieš len
kus, kurie nori užimti Lietuvą, 
ir prieš savuosius ponus.

Social-demokratų ir bolševi
kų nuomonės labai skiriasi kal
kiniuose klausimuose, vienok 
kova su savaisiais ir su sveti
mais prispaudėjais, juos jun
gia į daiktą. Pasak “Naujienų“ 
“kritikų,“ tai yra nelaimė; o 
išliesų 'lai yra tiktai paprasta 
klesų kovos logika.

.   IIIII •niuo-.. ■ - |

Nauja “nepriklausomybė..“
Keletas mėnesių atgal musų 

dešiniosios srovės labai džiau
gėsi, išgirdusius, kad Vokietija 
(tuomet dar buvusi po kaizeriu) 
apskelbė Lietuvą “nepriklauso
ma, bet sujungta amžinais ry
šiais su Vokietija.“ Vienas kar-j 
šio temperamento veikėjas net

Priklau- Dabar ateina žiniaM kad Len- 
balsavo k i jos parlamente esąs įneštas bi-*

Vienas tautininkų laikraštis, 
paskelbdamas šilu žinių, sako, 
kad “Lenkai nori Lietuvai ne- 
prigulmybės.” Neužilgo gal su
silauksime ir “Vivat.“

Kaikurie “Naujienų“ “kriti
kai“ užsispyrę šaukia, kad 
“Naujienos“ esančios “dešinių
jų socialistų“ laikraštis, nors jie 
gerai žino, kad “Naujienos“ 
visuomet stojo už viduriečių so
cialistų (tokių, kaip Vokietijos 
nepriklausomieji) pozicija. Šie 
“kritikai“, reiškia, sužiniai hp- 
gaudinčja žmones.

Bet apgavystė yra blogas 
daiktas, nežiūrint to, kad ji bu
tų dengiama ir gražiausiais o- 
balsiais.

Rinkimuose delegatų į Vokie
tijos darbininkų tarybų kongre
sų, Berline laimėjo nepriklau
somieji social-demokratai (vi- 
duriečiai). Senojoje Vokietijos 
sostinėje nepriklausomųjų jie- 
gos, matoma, sparčiai užaugo 
paskutiniu laiku. Bet kituose 
miestuose dalykai eina kitaip.

Hamburge užpereilą nedėl
dienį įvyko vietinės darbininkų 
tarybos rinkimai, ir štai kokie 
paduodama rezultatai: didžiu- 
miečiai socialistai gavo 210 vie
tų, n< priklausomieji 37, komu
nistai (spartakiečiai) 25, ir bur
žuazinės partijos 98.

Jeigu šitos skaitlinės yra tei
singos, lai Hamburgo darbinin
kai žymiai pakrypo į dešinę pu
sę. lai yra labai liūdna, bet 
nelabai nuostabu. Tarpusavi
nė darbininkų kova stumia vie
ną jų dalį j kairę pusę, antrą — 
į dešinę. Panašų apsireiškimą 
mes malonu' juk ir pas Ameri
kos lietuvius darbininkus. Kaip 
tiktai pas mus prasidėjo kry
žiaus karė dėlei frakcijinių skir 
tumų, lai dešiniųjų srovių įtek
mė miniose ėmė augti, kaip ant 
mielių.

Kas pakeičia klesų kova frak
cijų kova, tas pūkio darbininkų 
judėjimą, vadinasi, padeda 
konlr-revoliucijai.

True translatton filed with Ihe post- 
mastiT at ('hieago, III., April 2, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.

(žinios International Labor 
Ncws Service) '

ŠVEDIJA.

Nagaika užvaldė Storkhohną, 

STOCKHOLM. — Kaip re
akcijos vilnis genanti per visą 
pasaulį paliečia net mažas ne- 
ulrales tauteles, gražiai paro
do atsitikimas susirišanlis su 
nesenai buvusiu atsilankymu 
suomių generolo Mannerhei- 
mo, Baltosios Gvardijos atsto
vo pas švedų karalių Gustavą. 
Raitoji policija buvo apginkluo
ta rusiškomis nagaikomis, su 
kuriomis revoliucionieriai taip 
labai buvo apsipažinę prie caro. 
Nagaikomis buvo išvaikytos 
minios žmonių, susirinkusios 
išreikšti • pasipiktinimą reakci
niam ballgvardiečių vadui.

švedų kairiųjų socialistų or
ganai, rašydami apie šilą atsiti
kimą, atkreipia domų į tai, 
kad šitas atsiliko prie valdžios 
susidėj tįsios iš dalies iš Bran- 
jtingo socialistų. Šitas, girdi, 
parodo aiškiai, kad švedų deši
nysis sparnas pasiliovčLbuli da- 
dbininkų klesos judėjimu.

ANGLIJA.
Įdomius skaitlinės apie

LONDONAS. — Darbo niini- 
sterio skaitlines, nesenai įteik
tos Žemutiniam’Butui, parodo, 
kad skaitlius žmonių, sudėjusių 
samdymo biuruose savo įmoka
muosius raštus dėl nedarbo, 
siekia 731,060, tarp kurių yra 
251,6 18 vyrai, 21,538 vaikai, 
138J | | moterų ir 26,790 mergi

nų. Amatuose, apdraustuose 
nuo nedarbo, didžiai.sis skait
lius bedarbių tarp 1 vyrų buvo 
iužinierystes ir geležies liejimo 
amatuose (70,35d), namų staty
mo (37,352) ir laivų statymo 
(1(1,972), o tarpe moterų inži- 
nierystes ir geležies liejimo a- 
maluose (103,113) ir prie kares 
daiktų dariai bei sprogalų dir
bimo (16,837). Neapdraušluo- 
se amaluose didžiausias skait
lius bedarbių vyrų yra tarp pa
prastųjų ir fabrikų darbininkų, 
moterų gi tarp paprastųjų fab
rikų darbininkių, namų tarnai
čių, medvilnės pramonėj ir dra
panų siuvėjų.
Skaitlines parodančios šalies 

skolų.

LONDONAS. — Pagal laik
raštį ‘Economisl“ Didesės Bri
tanijos valdžios skola pakilo 
nuo 710.500,000 svarų (apie 
$3,500,000,000) rugį). 1 <1- 191 l 
m. iki £7,191, 400.000 (suvirs 
$35,000,000.000) vasaryje, 1919 
m. šilas faktas vėl primena gar
sius Benjamino Franklino žo
džius: “Už kares neužmoka ka
rės laiku; sąskaita ateina vė
liau“.

FRANCIJA.

Francijos kapitalistus palietė 
karė sunkiai.

PARYŽIUS. — “Kapitalizmas 
turi baigtis nuo karės“. Šilais 
žodžiais “Le Populaire“ laikra
ščio rašė.jas pasako franeuzų fi
nansinį stovį. Prieš karę fran
euzų viešoji skola išnešė trisde
šimts du bilijonus frankų. “Prie 
to prisideda mokėjimas kas im
tai devynių bilijonų palukų ka
rės šcl|)iamicmsienis. Pats si- 
vilės tarnystes biudžetas viršija 
devynis bilijonus. Taigi viso su
sidaro aštuoniolika bilijonų 
metiniu valdžios išlaidu. Palv-

C c.

ginkime su šita baisia našta vi
sas civiles, karines ir kolonines 
išlaidas, kurios pirma karės var
giai besiekė penkis milijardus, j 
Įplaukos iš mokėsiu padaro apie 
septynis bilijonus. Taigi meti
nių įplaukų sumą reikia Įiadidi- 
iilli mažiausiai vienuolika bili
jonų per melus“.

Šita milžiniška našia guls ant 
Francijos darbo žmonių pečių. 
Mokesčiai buvo skaitomi dide
liais pirma karės. Norint už
ganėdinti šiluos reikalavimus, 
jie turės pasiekti negalimų ri
bų- Augščiau privestosios skai
tlinės parodo be mažiausios a- 
bejonės lai, kad kapitalizmas 
jau virto nepakeliamu. “Jis at
eina pas darbininko stalą kaipo 
baisus slibinas, baisus didumu 
ir rajumu“.

Pasekamoj laidoj Paryžiaus 
miesto tarybos narys rašo apie 
“Turtų konskripciją”, išaiškin
damas, kaip tas neišvengiama 
yra, nes beturčiams negalint 
užmokėti, turčių turtai reikia 
panaudoti atmokejimui baisių 
skolų, kurios dabar Francijos 
žmones slegia.

GRAIKIJA.

Sutverė Socialistų Partiją.

NEW YORK. —- Čia paduo
damos žinios yra gautos iš A- 
lenų ir datuotos sausio 20, 1919 
m.:

Graikijos socialistų demokra
tų partija tapo iškilmingai su
tverta Atėnuose sausio 19 d. 
didelėj sveilainčj papuoštoj pa
veikslais Markso, James ir Lie

Susirinkimo vedėju buvo drg. 
Papa Nikolai. Pa pa Nikolai yra 
Atėnų riek t rin inkų unijos pir
mininku; šita unija vienu bal- 
su prisidėjo prie naujos sociali
stų partijos. Kada Papa Niko
lai, atidarydamas susirinkimą, 
pasakė karštą kalbą apie nau
ją socialistų organizaciją Grai
kijoje, lai p<> jo Demokratas, 
Karamosi's, Benaroja ir dauge
lis kilų darbininkų vadovų sa
vu keliu nurodė į svarbą ir tarp
tautinę reikšmę naujai steigia
mosios pratijos Graikijoje.

SUV. VALSTIJOS.

50,000 bedarbių Detroite.

DETROIT.i Mielu — Michi- 
gano valstija yra ateinančio vi
suomenės perversmo skaus
muose. Yra skaitoma, kad 50, 
000 lai vidutine skaitline beda
rbių armijos Detroite. Samdo
mieji biurai, valdžios ir priva
tiniai, yra apgulti jieškančiųjų 
darbo.

Ponų klesa, kaip ir vis, daro 
kiek tik ji gali, kad neleidus da
rbininkams veikli išvieno. Že- 
miaus paduotas pavyzdys yra nu 
švietimu tam: mašinistai nese
nai bandė laikyti susirinkimą 
Masses svetainėje tuoju tikslu, 
kad suorganizavus Dodgc bro
lių motorinių darbų darbinin
kus. Edisono Elektros kom
panija paleido dvigubai dides
nę negu paprastoji sukilnos 
sparta ir svetaine, likusį be 
šviesos, pasiliko be jos visą va
karą. Ačiū tam darbininkai 
da|bar dar labiau įnyko organi
zuotis.

