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Anglijos streikieriai valdo miestą
■ES

Anglijoj kalbama apie 
visuotinę streiką

Illinois unistai veda tarybas su 
kapitalistais apie bičiuolystę

DARBININKAI VALDO
BELFAST.

Policija yra bejiegė, prieš 
streikieriiis.

LONĮMINĄS, sausio 31.
Telegramos iš Beifast aprašan
čios ten situaciją, išrodo pana
šiomis i nesenai gautas žinias 
iš Vokietijos miestu po revoliu
cine valdžia.

Beifast žinia į Mail sako, 
kad valdžia lapo užgriebta s trr i 
ko komiteto ir miestas yra val
domas ne iš puikios miesto sa
lės, bet iš paprastos Artisan’s 
Hali. Žinia priduria:
\ “Teil nėra žymių asmenų, 

bet ten yra gabus komitetas iš 
trade unijų vadovų, didžiuma 
kuriu v ra nuosaikus ir sušilai- 
kautis. Niekas m gali nieko da
ryti, jei neateina, su kepure4 ra n 
koj, prie šio komiteto. Net po
licija yra bejiegė ir policijos 
viršinikas prašė streiko vadovų 
kooperuoti su kon ^tabeliais 
prie mdaleidin^o* bet verk ės ir 
sauvalės.

Policija tik seka:

‘‘Kada slerikieriai eina i viiš- C
būti atkirsti elektrą, policija 

lydi juos. Krasos viršininkas 
ačiuvo streiko komitetui už 
leidimą krasai vartoti elektrą.

“Komitetas parėdė aprube- 
žiuotą dydį darbo niekuriuose 
pramonėse, ypač tose, kuriose 
yra ^udištos su maitinimu ir 
šildimu žmonių. .Jo kitokio in
dustrinio ar pirklybinio veiki
mo nėra.

“Kad strei|l<idriams nebu'.ų 
nuobodu komitetas sudarė pa
silinksminimų programą, už- 
vadavimui uždarytų teatrų ir 
krutainųjų paveikslų teatralių.

Užėmė spaustuves.
“Stoka laikraščių tapo pasi

tikta spausdinimu streikierių 
laikraščio užgriebto} spaustu
vėj. Spaustuvės firma, ku

riai buvo paliepta Įsakyti savo 
darbiu i Ūkams spausdinti Mikr 
raštį, išrodo sutiko su tuo be 
priešinimus, Inorą vienas part
nerių veltui protestavo.

“Incidentas sukėlė niekurį 
sus i rupini m ą apie tolimesnius 
užgriebimus ir niekurį troški
mą iš spaustuvninkų pusės ži
noti, kas užmokės jiems.
“Daugelis paleistų jurininkų ir 
kareivių veikia išvien su strei- 
kieriais.

“Pranešama, kad laivų buda- 
votojai ir inžinieriai Londoner- 
ry rengiasi sekti Beifast strei
kierių pavyzdžiu.”

ORAS. □ ~

Giedra šiandie; ryto nepasto
vus, galbūt lietus ar sniegas 
vakarop ar naktį; nedidelė per
maina temperatūroj.

PLENUOJA VISUOTINA
STREIKĄ.

LONDONAS, saus. 31. Kri 
tiškus laipsnis streiko ant ('.lydė 
bus pasiektas šiandie.

Glasgmvo streiko komiteto 
spėka, išrodo, auga ir jis turi 
piiną valdžią ant miesto elekt
ros departamento. Aprūpini
mas al'ktra liko sumažintas 
iki dešimtos dalies normaliu, 

kas privertė daugybe dirbtuvių 
už.4 įdarytu ir didžiuma miesto 
darbininkf'.-gyvenlojų 'liko be 
darbo.

Miesto darbininkų asociaci
ja. Iškaitanti arklinių gatveka- 
rių sargus, motormanus ir di
džiuma miestui dirliančiu dar- v 
ibininkų, nutarė balsuoti strei
ko klausimą. Pasekmės nebus 
žinomos iki rytojaus.

Vėlos Škotijos trade unijos, 
tikimasi, bus atstovaujamos 
konferencijoj Glasgo\ve ryto, 
apsvarstymui rezoliucijos, re
miančios streiką ir reikalaujan
čios iš valdžios pravedimo 10 
vai. darbo savaitės įstatymo. 

Sakoma, kad konferencija ma
no organizuoti nacionalj strei
ką.

True translation filed wilh Ihe post- 
inaster ai Chicago, III , Fcb. 1, 1919 
as reiiiiired by the act of Oct. G, 1917

RIAUŠES GLASG0WE.

GLASGOVV, sausio 31. — 40 
žmonių liko sužeista laike su
mišimų sąryšyj su streiku. Šią
nakt susirėmimai tarp .streikie
rių ir policijos apsitojo, bet mie 
slas yra pusiau tamsus, išprie- 
žaslies stokos elektros.

Policija užpuolė minią strei- 
kicriii su savo lazdomis. Bai- v
toji pdlieįija lapo pašaukta ir 
daug areštų padaryta. Susirė
mimas ištiko George Sųuare, 

kur streikieriai buvo sušaukę 
susirinkimą vidurdienyj.

I ikslu sustabdyti galvękarių 
judėjimą, streikieriai užpuolė 
gatvekarius po piet ir 12 jų li
ko numesta nuo bėgių ir sudau
žyta šalt Markele. Kiti gatve- 
kariai tapo užpulti kitose mies
to dalyse. Mažiausia viena 
sankrova liko išplėšta.

\Villiam Gallagher ir David 
Kirkwood, du iš streiko vado
vų, tapo areštuoti.

šelfas ir vyriausjs kon^ta- 
belis tapo užgauli streikierių 
mestų bonkų, prieš skaitymą 
“riaušių akto.’’

Trtie translation filed with the post- 
master at Chicago, III , Feb. 1, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

LONDONAS, sausio 31.
Šiandie nebuvo prospekto ko
kio nors pagerėjimo darbo si
tuacijos Anglijoj. Dar dau
giau, situacija GlasgoAVe ir Bei
fast dar pablogėjo, ypač Bei
fast.

Streiko judėjimas plečiasi į 
didžiausias industrines įstaigas 
ir yra neabejotinų ženklų pri
siartinančių sumišimų, kurie 
gali iššaukti paskelbimą karės
stovio. Opumas situacijos nė
ra ignoruojamas valdžios. Tas 
buvo svarstoma specialiame ka 
bilieto susirinkime vakar, kuo
met pii klybos taryba taipgi de
da pastangas sutaikymui, nors 
ikišiol Ik* pasekmių.

RIŠA “DARBININKŲ” 
KLAUSIMĄ.

—d__
Illinois unijų viršininkai taria

si su kapitalistais apie panai
kinimą streikų. Gubernato
rius Lovyden pirmininkauja; 
kapitalistai užganėdinti. 

---- o----
SPRINGFIEL1), III., saus. 31 

— šiandie čia prasidėjo “svar
bi” konferencija darbininkų 
ir kapitalistų. O konferencijos 
tikslas irgi “prakilnus” -- pa
naikinti streikus, lokautus ir 
abelnai visa indusrine kova II- v C v
linois valstijoje.

Tą konferenciją laiko 15 at
stovų nuo Illinois Darbo Fede
racijos su tiek pat atstovų nuo 
Fll/mois fabrikantų tysociacijos. 
O konferencijoj pirmininkauja 
pats gubernatorius Lowcten. ,

Tą konferenciją sušaukė gu
bernatorius įsustiprinimui ly
sių tarp darbo ir kapitalo ypač 
laike rekonstrukcijos periodo 
ir jei galima bus — atrasti ben
drą veikimą tarp darbininkų ir 
kapitalistų ant visados.

Posėdis tęsėsi visą dieną, bet 
viskas dar neužsibaigta. Kon
ferencija tęsis dar keletą die
nų. Kas buvo nutarta ir ką 
svarstė pirmame posčdyj - ne
žinia, nes konferensija yra lai
doma prie uždarytų durų, va
dinasi ji yra laikoma slapta.

Kapitalistai labai, d^iaugiasį 
ta konferencija. Džiaugiasi ir 
“konservatyviai” (o kitokie ten 
ir nedalyvauja) darbininkų va
dovai.

Cigarų darbininkų unijos 
)rezidentas Ge<>. Perkins šiaip 
>asakė apie konferenciją:

“Nors konkrečių pienų nenu
arta, aš manau, kad pamatinis 

susitarimas tapo atsiektas, ku
ris užtikrina išrišimą painių 
jroblemų. Mano 40 metų pri- 
tirime darbe, aš niekad nema
čiau abi pusi taip arti galutino 
susitarimo.“

Užganėdintas ir Illinois fab
rikantų asocl|u|ij>os v',ice-ij>rezti- 
dentas Wm. Nelson Pelouze. 
Jis sako:

“Aš džiaugiaus, kad pagalios 
mes, užganėdinančiai dėl abie
jų pusių) i^išime problemas, 
kurios kaip ilgai buvo labai ke
blios.”

Gubernatorius Lowden irgi 
džiaugiasi, kad jam galias pa
vyksią “sutaikinti“ dėl nesutai
komu dalyku — darbą ir kapi
talą.

Ką mano kiti dalyvavusi* — 
nežinia, nes jiems uždrausta 
kalbėti, apart viršminėtų trijų 
ollic^lių “spokesmanų:” \

Galutinos tos darb< ir kapi
talo bfičiuolystės smulkmenas 
busią išdirbtos konferencijoj, 
kuri įvyks Chicagoje už dviejų formatoriai rengiasi prie nau-
sa vaičių.

STREIKIERIAI SUSIRĖMĖ SU 
KAREIVIAIS PERU.

LIMA, Peru, sausio 31. Ke
letas žmonių liko užmušta mu
šyje tarp streikierių ir valdžios 
kariuomenės mieste Laredo, 
šiaurinėj Peru.

VALDŽIA SIUNČIA 
KAREIVIUS.

SANTIAGO, čili, saus. 31.
Dideli darbininkų sumišimai 
iškilo Anlofagasla mieste ir 
valdžia pasiuntė kruizerį ir ka
reivius dabojimui miesto.

Sumišimus šukele bedarbiai. 4.
Valdžia prašo kongreso paskir
ti 300,000 pesų maitinimui dar
bininkų. *

ARGENTINA SIUNČIA 
KAREIVIUS.

BUENOS AIRES, sausio 31.
- Argentinos kareiviai pasiekė 

Bio Gallegos ir eis prieš maksi
malistus.

Valdžia pranešę, kad pagim
dytoji situacija revoliucinių 
streikų Plinta Arenas ir Porl 
Na t u les, Čili, vis dar tebėra la
bai rusti.

True translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, UI , Feb. 1, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

IR BELGIJOJ NERAMU.

PĮremieras grąsina -užgriebti 
gatvekarius.

PARYŽIUS, sausio 31. —Bel
gijos kabineto premieras Coo- 
reman užrriškė šiandie, kad jei 
Belgijos gatvekarių streikas ne
bus greitai sutaikytas, jis pra
šys niHnistcrių tarybos, grieb
tis žingsnių rekvizuoti mede- 
gą, vagonus ir darbininkus. Tas 
bulas buvo pa vartotas Franci- 
jos valdžios užbaigimui trans- 
portacijoa streiko Paryžiuje 
pereitą savaitę.

uždaro ankščiau 
BUCERNES.

2,700 įminiu bučernių Chica- 
goje nuo dabar bus laikomos 
atdaromis nuo 8 vai. ryti iki 5 
v. po piet, gi darbininkai dirbs 
tik 8 vai. su 1 vai. pietums. Jie 
gaus mažiausia, $32.50 j savaitę, 
o foremanaii po $45. O dar 
nelabaii senai tie patįs darbinin
kai dirbo nuo 6:30 vai. ryte iki 
9 vai. vak. ir gaudavo vos $20 
savaitėj. Lietuviškose gi bu- 
Černėse dirbo nuo 4 vai. ryto 
iki 9 vai. vak. ir gaudavo dar 
mažesnę mokestį — iki $40 į 
mėn. su valgiu. Kiekvienas 
Įreikalavimas sutrumpinai va
landas buvo pasitinkamas šau
ksmu: “negalima.“ Žmonės 
esą turi turėti laiką nusipirki
mui valgių. Bet darbininkų 
organizacija ir vienybė padarė 
vislią galimu.

O KAS PASKUI?

SYRAGUSE, N. Y. — Ameri
ką tik nutarė įvesti prohibiciją 
lir dar nespėjo karčiamos užsi
daryti, o jau visokio plauko re- 

jų žygių. Syracuse universite- 

lo prof. F. W. Roman paskelbė, 
kad neužilgo bus pradėtas ju
dėjimas uždraudimui pardavi
nėjimo tabako.