Perdidelis uolumas parodo 
slaptą policiją kvaila.

NEW YORK. — Nematytas 
dalykas, parodantis teroristinius 
ir podraug histerinius budus va
rtojamus “bolševizmo“ prieši
ninkų, atsitiko čia kovo 13 d., 
tą pačią dieną, kurioj Woodrow 
Wilson antru kartu užkėlė ko
ją ant Europos žemės, kad padė
jus “padaryti pasaulį saugiu de- 
mokratybei“. 164 rusai buvo 
areštuoti be varanlo jų susirin
kimo vieloje, rusų darbininkų 
unijos sėdyboje, užkluptoje be 
jokios tegalės ilieises. Tas, kad 
160 jų buvo vėliau paleista, nes 
nei įtarimo kaltės negalima bu
vo jiems primesti, nežymiai bu
vo pažymėta plul<’kralų spaudo
je, kuomet rėksmingi anlgal- 
viai buvo duota aprašymams 
'tosios kratos. Mat daugumas 
areštuotų buvo priešingi bolše
vikų partijai Rusijoje ir jų areš
tavimas padaro slaptosios poli
cijos užpuolimą labai juokingu. 
Dabar bandoma įstatymų keliu 
paliuosuoli likusius keturis 
“nužiūrėtus“, kurių vieną, Mo- 
Uie Sltiemer, jau nugabeno ant 
Ellis Island salos deportavimui.

z

Nauji Leidiniai.
Redakcijai atsiųsta paminėti 

Šie nauji leidiniai:

Girių Karalius (The King o1' 
Ihe Forcsl’s. Vieno veiksnio fa
ntastiška Opera. Muzika Miko 
Petrausko, žodžius, pagal V. 
Pulrinskio “Nežudyk“, parašė 
M. Rastenis. Anglų kalbon ver
te Ona Liutkus. Išleido1 Lietu
vių Muzikos Konservatorija, 
769 Broadway, So. Boslin, Mass. 
Kaina 3 doleriai.

Pramoninis Socializmas. Pa
rašė William D. Haywood ir 
Frank Bolin. Vertė J. Laukis, 
’šleido J. L. ir J. D. Chicago, UI., 
1919. Spauda Lithuanian Prin- 
liug and Binding Hoiise. • 
Psl. 78. Kaina 25c.

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

Ūkininkų Balsai.
šis-t:is apie Louisianos valstiją.

Kadangi daugelis pradėjo į- 
domuuti Amerikos lietuvių ūki
ninkų gyvenimu, tai, tikiuosi, 
bus pravartu pakalbėti ir apie 
tolimąją Louisianos valstiją, 
kur taipjau randasi keliolika 
lietuvių ūkininkų. Beje, jų ta
rpe ir aš pats.

Žemė Louisianos valstijoj y- 
tin gera — daugiausia juodže
mis ir,molynai su pieska. Lšnaii- 
dot žemę čia galima kone per 
ištisus melus, išskiriant du mė
nesiu, kuomet čia užeina neva 
šalnos, kurios tečiaus neįsten
gia pakirst medžių lapus. Tai 
ir visa žiema. Tuo tarpu vasa, 
ros čia neperdaug šiltos. Tiesa, 
kai kuriais metais truputį stoka 
lietaus. Bet jo ūkininkai veik 
nė nepasigenda. Mat, čia augi- 
narna tokie augmens, kur ne
daug tereikalauja lietaus. Dau
giausia viettos ūkininkai verčia
si vata. Tūli iš jos darosi ylin 
gerą pelną. Taipjau sodinasi 
“pinutsų“, kurie gyvulių šėri
mui daug geresni negu mums 
žinomosios avižos. Beto, Loui- 
sianos valstijoj gerai dera ker
nai, saldžiosios bulves, burokai, 
(lynai, svogūnai, visoki “melo- 
nai“, agurkai ir lt. Auga kvie
čiai ir rugiai, bet jų derlius ne
koks. Tatai juos mažai kas au
gina.

Iš vaismedžių auga slyvai, se
rbentai ir agrastai. Obels ir 
grušios čia nelabai tarpsta.

Tikroji žiema (šalnos) Loui- 
sianoj prasideda apie gruodžio 
mėnesį. Bet vasario mėnesyj 
jau visa galima sudyli ir sėli.

Louisiana dar veik neapgyve
nta. Daugiausia, ką čia galima 
matyli, lai girios ir girios. Gi
riose rasi įvairios rųšies vaisiu 
gų ir nevaisingų medžių. Jų 
tarpe ir lietuviams žinomasai 
ąžuolas, klevas, pušis ir lt, e

Norintis čia apsigyventi, bū
tinai turčių įsigyti nors kelu- 
riasdešimls akrų žemės' Tam 
reikalinga tureli bent du tuks
iančiu dolerių. Be to nepatar
čiau pradėti tikininkauti.

Ūkininkų gyvenimas č’a ge
ras dar ir luo,J<ad jie gali lai
kyti labai daug įlaminių gyvu
lių, ir jie nereikalauja stropaus 
šėrimo bei pastogės, nes čia, 
kaip jau minėjau, šilta per ap
skritus metus. Kai kurie turin- 
tįs po keturiasdešimJs akrų, u- 
kininkai laikosi net po šimtą į- 
vairios rųšies gyvulių — karvių, 
kiaulių, ožkų ir U- Norintiems 
pirklies ūkį, patartina jieškoli 
kur nors apie Dodsoną. Šioje 
apielinkėje susiduria keturios 
geležinkelio linijos, kas ukinin- 
kams labai svarbu: gali prista
tyt kur reikia savo tavoms — 
produktus.

Tiek tuo tarpu apie Louisia
nos valstiją. —J. Sander.

Pačio dėžutė.

Gerb. Red.: — Malonėkite 
paaiškinti, kokiu bildu butų 
galima susirašyt su giminė
mis Lietuvoj ir sužinoti, ar jie 
da gyvi yra. Jau keturi melai 
rašinėju laiškus, o atsakymo 
negaunu. —'Keistutis Dagis.

Ats.: — Karės melu laiškai 
nėjo, ir dabar dar neina Lietu
von tiesioginiu pačiu. Su gi
minėmis Lietuvoj galimu susi
žinoti aplinkiniais keliais, tuo 
tarpu per lietuvių Įiasiun'liny- 
hę Berline. Parašykile laišką, 
įdekite į konvertą ir užadre- 
suokite aiškiai, kam laiškas 
siunčiamas. Tą užadresuolą 
giminėms laišką įdėkite į kitą, 
didesnį konventą ir pasiųskite 
šiaip užadresavę: Mr. Jurgis 
Savickis, Box 211. Copenha- 
gen, Denmark. (Savickis yra

Lietuvių Centro Komiteto įga 
liotinis Danijoj). Jis pasiųs 
laišką, kur reikia.

Gerb. Red :-—4. Kur 'butų 
galima gaut rankvedis dailia- 
ršystės? — 2. Kada atsidarys 
pačias į Lietuvą? — 3. Ar da
bar butų galima pajieškot gi
minės Lietuvoj? — 4. Buvau 
užsirašęs Laisvės Paskolos ant 
150 dolerių; įmokėjau 40 dole
rių, o daugiau nebeįstengiu 
mokėt; ar įmokėti pinigai bus 
galima kada-nors atsiimti?

—F. Avižienis.
Ats.;—1. Nežinome, ar toks 

rankvedis yra. Geriau paim
kite ant vietos kaligrafijos lek
cijų. — 2. Veikiausia ne anks
čiau kaip po galutino susitai
kymo ir pasirašymo po laikos 
sąlygomis. Kaip greitai tatai 
įvyks, sunku pasakyt; gal dar 
ne vienas mėnuo praeis. — 3. 
Skaitykite augščiau atsakymą 
Dagiui- — 4. Bandykite kam 
nors parduot (parduodant rei
kia padaryt tam tikras perve
dimas, “assigmnenl“); kitaip, 
nebegalėdami toliau mokėti 

Ilki išmokėsiant, galite žudyt 
visa, ką įmokėję. 

> •
True transhition filed wilh the post- 
niaslcr at Chicago, III., April 2, 1919 
ns required by Ihe act of Oct. 6, 1917 
BUSINČIO CENZO REIKALAIS

Taisyklės Paskiriant Cenzo 
Supervizorius.

Kovo 3 dieną Prezidentas pa
tvirtino aklą rengimui kelurio- 
lik tojo dešimtmetinio gyvento 
jų suskailymo-C( nzaus. Iki nu
meracijai, kuri bus sausio mė
nesyj, 1920 m. teliko mažiau 
kai dešimt mėnesių, . ir cenzo 
biuras dabar svarsto parinkimą 
ir paskyrimą supervizorių, ku
rių bus nedaugiau kai 400, bet 
jie turės savo žinioje apie 90,- 
090 enumeratorių. Supervizo- 

rių distriklai, išskiriant didžiuo
sius miestus, turės tuos pačius 
rubežius, kaip ir kongresų dis- 
ilriklai. Pagal įstatymus, su- 
vizoriai skiriami Komercijos 
Sekretoriaus, bet juos rekomen
duoja cenzo direktorius.

Supervizoriai turės laikyti 
kvotimus ir turėti reikalingu 
k valifikacijų.

Supervizorių daitbas užims di 
desnę melų dalį ir prasidės apie 
1 dieną liepos šių metų. Jiems 
bus mokama $1,500 ir belo po 1 
dolerį nuo kiekvieno tuksian
čio arba didesnės tuksiančio dė
lios suskaitytų gyventojų. Vi
sas mokesnis paprasto didumo 
distrikte, išskyrus didelį mies
tą, išeis apie $1,700 ar $1,800. 
Raštininkams ir kitus reikalus 
apmokės pati valdžia.

Visi kandidatai j supervizo
rius turi siųsti savo aplikacijas 
adresu: Direclor of Census, 
Washington, D. C.

Trumpukas. — Ačiū sunau
dosime.

Ar reikia paskolos ant jusu praper-

Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namų, lobi ar farrna? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURiliG 
DISTR1CT BANK

1112 W. 351h St. Tcl. Drover 6310 
Chicago, J1L,

Bankas atdaras: Dienomis nuo V ry
to iki 3 po pietą. vakarais se: odo
mis ir subaloinis nuo 0 iki 8 vai.
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PRANEŠIMAS.