Ko tie reformatoriai galų-ga- 
le nepraši manys ?.

Tme Iranslation filed wilh the post- 
masler at Chicago, III , Feb. 1, 1919 
as require<l by Ihe net of Oet. o, 1917

BELGIJOS “SOCIALISTAI“
NEDALYVAUS BERNE.

Nenori turėti jokiu reikalų su 
vokiečiais.

PARYŽIUS, saus. 30. —. Bel
gijos socialistai iš grupės Emi
le Vandi rveJdc, socialisto na-i 
rio Belgijos delegacijos taikos 
konferencijoj, vėl atsisakė da- 
lyvauli tarptautinėj darbinin
kų ir socialistų konferencijoj, 
besirenkančioj Berne. Vaka- 

rykščiame susirinkime taikiniu reiškia stiprų susilaikymą.
kų šalių socialistų, rJ rokleė, už 
bt Igus, pasakė, Ikad Belgijos 
socialistai' nedalyvaus, jokioj 
konfen ncVjoj, kurioj bus vo
kiečiai, Jis perskaitė rezoliuci
ją, ipif’imlą Bdigijos socialistų 
partijos, atsisakančią nuo koo
peracijos su vokiečių atstovais.

True Iranslation filed wilh the post- 
rnaster at Chicago, Iii , Feb. 1, 1919 
as rcųuired by the act of Oet. 6, 1917

BIJOSI BOLŠEVIKŲ.

BASEL, sausio 30. Gene
ral Anzeiger. Berlino korespon
dentas sako, kad situacija ryti
nėj Prūsijoj yra rusti. Kelios 
[bolševikų divizijoj stovi prieš 
8-tąją armiją, o 70,000 stovi 
prieš 10-ląją armiją. Žinia pri
duriu, jog bijomąsi, kad vokie
čių spėkos nebus ganėtinos tin
kamam pas$|ų’iešininmui.

True Iranslation filed with Ihe post- 
niasler at Chicago, III , Feb. 1, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917
1,000,000 TALKININKŲ SAU-

1,000,000 TALKININKŲ
f KAREIVIŲ SAUGOS 

REINĄ.

PARYŽIUS, sausio 31. — Pa
sak Echo de Paris, skaičius A- 
merikos, Francijos ir Anglijos 
kareivių, kurie bus laikomi pa
lei Reiną, bus aprubežiuotas 
1,000,000.

Vyriausios tarybos karinis 
komitetas tikisi raportuoti bė
gyje dviejų dienų pieną apie ka 
reivių padalinimą tarp įvairių 
šalių. •

Pasirodo, kad bal. 1 d. bus 
15 Amerikos divizijų, pasiliean 
čįų linijose su 5 divizijoms pri
sirengusioms prie išplaukimo. 
Mėnuo vėliau, tikimąsi, tas bus 
sumažinta 5 divizijoms 10 pa
siliekančių linijose ir 5 prireng
tomis sugrįžimui.

Ilgis buvimo Francijoj tų 10 
divizijų prikali nuo pasirašymo 
po taika. Sakoma, kad kaip 
greitai tas įvyk ,stai galbūt visi 
Amerikos kareiviai bus ištrau
kti.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III , Feb. 1, 1919 
as rcąiiiręd by the act of Oct. 6, 1917 
NUSIŲS AMERIKOS KAREI

VIŲ TURKIJON.

PARYŽIUS, sausio 31.—Ko
kios spėkos bus pasiųstos Tur- 

kijon garnizono tikslams, tarp 
jų nebus Amerikos kareivių. 
Nurodoma, kad Suv. Valstijos 
niekad nebuvo karėje su Tur
kija.

Tme translation filed witn the poM- 
biaster a t Chicago, III , Feb. 1, 1919 
as reciuired by the act of Oet. C», 1917

TRIS RUSIJOS VALDŽIOS 
ATSISAKO DALYVAUTI

KONFERENCIJOJ.

PARYŽ1US, saus. 31. — Tai
kos konferencija ikišiol gavo 
du atsakymu j jos pakvietimą 

1 įvairių Rusijos valdžių konfe- 
( rcncijon ant Prices salų. Vie
na iš tų valdžių šiaurinės 
Rirfjos formaliai atsisako 
susitikti Su bolševikais.

I

Admirolo Kolčiak Omsko vai 
džia nors nėra taip kategoriš
ka atsakyme, savo atsakyme iš-

Nieko ofieialio sąryšyj siu 
pakvietimu Inegauta nuo Ru

sijos sovietų valdžios.
Ukrainos valdžia atsisakys 

dalyvauti konferencijoj ant Pri 
neės salų, - pasak Pelit Jour
nal išspausdinto pasikalbėjimo 
su naujosios Ukrainos valdžios 
vidurinių susi nešimi^ minisle- 
rin Sidvrenko.

True translation filed wilh the post 
mastei’ at Chicago, III., Jan. 31, 1919 
as reųnired by the act of Oct. 6. 1917

SIUNČIA 2,000 KAREIVIŲ 
Į LEAVENWORTH.

IjEAVENWORTH, Kan., sau 
šio 31. — Kai|>o atsargumo prie 
monė prieš ruščius sumišimus 
nuo kelių šimtų militarių kali
nyj kurie snstrelikavo vakar, 
pulk. ScdgNvich Rice pašaukė 2- 
rą batalioną 49 infante rijos 
2,000 kareivių papildymui nor
malės sargybos.

Tnu translation filed with the post 
mastei* at Chicago, 111 , Feb. 1, 1919 
hs reųuired by the act of Oct. G, 1917

DUOS KAREIVIAMS
$50 BONUSĄ.

___________ i

WASHINGTON, saus. 31. 
Priedas prie karės įplaukų bi
tinus, teikiantis $50 bonusą ka
reiviams ir slaugytojoms ir 
$200 $of^neriams armijoj, lai
vyne ir jūreivių korpuse, po jų 
paleidimui iš tarnysbos, tapo 
sutartas senato ir būti konfe
rencijos.

Sulig konferencijos sutarties, 
bonusas bus duodamas karei
viams, slaugytojoms ir oficie- 
riams jau paleistiems iš kariuo
menės, ar kurie dar bus paleis
ti, nežiūrint ar jie tarnavo na
mie ar užjuryj. Laukų klerkai 
ir kiti priskirtieji prie kariau
jančių spėkų taipgi gaus savo 
dalį.

True translation filed wilh the pnst 
mastei* at Chicago, III , Feb. 1, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
CZĘCHAI SUMUŠĖ LENKUS.

Užėmė visą rytinę Sileziją.

AMSTERDAM, sausio 31,— 
Cdlogne Volkszeatung sako, 

kad Austrijos rytinė Silezija ta
po pilnai užimta čechų po smar 
kių mūšių su lenkais.

True IransJation filed wilh Ihe posl- 
masier :il Chicago, III , Fcb. 1, 1919

| ms rcųuired by Ihe act of Oct. G, 1917

Japonija 
nusileido

VVILSONAS LAIMĖJĘS PER
GALĘ DELEI KOLONIJŲ.

Japonija sutiko su S. Valstijų 
pienu.

PARYŽIUS, saus. 31. —Lon
dono Daily Mail Paryžiaus ko
respondentas telegramoj savo 
Ja i k ra šeini šiandie sakė, kad 
Japonija ketvergi4 formaliai 
priėmė teoriją internacionali- 

zacijis kolonijų ir kad spren
džiama, jog Pietinė Afrika at
sižadėjo nuo savo opozicijos 
tam tikslui.

“Prezidentas Wilsonas,” pri
duria korespondentas, “neabe
jotinai laimėjo didelę diplama- 
linę pergalę, bet iki niekuriam 
laipsnius turėjo pakeisti savo 
pirnu’snįiu^ ipasiuliimis.”

Italija už laisvą Fiume.
Evening Standard Paryžiaus 

korespondentas sako, kad bus 
rasta, jog Italija sutinka atsi
imti savo pretenzijas prie Fili
ale uosto, kaipo dalies Italijos 
šalies. Italija sutiksianti, kad 
Fiume butų padarytas 'laisvu 

uostu, kaip Hamburgo uostas 
buvo laisvu miestu prieš 1870 
netus.

Tajjkįos konferencija šiandie 
nutarė pasiųsti talkininkų dele
gatus j Posen distriktą užtikri
nimui ramios eksploatacijos los 
apygardos. 'Pas bus padaryta 
sulartyj su cechais ir lenkais, 
kol konferencija neišriš terito- 
rialio Poznaniaus klausimo.

Rumunijos ir Serbijos klau
simai kaslink Būnat iš Temcs- 
ver buvo klausomi.

rue translation file't wMh ib'4 potf- 
masler ai Chicago, III . Feb. 1, 1919 
is rcųuired by the act of Oct. G. 1917 
VALSTYBĖS ATKREIPS ATI

DĄ f MAŽIUOSIUS
KIVIRČIUS.

PARYŽIUS, sausio 31. — Po 
/akar pasiektos mėginamosios 
sutarties apie buvusią Vokieti
jos kolonijas, vyriausioji tary
ba šiandie atkreipė savo atidą 
į į sutabdymą kivirčių tarp če- 
•bų ir lenkų ir rumunų ir ser
bu. c

l'ruc translation filed with the post- 
masler ai Chicago, III , Feb. 1, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. G, 1917
BUTO KOMITETAS PRIĖMĖ

3 METŲ LAIVYNO Z 
PROGRAMĄ.

WASHINGTON, sausio 31.— 
Vienbalsis užgiri'mas administ
racijos naujojo 3 metų laivyno 
programo su skaičium didžiųjų 
laivų sumažintu nuo 16 ant 10 
delei skirtumo tarp ekspertų a- 
pie vertybę mūšio kniizerių, 

tapo nubalsuotas Šiandie atsto- 
bų bute laivyno reikalų konji- 

> teto.
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Šubata, Vasario-Feb. 1,1919

otlnos Širdis” Scenoje
PULASKIO SVETAINĖJE

1715 South Ashland Avenue
Scenoje stato 3 aktų dramų
“MOTINOS ŠIRDIS”

Stato \
KEISTUČIO PAŠELP1NIS KLIUBAS

Nedėlioję, Vasario=Feb. 2,1919

Su dainomis 
Parašė M. Dundulienė

Svetainė atsidarys 4:30 vai. po pietų; LošimAs prasidės 5:30 vai. vakare 
INŽANGA 35c ir augščiau ypatai

Po Perstatymo linksmus balius iki vėlyvos nakties.
Draugai ir draugės! Keistučio dramos skyrius deda visas pastangas, kad 

savo užduoti atlikus kuopuikidusiai, o Publika jau žino, kaip Keistučio dramos 
skyriaus lošėjai atlikdavo savo užduotis pirmiau, taip ir šį kartų dedu visas 
pastangas ant “Motinos širdies, kad atlikus kuonuogeriausiai.

Kviečia visus atsilankyti
KEISTUČIO PAŠEL. KLIUDĄS.

vmupiENYj Milžiniškas BaliusA.. Upits.

(Tąsa).

Nenoriai Vaivaras nukreipia 
akis nuo dalgio ii' eina į kalną. 
Stebeilijasi į nuolatinius sutar
tinus užsimojimus ir tarsi ste
bisi tuo, kad jam net eiti sun
koka, bet prieš pusvalandį čia 
slinko du žmonės, juodomis. 
garuojančiomis nugaromis ir 
vienoda , sutartina neatlaidžia 
žingine... Tarsi blyški besirai
tanti angis, gurgždėjo dalgiai ir 
pradalgiu suversti dobilai

stė dalgius ir slinko į priekį — 
vienoda, ne atlaidžia žingine, 
šiandie slenka ir ryto slinks... 
Bet jis gulės savo šluboje ir nuo 
lat guosis galvos skaudėjimu ir 
begaliais sirenose...

Stebėtina... Vaivaras, rodos, 
pyksta, kad jie taip daug nupjo
vė. Jis žino, kad tai yra kvaila, 
bet nieko nebesumdja. O širdis

Rengia

Lietuvių Politiškas ir Pasclpos Kliubas
Iiuris atsidarys 3-čiu vai. po piėttj.
1’rasidČH 4-30 vai. po pietų.

Nedelioj, Vasario-Feb. 2 d., 1919
Su

Programų
Paminėjimui 10 metų sukaktuvių

Pilsen Auditorium Svet.
1655-59 Blue Island Avc., ir 18-tos gatvės.

Bus puikiausias programos su prakalboms dainoms ir muzika. 
Kalbės vienas įžymiausių kalbėtojų l)r. A. Montvid, antras kalbės Po
nas S. Šimkus. Polam sudainuos “Birutės” choras ir atskirs vyrų 
choras. Ta i po ir gerų solistų. Pa-lė Marijona Rakausku, pa-lė Viktori
ja Vollaraitč, ponas P. Slogis Taipo bUs puikių eilių ir manalogų.

Į Po progi nio bus puikus pasilinksminimai prie brolių Sarpalių Orkes
tro, tolinus bus Grand March Moolight \Valtz prie užtemusės šviesos
šokis Snovv Bali ir t. t.

Kviečiame visus koskaitlingiausiai atsilankyti j šį puikų vakarų
L. P. ir P. KLIUDĄS.

rengia
SIETYNO MIŠRUS CHORAS

Ned., Vasario=Feb. 2, 1919

iŠ BaliuS!
M. Meldažio Svet.

2242 West 23rd Place

Pradžia 5:30 vai. vak. Inžanga 35c ypatai

Gerbiama lietuvių visuomenė ! Kviečiame visus 
skaitlingai atsilankyti į musų rengiamą vakarą ir pra
leisti linksmai laiką prie puikios muzikos.

Kviečia visus SIETYNO CHORAS

taip pakirdusi, begalo pakirdu
si...

Ant kiemo, vinkšnos paūks
mėj, kojas patiesęs guli šuo. 
Akįs, matyt, ifra virus, bet jis 
tingiai tyso ir — neloja. Jo vi
duriai nepaprastai subliuškę, ji-

kapitalas 
$200,000.00

PERVIRŠIUS

$25,000.00

sai sunkiai kukuoja, bet—nieko, 
nič nieko nesigirdi. Kiemas tu
ščias, tuštutėlis. Tvarto duryse, 
plačiomis traškanotomis aki
mis, dilbso lėliukas. Šalę klėties, 
stačiai po saulės spindulių, dzin* 
va pamirštas vežimėlis—aitrus 
deguto dvokas dvelkia nuo jo.

Vaivaras pasidairo. Nejaugi 
nė vieno - nič nieko šičia uo

Lietuviu Finansinis Verdunas
BANKO TURTAS JAU SIEKIA

$1,320,317.94
— DEPOZITŲ AUGIMAS ------ ?
Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) $ 16,754.95 
Rugpjūčio 4, 1917 .........................   288,556.89
Gruodžio 31, 1917 ............................ 418,661.63
Liepos 2, 1918 ................................ 600,079.07
Lapkričio 2, 1918 .............................. 765,523.56
Gruodžio 31, 1918 ................................ 945,789.40
Sausio 29.1919.............................  $1,020,090.87

::ai atstumia buto duris.
Moteris guli lovoje. Besilėp- 

dama musių, užklodę. užsitrau
kusi ant galvos. Po dryžuoto vil
nonio kiurkso stora, be forme 
figūra. Kairėji, stabo ištikta 
ranka, tokia sunki ir balta, iui- 
iysusi per lovos briauną. Dide
lis spiečius musių sii’ka apie ją.

Y t smūgio paliestas, Vaivaras 
atšoka. Atsisuka ir jaučia, kad 
neišlaikys. T uoj, ot, puls ir bus 
po visa, arba garsiai ir įkyriai 
ryk teis, taip kad visas pasau
lis galėtų nubusti. Šitoji šiurpu-

Pasilinksminimo Vakarėlis
rengia

Susivienijimo Lietuvių Amerikoje, 226 kucpa 
Nedėlioj, Vasario (Feb.) 2 d., 1919

Pradžia 5 valandą vakare Inžanga 15c ypatai
Liuosybės Svetainėje, 1822 Wabansia Avenue

Bus labai įvairus ir įspūdingas programas, Susidės iš dainų, solo 
ir muzikos, Kalbės Dr, A, MONTVIDAS

Kviečia visus KOMITETAS

Pasilinksminimo Vakaras
RENGIA

Lietuvių Socialistų Jaunuomenė Lygos 1-ma kuopa

Subatoje, Vasario-Feb. 1 d., 1919
Mildos Svetainėje

3142 So. Halsted Street
Gerbiami jotiiioliui U’ jaunuoles kviečiame skaitlingai atsilankyti j 

musų “tikrai lietuviška” vakarėlį, ir linksmai praleisti laika.
Kviečia vistis Komitetas.

Prakalbos, Dainos ir Balius

Dėkite savo pinigus į Urtiversal State Banką. Jeigu 
laikote kur kitur, tai palikite mums savo knygutę, o 
mes pinigus perkelsime — tamistai visai nereikės gaiš
ti nuo darbo- Mokame 3 nuošimtį už padėtus pinigus.

Lietuvių Valstijinis Bankas nuga taip sparčiai dėlto, kad yra 
stiprus ir saugus bankas po aitriausia valdžios priežiūra ir po 
nuolatine užžiura ištikimų direktorių ir pasekmingų ir paty
rusiu banko valdininkų, turinčių platų ir iigmetinj patyrimų 
bankiniuose reikaluose.

I niversal State Banke žmonių sudėti pinigai yra pilnai ap 
saugoti ir niekad negali žūti, nes bankas turi grynų kapitalų 
ir pervir?j siekiantį $225.000.00, o su virk 400 šėrininkų savo 
turtu duodą depozitoriams da didesnį užtikrinimų — žodžiu 
sakant, I niversal State Bankas yra tai “Lietuvių Finansinė 
Tvirtovė”.

Lniversal State Bankas yra ‘netik saugus, bet ir labai paran
kus bankas, nes j ra atdaras Utarninko ir Subatos vakarais 
iki 8:30 valandai, duodant progų darbininkams atlikti savo 
asmeniškus bankinius reikalus be atsitraukimo nuo darbo ir 
be jokio nuostolio, šiame banke kiekvienas gali kalbėti savo 
prigimtoj kalboj be kitų taridninkystės.

BANKO VALDYBA:
JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas, • 

Wm. M. ANTONfSEN, Vice-prezidentas, 
JOHN I. BAGDZlUNAS, Vice-prezidentas 

ir Kasierius.

UNIVERSAL STATE BANK 
3152 S. Halsted SI. '"T Chicago, III. 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 vai. po 
pietų, o subntoj nuo 9 vai. ryto iki 12 pietų. UTARNINKO ir 
SUKATOS VAKARAIS iki 8:30 valandai.

dusina, ir kas nors tokia bian- 
raus grasinančio tyko užsislėpęs 
šioje tyloje.

Besilvarstydamas jis nukra- 
pena kiemu Į antrą pusę, 
vinkšnos pavėnion. Bodžiai jis 
stebeilijasi, mato kaip šuns vi
duriai povaliai kilnojasi, kaip 
žalsvi musulukai spiečia apie 
ištysusį liežuvį.

Vaivaras nebepajiegia sumoti 
kodėl jam taip neramu: dėl sū
naus, kurs kažkur toli-toli ir nie 
kada nebesugrįš... dėl nupiautos 
pievos ir nupiautų dobilų, kurie 
liks ir supus ant lauko... atkak
liųjų samdinių ir didelių algų... 
piovejų ištvarumo ir savo bespo- 
kės... Kasi dėlto, kad jo ranka 
nuolat dreba ir šaukštas nesi
duoda prinešt priė burnos... ar 
kad jo ūkis matomai nusmun
ka ir suįra... O gal dėl visa krtrtu 
paėmus, būt gali būt de! ko rtoTsi 
kita.

Jis nesumoja, nič nieko nebe- 
sumoja... Žino lik tai, kad šiur-, 
pūlingoje tyloje gludi kas nors 
tokia, didesnia ir galingesnia 
negu jis. šitai galima suprasti,, 
bet kovoti prieš jį nėra jiegų. ir pasikalbėkite su mirų lietuviais mokiniais, kurie yra musų uugštes- 
Visur iaučiama io dalvvunms , nėję mokykloje prisirengimui į kolegiją tr universitetų. Musų nioky- 
. . . ... .. ’ i tojai yra draugiški. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Pra-bet matyt, uzemopli jį — negu- j.nABAK

Surengta Prūsų Lietuvių Komiteto

Subatos vakare, Vasario-Feb. 8, 1919
M. 'Meldažlo Svct., 2224 W. 23rd Place.

Pradžia lygiai 8 vai. vak. Inžanga 25c

Dalyvauja Didelis “Birutės” Choras

Kompoz.it orius-mmjikas
Kalbės: St. Šimkus, raštininkė Žemaitė, kun. .1 .1. Kazokas ir .1. ilgaudas.

Atsilankykite. Išgirsite geriausių lietuvių chorų dainuojant puikiau
siai dainas. Taipgi sužinosite labai daug naujų ir įdomiu dalykų apie 
Prūsų Lietuvi). Labiausiai užkviečiame Prūsų Lietuvius ir lietuvius pro
tas tonus. Daug ko pasimokysite ir smagiai praleisite laikų. — Po pra
kalbų bus PUTKTUS BALIUS Ch. Prūsų Liet. Komitetas.

STAR & GARTiER
MADISON PRIE HALSTED STREET

— BURLESQUE REVIEW — 
DAVĖ MARI0N ir jo paties kompanija

Kasdien du syk 2:15—8:15 Kainos 25c. iki 75c.

G

Hoffmano Mokykla
HOFFMAN’O PRIRENGIAMOJI MOKYKLA mokina jus skaityti, ra

šyti ir angliškai kalbėti į labai trumpą laikų. Ateikite į musų mokyklą

įima. Jisai siekia augščiau už 
kyšanti bokšto kryžių, kurs šel
miškai dairosi virš beržynėlio, 
ir giliau negu tylusis srovenan-

1537 North Robcy Street (Arti Milwaukee Avė.).

Expertas 
Akių
Atitaisomos

Be chlorofor-
Kreivos Akys
vienu atsilankytum
mos. Virš (800 išgydytų ant rekordo.

Ateikite ir ypatiškai persitikrinkite 
baigusį mokslų ir registruotų gydy
tojo Chicago, specialiai studijavusio 
galvos Ii;:.. Speciitlistas

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLĖS LIGAS.
Pasitarimai dykai.

Silpnos .,...............................
Skaudamos ...........................
Raudonos”.*: r.r.-, u. r.. .*.v.n r AKiV 
Kreivos ..................................  AKib
Kurčios ............................... APSYS
Tekančios............................... AVJDg
Ūžiančios ............................. AUSYS
Užkimštos ........................... AUSYS
Skaudanti ............................................ NOSIS
Tekanti.................................................. • NOSIS
Kreiva .........................   nosis
Užkimusi ................... -NOSIS
Skaudanti ........................ GERKLE
Silpna ............................... GERKLR
Silici'1 GERKLE

Franklin 0. Barter M, D.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS
120 SO. STATE GATVĖ.

21 tnetas prie State gatves
Valandos: 9—7. Nedėliomis 10—12.

Ar reikia paskolos ant jūsų praper 
Čiu?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ai 
mainyti savo namą, lotų ar farmą? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per 
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURIN6
DISTRICT BANK

1112 W. 351h SI. Tel. Drover 6310 
Chicago, III.

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

J’bone Canal 1256
ŠOKIŲ MOKYKLA

a Geo. M. Chernaucku 
Svct” 1900 S’ Union 
ave* ir *caniPM

®B^V' Uhicagoj 
Ateik j vienintėh 

///kd^BKį šokių Mokyklą. Vi- 
si šokiai 'mokinaftft 
sulig naujausia ma- 
da;—angliški ir lie 
taviški. AŠ užtik- 

W rinu, kad išmokin 
► siu i trumpų laiką 

tokiai atsibuna kas panedėli ir ket- 
/ergą; pradžia 7:45 vai. vakjire. 
Mokytojai JOS. URBANAVIČIUS u 
M. GARLO. .
1900 S. Union avė., Chicago.

Puinliug & Ikrdm Gompany
(Nbt inc.).

Painling, Decorjitrng, P:lper Hatifiirrg. Calciinininc and Gmining 
Painls, Oils, Varnishcs, Bihishes, Calcimiuc, wall Paper 

‘Glass, 'hard'ts’tlrė ctc.
Mes 'ptttHėniitijumc Visose Uolyne tntesto.