Naujienų B-vės Direkcijos ex- 
tra posėdis įvyks seredoj, bal. 
2 dienų. Naujienų name. Pra
džia 8 vai. vak. Dienos tvarka 
bus paskelbta ant vietos.

Visi Bendroves direktoriai 
prašomi dalyvauti irateiti laiku.

—J. šmotelis,
N-nų B-vės sekrt.

TEISĖJAS UŽDRAUDĖ 
PIKIETUOTI.

'Veisėjas Charles M. Foel, aug 
slėsniame teisme, išleido draus
mę draudžiančių rubsiuvių uni
jai Am. Cl. VVorks of Am. pi- 
kietuoti Cohno Rissinano ir 
kompanijos dirbtuvę pn. 118 S. 
\Vells gt. Rubsiuviai toje dirb
tuvėje, nesenai išėjo į streikų 
reikalaudami 11 valandų savai
tės ir 20 nuoš. padidinimo algos.

200 CHICAGO VALKTININKŲ 
STREIKUOJA.

Chicagos upė. vakar buvo ra
mi. Valktjninkai sustreikavo. 
Arti 200 valklininkų dirbančių 
Didžiųjų Ežerų Dredge ir Dock 
kompanijai ir kitoms tai pana
šioms kompanijoms vakar ryt
mety] nėjo prie darbo, gavę įsa
kus iš savo nacionalės sėdybos 
Detroite.

Streikas paliečia visus valkti- 
ninkv ir jiems artimų unijų na
rius ant didžiųjų ežerų, kurių 
skaitlius siekia apie 5,000.

Didžiųjų ežerų streikas yra 
kaipir liekana New Yorko uos
to valklininkų ginčo. Jis nelie
čia garlaivių linijų, kurios turi 
savas valktincs valtis.

Valktininkai reikalauja 8 vai. 
dienos ir kaikuriuose atsitiki
muose 30 nuoš. pakėlimo algos.

šilas streikas sustabdė darbų 
polių varytojų ir kilų “dugno” 
darbu darbininkų dirbančių mi
nėtoms kompanijoms.

1 Jennie Boden, 32 melų. Toji 
! jam atsakė. Jis baudė įti
kinti jų eiti už jo meiliais žod
žiais, ilgais laiškais.Bet kaip tas 
negelbėjo, jis atsinešė revųlve- 
rį, įėjo į jos kambarį per lan
gų, kuomet jos nebuvo kamba
ryj ir palindęs po lova laukė jos 
pareinant. Jai parėjus, jis su 
revolveriu rankoj pareikalavo 

iš jos paskutinio žodžio.Jai ir da 
bar atsisakius būti jo moterim, 
jis paleido dvi kulkas į jų ir ba
ndė pats nusišauti, bet revolve
ris nešovė ir jis išbėgo. Vėliau 
jis nusišovė savo sesers namuo
se. Slaugytoja yra gyva su kul
ka krutinėję Auguslana ligoni
nėj.

KVAILIŲ DIENA.
Vakar buvo kvailių diena. Ir 

ji parodė, kad kvailių Cbiacgo- 
j yra labai daug. Apie 5,000 
šilų kvailių šaukė prie telefono 
Lincoln parko žvėrinčiaus už- 
nurėloja Cy De Vry, kad jis pa- 
f nikių jiems Mrs. Bear, Mr. Li- 
< n, ar Miss Deer.

Maloniai tiems žmonėms ne
rupi svarbesni< dalykai, jei to
kiais niekais užsiima.

Užvakar teisėjo Mangeno teis-, 
me jam buvo priteista $20,000 ■ 
už sužeidimų. Keli metai prieš 
lai jį pervažiavo alinis vežimas 
ir sužeidė taip smarkiai, kad 
reikėjo rankų nuplauti, .lis ga
vo $0,000. Kelios savaites at
gal jo seserį Lucile Zedansky 
užmušė gatvekaris. užvesta by
la ant 10,000.

Melai atgal jo du broliu, Jo
nų ir Juozų |iu.tomohilius ®u- 
važiniėjo jiems pienų beišvežio- 
jant. Kiekvienas yra apskun
dęs už nuostolius ant $10.000.

Tėvas, John Brosch gyvena 
pn. 2021 Ruble gt.

I Sergėkite savo akis

Neužsitikėkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavčiuir nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metą patyrimą ii 
Italių ištirt jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at- 
ieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Aflhland Avė., Chicage,
Kampas 18-tos gatvCs 

J-^fos lubos, viri Platt’o aptiekoa 
Tėmykite į mano parašą 

Valandos nuo l-tos vai ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nerišlioje nuo I 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

CHICAGO BUS PIRMUTINĖ 
LAKSTYMU ORU.

Cbicaginė korporacija —-1 ni- 
ted Aircrafl Engincering nupir
ko visa Anglijos valdžios orlai

vių įrengimų Kanadoje ir per
kels jį į Chicagų; ačiū tam Clii- 
cago bus vienu didžiausių ko
mercinės oriaivystės miestu' S. 
Valstijose.

Nupirkta visi orlaiviai varto
tieji karės laiku bemokinant ori 
nes Anglijos pajiegas Kanadoje. 
Mašinos yra sudėtos Leafieldo 
skraidymo lauke arti Torontas 
ir visos yra gerame stovyje.

Maj. Gco. \^adsxvorlh,« Su v. 
Valstijų, kuris prižiūrėjo gami- 

'nimo ir sustatymo orlaiviu dirb 
tuvėje Philadelphijoje karės me 
tu, užims ta pačia vielų prie ko
rporacijos. Jam padės laksty-* 
bos žinovų štabas.

KAPITONAS UŽMUŠĖ 
VAGI.

Kariuomenės kapitonas Per- 
rv Gregory, 3820 Grand A v. nu
šovė negrų, kuris su revolveriu 
rankoje bandė įeiti vidun. Ka
pitonas, išgirdę® krebždenant 
ką pas duris, sušuko, kad kas 
ten yr, eitų nuo durų šalin. Po 
to krebžlenimas nutilo, bet už 
valandos vėl prasidėjo. Kapito
nas dabar, nieko nesakęs, šovė 
ir atidaręs duris, rado negrų bc- 
tysanl negyvų. Kulka pataikė 
tiesiog į kaklų. Nušautasis ne
gras ir gi buvęs kareivis.

ATMESTAS JAUNIKIS PAŠO
VĖ MERGINĄ IR NUŠOVĖ 

' SAVE.
Albert Boltenhagen, 21 melų, 

įsimylėjo Į gražia slaugytojų

NEMEČIŲ TEISME.
Vakar nemečiu teisme buvo C

tyrinėjamas 13 melų vaikas J. 
Taylor. Balandžio 20 dienų, 
1PI8 melų tapo nušautas Cbica-

Milvvaukee ir St. Paul važ- 
binio traukinio mašinistas Fr. 
J. 1 lovon ir niekas nežinojo, kas 
|i nušovė. Paskui, buk J. Tay- 
ior prisipažinęs savo draugui, 
kad jis ta padaręs. Bet dabar, 
klausinėjamas, jis ginasi. Jis 
sako, “aš gimiau su šaudykle 
rankoj. Ant šaudymo mano 
galva pramušta, bet aš nenušo- 
vi u mašinisto.”

Vaikas kalba (Irusiai ir tary
tum butų jo teisybe. Bet jo mo
ti? a tvirtina, kad jis tų padaręs 
ir prašo jo prisipažinti. Ji sa
ko, kad jos vaikas iki to nušo
vimo buvęs geras ii’ niekad ne- 
d::'lodavęs pinigų, o po nušovi- 
no tolydžio tų padarydavęs ir 

pinigus mokėdavęs savo drau
gui, kad jis tylėtų apie tai. To- 
’.e uis išklausinėjjnias ptidėlas 
ki penktadienio.

HUNT UŽMOKA $2,000 Už 
SUAREŠTAVIMĄ.

Buvusis detdktyvbj Viršinin
kas, Nicholas Hunt užvakar už
mokėjo Margaretai Reeves’ienei 
$2,000 pas teisėjų Joscph Da- 
vid, susilaikydamas su ja.

Reeves’ienė, Melville Rceves 
pati, kaltino minėtų viršininkų 
ir jo žesmesniuosius, kad jie at
ėjo į jos namus su varantu, iš
vilko jų iš maudynės, privertė 
jų apsirėdyti po jų akių ir eiti 
su jais į policijos stotį, kur jų 
išlaikė per naktį ir paskui pa
leido be jokio apkaltinimo.

leismo ppsėdininkai priteisė 
jai $2;į,000. Teisėjas paskai
tė tų perdidele suma ir savo pa
statytomis sųlygomis privertė 
jų<sutikli, kad ji nusileistų iki 
$2,000.

Nepaisė reikalavimo $2,,500; 
bomba padare nuostolių 

tik ant $500.
Pasų. Dagnuolo, 3414 Went- 

worth Avė. kelios savaitės at
gal apturėjo nuo juodrankių pa
reikalavimų $2,500 su pagrū
mojimu bomba, jei jis to reika
lavimo neišpildis. Jis jo neiš-; 
pildė ir užvakar sprogo bomba, 
sugadindama nųmo pryšakį. 
Bombos sprogimas padare nuo
stolio apie ant $500.

Bombai sprogus Dagnuolos 
pati su šešetu savo vaikų mie
gojo ir visi išlakstė iš lovų, bet 
nei vienas nebuvo sužeistas.

Telefono Patarnavimas po 
Jūsų Naujų Adresu

Telefono vartotojai, kurie tikisi mai- 
nyti savo gyvenymo arba užsiėmimo 
vietą šį pavasarį turi duoti mums ma- * 
žiausiai į ' z

Trisdešimts Dienų Pranešimą
persikėlimo tarp

Balandžio 15-tos ir Gegužio 15-tos

Tas palengvina jų telefono 
perkėlimo užsakymus

Pašaukit Commercial Department
Official 100

(Dykai)

CHICAGO TELEPHONE COMPANY

BARGENAS

E O

LAIME
randasi geroje ir normalėje sveikatoje, kaip 
žino.

•ę

■?