3119 So. Halsted Street, Tek?phone Yrfrds 7282

laikęs savo atodūsius, todėl da
bar taip nyku. Bet jojo akįs spin
gso, iv ’toddl dabar taip žvalu ir 
duslu... ' '

■ Vaivarui, čia bestovint, kojos 
pradeda linkti. Liūdesio pilnom 
akini, šuo tyliai žiuri į jį. Vai-j 

įvarui reds pulti čia pat, aut ža-

lios žoles, šalia šunies, ir $lip- 
riai-stipriai prispausti prie jo 
savo veidą... Kažkur lyg sugirg
žda durįs. Vaivftršs atsipeiki, 
apsisuka, ir laippat šlitinėda
mas, tik skubiai grįžta tuo pa
čiu takeliu, kuriuo nešertai bu
vo atėjęs.

V er t ė Klajūnus.

Rusiškos ir

12th St. Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
8514-16 W. 12th st.. arti 
St. LouiH Avė. It 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

J Buk Sveika! 
■I Nepavelyk iš nesūvir- j MM škinto maisto nuodams 

susirinkt į savo žarnas, I 
kurie esti įsinėrę į jųsų 

jo systemą. Nevirškinimas, | 
užkietėjimas vidurių, i

SjL- galvos skaudėjimas, blo- 
gas kraujas ir daugybė 1 
kilų bėdų paseks. Lni-

K kyk savo vidurius vfl- 
$33 liaiS, kaip tuksiančiai 
JS kitų daro, imant retkar- 

čiais po dožą seną, atsa
ką kančia, iš daržovių šei- 
M mynišką kepenų gyduo- 

le. i

ThodlorcTt

Black-Drauglit <
Mrs. W. F. Pickle iš 

Rising Fa\Vn, Ga.» rašo: 
“Mes vartojame Tbcd- L ford’o Black-Draught, . U kaipo šeimynos gyduo-J 
lę. Mano vyro motina į 

C negalėdavo imt CalomelJ 
I nes tas būdavo perstip-1 
| rus jai, todėl ji varto-1 
. davo Black-Draught, 
| kaipo švelnų, vidurius ] H liuosuojantį ir kepenas | 

reguliuojantj... Mes var-
■ tojame jį šeimynoje ir I
■ tikime, kad ji yra gė-

I riausi kepenims pada-1 
n ryta gj’duolė.” Mėgink 
J jų. Reikalauk tiki*o-j
■ Thedford’o 25c už kre-
H butę. E-75

Tel. Drover 6369

P. CONRAD
Fotografisas.

Mes traukiam.) 
paveikslus dien i 
mis ir vakarais.

Jaunavedžiams 
duodame kuopui 
klausias dova
nas. Darbą at
liekam gerai ir 
pigiai.
3130 S. Halnted 
St., Šalę Mildos 
teatro.

t DR. M. T. STRIKOL 
Gydytojas ir Chirurgas

Lietuvis
1757 W. 47 St. Chicago, Iii.

Ofiso Tel. Boulevmd 160 .
Ofiso Valandos.
Nuo II iš ryto iki 3 po piet.

Vakarius nuo 7 iki 9.
Ncdėliomis:

10 iš ryto iki 2 po picl.
Residencija

VyriškŲDrapaną Bargensi
Nauji., neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkolai. vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 815 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti -gatavi nuo 815 iki 
$35 siutai ir ovferkotai, nuo 87.50 iki 
t<8 dolerių.'

Pilnas pasirinkimas kailiu paiuuft- 
tų nverkotų.

Visai mažai varloli siutai ir nver- 
kotai, vertės nno 825 iki 885, dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo 81.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 83.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėiomti k va
karais.

S. G O R D O N
1415 8. Halated Stu Cfalcjio, UL

i

Kompoz.it
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1)
3)

Penki Daiktai
Paskučiausi

Geros, gvarantuoto vilnono materijos;
Tikrai atsakantis darbas;
Pritaikytas drapanų gulėjimas;
Vėliausios ir gražiausios mados (styles) 
Gauti, savo pinigų vertę.

Tamsta pripažįstat minėtus penkis Paskn-5) 
Jei . . , -r
čiausius Daiktus, fui kreipkitės tikini pas:

A. MAUSNER. Lietuvis Siuvėjas.
3239 So. Halsted St. Tel. Boulevurd 9728 Chicago, III. 
PASARGA: — Aš užlaikau didžiausį sandėli užsieninių materijų 
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių sampeliy, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkaiųą drapaną. Mano viela būna atdara nuo 8 ry
to iki 9 vai. vakare; nedaliomis 9—12 rj to. Reikalui esant aš galui 
pribūti j jūsų namus ar ofisą.

Mes Nesekame Vedėjų, Bet Ve 
dame Sekėjus, kas Link Gero 

Kriaučistės Darbo
Visi gerai žino, kad drapanos 

turi Indi gerai padarytos, o mes 
žinome kaip padaryti gerai, nes 
kožnas metas pasiuvame Šimtus 
siūlų ir kitokių rūbų ir visi musų 
kostumeriai yra pilnai užganė
dinti. Todėl kas mylit dėvėli pui
kius drabužius, pas mus galit gaut 
tą kų norit.

Mes siuvain visokias madas, ko
kios lik yra išrasta vėliausiai.

Musų kainos prieinamos kiek-
vienam

Mes kalbame tų ką manome, 
o manom tų kų kalbam.

2345 So. Leavitt St Chicago, III.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-809 W. 35th St., kampas S. Halsted St.

Vienintėlė grynai Lietuviška Banku po priežiūra Valdžios ir Ban- 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Bankos valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBE:
BBENZA, Pirmininkas JULIUS C. BRENZA, Kasierius 
KROTKAS, Vice-Pirm. VINCAS BIGELIS, Asist. Kas.

DIREKTORIAI:
PRANAS GEISTAR 
ST. SZYMKIEVVICZ 
ANT. ENZBIGIEL 
JULIUS C. BRENZA.

JONAS
JONAS

BRENZA 
KROTKAS

JONAS 
JONAS 
ANTANAS BRO2IS 
KAZ. MATULIS

The VViersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

Raportas prieš pradedant biznį ant Gruodžio 2, 1918 padarytas 
Auditoriui of Public Accounts of State of Illinois.

TURTAS ATSAKOMYBES
Capital stock sumokėta $200,000.00 
Perviršis ...................... $10,000.00
Nepadalintas pelnas .. 11,388.50 
Depozitai...................-1,710,700.56
Neišmokėti dividendai . .$5,000.00 
Rezervuoti taksomis .. $5.000.00

Paskolos ir diskauntai $917,923.77 
S.V. Bondsai ir Certif. $344,293,75 
Munic. ir Korp. Bonds $348,037.72 
Overdraftai ...................... $364.82
r'ikčieriai ...................... $3.371.27
Karės taupymo irRev.

stampos ................. $221.30
Cash ir iš kitų bankt)

priklausiančiai ... .$357,882.43

Visas turtas 
Sausio 2, 1918 
Gruodžio 31, 1918

$1,972,098.06
Visi atsakomybės .. $1,972,098,06

Depozitų .. $1,112,666.48 
Depozitų .. $1,710,709.56 

Gryno pelno $628,043.08
Oficieriai

ASA \VIERSEMA, Prezidentas NICHOLAS W. VVIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prez.FREDERICK J. VVIERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
Chas. H. Brandt, Theophilius Schmidt, Asą VViersema, Nicholas VV. 
VViersema, Hcrman L. Barnes, George Dalenbcrg, Calrines Dellaan, 

Frederick J. VViersema, Edward W. Thomas.
A STATE SAVINGS BANK

VLKNATINIS BBG1STRUOTA84AT1NI8 BBG1BTRUOTA8 RUSAS

VYRĄMS IR i

8. M. MESJRC 
Ikalaujate patarimo 
I 10 matų, Amerikoj 
ruaiikua vahtua. Ai 
B. M. ME8IROFF.

J«i ftl* *«rg«t* ir rclkali 
ttekoriu* Rusijoj viri 10 
■•daryti bil« kokiu* 
drauga* įmonių.

APTIBKORIU8 ANT BRIDGEPOBTO

SUAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir BU- 
gtčinu. Sidabro rėmuose nuo $1.00 (r 
auglčiau. Pritaikome akinius utdyką. 
Atminkit: Gaivos sopėjimas, nervilku- 
mas. akių skaudėjimas, ulvilkimas ir 
tt- yra vaisiais (vairių ligų, kurios ga
li būti pralalintoe «erų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei joe raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak (s silp
sta, netęsk ilgiau, o jieškok pagelboe 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kinlai utdykg. Atmink, kad mes kol- 
□am gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

, Ekspertas Optika*.
arba vaistu, ateikit paa mane. Ai buvau ap- 
16 metų. Ai duodu patarimui DYKAI. Galiu 
rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Ai e*u 
314* 80. MORGAN 8TM CHICAGO, ILL.

DeKalb. III
snukiu masinį susirinkimą.
šiandie, vasario 1, šičia įvyks 

didelis masinis plieno kompa
nijos darbininkų susirinkimas, 
šaukia jį unijos valdyba 7:30

viii. Bus ir lietuvis kalbėtojas.
Kiekvieno darbininko priva

lumas atvykti į šį susiriūkimą 
ir pasiklausyti gerų pamokini
mų kaip gint savo reikalus 
samdytojų pa si kėni n J m'ų.

—Komitetas.

nuo

Harvey, III.
Prakalbos ir aukos.

LSS. 228 kuopa surengė pra 
kalbas sausio 25 d. Kalbėjo J 
V. Slilsonas. Po prakalbų bu

siginimo fondą. Surinkta $19

Aukojo sekančios ypalios;
J. Narbutas, .1. Blazis, P. Tilla
.1. Mačanskis, .1. Kaškelis, A

po $1.; F. Dnske- 
as, J. Slančaiiskas

A. Bernotas, E 
bis, P. Milašis 
po 50c.

K. Skinnintas, 
J. Wellius, P. Dilba, 
s, .L Katkus, A. Skir- 

minlas. J. Bafyiorus, J. Bopšis 
po 25c. Smulkių aukų $3.00. 
Aukotojams tariame širdin- 

Y • actu. /
—Renginio Komisija.

gą

SPOKANE, WASH.
Atsišaukite.

Šiomis dienomis čia pasimirė

dinęsis John Kubillens, paeinąs 
įš Vabalninku (jis rašo Wobol- 
niky), Kauno gub. Lietuviškai 
jo paVardė, tpr būt, yra Jonas 
Kubilius, ar Kablius.

Jonas įnirdamas paliko ban
ke 900 dolerių. Tuos pinigus, 
jeigu per šešs menesius neatsi
šauks jo artimieji, pasilaikys 
valdžia, 'tatai Jono gimines 

teiksis atsišaukti į mane, že
miau pasirašusį:
. . W-m B. Frank,

SENAS RECEPTAS,
Mes nesame visi vienokiais. 

Nekurto iš musų esam palai
minti stipriu sudėjimu, gi kili

Jeigu žmogus jaučiasi gerai, 
lai visas jo turtas ir geriausia 
laikytis senojo rercpto: Laiky
kite savo vidurius išvalytus!

Viduriai tai pastovumas svei
katos, ir kaip tik jie. yra išvaly
ti, tuomet visi nesmagumai pra 
puola. Skaitykite >šitą laišką), 
kuris jums paaiškins”. Shiner, 
Ievas, DeO. 31, 1918.

Mano žmona sirgo per 4 me
tus. Ji mėgino visokius vais
ius, bet buvo be jokių rezulta
tų, pakol nepradėjo vartoti Tri- 
ners American Elisir of Biiter 
Wine, kuris yra pirmutinis vai
stas musų name. Frank Dor- 
nak”. '

Imkite šitą vaistą defl savo 
sveikatos, visose, vaistinyčiose 
parsiduoda po $1.10. I

Taip pat pirkite Triner’s Li- 
ninient šiandieną — rytoj gali

(lepiausias Maistas nuo išsfi- 
sukimo, neuralgijos reumatiz
mo, lumbago, suputimų ir tt.

Vaistinyčiose 35c. ir 65c, per

Joseph Triner 
1333-13 S. Ashland 
cago, III.

Avė., Clii-

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytoja* Ir 

Chirurgas
Ofisas 19900 So. Michigan Avė.
Rezidencija 10731 S. Michigan 

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: Piillman 342, 
Vai.: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Teisybe Apie 
Mėsos Kainą
“Negalima!” jus sakote. “Kodėl, tur gavietės pranešimai rodo, kad gyvos 
kiaulės parduodama po 1716 c svaras, dargi aš moku 28c už svarą pork rib- 
roast ir loin-chops.”

Ganėtinai teisinga. Dargi tos daugiau 
kainuojančios dalįs yra tiktai gyvulio dalįs 
Kuomet Armour and Company perka kia
ulę, jie moka 1716c už svarą gyvos vogos 
(Sausio 20 prekyvietės reikalavimas) už 
visą gyvilį kaip jis stovi tvarte—1716c sva
ras už mėsą, kaulus, šerius, vidurius—dar
gi už mėšlus kaančius prie gyvulio šonų, 
si kaina už gyvą kiaulių reiškia 23c po pa
laikymo susitraukti ir iškaščių už užlaiky
mą, u

Pažiūrėkime kaip įvairios dalįs parduo
dama atskirai, kuomet kiaulė papjauta, ir

ganėtinas išlaidas.
Už kojas kurias mes perkame mokėda

mi po 1716c už svarą, mes gauname Gc už 
svarą; nugarkaulis ir nuimtu mėsa nuo 
kaklo sugrįsta 5’6 c; ausys kurios kainuoja 
17%c už svarų parduodama po 7c; kepe
nys parduodama po 3Vic; kiaules smege
nys ir kulšnys parduodama 814 c svaras; 
kiaulės galvos be liežuvių reikalaujama 
10c. ir su liežuviais po 1016c; snikis buvo 
vertas 8c ir inkstai 8c svaras.

Trumpai sakant. Sausio 20 parduodant 
daugmenyje kainos surašąs susidedantis

ARMOUR'

tikras

iš trisdešimts septynių kirlinių ir mėsos 
paskirstymų, i riš šių, penkiolika atnešė 
mažiau už svarą negu buvo mokėta už gy
vą gyvulį pirmiau negu išlaidos už ištaisy
mą ir išvežiojimą buvo pridėta-

Avis ištaisomos Ino pačiu bildu.
Ant valgomos dalies gyvulio yra 

nuostolis. Sveriantis 1669 svarų
kainuoja nuo $16(1 iki $180. Tik 650 sva
rų valgomos mėsos ir ta parduodama 
daugmenyje nro $125 iki $145.

J ai aišku, kad Armour and Co., gali pa
daryti liktai mažą pelną iš mėsos, alrokuo 
jaut užmušimą, ištaisymą, šaldymą ir pri
dėjus išvežiojimą.

Pelnai yra padaromi per išdirbi iną tų 
dalių gyvulio į kilus reikalingus daiktus, 
kurie lik iki paskutinių melų buvo išme
tami arba suniakinami. Ir ant musų viso 
biznio praeitą melą, mos uždirbome lik 
1.8c ant dolerio.- Pašaliniai išdirbiniai 
tikrai padaro mėsą pigesne vartotojams ir 
daugiau pelningą pagaminlojains. Jų pa
gaminimas yra daugelio melų tyrinėjimo 
ir Įdėjimo pinigų, kad padarius šį moksli
šką ištobulinimą galimu ir suradimo dėl 
ių prekyviečių.

? COMPAINY
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AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojus- vilties,- kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo maųo pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po kratine. Vidurių rėžimą* 
išnyko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgurdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuoi 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistų ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu uuoširdiai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted SL Telephone Canal 6417 Chicago, III

The Roseland State Savings Bank
115-ta Gatvė ir Michigan Avenue

Kapitalas $200,000.00 Perviršis 50,000.00 
Viso Turto $1,600,000.00

$1.00 Atidaroma Taupymo Sąskaita

Atdara Seredos Vakarais g
iiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiii^

Svarbus Susirinki
mas Lietuvių

Kuris įvyks nedalioj 2:30 valandoj po pietų 2-rą dienų vasario 
1919 m. F. Karwowski svet., 2301 W. 22 place, kampas Oakley Avė. 
šis milžiniškas susirinkimas yra šaukiamas šio tikslu idant supa
žindinus savo tautiečius su šita pramone ir jos nauda, tai yra gele
žies ir plieno kasyklės, kurios randasi Minnesotas Valstijoje Dėlio
tos Apilinkč Organizuojamos po valdžios priežiūra po vardu Con
tinental Iron and Steel Corporation, šiuonri esate kviečiami ir pa
sinaudokite šita proga ir tais pačiais šaltiniais iš kurių turčiai sau 
turtų senu*. supraskite jog tai yra svarbiausia pramonis pasaulyje, 
šis tavoras teip yra reikalingas atstatymui pasaulio karės griuvėsių 
ir pripildymui sankrovų Suvienytos Valstijos, kurios randasi suvi
sai ištuštintos, o valdžios tyrinėtojų ištyrimas parodo, jog musų 
kasykliose nuog 10,000,090. lig 40,000,000. milijonų tonų randasi ta
vom Rudis randasi 70 pėdų aukšto ir turime ant pavizdžio šalę ka
syklės dirbamos iš kurių imamas didžiausias turtas. Todėl draugai 
nepraleiskime progos dėkimės pirkdami Šerus kol kainos yra dar 
pigios tik $12.50 ščras, Dg. S. J. Rakaszius paaiškįs visų dalykų sto
vį, kaipo stambus šėrininkas šios korporacijos. Kviečia Komitetas 
2111 VVest Coulter Street.

PASARGA:-—Važiuojantiems iš toliau vartokite 22-ros gatveknrius 
iki Oakley Avė.

St. Paul’s Hospital
Medikališka ir Chirurgiška
828 W. 35th Place, Chicago.

Telephone Drover 6060.
DR. J. M. L1PSON, Administratorius

Gydoma visos aštrios ir chroniškos 
ligos vyrų ,moterų ir vaikų. Obstre- 
tiški, Gynecologiški ir operatyviški 
ligoniai priimami. Del gydymo yra 
naudojama medicina ,hydrotherapi- 
ja, clektrotherapija ir chirurgija.

[Dr.A,Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Saite 600—612

Pbone liayniarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Plionc Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nodėldieniais tik Madison st.
Rezidencijos telefonas 

\Vcst 6126.

Liberty Bondsus
dalį išmokėtą, bondsus ir war

I su v i ngs stamps nuperka už cash 
j Erne! and Co., 710 W. Madison st., 
i kampas st., kampas Halsted st. 
1 Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
'('lothing Store, atdara vakarais iki 

H vai. Nedaliomis mm 10 jki L

f JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. La Šalie St.
Telephone Central G390 

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

Kriaučių Domai
Mes užlaikėm pamušalus ir viso

kius trimingus kas lik reikalinga dėl 
kriaučių.

Taipgi turini vilnonių matarijų.
Pas mus, galima gauti, visokių 

kriaučiškų daiktų (fikshers) kaip 
lai: mašinų, prosu, stalų, volkiesų ir

Musų tavoras geriausias, kainos že 
minusios.

Roman Chaitlen
1612 Blue Island Avė , Chicago, III.

Tel. Canal 1318

Tūkstančius Doleriu 
žiponės praleidžia teatrams 
ir visokios rųšies pasilinks- 
minim ams. Kam tuos visus 
pinigus leisti, jeigu jus ga- 
lite girdėti jūsų pačių na- 
muose puikiausius dainiui- j
nkits ir muziką iš musų su 
ragu ir be rago phonografų 
kin ius mes parduodame ant 
išmokeščių po

$1.00 mėnesyje
36 dainos arba muzikė dykai 

Kiekviena mašina 
gvarantuota

Rašykite mums ir mes tuo- 
jaus išsiųsime jums mu

sų puikų iliustruotą 
katalogą DYKAI

Eagle Graphophone Co.
104 East 16th Street 

Dept. 13 Nevv York, N. Y.

219 S

Mėnesyje

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

Ausų, Nosies, Gerklės ir PlaučiųAkių
Aklumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas. *

W. M. LA WHON, M. D.
St. (Prieš pačtą). Chicago, III.

Reumatisnio Worm’o
Reumatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduoles
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose 
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus į 5 Dienas

* Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. W0RM

3400 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačią — $1.10.

u
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zmo formų. Jie, nesiklausę 
žmonių, stengiasi antmesti 
jiems savo viešpatavimų, 

kas yra visai priešinga toms 
idėjoms, kurias priėmė Tai
kos Konferencija.”

Telephoae Ganai 15UA

Naudienos eina kasdien, il&kiriant 
nedftldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
IH. — Telefonas: Canal IkOtk

Utaieakoatoji Kalasi
Cklcagoje— pačtu:

Metams ..............................
Pusei meto ............................ 3.50
Trims mėnesiams .............  l*o5
Dviem mėnesiam .............. 1.4S
Vienam mėnesiui............ .. .7a

Ode a>o j e— per neiiotojua:
Viena kopija............................. 02
Savaitei ......................................12
Mėnesiui.................................. AO

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

Metams .............................. 15.00
Pusei meto .......................... 3.00
Trims mėnesiams .............. 1-65
Dviem mėnesiam .............. 1*25
Vienam mėnesiui .....................6a

Visur kitur užsieniuose .... 100

Nutarę šaukt 
politini seimą.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., Feb. 1, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Lietuvių Memoran
dumas Preziden
tui Wilsonui.

ii*

Lietuvių delegacija Paryžiuj 
telegrafo agentūros nepaduo
da, kas toj delegacijoj buvo ir 
kurių “Lietuvos
“augščiailsiųjų tarybų” ji atsto 
vavo— praeitų panedėlį įteikė 
prezidentui \Vilsonui memora
ndumų, kuriame sakoma:

“Mes (lietuviai) esame 
maža tauta, bet savo kilčia, 
kalba ir kultūra visai skirtin
ga nuo kilų. Lietuva buvo 
viena tų maž|esniųjų tautų> 
kurios buvo šios karės prie- 
žasčia. Mes norime turėti 
vietelės šioj (taikos) konfe
rencijoj. Mes neprašome

'‘Lietuvos*’ redaktorius, p. 
Balutis, kurs dabar išvažiavęs 
į Now Yorkų tautinės politikos 
reikalais konferuoti, praneša 
savo laikraščiui, jog New Yor- 
kc susirinkę praeitų seredų 
“specialiai kottiiitetai,** atsto*- 
vaujantįs Tautinę ir Katalikų 
(Tautos? R.) Tarybas, nutarę 
šaukti Amerikos lietuvių poli
tinį seimų. Seimas, turbut, į- 
vyksiųs Clevelande.

Kai tautininkai pirma suma
nė tokį seimų šaukti, klerika
lai buvo užsispyrę: “Nereikia 
mums seimo, nevažiuosim!” 

Reikėjo ponui Balučiui 'nu
vykti New Yorkan, kad įtiki
nus gerbiamuosius klerikalus, 
jog seimas būtinai reikalingas: 
greitai sueis metai, kaip tauti
ninkai poterius bekalbėję.

Jeigu tas seimas įvyks, jis 
bus pernykščio tautininkų-kle- 
rikalų seimo kopija. Socialis
tų organizacijos jame, turbuli 
nedalyvaus.

Ančdeliai S.L.Ą. 
nariams.

tik pastovėti užpakalyj, prie 
sienos, tuo laiku, kada musų 
likimas bus sprendžiamas. 
To mes prašome laikydami- 
apsisprendimo principo.

“Jeigu musų gimtojoj ša
lyj butų k^ks-noi’s miestas, 
koks-nors portas, arba kokia 
nors 
butu c

Susivienijimo Lietuvių Ame
rikoje Pildomoji '1'aTylba ant- 
dėjo tos organizacijos narius 
nepaprastai^ mokesčiais, bu
tini po 1% nuo apsidraustosios 
sumos. Tatai padaryta dėl to, 
kad siaučiant influenzos epide
mijai SLA. iki šiol jau išmokė
jęs pomirtinėmis daugiau kaip 
30 tūkstančių dolerių.

S. L. Av-turi apie dvyliką tū
kstančių narių. Jeigu kiekvie-| 
nas jų butų apsidraudus tik ant 
150 dolerių, tai iš tų nepaprastų

valdžia pereina į rankas darbi
ninkų ir kareivių tarybų*
.... Tasai pats laikraštis pra
neša, kad darbininkų .vald
žion įeina: Kapsukas-Micke- 
vKius, Aleksa-Angarietis, Čic- 
hovskis ir kiti. Prie tos val
džios prisidėjo žydų, ir balt- 
gudžių komunistai.