Ant formos. 120 akrų žemės farmą parduodu už $1200 
ir ant lengvų išmokėjimų: $700-00 įmokei, kitus kaip gali
ma. Jeigu per 3 metus 4 nuoš., jeigu per 5 metus 
nuoš., jeigu per 7 metus nuoš. Žemė gera su moliu. Nė
ra kalnų nė pelkių. Miško užteks pasistatyti visiems na
mams. Netoli mokykla, pusė mylios. Iš trijų pusių gyve
na lietuviai. Geležinkelis. Netoli 2 miesteliai. Jeigu norite 
mainyti į namų, lai paduokite namo kainų ię apielinkę. At
sišaukite į:

sistemos. O kuomet esate Dervuotas, kuomet jūsų nervai 
yra suirę ne turite to atidėlioti, bet pasirūpinti apie juos 
tuojaus. •>

Garsus nervu Elhiras

PARTOGLORY
sustiprins ir atitaisys jūsų nervų sistemų ir padarys iš jū
sų nauja žmogų. Bonkutė Partoglory kainuoja $1.00; G 
bonkutės kainuoja tiktai $5.00. Užsisakykite šiandien ra- J

•\v York.

PRAPUOLĖ TURTINGA 
NAŠLĖ. , t

Ihie ilgos eilės prapuolusių 
žmonių, apie kuriuos pranešta 
detektyvų biurui, vakar prisi
dėjo dar vienas “slėpinngas pra 
puilimas,” pilnas visokių ro- 
mantingumo elementų. Bur
noti Sha\v, 19 melų amžiaus 
papasakojo detektyvų biure, 
kad jo teta, May ChadSvick, tur
tinga našlė po Californijos žiba
linio magnato, prapuolė kovo 
19 dienų. Paskiausia viela, kur 
ji buvo, lai Pompeiian kamba
rys Congress viešbutyj. Ji pic- 
lujo su juo Congress viešbutyj 
ir jiems prie stalo besėdint įėjus 
žmona užšnekino jų. Jani dėl 
mandagumo pasitraukus į šalį, 
jodvi liko dvį vieni. Sugrįžęs 
už kelių minučių nerado jų.

Jo teta turėjusi ant savęs gru
žlių apie už $19,000 ir su sa
vim $2,000 pinigais.
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I Or. A. R. Blumenihal * 
0^0 

JOGŲ SPECIALISTAS 
Akio Egsamlnuoja Dykai 

Gyvenimai yra 
tuščias, kada prą I 
nyksta regėjimą, v 

Mes vartojam J 
pagerintą Oph- C 
thalmometer. Y- t 
patinga doma at- f 
kreipiama i vai- £

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR. G. M.GLASERį
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 
S; Morgan St, kerti 1> tL 

Chicago, 111.
SPECIALISTAS

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

daliomis nuo 9—2 popiet 
Telephone Yards 687 ___ ji

STAR & GARTEH
MADISON PRIE HALSTED STREET ‘

— BURLESQUE —
HIP HIP HOORAY GIRLS
Moteris ir merginos gali lankytis kasdieni).

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų ’

Akių, Ausy, Nosies, Gerkle* ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš 
gvdyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- 

Įr' jįtįt; -J tų gydžiau pasekmingai Šias ligas.
J Mano užrašas išgydytų ligonių yra aišku* pri-
V / rodymas mano gabumo. ’

Į AŠ ntitaisuu kreivas akis be skausmo vienu
*4/ gydymu.

. Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearborn St. (Prie* pačttj). Chicago, UI.

$20,000 Už PRARADIMĄ 
KOJŲ.

Edmond D. Brosch yra 13 
melų, turi tik vienų rankų ir 
abi kojas sužeistas dėlei nelai
mės atsitikusios du metai at
gal. Jam bevažiuojant užpakali
niame tėvo pieninio vežimo ga
le, jį suvažinėjo automobilius.

FBMOST
PAhSIDUODA lietuvių kolonijoj, 

Michigano valstijoj, tiesiog nuo pa
čių savininkų. I'annos gyvenamos 

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

TONY ZABELA.
P. O. Bos t, Lake Co. Peacock, Mieli.

NORTH SIDE
Nederamas pasielgimas.

Tyčiotis iš organizacijos, sta
tyti ja pajuokai gali lik toks 
žmogus, kuris visai nesiskaito 
ir su papraščiausio padorumo 
taisyklėmis. Dalykas yra toks. 
Praeitoje Pirmyn choro irepe- 
licijoj buvo alsilank-s d. Nar- 
kis. Jis kviečia chorų “dainuot 
ant prakalbų,” kurios įvyks ba
landžio 1 d. Kur ir kas tas pra
kalbas rengia — nesako. Vie
nas iš dainininkų pasl(fl)i, kad 
prakalbos yra rengiamos bal. 1 
d., I. y. kaip tik tuo laiku, kada 
chorus yra užėmęs svetainę dėl 
repeticijos. 4'ad kodėl rengė
jai neprašo chorų, lįfad užleistų 
svetainę, bet kviečia jį dainuot? 
Narkis pasiprašo balso ir sako:

- Gerbiamieji, jeigu t Jus apsi- 
imsil dainuot, lai reikš, kad ir 
svetainę užleidžia!, o jeigu pra
šytume. svetainės, lai jus galite 
nueiti kitur savo repeticijas at
laikyk... Po to vienas daininin
kas ir vėl klausia: kas tas pra
kalbas rengia? Narkis tyli. Čia 
jau tūlas “žinantis,” pasiprašo 
balso ir “paaiškina,“ kad LSS. 1 
81 kuopa. Dainininkai nusiste
bėję klausia vienas kilo — ka
me dalykas? Juk 81-moji kuo
pa labai neprilanki chorui, o da 
bar kviečia “dainuot ant prakal
bų’... Vis dėlto choras be jokių 
ginčų nutaria užleisl svetainę ir 
dar padainuot.

Po repeticijos choristui skirs
tosi ir štai kužin-kas sušunka: 
“lųi kvuįiliu.s, Jkadį apdoroti
nom”.,. Pasirodo, kad ularnin- 
ke kalbės nickatauška Jukelis, 
“apie olstrycio ponus.” 81 kp. 
prakalbos bus lik pėlnyčioj, ba- 
balandžio 4 dienų.

Chbrislai, persitikrinę, joge! 
tikrai taip yru, užreiškė, kad ne-

K. JAMONTAS
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

IS RUSIJOS
Gerai lietuviams žinomas per 18 me

tų kaipc patyręs prydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo ačtrias ir chronižkas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

, Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tb 
8t. nctoii Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 piety, z? 
6—8 vikarais. Telephcre Ganai 3110 
GYVENIMAS: d412 S. tteiited Street

VALANDOS; v—M ryto, tikfai
“k

Dr. WHITNEY 
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų
VYRAI IR MOTERS,

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, krauto, ska
ros arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi
durių, žarnų, kepenų arba inkstų liga arba jeigu jus turite reuma
tizmą, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nustojimą noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 V Nedaliomis 10 ryto
ryto iki 8 vakare. H III I HK> T 1 iki 2 vai. dieną

422 S. State St., arti Van Burcn St., Chicago, III.

12th STREET
Tol. Kedzio 8902.

3514-16 W. 12thST.
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

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

SPECIALIAI: Muleva malevojimui stuby iSviduus, po $1.40 už gal.

CARR BROS. WRECKING CO.
i tmiS.SOS* 8. Halsted RL. Chleage, III.

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

Rusiškos ir Turkiškos Vanos

dainuosiu. “Kairieji,” kurie vi
sa tai iškalno žinojo, grūmoja 
choro suardymu (mat, jie. pa
pratę ardyt). Pamatysime kaip 
lai užsibaigs.

Draugai! dainininkai, mano 
supratimu, pasirodykime,• kad 
mes gerbiame savo duotų priža
dų: atlikim kas reikia sulyg sa
vo geriausios išgalės, o ateity
je pasirūpinsime nuo lokių kvic 
limų apsisaugoti.

—Elzbieta.

RMig. W 8. iahiaMd B)v4 Ckteae* 
Telapksnr Hvymarket SM4

DR. A. A. ROTH
SUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Rp^rialistiA Moterišką, v r rištą, 
Vdką ir risi ehroaišką ligą 

OfiaM: 1114 8. Halsted RU Cideagi
Drever MH

V* LANDUS i !♦ -H ryt»; t -• 
? -H vakare NadMiotrdr K—Ui

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, AkaUrla 
1920 So. Halsted St, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

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

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už casb 
Ėmei and Co.. 740 W. Madison st. 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232. 2ras augštas, virš Famom 
Clothing Store, atdara vakarai* iJ. 
U vai Nedflinmiu nūn 10 iki 1

TAISAU NAMUS
Atminu, cementuoju, pleisleriuo- 

ju ir viską taisau. Darbą atlieku 
speriališkai ir pigiai. Kimi toks 
žmogus reikalingas, kreipkitės.

B. P. IlAJllNIEC, 
3044 S. Union Avė. Tcl. Drover 4129

Telephone Yards 5834.

Or. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 

| IS ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
I 3325 So. Halsted St.. Chicago.



Pranešimai
Paskendusio Varpo gencralč repc- 
cija bus šiandie, bahisdžio 2, CS- 
S. svetainėje. Lošėjai prašomi su- 
rinki lygiai kaip 8 vai. vakare.

— Kom'sija.

l‘PD. unija rengia prakalbas pėl- 
lyčioje, balndžio I. Mildos avet. 
•rakai bos bus su pamarginimais. 
aibės K. Geležėlė ir kili. Visi kvie
tini alsilanky l|. — Komitetas.

VIPS 29 kp. draugiškas vakarėlis 
*lei tūlų priežasčių prieš Velykas 
»jvyks. Perkeltas i gegužės I diena.

— Rengėjos.

Harvey. III. — SLA. 289 kp. susi
rinkimas jvyks ketverge, balandžio 
3, Garūekio svd. 15639 llalsted SI., 
7:30 vai. vakare. Visi nariai kviečia
mi atvykti laiku.

— Org. K. Kazanauskas.

E. Ch'cago, Jnd. — I.SS. 201 kn. 
rengia svarbias prakalbas ketverge, 
balandžio 3. 7:30 vai. vakare. K. Gri- 
kšo svel., kertė 1501h ir Northrm* Av 
Kalbės J. Jukelis. Publika kviečiama 
atsilankyti. • ..—- I.SS. 201 kp.