Tasai pats Petrogrado lai
kraštis “Sievernaja Komuna” 

praneša nuo 20 d. Gruodžio 
(pagal musų kalendorių), 
kad Vilniuj įvyko iškilmingas 
atidarymas posėdžių darbini
nkų atstovų tarybos... Nuo 
kiekvienų 50 darbininkų iš
rinkta po vienų atstovų... Iš
viso darbininkų taryba susi

deda iš 250 nariui Didesnė 
jų pusė komunistai (bolševi
kai) ir jų pritarėjai. Yra 4 
bundiečiai (žydų socialistų 
organizacijos nariai.) Posė
dyje apsilankė alsovai vokie
čių darbininkų tarybos.
Priimta pasveikinimo rezo
liucijos Rusijos darbininkų 
tarybų pildančiam komitetui, 
raudonajai armijai ir trybai 

liaudies komisarų.
Iš Minsko 15 d. gruodžio a- 

genlura “Ros ta” praneša, kad 
Šiauliuose ir Naumiestyje 

(Suvalkų gub.) darbininkai 
ir valstiečiai atsimetė nuo ta
rybos ir nutarė įkurt 
ninku tarybų.

Telegrafo agentūra 
ta”praneša iš Dvinsko 

gpylės) nuo 16 d. 
apie konferencija
socialistų liaudininkų, 
ferencijoj dalyvavo 30 organi 
zacijų. Jų platforma: visa 
valdžia sovietams. Kuogrei- 
čiausia šaukti suvažiavimų 
visos Lietuvos sovietų valdži
os įgaliotinius. Lietuva tu
ri būti dalis federatyvės rusų 
sovietų respublikos. Liau
dininkų socialistų konferen-

“Bet ar Jus skaitėte ištisa 
tuos straipsnius, iš kurių tos iš
traukos yra paimtos?” klausiu 
valdžios atstovo. Ne, jisai jų 
neskaitęs. Bet ant “Naujienų” 
nuolatos eina skundai. Dauge
lis, girdi, “laisvę mylinčių lie
tuvių šioje šalyje’* (many li- 
berty loving Lithuanians in tliis 
country) kreipiasi į Justicijos 
Depą r t menių ir reikalauja, kad 
“Naujienos” butų sustabdytos.
Dcpartm raitas, esu, nenorįs 

kenkti laikraščiui; bet... jeigu 
jos nepasitaisys, tai...

Tada paklausiau valdžios at
stovo: “O ar tamstai neteko 
girdėti, kad aršiausieji ‘Naujie
nų’ priešai yra tie elementai 
tarpe lietuvių, kurių vienmin
čiai Europoje vos keletas mė
nesių atgal darė sutartis su kai-

Socializmo Mokslo Skyrius
Socialė Revoliucija

K. KAUTSKY.

Socialės Revoliucijos Sąvoka.

padarytas be jokių kruvinų musių. Kiek ank
ščiau, 1774 ir 1775 metais, ta pati Franci ja regė
jo didelių riaušių, kilusių vieninteliam ir anaip
tol ne revoliuciniam tikslui atsiekti, būtent, dėl 
ančdėlio duonai, kurs galėtų padaryt galų duonos

mes

šiaip vieta, dėl kurios 
gine ų ir kuri galėtų pa
karės priežasčia, tąi 

apsiimame tų vietų pa-

tukslančių dbldrių. Bet daug 
narių yra apsidraudusių ant 
daug didesnių sunitu iki tūk
stančiui dolerių. Apsidraudu- 
siems ant tuksiančio dolerių 
jareina mokėti 10 dolerių anč- 

dėlio. 'N

darbi-

“Ros-
(Dau- 

gruodžio 
Lietuvos

Kon-

kietijos provincija? Tų Lietu
vos pardavikų darbus “Naujie
nos” pirmutinės iškėlė aikštėn, 
ir jos daugiausia prisidėjo prie 
išjudinimo Amerikos lietuvių 
kovai su jais. Tai tų gaivalų 
rėmėjai Amerikoje dabar vadi
na save “liberty loving Lithu
anians” ir neša skundus ant 
“Naujienų”..

Valdžios atstovas pagalios 
užreiškė, kad jisai džiaugiąsis, 
pusę istorijos” ir aš išėjau.

Ant nelaimės, Justicijos De- 
parlamente y|ra tokia tvarka, 
kad jisai nepasako skundikų 
vardų. Todėl aš jų nežinau. 
Bet pas mane nėra abejones, 
kad lai yra tie palįs sutvėrimai, 
kurie visose lietuvių kolonijose 
užsiima “k ra m olos malšini
mu”, skųsdami progresyves 
musų organizacijas, ardydami 
socialistų prakalbas ir melagin
gomis denunciacijomis įduo
dami kalbėtojus į policijos ran
kas. Gal jie turi da ir talkinin-

ginčių,'kaip dėl Revoliucijos sąvokos. Tatai kį- 
la dalinai dėl tos aplinkybės, kad ne vienas esamų
jų interesų ir Įtarų nėra niekam-taip priešingas 
kaip jai; o dalinai taipjau ir dėl tos aplinkybės, 
kad nė viena kita jų neturi taip daug prasmių, 
kaip toji.

Atsilikimai paprastai nesiduoda taip griebtai 
apriboti, kaip kad daiktai; ypatingai ne visuome
niniai atsilikimai, kurie yra begalo painus, ir tuo 
painesni darosi juo visuomenė toliau priekin pa
žengia, tai yra, juo visuomeninis žmonių veiki
mas priima vis įvairesnių formų.

Nenuostabu todėl, kad tų kiekvieno vartoja
mų žodį kiekvienas asmuo kitaip supranta, ir dar 
tasai pats asmuo vartoja jį įvairiais laikais įvai 
ria prasme- Tuo žodžiu vieni supranta barika
das, pilių deginimų, giljotinas, rugsėjo skerdynes, 
visas įmanomas baisenybes. Kili vėl norėtų atim
ti iš to žodžio visokį skaudamų j į akstinų ir varto
ti jį tik prasme didžių, bet nepastebimų, ramiu 
keliu įvykstančių pervartų visuomenėje, pavyz
džiui tokių, kokias pagimdė atradimas Amerikos, 
arba išradimas garo mašinos. Tarp šių dviejų 
kraštutinybių yra dar daug įvairių, tarpinių laip
sniu. c

Nurodymas į muštynes gatvėse arba į žudymus 
kaipo į revoliucijos žymes yra betgi kartu ir nu 
rodymas į šaltinius, iš kurių mes galime pasinio 
kinti apie.revoliucijos esmę. Ta didi perkarta, 
kuri prasidėjo Francijoj 1789 melais, virto klesi 
niu kiekvienos revoliucijos tipu. Kada tik kas 
kalba apie revoliucijų, visados jų sau įsivaizdina. 
Iš jos geriausiai galime panagrinėti revoliucijos 
esmę, o taipjau jos prieštaravimų reformai. Ligi 
revoliucijai įvyksiant buvo bandoma visa eilė re
formų; tarp jų labiausiai žinomi Turgoto bandy-

Vienų nuo antros skyrė 
v i s u o m e n ė s k 1 c- 
s a u politinę g a-

inojo Lietuvos seimo.

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III , Feb. 1, 1919 
as rcųuiredjby the act of Oct. 6, 1917 

“Kramolos malšinto
jai” veikia.

nau-
kol

nuo-

idant jaja galėtų laisvai 
dolies visi žmonės tol, 
mes savo demokratiniu 
dymos ir savo pakiliu ir
širdžių elgimosi su savo kai
mynais nepasij usime, jogei 
mes turime teisės vėl prašy
li, idant mus išnaujo išklau-

Reikėtų manyti, jog tasai me 
morandumas kilęs iš p. Gabrio 
ir kun. Baltuškos padaro, t. v. 
“Augščiansios Lietuvos Tary
bos,” kadangi antroj telegra
mos dalyj minima apie Gabrį 
šiaip:

Nepaprastais mokesčiais anl- 
dėjo savo narius taipjau ir Su
sivienijimai Lietuvių Rymo- 

Katalikų. Tik tos organizaci
jos ančdeliai daug įvairiau pa
skirstyti — ne vienodais nuo
šimčiais. Pavyzdžiui, kas ap
sidraudęs ant 150 dolerių, mo
ka ančdėlio $1.75; kas ant $500, 
moka lik $3.50; o kas ant 
$1.000, moka jau lik $6.00. Va
dinasi, kas daugiau turi, kas 
turtingesnis — nes tik turtin
gesnieji ant didesnių sumų ga
li apsidrausti — tas mažliau 
moka, o kas neturtingas, tas 
turi mokėt daug daugiau.

1 ly mo-Ka ta 1 i k ų Susti vien i j i- 
mc, mat, esama irgi klesų pri
vilegijų.

Tos 
rioms 
uos“,

ku-

grupių

rybos prezidentas, paskelbė 
Le Temps šitokį užreiškiinų 
dėl Princų salos konferenci
jos (kurion aliantai kviečia 
Rusijos valdomųjų 
atstovus susirinkti):
vos žmones, per savo Tarybų 
pasiskelbė dar gruodžio 11, 
1917, slavo nepriklausomy
bę ir atsiskyrimų nuo Rusi
jos. 'lodei savo šalį jie lai
ko ant lygios papėdės kaip 
kad Lenkija ir Finlendija, ir 
jų reprezentantai neturi bul 
dedami į daiktų su Rusijos 
grupėmis.

“šiuo laiku Lietuva kaliau 
ja su bolševikais, kurie įsi
veržė į rytinę šalies dalį ir 
kurie, kaip paskutinės žinios 
praneša, atsisakė pertraukti 
mūšius.

“Musų valdžia jokiu budu 
negali tarties su tais užpuoli
kais, kurie įsiveržę į Lietuvą, 
praktikuoja naujų imperiali-

True translation filed with Ihc post- 
luasler at Chicago, III , Feb. 1, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Bolševikai Lietuvoj.
Laisvė” rašo:

Bolševikų laikraštis “Sie- 
vernaja Komuna’* (išeina Pe-

pranesa:
“Vileikoj (tai pavieto mie

stelis netoli Vilniaus) įsikūrė 
laikinoji revoliucinė Lietuvos 
darbininkų valdžia, kuri krei
pėsi su manifestu į Lietuvos 
gyventojus. Tame manifeste 
vardu Lietuvos proletariato 
paskelbiama, jog vokiečių o- 
kupacinė valdžia ir valdžia 
lietuvių tarybos panaikinama 
(rusiškai “nlzložena”). Visa

juodosios spėkos, 
stovi ant kelįo “Naujie 
matoma, neai!|iauja Įvci-

Department of Justice” kvieti
mų ateiti asmeniškai 
man ir valdžiai reikalu”.

Nuėjau. Klausiu, koks yra la
sai reikalas, dclcti kurio esmi 
pašauktas
kad “Naujienos 
narnos 
mo!

Man 
girdint
siu ir vėl: Kuo remdamosi vai

svarbiu

Gaunu atsakymų, 
esančios kalti- 

skleidimu... bolševiz-

pasidarė pikta ir juokai, 
lokį kaltinimų. Klau-

tų “Naujienoms”, kurios per 
keletą melų neatlaidžiai ir nuo
sakiai kovojo prieš “bolševiz
mų” “aidoblizmą” ir panašios 
rųšies apsireiškimus.

Vienas dalykas esąs tas, kad 
“Naujienos” skelbė rusų agita
toriaus Sloklickio prakalbas. 

O tas Stoklickis lai — “bolše
vikų lyderis” Chicagoje — ar 
neliesa?

Bet su 
ret lak ri ja 
o agituot
kaip Stoklickis, 

niekuomet neagitavo. Jisai bu
vo specialiai pakviestas tam, 
kad iškoneveiktų socialistus tos 
srovės, kurių gjina “Naujiem 
uos”... Kur-gi daugiau Jųsų fa
ktų?

“Mes turime”, atsako vald
žios atstovas, ‘Skeletą lietuvių

Ypatinga tų sutvėrimų “ma
lonė” yra atkreipta link Chica- 
gos lietuvių socialistų dienraš
čio. Del jų skundų man, reda
guojant “Naujienas” jau teko 
apie pustuzinį kartų turėti “in- 
terview” su Justicijos Departa
mentu. Ačiū jų pastangoms, 
vyresnybė visą laikų kabinosi 
prie “Naujienų” pikčiaus, negu 
prie kokio kilo lietuvių laikraš
čio.

“Laisva,”"^01 kaip “laisva” 
butų Lietuva, jeigu tenai įsiga
lėtų tokia “kramolos malšinto
jų” veislė!

Vienų lečiaus ir naują pamo
kinimą duoda šas pasikalbėji
mas su Justicijos Deparlmenlu. 
Gudriai parinkdami ištraukas 
iš “Naujienų”, mūsiškiai “kra
molos malšintojai” įtikino val
džios atstovų, kad “Naujienos” 
taip “bolševikiškai” rašo, jogei 
“toliau jau vargiai galima ei
ti“. Kai-kurie-gi žmones, slo- 
vinlįs priešingoje jiems pusėje, 
stengiasi taip pasirinkti ištrau
kų iš “Naujienų“, kad parod
žius publikai, jogei “Naujie
nos“ yra “kapilaliistišk'iausis” 
pasaulyje laikraštis. Čia turi
me du galu to paties neregimo 
daikto: pirštų miklumo.