Ketverge, bal. 3. šv. Mykolo para
pijos (North Side) bažnytinėj svel. 
šaukiama didelis susirinkimas liksiu 
pasitarti apie rinkūnų milijono pa
rašų po peticija. Pradžia 7:30 vai. 
vaa. Visi kviečiami atsilankyti.

..Burnside. — SLA. laikys mėnesini 
susirinkimą pėtnyčioj. I balandžio, 
7:30 vai vak. Mačiukevičiaus svel, 
10.30 E, 93 SI, Nariai malonėki *.c vi
si būti.

, — Fin. rasi. P. Pivoriūnas

So. Chieago. III. — I.SS. 155 *.-•>. 
.susirinkimas įvvks pėtnylioj balan
džio 4 d . 7:3(1 vai. vakare, d. A. Ta*i- 
tkano Imli*. 894.3 I Inu* ton A v?.. Ne
pamirškite draugai alsilankvti.

— L L Venckus.

Indiana Harhor, Ind. —Pėtnyčioj 
biri. 4. I.SS 212 kp. rengia svarbias 
prakalbas P- Misevičiaus svetainėj 
2191 ant 1|7 tos gal. Pradžia 7:30 vai 
vakare .Klbės J. Jukelis. Visus kvie
čiame atsilankyti. — Komitetas.

Liet. Rytinės žvaigždės P P Kliu- 
bo mėnesinis susirinkimas jvy ks ke
tverge, bal. 3 7:30 vai. vak, Liuosy- 
bės svel, 1822 Wabansia Avė.

Sckr J Zakarauskas.

Brighton Park. — Keistučio K’iu 
bo choro repeticija jvyks ketverge, 
bal. 3 d. 8 vaP, T, Maženio svetainėj, 
3834 So Keilzie Avė Bus nuajas 
mokytojas drg Slogis

Org. P. Gura

Roselanl. — I.MPS 25 kp lavinimo
si susirinkimas jvyks ketverge, bal 
3 d, 9 vai vakare. Aušros kamba
riuose, 10900 Mi'hivan Avė. Drg, 
A Petraitis duos lekcija apie parla- 
mentariškas taisykles.

— Kuopos Vi.ld.. ba

Ros^land. — I MPS 25 kp choro 
repeticija bus seredoj paprastoj sve
tainėj'? ir nuprastu laiku. Visos cho
ristės ateikite laiku.

— Komitetas.

Jauny Vyry Liet. Draugiško ir P. 
Kliuho mėnesisinis susirinkimas j- 
vvks ketverge, bal. 3 8 vai. vakare. 
Malinausko svel, 1813 So llalsted 
St Yra labai daug svarbių reikalu.

— Valdyba.

Komunistų Propagandos Lyga ren
gia dvi prciekriji: ketverge, ba’an- 
džio 3. AVcst Side Audiloriume ir 
pėlnvčioj. bal. 4. — \Vicker Park 
Ihdlėj. Prelekciji duos John Ke- 
racher’is iš Detroito.

I.SS- 22 kp. mėnesinis susirinki
mas įv\ ks ketverge balandžio 3. M. 
Meldažio svetainėj. Pradžia kaip 8 
vai. vakare. Visi dntgai kviečiami 
atsilankyti, nes turime daug svar
bių reikalų. —Organizatorius

Burnside. — Apšvietos ir Dailės 
draugijos susirinkimas jvyks ketve
rge, balandžio 3, J. Mačiukevičiaus 
svet.. 103(5 E. 93 st. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti —lygiai kaip 8 v. 
vakare. 'I'uriine daug svarbiu rei
kalų apsvarstyti. —Valdyba.

Jauny Lietuvių Amerikoj Tautiš
ko K'iubo mišraus "boro rei>e,!'*’- 
ja jvyks seredoj. balandžf* 2, Mil
dos svetainėj (ant 2 lubų). Pradžia 
7:30 va1, vakare. Visi dainininkių 
ir dainininkės prašomi susirinkti 
laiku. —Valdyba.

Liet u‘i y Kriaučių Kl’i’^o S P. 
mėnesinis susirinkimas jvyks sere
doj, ba’. 2d 7;30 vai. vak. liu **'- 
bvs svl.. 1822 Wabansia avė. No
rintieji jsloli į Kliubų tegul pasi- 
naudo’.i proga: wa numažinta mo
kestis lik už 1 dol. iki liepos mėne
siu šių metų. —Valdyba.

Brighton Park — LSS 174 kuooos 
mėnesinis susirinkimas bus seredoj. 
ba’nndžio 2. 7:30 vai. vakare. T. 
Maženio svel., .3834 So. Kedzie Avė. 
Yra svarbių reikalų, todėl draugai 
malonėkite liuli visi ir laiku, Atsi- 
veskite ir naujų narių.

— T. Baltuškis.

Kenidngton. — LMPS (57 kp. extra 
siririnkimas įwks seredoj, balan
džio 2, Aušros kambariuose, 10900 
Miehigan Avė., Pradžia 7:30 vai. va
kare. Narės kviečiamos atsilankyti, 
nes turime daug svarbių reikalų. At
siveskite nauju nariu.

— S<*kr. U. Matikanienė.

Waterbury. Conn. — Socialistų 
Partijos Lietuvių Skyriaus susirin
kimas jvyks balandžio (April) 8 d. 
po num. 103 Green St. Pradžia 8 v. 
vakare. Draugai kviečiami atsilan
kyti. — S.P.L, Skvr. org

P. Plečkaitis,

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJ IEŠKAU Prano Kniukštos, 

Kauno gub., Telšių pav., Kulių par. 
.šimulių sodos, girdėjau buk gyvenas 
Kensingtone arba Chirugoje. .lis pats 
lai atsišaukia arba kas žinote pra
neškite man jo adresu.

LEONAS METRIKIS, 
.3737 Carey SI., Indiana llarbor, Ind.

PA.IIEšKAU Kazimiero Balčiūno 
tolėjo ant Bridgeporto pienine. Yra 
svarbus reikalas. Atsišaukite grei
tai arba kas žinote praneškite jo 
adresą.

Adv. Kazimieras Gugis,
I27 N. Dearborn st., (’hieago, III. 
1111 1.3 l'nilv Bllg. Tel. Central 
•II II.
T

PAJIEŠ.IKAI’ levo Juozo Griga
liūno, ir pusbrolio Jono Baubus, 

nrieš 5 metus gyveno Philadelphi- 
joj. Jie patįs tegul atsišaukia, arba 
kas žinote praneškite jų adresus:

ANTANAS GUIGAI.IENAS 
702 \Vesl 21st Place., Chieago, III.

PA.I II’ŠK.AU savo švogerio Igna
co Gedmino, paeina iš Kauno gub., 
.širuliu pav., Luokės par.. 2 metai at
gal gyveno So. Chicaguj iš ten iš
važiavo i Bockford III. Jis pats ar
ba kas žinote meldžiu atsišaukti, 
nes turiu svarbu reikalų

Frank Strumila,
P. O. Bos .3.3, Kempton, AV. Va.

PAJIEŠKAI’ savo trijų dėdžių, Jo
no Petro ir Vincento Isvaskosv.. Su
valkų gub., Kalvarijos pav., Margi- 
ny ku kaimo. 10 melu algai gvveno j 
Brookhn N. Y. Meldžiu atsišaukti 
arba kas žino pranešti

P. KARMELOAVU’Z
31 Povvers C.I., Greenfield, Mass.

PA.IIEŠKAU savo tikro brolio Ka
zimiero jis p;«'«:na Kauno
mb.. Panevėžio pav., Siemeligų par., '
Mediniškiu sodžiaus, (i niehu a' *• 
u* veno Chieago; iš leu nežinau kur 
iš' ržiavo. Jis pats ar kas kitas numi
nėkite pranešti. Aš paeinu taipgi iš 
augščiau minėtos vielos. Po tėvais va 1 
dūluosi l’ršulė Belebcikiulų, po vy ru 
Liukisena.
99,52 Indiana Avė., Boseland, III.

ĮIEŠKO darbo
PAJIESKAC darbo kaipo barbe

ns vakarais arba dienomis. Esu at
sakantis tame darbe. Kam y ra rei
kalingas, malonėkite atsišaukti

F. B..
901 \V. 14th PI., Chieago, III.

PAJll;.ŠKAC darbo už šoferį. Turiu 
savo laisnį. Kam reikalingas toks 
darbininkas malonėkite atsišaukti:

Gl’ST l BNEZIS
3323 Lowe Avė., Chieago.

PAJIESKAC darbo už draiverj 
prie išvežiojimo duonos. Esu paty
ręs lame darbe per daugelį melų. 
Galiu važiuoti ir j kitų miestų. At
sišaukite

J. A. Bukauskis,
2830 \Vallaee si. ('lucago, III

.ĮIEŠKO kambarių
BEI KALINGAS šviesus šiltas ka

mbarys dėl vieno vaikino Šiaurva
karinėje įlalyj miesto. Atsišaukite

A. .Šimkus,
12211 Emerald avė. \V. Pulhnan, III,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATSIDUODA rendon kambarys 

vienam ar dviem vaikinams, su val
giu ar be valgio. Yra telefonas. 
Atsišaukite šiuo adresu:

J. K.,
70.3 \V. 21 PI., antros lubos, C.hicago

REIKIA TĖVŲ
ATIDUODI’ .3 melų vaikų ant au- 

* :nimo, arba gidėtų ir užsirašyti ant 
savęs, nes nenorėčiau atiduoti į prie
glaudos namų. Norėdami pamatyti 
vaikų atsilankykite 14.37 So. Morgan 
St., 2ros lubos. Tėvo adrisas: Karo
lius Gosevie, 1613 Jaekson St., Gar.\, 
Ind.

REIKIA DARBININKŲ
BEI KALINGA šeiinyninkč prie 

mažos šeimynos. Mergina arba na
šlė b‘* vaikų. Pasiuvus darbas. Gera 
mokestis Atsišaukite greitai į 

OBEMUS CHEMICAL 
LABOBATOHY

1718 So. Halsted St., C.hicago, III.

PADIDINK ALGĄ.
liEIKAUNGA keletas vyri), lai- 

r»e ra apsinažinę su žmonėmis ir 
t u i daug pažjslamų. visi galės pa
dvigubint savo algų nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
I ugvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų nas 
I IBI BTY LAN!) & LNVEST. CO. 
3301 So. llalsted St., Chieago, III.

REIKALINGA mergina dėl iihel- 
no namų darbo; visokie naminiai 

arankumai. NedAldieniai liuosa, 
Gera mokestis; Atsišaukite greit: 

Mi s A MILAUSKIENfi
1217 So I8th Avė, Cicero, III

BFIKIA merginų dėl prosinimo j 
cleaning shon.

Vmo C’eaning and Dyers C i.
383(5 N. Clark st., Chieago

PEIKIA patyrusio žmogaus nešio
ti popieras.

Pconles Junk Shop,
5835 l.oomis st., Chieago

BF1KI\ siuvėju prie moteriško 
darbo. Mokestis $25 j savaitę. Atsi
šaukite gre’tni

CHAS BALT.
5257 So. Halsted St., Chieago, III.

BFIKIA 5 moterų kriaučių ant 
moterišku kautų ir 2 andarokų siu- 
v*hi. Mokestis nuo 25 iki 30 ir auk
ščiau.

W. PACK, 
1256 W. Harrison St., Chieago

REIKIA DARBININKU
KEIKIA Darbininku prie cukri

nių burokų. Vedusių arba pavie iių 
ypatų. Augščiausia mokestis moka 
jna Miehigan. Dykai namas remtai 

dykai kelionė su perki air.ly nm 
Kontraktas be atidėliojimo, kaip lik 
mes esame prisirengę prie ankstyva 
darbo. Pasimalvkilr su musų agen
tais ('hirngoje šiose vielose.
* ns Al. AVcber*s name, 1(512 Orcbardd 
■SI, bile dienų mm 8 ryto iki 9 vak. 
Pas .1. M Lopez 1721 \V Harrison 
SI., bite dieną nuo š rylų iki 9 vak. 
C.has. Kassay ’s ofise, 9.328 Collagi 
Grove A ve., bite diena mm ,8 ryti 
iki 8 vakare. Amlrevv Mikek, tilt AV 
181h SI., bite dieną mm 8 ryto ik 
8 vakari*. Pckele i’’ Sons ofise, 1957 
AV, Grand Avė, Ncdėliomis mm 9 
iki lt ryto,

MICIIIGAN Sl’GAK Co.
Saginiiy, Mieli

REIKALINGAS darbininkas dėl 
duonos išvežiojlnm. Turi turėti *200 
rasti Geras uždarius ant commision 

MAROZAS BROS.
1617 So. Paulina SI., Chjrago

RFIK.IA KRLVčH’ ant moteriški 
kaulu ir lakintų; gera užmokestis 
pastovus darbas.

1948 \V. Va n Buren St.
Tel Seeley 311. Netoli Paulina SI

ItlIKAI INGA moteris prižiurėji 
mui 2 vaiku, vienas 5 melų, antra.1 
3 melų. Jokio namu darbo nėra. Va
karai. subatom no pietų ir nedėliom* 
tinusi. Valgis, kambaris ir gera mo 
keslis. Arlį bažnvčios, Atsišaukite j

M I PALŠIUS
838 AVcst 31111 St., Chieago

PEIKIA kriaučiaus ir prilaikytojo 
ant moteriškų siul’’ pastovus dailia* 
visą metų geram žmogui.

1(518 AV. Vai» Buren SI.
Tel Seeley 3!l. Netoli Paulina SI

PEIKIA CABINFT DIHBĖIU 
TBINTIU IB INVAIBIU PAPBASTU 
DARBININKU. DIBBTUVP. RAN- 
D\SI BFNTON DAIIBOIl, MICII 
IDEAI E VIETA, SVI IKA APIEI.IN 
KĖ. GEROS DARBUI IR GYVENI
MUI SANLYGOS IR GERA MOKES
TIS. NĖRA KEBLUMŲ DARBININ
KAMS. JEIGU JUS ESĄ l'E BE D \- 
RBO ABBA NORITE PAGERINTI 
JUSU DABARTINI PADĖJIMĄ — .ši 
YRA EXTRA PROGA. JEI JUS NE
MOKATE AMATO, MES išmokysi 
ME JUS IR MOKĖSIME I.MKE MO- 
Kinimosi mes užmokėsime 
GI 1 /.KELIO IŠLAIDAS. DEL PLA
TESNIU žl.NIU ATSIŠAUKITE IN

L. B. GREENBERG, 
M \NDEL MI 'G. CO„ 

CONGRESS and LAELIN STS., 
CIIICAGO.

RI IKI A patyrusio saliuno porte
rio.
5728 So. Stale st., C.hicago

REIKIA prityrusių moterų prie 
tvarkymo skudurų.

MiBer and Cohen,
111(5 Blue Island avė., C.hicago

l’l IKI A įmeruotojų ir finišerių 
pi ie kostumierišku kchi'u.

I INDIIOI M. JOHNSON CO.,
226 \V. Madison SI.,

REIKIA operuotojo ir beisterių 
prie koslumeriškų veisčių.

I LNDIIOEM. JOHNSON CO.,
22(5 \V. Madison SI.,

REIKIA trimeriu prie kosluini‘?- 
rišku kelnių.

I INDIIOI M, JOHNSON CO., 
22(5 W. Madison St.,

REIKIA moterų operuotoji) prie e- 
leklri siuvamų mašinų dėl plauna
mų drapanų. Atsišaukite į forma
li Ė
(5008 \Ventworth Avė., (’hieago

REIKALINGI < :>bns vaikinai, ku
rie norėtu pasidarbuoti liuosu lai
ku nuo darbo. Galima uždirbti nuo 
$10 iki $5() j vakarų. Atsišaukite 

i'h. Godleski,
122 So. Michiizan Avė.. Boom *)()8 

C.hicago. III.

PARDAVIMUI
PERKU visokius instrumentus 

naujus ir senus, kad ir pagadintus: 
pianus, vargonus, gramafonus, kon- 
lert’nas, armonikas, triubas, hara- 
banus, cimbolus, skripkas bescdlas. 
kas* turite pi isiųskite laiškų aš al- 
važiuosiu ir nupirksiu.

ADELE LUKAM 
2325 S'*. Dearborn Sl^ Chieago.

PARSIDUODA saliunas. Priežas
tis rardavinio — vyras mirė, par
duosiu už mažiausias Išlygas.

Marė Rėk lis,
3538 So. Halsted si., Chieago

PARSIDUODA bučernč ir gro- 
ser"ė, labai pigiai, už teisingų pa- 
s't'1* ma atiduosiu. Gera vie’ i, vi- 
*ok:ų tautų apgyventa, biznis iš- 
dirb'as per dauv melu, visi įtaisy
mai pirmos kliasos. (ieva proga pa- 
‘•h'ti biznierium. Atsišaukite grei
tai ])o numeriu

G. D.,
2091 \V. 20th Slr., Chieago

P'RSH)UOD\ h.hai oig|ai mo- 
lc’’i ka draminu dirbtuvė taipid vi- 
* kiu l’imingų >r rakandų. Para
duos vi kas sykiu arba .‘dslprai. 
Par levinio rrie Vsiis ta kad d'irho 
perdaug, o sve’katos nėra. Sąlygas 
' .•••irs1’■ ant v:<*»os. Kas norite pir- 
!• •• a’siš;*”k •*<* no nnm<'*'iu 
t7"0 So. Union avė., Chieago, III.

PARDUODI' reslorana. Rl/'iis 
nim seno t''fl:rhtas. A’'v* vetda Fe- 
t’ivi'i ir kib’ PrL‘'pv’;s
dav’mo — įi*”:n:nkas apleidžia rhi- 
c;h»’i. At«:š'M'kPp
1(519 S. HalSted st., (5hi**ago

• ’•* . . -mm i— i...
PARSIDUODA triiu kėdžių bar- 

beriški rakandai .ve’drodži ii ir vi
sas jtaisvnias. Parsiduoda labai pi
giai. Atsišaukite po No. 110(5 N. Pau
lina St., Chieago, III.

NAUJIENOS

PARDAVIMUI

PARSIDUODA PIRMOS KLESOS 
RI'cM.RNĖ IR GROSERNĖ

Kas norite turtų jgy Ii, lai pirkite 
•i biznį, nes aš išvažiuoju į l.jcluvų. 
’uriu šlako už $2,2()0.()ll o įtaisymas 

<I,2IIO.O(), biznio darau 700.00 į še- 
es dienas, ncdėliomis uždary tu. Or- 
k lių nk jokių nevažioju; turiu pen
us ruimus užpakalyj $30 dolerių 
•('uitos. Aplinkui gyvena visokių tau 
tj žmonės. Atsišaukite:

K. SVEDRYS
Bos .337. I'rankforl, N. Y.

PARSIDUODA bnčernė lietuvių 
ipgyvcntoj vietoj. Priežastis parda
vimo moteris yra mirus; reikalinga 
greit parduoti. Atsišaukite

(109 So. llalsted St., Chieago.

PARSIDUODA liartierne 3 krėstų. 
Biznis nuo senai išdirbtas, pigi ren
ta ir visi parankamai; I ruimai dėl 
'y veninio orio barhernčs. Savinin-* 
gis nuleidžiu šį miestą. Norinljs 
»irkti šj biznį kreipkitės šiuo adre

su :
'97.3 Canalport Avė., , Chieago

. • PARDAVIMIT koslumieriška kria- 
įČiu šapu. Didžiausia lietuvių ko- 
onija. Biznis išdirbtas nuo senai. 

Kas nori gali ir rendavoli. Alsišau- 
kile į

K. Jamonlas,
'739 So. Halsted si, C.hicago

RAKANDAI
EYTRA BARGENAS.

!<200 dubultų springsu Phonogra- 
‘ns, grnjina visokius rekordus, pur
inusiu už $55 su rekordais ir dei
mantine adata. T'aipgi vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas, mie 
vainojo pambario setas, davenporl, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslui ir lt. parduosiu už bite tei
singų pasiūlymų. Nepraleiskite šių 
bargenų.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

ANE PARDAVIMO šešių riijmų rų 
kandai, su pianu ar be piano. Gali 
■'asirendavoli ir fialų 3-čias floras 
:š fronto. Atsišaukite nuo 9:30 iki 
12 dienų

ANNA NAUJZIEMIS 
1800 So. Ashland Avė., (Jiicago.