Kas turi mažai gėdos ir są
žinės, o daug pirštų miklumo, 
tas gali, kaip matome, viską 
“prirodyti”.

Grigaitis.

Savo rašto “Politinės ekonomijos kritika” į- 
žangoje Marksas apibudina socialę revoliucijų 
kaipo lėtesnę ar greitesnę viso to milžiniškojo 
visuomenės teisinio ir politinio antstato pervar
tų, kuri iškįla dėl savo ekonominių pagrindų per
sikeitimo*^ p *

Jeigu mes tvirtai laikysimės šitos definicijos 
(apribojimo), tai suprasime, kad iš socialės re 
voliucijos sųvokos tuojau išsiskiria toks “ekono
minių pagrindų persikeitimas”, kaip ve kad bu
vo garo mašinos išradimu arba Amerikos atradi
mu sutvertas. Toksai persikeitimas tai tik revo
liucijos priežastis, bet ne pati revoliu
cija.

Bet prie šitokios socialės revoliucijos defini
cijos aš dar nenorėčiau pasilikti. Revoliucijų 
galima suprasti taipjau ir siauresne prasme* Re
voliucija gali būt ne tiktai kiekviena juridinio ir 
politinio visuomenės antštato pervarta; ji yra 
taipjau ir ypatinga los pervartos f o r 
m a, ypatingas metodas.

Kiekvienas socialistas stengiasi dėl socialės re
voliucijos jos platesne prasme; o betgi yra soci- 
alitų, kurie atmeta revoliucijų: socialių pervartų 
jie nori atsiekti reformų keliu. Priešai socialę 
revoliucijų statoma socialė reforma. Šitas prieš 
laravimas šiandie musų eilėse diskusuojamas. 
Čia aš kalbėsiu apie socialę revoliucijų tik tuja 
siauresniąja prasme, taigi kaipo apie ypatingų 
socialės pervartos metodų*

Tas priešingumas tarp revoliucijos ir refor 
mos yra ne tame, kad viename atsilikime butų 
vartojama spėka, o kitame — ne* Kiekviena 
teisinė ir politinė priemonė yra spėkos priemonė, 
vykinama Valstybės galia. Taipjau ypatingos 
spėkos pavartojimo rųšįs — kova gatvėse, žudy 
mai — nesudaro dar revoliucijos esmės, kaip ko
kio priešingo reformai daikto.. Jos kįla ypatin
gose aplinkybėse, ne būtinai turinčios kų-nors 
bendrų su revoliucija: jų gali bul ir kiekviena
me reformų judėjime. Francijos treciojo luomo 
atstovu, susibūrimas į Nacionalį Susirinkimų bir
želio 17, 1789, buvo didelis revoliucijos žygis, o

si atsiekti lai, ko paskui atsiekė revoliucija. Kuo 
skyrėsi Turgoto reformos nuo atatinkamų revo
liucijos priemonių?
aplinkybė, kad nauja 
s a už k a i a V o
1 i ų. Čia ir yra tas pamatinis skirtumas tarp re
voliucijos ir reformos. Priemonės, kuriomis sic 
kiamos teisinį ir politinį visuomenės antstatų Pri 
taikyti prie persikcitusių sųlygų, yra refor- 
m o s, jeigu jas vykdo tos klesos, kurios tebe
valdė visuomenę politiškai ir ekonomiškai; jos 
yra reformos dagi ir tada, kada vykdomos ne ge
ru noru, bet valdomųjų klesų spyri m u, arba iš
kovojamos tinkamoms aplinkybėms susidėjus. 
Iš antros pusės, tolygios priemonės bus r c v o- 
1 i u c i j o s priemonės, jeigu jas pavartoja kle- 
sa, kuri iki šiol buvo ekonomiškai ir politiškai 
prispausta, o dabar jau užkariavo sau politinę 
galia, kuria ji savais interesais vaduodamos, bu 
-linai turi pavartoti tam, kad visų politinį ir tei
sinį antstatų greičiau ar palengviau nuvertus, o 
to vietoj sutverus naujas visuomenės gyvenimo 
ir veikimo formas.

Klesos, kuri iki šiol buvo pavergta, užkariavi
mas sau politinės galios, taigi p o 1 i t i n ė 
r e v o 1 i u c i j a, yra tatai pamatinė s o c i- 
a 1 ė s revoliucijos žymė šiauresnių
jų prasme, priešingai socialci r e f o r m a i. 
Kas principialiai atmeta politinę revoliucijų kaipo 
įnagį socialci pervartai, ir tokiai pervartai atsiek
ti nori tenkinties lik tokiomis priemonėmis, ku
rių gali

visu o 
a s, nors 
kažin-kaip

viešpataujančiųjų klesų, tas 
m e n ė s re f o r m i- 
jo visuomenės idealas butų 
priešingas tebeviešpatauja n 

Atpenč, revoliucionie

h 1 n k 
dagi ir 
čiai visuomenės formai, 
rius yra kiekvienas žmogus, kurs stengias, kad 
ta klcsa, kur ikišiol buvo pavergta, užkariautų 
sau valstybės valdžią. To charakterio jis nepra 
randa ir tada, jeigu tokį užkariavimų jis nori pri
rengti ir paskubinti socialėmis reformomis, ku
rių jis stengiasi išveržti iš viešpataujančiųjų kle 
sų. Ne stengi m a s i dėl socialių refor 
inų, bet grieštas a p s i r i b o j i m a s jo 
mis skiria social-i/formininką nuo social-rcvo- 
liucionieriaus. Iš antros pusės, lik tokia 
litinė r e v o 1 i u c i ja virsta 
a 1 c r c v o 1 i u c i j 
šiol buvusios

o c j- 
iš ikii, jeigu ji kįla 

visu o m e n i š k a i 
k 1 e s o s, kuri priversta savo 

politinį išsiliuosavimų pabaigti socialiu išsiliuo- 
savimu, kadangi jos šio laiko visuomeninis pa 
dėjimas stovėtų nesuderinamame priešingume 

su jos politiniu viešpatavimu. Tarpusavinė vieš
pataujančiųjų klesti kova, kad ji ir aštriausios 
pilietinės karės pavidalą priimtų, vis dėlto nė 
ra dar socialė revoliucija.

Apie socialę revoliuciją lik šitaip suprantama 
aš toliau ir kalbėsiu.

nežinodami, remia melagiu 
gaiš, lur-but politinių Naujie 
nų pozicijos jpriešų, skundais 
adv. K. G ūgis pagalios užreiš-

Apsauga Padėtiems Pinigams

skelbimais laikraščio 
neturi nieko bendra; 
už tokius elementus, 

“Naujienos’*

iš Jųsų laikraščio, ir leųai pa
rašyta tokių dalykų, kad to
liau jau vargiai galima eiti.”

True translation filed vvilli the post- 
inaster ai Chicago, III , Feb. 1, 1919 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917
Adv. K. Gugis taipjau buvo jus

ticijos departamento 
tardomas.

Diena anksčiau, justicijos de
partamento biuras buvo taip
jau pasišaukęs Naujienų Bend
rovės direktorių advokatų Ka
zimierų Gugį. Kaltinimai bu
vo tie palįs: Naujienos propa
guojančios bolševizmų!

Išrodęs visų nepamatuotumų 
kaltinimų,, kuriuos justicijos 
departamento žmonės, jti'aflykų

regis, Kad, galų gale, 
denuncijacijų biznio 

uli dar ir kieno-nors 
kišeninus interesas. Chicagoj 
yra jau trįs W;tuvių dienraš
čiai: kuriam-nors jų, turbūt, 
ankštu vietos.”

Justicijos departamento u- 
gentas nieko į tai neatsakęs, 
bet pasidaręs daug švelnesnis 
ir atsisveikinant bifVęs labai

“Man 
viso tų

Slapuko pastabėlės.
Man regis, kad garsioji Ket

virtoji reikėtų duoti' į lendrę kly- 
nyti. Aidoblistai jų taip sune
šiojo, kad visai nebepanaši į 
lai, kokia ji buvo dar keletas 
lik mėnesių atgail. Bričporlo 
draugai sočia lįs tąjį turėtų kų^

Security Bank
Mslwauke© Avė. cor. Csiventer £1 .

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 
3/7 PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Vienų kartų M. X. Mockus 
užreiškė: “Koks gali bul socia
listas, jeigu jis nėra laisvama
nis!” Aš nežinau, koks, jis ga
li bul socialistas; bet man svar
biau butų alsižinojus, kaip Mo
ckus gali bul laisvamanis, o 
negali bul socialistas^

Dilgelių naujamečio sveikini- 
nimai socialistams siunčiami 
trims kairiesiems ir dvylikai 
dešiniųjų, 'liek jų jos lesina 
do, kąs reiškia, kad kairiųjų la

Kazimieras Gugis

Veda visokifis reikalus, kaip kritniitaltškuose 
taip ir yiviliškilose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofi ;u.:
3323 S. Malate^ 81.

Ant trečių lubų
Tel. Drovcr 1310

Micuto Ofisas:
N. Dearborn lt. 

1H1-13Unity Bldt- 
Tcl. Central 4411

bai nedaug. Bei lai nieko. Kad

daugiau lermo padaryt negu 
tuzinai nuosaikiųjų.

—SLAPUKAS.
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F Jaunuomenes Skyrius
Nieko nėra gailestingesnio, nagrinėja 

kaip išeikvotas gyvenimas, kuo 
met žmogus masto vien apie 
save.
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| Darbą.
| darbų, Lietuvos nuskriausti vaikai:
Ui būvį kovot, už liuosybę!
Juk niekis jaunuoliams ir sunkus vargai. 
Tik, broliai, visi į vienybę!

♦ ♦ ♦

Mus spėkos ir tvirtos ir norai nugelti, 
O vargus jau matom tėvynės..
Jaunuoliai! į darbą išvieno visi
Del laukiamos šviesios gadynės!

♦ ♦ •

Prisieis gal sutikti ant kelio priešus, 
Bot. kovą laimėsim tikrai!
O prakaitu garbė uždirbta nežus!
j darbą, į darbą, draugai;
18-1 V-17 Beržo širdele.
Iš “Darbo Balsas“ Jaunimo skyrius 

Birželio 20, 1918.

Pažibos
Teisybė yra sielos normalia 

penas.
Musų sielos augimas ir besi- 

plėtojimas priklauso nuo musų 
peno. Kuomi mes peniui savo 
sielą, tokius ji išduoda mums 
vaisius.

Sugestija būna daug geresnė 
negu koks apdovanojimas.

Yra žmonių, kurie protauja. 
O tu? Ar mintiji? Nes minti
jimas duos tau įkvėpimą jieš- 
koti teisybės.

Išmintingųjų žodžiai yra vi
nis; jų pavyzdžiai — plaktu
kas.

Protas, pažįstąs nekaltybę, 
nepaiso neteisingų gandų.

Teisybė sutrypta ant žemės 
vėl pasikelia ir spindi.

Tu gali tikėti, kad valgyda
mas visuomet augsi stipresniu, 
kaip kad skaitydamas išmin
tingesnių.

Tie niekada jiėra apvienėję, 
kurie yra lydimi prakilnių ir 
augsią minčių.

Laikykite Pinigus Tvirtame, Iš
bandytame Valstijiniame Banke

ANT BRIDGEPOBTO

CENTRAL MANUFACTURINO
OISTRICT BANK

A STATE BANK
1112 W. 35th Street (3 blokai nuo Halsted St.) Chieago

kuriame Suvienytų Valstijų Valdžia laiko pinigus 
. TURTAS $5,000,000.00

W m. M. Jarnagin, 
Prezidentas

H. E. Toronto,
Vice*Prezidentas

John W. Gorby,
Vice-Prezidentas

Fr&nk L Webb,
Kasininkas

J. R. Rolley,
Pag. Kasininkas

F. C. Hoebel,
Pag. Kasininkas

N. L. Fabijonas, ‘
Liet. Skyr. Vedėjas

A. Petrą t i s,
Kcal Estate ir Insura
nce Skyriaus Vedėjas 

r
Nors nebuvo pavojaus, vienok daug žmonių laike karės bi

jojo laikyti savo pinigus ant knygutės banke ir labai lankiai 
kavojo nesaugiose vietose. Tuomi t rot i jo procentus ir buvo 
pavojuje prarasti pinigus.