PARSIDUODA geri mažai vartoti 
rakandai. Parduosiu pigiai. Priežas- 
'is pardavimo turiu greitai išvažiuo- 
’i ant farmos.

P KAZINAUSKAS ....
81(5 \Y. 3 liti Si., Chieago.

STOCK AI—ŽĖROS.
500 šorų Bttck Bun Oil and Refi- 

o'ng (’o. turiu parduoti iki april 4, 
1919. Kaina $200, liet aš parduosiu 
uo $150. Galima pirkti ir po šimtų 
T'rų. Malonėkite .ateiti vakarais 
nuo 5 iki 8 v. , .

Jotui Sukovvicz,
I7I() S. Marshfield avė., C.hicago

MES PėRKAMė Liberty bondsns, 
mokame augščiausių mokestį. Ga
dina pigiai gauti gražmi.

MAIDEN LANE JEWELRY CO., 
t 14(5 Milvvaukee avė., Chirago

NAMAI-žEMĖ
PARDAVIMUI gera farma 70 ak

rų arba galima mainyti į namą. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži vieta priein
anti prie kelio, arti prie miesto 
2 my 'ios. Galite atvažiuoti vaka
rais nuo (5 iki R) vnl.

P. RI.š KUS,
2837 So. Emerald Avė., 1-mos lubos 

iš priekio

BARGENAS: Parduodu sa’’ • pui
kių formų 200 ak<*rių juodžemio su 
moHu. visa puikiausiai išdirbta, 
puikus Imdinkai, Lietuviškoje kolo
nijoje Gclžkelio stotis ant kampo 
farmos, 8 mylios nuo didelio mies- 
’o iš vieno šono ir 10 mylių nuo ki
lo didelio miesto. Speciališkai iš
dirbtu dėl RUGIU, AVIŽŲ, BULBIU 
ir II. Ateikite pas mane aš parody
siu jums paveikslus tos mano for
mos.

S. Sokalskis, 
.3.343 S. Lo\ve Avė., Chieago, III.

Tel. Boulevard 10011.

NORIU PIRKTI nedidelę ūkę. Kas 
norėtų parduoti tokių ūkę meldžiu 
duoti man žinia.

FELIX POVILIS
.3247 laisve Avė,. Chieago, III.

PARDAVIMUI šešių kambarių 
medinis narnąs, beizmentas, mau
dynė gestis, daržines, Keturi lotai 
turi būt parduoti atsiėmimui savo 
didins
372 E 88th PI arti Cottagc Grove

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
BALANDŽIO MĖNESYJE

Mes duodame viena karvę, dvi 
ki'au'es ir 12 vištų kiekvienam, ku
ris pirks vienų iš šių IO--8O—1(>O ake
liu formų. Dobilų ir bulvių vieta, 
arti ežeru. Vi'as paviete. Wiscon- 
sino valstijoj, kaina $20.00 už ake
lį, lengvas imokėi'nms.

Atsišaukite G. F. SANBORN (sa
vininkas) arba rašykite lietuviškai 
CHAS. GODLFSKI (los kolonijos 

lova*-). 122 So. Miehigan Avė. 
Romu 908, Chieago, III.

PARSIDUODA labai uigjai gražus 
medinis namas 2ju lubų augščio, 2 
Halai no I kambarius: randasi gra
žioj vietoj po num. 3513 Emerald 

Avė.

C K T c a g n, T11.

NAMALŽEMĖ____

ŪKĖS.
LieliiVinl jsiilomėkite. Aš nupir

kau ūkę \Visconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kilų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
liks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor, Lincoln ir Langdide pa
vietuose, VVisconsin. ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir II. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite j mane liile kokių die
na po šešių vai; vak.

Anton Paulick,
807 Lincoln Avė., Bockford, Iii

PARSIDUODA nutrinis namas ant 
2 iiugštiL 2 melai kaip statytas, tuš
čias tolus šule ir staldas dėl trijų 
karvių. Parsiduoda labai pigiai iš 
priežasties išvažiavimo ant ūkės. Par 
duosiu pigiau negu prekiuoja. 11 tuk
sianti įmokėti, likusius ant lengvo iš
mokėjimo. Namas pats išmoka. Sa
vininkų gulima nudy li vakarais ir j 
nedėliotus diena po No. 300(1 \V. 53rd ' 
SI., l-mas l*'loras.

___ MOKYKLOS_____
DIENINE IR VAKARINE f
MOKYKLA 1

Čia p.ali ieigvU ir greitai i-inio ti AnUu (r 1 
Lietuvių kalbas, ariunel.ke, S. V., Anubius, 
Lietuvos Ir abdno istorija-, geografiją, rašyti į 
laiškus, ir tt. Taipg’, turime Grammar ir Hifh . 
School’ių skyrius Lietuviai nokytojai. Sunaudo- I 
kitę liuosą laiką pasimokinimui, nesigailėsite. I

American Oolite Prcpaiatoiy Schocl i 
3103 SO. HALSTED "T.. CHICAGO, IL*.. I. ;

VALENTINE DRESMAKING 
( OLLEG ES

6205 So. Halfded nt., 2407 W. Ma
dison. 1850 N. Wells td.

137 Mokyklos .Miv. Valstijose. 
Siuvimas, Pelrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
los duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$19. Pitone Seeley 1(51.3

SARA PATEK, Pirmininkė

Mokykis Kirpimo ir Deaigning 
Vyrišku ir Moteriškų Aprėdai^ 
Musų sistema ii vpatiškas mokini 

mas padarys juą žinovu į trumpa 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-ddtdgning ir siuvitm 
skyrius ,kur mes Nuteiksime praktiš 
kų patyrimą kuomet jus mokysite*

Elektra varomos ninšiims uiusi 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiann aplankyti ii 
pamatyti musų mokyklą bile hilku- 
dieną ir vakarais ir gauti speciali* 
kai pigią kainą.

Pelrenos daromos pagal Jūsų mie 
rų — bile stailės arba dydžio, iš bi 
le madų knygos.
MAS PER DESIGNING SCHOO1

J. F. Kasnicka, Perdėtinia
118 N La Šalie gal., prieš City HM 

Msišmikit nn» 4-to autfStn

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

Amerikos Lietuvių
Darbininkų Taryba.
Laikinasai Komitetas*

P. GRIGAITIS, Prezidentas, 
1810 S Halsted St., Chieago, III.

K. JURGELIONIS, Viee-Prez., 
3133 Emerald Avė., CLicngo, UI.

A LALIS, Sekretorius,
1849 S. Halsted St., Chieago, (11.

K. GL'GIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn St., Chieago, Jll.

K-to Nariai:
.1. ŠMOTELIS,

19694 Edbrook Avė., Chieago, IL
JUL1A žEMAITft,

2919 W. Division Si.. Chieago, H

Rytmetinės žvaigždės Pašalpos ir 
pasilinksminimo Kliubo valdyba:

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

T. Sabiecki, pirm, pagelbininkas, 
2012 Homer str.

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

J. Rasimas, iždininkas,
1845 N. Hoyne Avenue 

J. Kitchas, finansų raštininkas,
364(5 Hamillon Avenue.

Susirinkimai atsibuna pirmą ket
vergi) kiekvieno mėnesio, l.iuosy- 
bės svetainėje 1822 AVabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

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

3752 So. AVallace st.
K. Kunea, Vice-pirm.,

3126 So. Lowe avė.
J. Pelroks, Nut. Rašt.

3422 So. Lowe avė.
Gustaitis, fin. rašt.

2856 AV. 38 PI.

K.

J.

Žilvitis, ižu
841 AV. 33 si.

CICERO I H*T. VYRU IR MOTERŲ 
APŠVIETOS DR-.IO'š NAUJOJI 

VALDYBA
Agota Kaminskienė, pirm..

143(5 So. 481h C.I., Cicero, 111, 
Juozapas 3'akazauskiis, A7ice-nrez..

1494 So. 18 Ct.. Cicero, III.
S. A. Vasiliauskas. Prot. rašt.,

1302 So. 50th avė., Cicero, III.
V. Shileika. Fin. sckr..

1409 So. 49 avė., Cicero, III. 
M. Bartkienė, Ižd..

1500 So. 18 Ct.. CJrero. I’l.
Iždo globėjai: V. Stnnislovailč, 

13.34 So. 18 avė.. Cicero, I1L; A. Do- 
čki'*nč. 1225 So. 50 avė.. Cicero, IR.; 
J. Marazas, 1530 So. 49 avė., Cice
ro, III.
T. Bartkus, maršalka.

1500 So. 48 Ct., Cicero, III. 
C. Tuskienis, Org. Užžiur,,

1225 So. 50 avė., Cicero, III.

DRAUGYSTĖS PALAIMINTOS 
LIETUVOS 

Valdyba 1919 melams
I d. Čepulis, pirm.

1028 So Arlesian Av<
M. I.audanskis, pirm, pagelb.

1439 So 50th Avė, Ciceri 
Ig. Žilinskas, mil. rasi

2.351 llambnrg St 
l'rtink Micklin, litrlų rasi.

190(5 So. Union Avė 
Cbs. Maskin, kasieritis

(568 W. 181h SI.
Ant. Seleųionavičius, ligonių apiek

1823 So. Pcoria Si 
Susirinkimai atsibunn kas antrą 

nedeldicni kiekvieno mėnesio, Ima 
vai po pietų, Jut Malinausko švelni 
nėję, 1843 So. Halsted SI

( HICAGOS LIETUVIU DARBININ
KŲ TARYBOS 

Pidomasia Komitetus
A. Pelratis, pirmininkas

.3.34.3 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1(517 N. \Vinchester Avė.
J. Degutis, sekretorius

2228 Coblenz St. 
Komiteto nariai:

P. JakavIČia, 927 W. 33rd PI.
J. Gustaitis, 2856 \V. 38lh PI.
.1. Vilis. 2538 l'rnnkforl St.
J. Briedis,

T. D. M. LIETUVOS BROLIU 
IR SESERŲ 

Kensington, III.

Susirinkimai atsibunn kiekvieno 
mėnesio pirmų penkladienj, Frank 
Shedvillo svetainėje, .311 E. Kcnsing 
ton Avė, Kensington, III.

Valdyba:
D. Slialkus. urez.

213 E. Kensington Avė. 
Jonas VVilkas, vice-prez.’

296 I'. 118th SI.
\V. Markauskas, iždininkas,

355 E. Kensington Avė. 
F. Grigula. prot. rast.

19449 So. Wenlworth Avė. 
W. Dargis, turtų rast.

10520 So. Stale St.
Norintieji nrisirašyli alsilankvti 

i susirikimų. įstojimas pagal amžių 
ir konstitucijų.

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

Kažvs Mačiulskis, pirm.
11927 Union Avė.

Kažys Kaličius, pirm, pagelbininkas,
8.35 W. 122 n d SI.

Ona Mačiulskienė. nut. rast.
11927 Union Avė.

Andrius Statkus, turtų rast.
129 Union Avė.

Į Jonas Gruzdis, iždininkas,
722 \V. 1201 h St.

Stasys Boreika, duoklerįinkis
11826 Lowe Avė.

Jonas Riepšas, kvotėjas,
.3.310 So. Halsted St., Chieago 

Vincas Kaličius, organizatorius,
835 AV. 122nd St.

Petras Laukis, durininkas.
12143 Green St.

Kuopa laiko susirinkimus šešta
dienyje po pirmos kiekvieno mėne- 
s’°?v ”vy:,L vakare. J. Gruzdžio ir P. 
Raišučio svetainėje.

TIETUVIU KRIAUHU KT3URD 
«J P VTRATMNKU ANTRASAI-

K. Rugis, pirmininkus.
1714 AVabansia Avė 

■J. Dauginis, vice-pirmTnlnkas,
1601 Norlb Avė.
K Jankauskas, nutarimų rašt., 

1965 Fvergreen avė 
V. Briedis, turiu raštininkas.

1949 Marshfield avė.
J. Antanavičių, iždininkas.

1719 Eilėn st.
Susirinkimai atsibuna pirmą kiek

vieno mėnesio seredą, vakare, 1822 
AVabansia avė.

.......... .. .....— ..................   t-

DRM’GVSTP DIDŽIOJO I JFTUVOS 
KUNIGAIKŠČIO GEDIMINO 

KENSINGTON, ILL.

i D. Shatkus, pirmininkas,
| .344 E. 116 Str.
i K. Pašakarnis, pirm, pagelbininkas.

324 E. 11(5 St.
• K. Raltrenias, protokolų raštininkas. 

311 Kensington avė. 
A. Norbutas, finansn raštininkus.

27 E. 102 Place.
F. Shedvillas, kasierius,

341 Kensington Avė.
Draugystės susirinkimai atsibuna 

paskutinę pėlnvčią kiekvieno mėne
sio F. Shedvillo svetainėj, 341 Ken- 
singfon avė.

TAVTTŠKOS DRAUGYSTĖS LIETU
VOS BROLIU ii' SESERŲ VALDYBA

1 Juozapas Šimkus, pirmininkas, 
19707 AVabash avė.

i Stanislovas Shimkus. vme-nirminin.,
I 10707 AVabash Avė.
F. Grigula, prot. raštininkas,

( 10443 AVentwortb avė.
Vladislovas Markauskis. kasierius,

355 Kensington avė.
Ant. Bertašius, p>nig. raštininkas, 

349 E. 115 St. Kensington. UI.
Draugystė savo mėnesinius susi

rinkimus laiko kas pirmų pčtnyčių 
kiekvieno mėnesio, 7:30 vak vakare.
I*'. Shedwil1o svetainėje. 341 K<*nsįn- 
glon avė.. Kensington, III. — Norin
tiems įstoti j Dr-stę už numažintą 
mokesti paliko lik 1 kovo ir 5 ba
landžio. o paskui įstojimas bus pa
gal konstituciją. —Juozapas Urbutis

DR-TĖS MEILĖS LIET. AMERIKOJ 
... VALDYBA (CICERO. ILL.): 
Frank Sadauskis. pirmininkas.

1522 — 49ih Avė.. Cicero, III. 
Kazimieras Bladikas, vice-prez.. 
Antanas Moracvich. prot. raštinink., 

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

555 AV. 141h St. City. 
Juoz:m:»s švedas, kasierius, 
Petras Balnius, centralinis rašt., 
Petras Venckus, kasos globėjas, 
Izidorius Yusčius, kasos aptekimas, 
Antanas ž’Čkus, pirmas maršalka. 
Geo. M. Chernauckas, antras marš., 
Kaz. Bladikas, ligonių Apiekunas, 
Stanislovas Romanas, teisėjas.

Lietuviu Kriaučių Kliubo Savitar- 
ninčs PašelpoR, valdyba 1919 metų. 
P. švelnis, pirmininkas.

1732 N. Lincoln St. 
Fel. Brazis, vice-pirmininkas.

2420 N. Marshfield Avė. 
.1. Kalpokas, nutarimu raštininkas 

1839 AVabansia Avė. 
A’. Briedis, tūrių raštininkas.

1049 N. Marshfield Avė.

Sereda, Balandžio 2, 1919

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lieluvis konlraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius slogus ir taisau 
senus, Dedu raiti paipas, dirbu ble 
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
•— vienu žodžiu išdirbu visokius slo
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi 
eagos. Darbą atlieku atsakančiai ii 
duodu gvaranti'ją. Kam Inkis žino 
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED
ROOFING CO, 

and Shecl Metai VVorks
2106 AV, 21th M Tel Ganai 4802

DRAUGIJOS
tusi. Antanavičių, iždininkas.

1719 Eilėn St.
II. Raiiskiniulč, konl. rašt.

1(552 AVabansia Avė. 
I'r. Kasiulis ir J. Valiulis, iždo glob. 
J. Dauginis, maršalka.
G. II. Moldenhaucr, dak. kvotėjas.

J554 AV. Chieago Avė. 
Susirinkimai atsibuna pirmą se- 

redų kiekvieno mėnesio, Liuosybės 
svel. 1822 \Vsibansia Avė.

Lietuvių .lanilorių Vyrų ir Moterų 
Pašelpinio Kliubo valdyba 1919 me
lams :
N. AVilimuilis, pirmininkus

3154 Douglas Blvd. 
Juozapas l žubalis, pirm, pagelb.

2911 AV. Adams Si.
Fabijonas Slriško, nut rašt.,

4255 Bichniond SI. 
Aūncentus Mimikas, Fin. rast.

2839 AV 401 b St. 
Mykolas Kaziunas, iždin.

.3959 AV. 161h SI. 
Susirinkimai būna kas antrą nedėl- 
dienj kiekvieno mėnesio, t vid. po 
pietų, John Engei Svel., .3720 AV 
Harrison Si.

Lietuvių Darbininkų Dr-jos 
AMERIKOJE.

Nauji Aūddyba:
J. Zaulras, pirm.,

1919 S. Union Avl
Jo. Butkus, vicc pirm.

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

731 AV. 18 St.
I*’. Girdwainis, Fin. rašt.

2000 S. Halsted St. 
I). Shemailis, Kas.

1750 S. Union Avė.
Susirinkimas būna kas antrų su

linius vakarų kiekvienų mėnesį 8910 
vai. vak. D. Shemaičio, svel. 1750 
S. Union Avė.

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

Juozapas Zilra, pirmininkas,
1919 S. Union Avė.

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

And. Maželis, nutarimų raštininkas, 
7.31 AV. 181h St. 

I’r. Girdvainis finansų raštininkas, 
* 2000 S. Halsted St. 

Dom. Shemailis, iždininkas,

VALDYBA 1919 METAMS:
S. Dnneliavičia, pirmininkas, 

1617 N. AVinchcster Avė.
V. oPrusis, vice-pirmininkas, 

1(549 Girard St.
J. Kalpokas, nut. raštininkas

1839 AVabansia Avė.
K. Navickas, iždininkas,

1737 N. AVinchcster Avė. 
V. Briedis, turtų raštininkas,

1049 N. Marshfield Avė. 
Ang. Chepukienė, kont. raštininkė, 

1648 AV. Division St. 
Yg. Chcrnauskas, ir X. Shaikus, 

iždo globėjai. 
L Dauginas, maršalka.
A. Monlvidas, daktaras kvotėjas.

1739 S. Halsted St.

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

H. Labanauskas, Pirm.,
818 Albert Street

Karolis Mickevičius, V. Pirm.
726 Park Avė.

Ignas Baubonis, Prot. Sekr.
728 Park Ct.

Juozas Baubonis, Fin. sekr.
726 Park Avė.

Karolis Mickevičius, Iždin.
726 Park Avė.

Juozas Sokelis, iždo glob.
1934 Cace Avė., Barine, AA’is.

Juozas Vaičiulis. Iždo glob.,
447 N. Pleasant Street

Vladas Bielskis, Organiz.,
267 Mihvaukee avė.

J. N. Pult, Daktaras Kvol.
1(55 Main Street

Metiniai komitetai VI. Bielskis ir 
Juozas Vaičiulis,

LIET. MYL. DR-STĖS VALDYBA 
1919 METAMS.

Juozapas Rūta, Pirm.,
709 AV. 31 si.

Antanas Slrole, Pirm, nag.,
2918 So. Peoria st.

Kaz. Demereekis. Nut. rast.,
33.38 So. Auburn avė.

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

Fel. Ardžiauskas. Konlr. rašt..
3424 So. Union avė.

Ant. Sinkus, 1 kasos glob.,
4025 Montgomery St.

Ant. Burba, H kas. dob.,
2917 AV. 39th St.

Kaz. A7ailkus, Maršalka.
8.33 AV. 33rd Place 

Ant. Antanaitis, Iždin.
819 AV. 35tb Street

Susirinkimai a’sibuna kas antrų 
sutintos vakarą kiekvieno mėnesio, 
8 vai.. J. Antanaičio svel., .3.3.38 So. 
Auburn avė., Chieago, III.

A. C. M7, of A. LIETUVIU SKY- 
RIAUS 269 VALDYBA

A. Chepaitis. pirmininkas.
; 4812 AV. 15-1 h St.. Cicero, III.
P. Sbvelnis, pirm, nacelbininkas.

1732 N. Lincoln str 
J. Kalnine, nutarimu raštininkas.

1965 Evergreen avė.
P. Galskis, finan«u raštininkas, 

1356 N. Hoyne avė.
J. Katilius, iždin'nkas,

| 1(585 Mihvaukee avė.
Susirinkimai atsibuno pirmą pėt- 

nvčią kiekvieno mėnesio, Unijos sa
lėje, 1579 AVihvaukce avė. 7:30 v. v.