KARĖ PASIBAIGĖ
Pradėkite dėti arba perkelkite savo pinigus į ši A VISIŠKAI 

SAUGIĄ VALSTYBINI BANKA. Moka 8% procentą. 
Pinigus (suiiih) IŠMOKA ANT PAIU’.IKALAVIMO.

Pas mus rasite mandagų patarnavimą ir rūpestingą atliki
mą dalykų. VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdiena. 
Sudatoj nuo 9 ryto iki 1 po pietų. VAKARAIS, Scredomis 
ir Subatomis nuo 6 iki 8 vai.
—" " 1 - ■ . fciiifcli T I ' •■iiriHT ' ~~TT

Pranešimas
Turiu už garbę pranešti savo draugams, pažjstainiem.s ir rė

mėjams, kad aš, sugrįžęs iš dėdės Sam’o kariuoinenės vėl nupirkau 
naują aptieką kur aprūpinta geriausiais chemiškais, taiiigi pa
tentuotais vaistais, kaip Amerikoniškais taip ir Europiškais.

S. VIL1MAVICE
Savininkas ir ap'ickorius

Telephone Bumsidc 10 arba 12.

8924 So. Oottage GreveAve., BURNSIDE
aąą ante •l-n-mrra».iraB-.-rr n Kn i t' ■■■i—r.— i' t '

Protas gali veikti į protą, 
kūnai butų toli atsitolinę. Sie
los susineša su nematomu.

Verčiau sek teisybę dėl autori
teto negu autoritetą dėl teisy
bės.

Malonus žodžiai, deramas ap 
kainavimas, prakilnus pripaži
nimas, grditAs supratimas ir 
nesaunaudiškas džiaugsmas — 
tai tikriausi didžio Intelekto ir 
kiltos dvasios ženklai. Tai aug- 
štos sielos liudijimas.

Tikėjimas yra jautrumas, 
paliečius dvasinius stovius.

Garbink Dievą tyru veikimu, 
o ne kitų paliepimais.

Valdyk gerai savo mintis. Jų 
br’.sas siekia net patį Dangų.

ITakilnus žmogus yra tas, 
ki ?s nepražudo įsavo kūdikiš
ki ; širdies. 

“*•*" • "" •"*
Nepažinimas to, kas yra ypa- 

tii jai puikus, yra suklydimo 
pi ‘žastis.

(teisti visoko kuo mažiausiai 
ta: padaryti arčiausią kelia prie 
d: vo. *

"" •"" • • "*
os musų pareigos, kurias 

ip : pražiopsojome, aptamsina 
k ybę, kurią turėjome pažinti.

“ • • "* •*"
Apsklembta prigimtis negali 

apreikšti begalinio.
• • • *“

Kiekvieno sąžiningo mokyto
je ; hitui ga padaryti mums, kad 
1). vas esti, o ne. buvo; kad Jis 
k; ba, o ne kalbėjo.

—Omnia Vincit Amor.

Proletariato 
Psy ekologija

(Sulig P. Ginto.)

Uždavinio apribojimas.

’■ irma negu nagrinėsime šitą 
už. avinį, privalome išsiaiškinti: 
’<!. risimą: ar gali būt kalbos a- 
pi-' proletariato psyeliologiją? 
Al akydami į klausimą tv'irlf- 
nairiai, stengsimės todėl suteik
ti jam prideramą vietą Žinijoj.

Aplamai, usyehologiją gali-ji 
ma padalinti į: 1) Asmeninę,; 
turinčią reikalo su pavienio 
žmogaus dvasia ir 2) bendrą, 
apimančią daugelio žmonių 
psyebą-dvasią. Su bendrąja 

psyeliologiją gyvenime mes 
daug dažniau susiduriame negu 
su atskiros vienutės. Kalba, li- 
•teratura, papročiai, lilosolija, 
menas — visa lai yra bendro
sios, psyelios-dvasios tvariniai. 
Tatai bendrosios psycbologijos 
įtalpa yra ytin pi/ A ir likslin- 
giausiam klausimo rišimui ją 
dar padalinama į: 1) aplamai 
sodialę psyeliologiją, 2) rasių 
bei tautų psyeliologiją ir 3) kle
sti psyeliologiją. šitą padalini
mą galėtume tęsti dar toliau ir 
kalbėti apie, tam tikrų profesi
jų. kunigų, daktarų, mokyto
jų ele psyeliologiją.

Klesų psyehologįja yra vie
na bendrosios psyėhologijos ša
ka, kuri turi reikalo su tam tik
rų klesų psyeha- dvasiu, jauti
mais ctc. Ir šitą šaką mes le- 
čiaus neketiname apimli visą. 
Tetik insihič& lik viena josios 
dalimi proletariato psyeko
logija.

Brokdariu to psyeliologijos a- 
nraiška yra proletaro psyeha 
(dvasia, dusia). Tatai proleta-

proletarialo psychi- 
nes apraiškas ir bando surasti 
jų įstatymus. Nes jeigu kalba
ma apie skruzdžių, bičių ir pa
laidosios gaujos psyeliologiją, 

kodėl tad nekalbėt apie proleta
riato psyeliologiją?

Proletariatas, kaipo klesa, to
lydžio įgyja didesnės reikšmės 
ekonominiame, politiniame ir 
draugijiniame gyvenime. Daug 
kalbama ir ginčijamasi delei 
klesinių skirtumų ir pačios kle
sų kovos. Klosimus priešingu
mus labai lengĮj'A išaiškinti eko- 
nemunėmis sąlygomis. Bet da
žnai, perdaug dažnai užmiršta
ma, kad tie klesiniai priešingu
mai nėra vien palocių ir lūšne
lių, rudinių ir frakų priešingu
mai. Antagonizmas yra dvasi
nis, o ne materialis “daiktas“. 
Beikalinga lodei gerai suprasti 
tuos dvasinius priešingumus, 
nes nesuprantančiam to palįs 
klesiniai priešingumai bus sun
ku ar visai negalima išaiškinti. 
Žinia, kad nepakanka vięn pa
prasto nurodymo į juos; reika
linga susipažinti su pačia jų bui 
timi. Tai gali paveikt proleta
riato psychologija kaipo tam 
tikras mokslas. Juk netik eko
nominiame gyvenime proleta
riato reikšmė yra pažymi. Li
teratūroj, mene, ir moksle jo 
įtekmė kuoaiškiausia matoma.

I.
Jausminis proletariato pa

saulis.
Nagrinėjant jausminį prole

tariato pasaulį, pirmiausia mes 
imsime domon proletaro-vie

nutės jausminį pasaulį, vėliau 
bendruosius proletariato jau

smus.
Jausmų rolė nelik proletaro, 

o ir kiekviuno žmogaus gyveni
me yra milžiniška. Išlaukinio 
pasaulio apraiškoms ir pačiam 
išlaukiniai pasauliui dėl musų 
tik tol yra kokia nors reikšme, 
kol jisai daro įtekme j musų 
jausmus. Kas neveikia į musų 
jausmus, tas mums turi mažą 
vertę. — “Atimkite žmogui 
jausmus ir gyvenimas jam pa
sidarys tuščiu“ kartą pasakė 
anglų psyehologas Neel (Intro- 
duclion to psyehology). Jisai 
liks be džiaugsmo, pasitenkini
mo, vilties, meilės ir laimės“. 
Jausimu daro gyvenimų vertu 
jo. Jie pastūmėja žmogų prie 

veikimo. .Jie yra akstinas žmo
nių veikimui. Tokia yra apla
ma reikšme jausmų. Proleta
riatu; gi šisai jausminis pasau
lis turi didelės svarbos. Jis 
juk naujo geresnio pasaulio 
pranašas-vykinlojas. Jo jaus
minis pasaulis čia lošia ypalin-, 
gai žymią rolę. 'Tai nieks ne- 
gal užginčyti.

(Bus daugiau).

Chicagos Jaunomenės 
Domai

Musų jaunuomenei apart^ki- 
tų dalykų reikalinga dar ir pa
silinksminimas. 'lai yra natū
ralia dalykas. Be pasilinksmi
nimo jaunoipenė apsieiti nega
li. Bet pasilinksminimas nėra 
lygus pastilinksminimui; JĮ i s 
turi dvi aiškiai permatomas pu
ses — blogą ir gerą. Vienos 
rųšies pasilinksminimas yra 
toks. Susirenka ‘Miuzės“ pairau 
kę sportai ir pradeda “linksmin 
lies.“ 'Tokiame “pasilinksmini
me“ tenka išgirst žodelių, dėl 
kurių net raudonuoti prisieina, 
šitokių pasilinksininimų pas 

lietuvius uekuomet nestoka. 
Bet rimleSiii, daugiau apsišvie
tę jaunuoliai (lės) ten nelik 
kad nesijaučia linksmai, negali 
užganėdinti savo sielą, bet da
žnai juos apima dar didesnis 
litidnumas-nusiminimas m a- 
tanl savo brolius tamsybėj pas
kendusius.

Antros rųšies pasilinksmini
mas viuai yra kitoks . Ten su-riato psyeliologiją yra bendro

sios psyeliologijos ščika, kuri ’ sirenku mandagi jaunuomenė.

KLEIN BROS.
V'
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1 Mes turime daug lietuvių 
I pardavėjų musų sky- 
| riuo.se kuriems bus malo. 

nu jun,s l)u,urn«uti kluu- 
---- -------- -------------- skite jų.

Taupykite Klein Bros.
/ Stempas

Musų slempos vertos taupymo. Pilna knygutė verta 
-2.50 grynais piningais arba -3.00 prekėmis. Jus gau
site stempas su kiekvienu pirkimu.

12,000 Vyrišky Marškinių 
1-3 iki 1-2 Nupiginta 
Du dideliu skyrių marškinių 
nuo gerai žinomų dirbėjų Pa- 
vydalai ir perviršis .sandėlio už 
didelį sulaupymą.

i
j Puošnus marškiniai
j ' 89c — $1.29 — $1.55 

Darbiniai marškiniai
59c — 79c — 89c —1.19

cw/

Sergėkite savo akis

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

Aš turiu 15 metą patyrimą ir 
Įgaliu ištirt jūsų akis ir pririnkti 

mins akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANAAKIŲ SPECIALISTAS
1801 So. Ashland Avė., Chicago, 

Kampas 18-tos gatvės
3-čios lubos, virš Platt’o aptickos 

Tėmykite į mano parašą
Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

| Df. A. R. Blumenthal l

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dyka!

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 st 

Tclephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Skaityklos stalas
didelis apskritus viršus, nudirb
ta Amerikonišku ketvirtainiu a- o *
žuola arba Mahogany mn n/* 
pini apkainuota po .... MII
75c Cash $1 mėnesyje.

Išmainyk savo pianą į pagarsėjusį Kerz- 
heim Player-Pianą.

Mes priimsime jūsų seną pi
aną, Vietrolą, vargonus ar. 

*ba kilus muzikalius įrankius 
kaipo dalį jniokėjimo už 
musų pagarsėjusio Kerzh- 
eini Player Piano.
Pilnas įtaisymas su pastato
ma ant grindų lem
pą, suoliuku, už- 
dangaliu, ir 20 
muzikos rolių vis
kas už ................

Lenvi išmokeseiai be 
nuošimčio

Raktas į Sveikatą
Paslaptis sveikatos randasi už-

laikant suvirškinimą gerame ir re- 

guleriainc padėjime.
Siivi'rakiiiimas tui svai'L»iausins 

pamato organizmo, taigi jeigu nc- 
suvirškina tinkamai, Jus pajaučia
te galvos skausmą, nusilpnėjimą, 

nuslojale apetito, — Jums tuomet 
budinai reikia suvalgyti pirm gulsiant
tris saldainius

Partola
Kurios išvalys Jūsų sistemą teisingai ir greitai, per naktį.
Partola reikia turėti visuomet kiekviename name ir turite 

gauti ją kiekviename laike, dabar-gi.
'Turime įtiksiančius laiškų paliudijančių, kad Partola nustab' 

sveikatą ir pataisė žmones normalniai geriausiame stovyje.
Norintieji gali užeiti ir pažiūrėti- Mes Jums mielai parody

sime, nes ant rašto suteikė leidimą ant to.

Kiekviename nanie turėtų ra

stis skrynutė Parlolos, kuri kai

nuoja 1 dol. Norintieji turėti 
ant sykio G skrynutes, gali ap- 
laikvli jas .‘tik už 5 dol. (156)

DYKAI
Graži dovana kiekvienam pri

siimt ilsiam tą kuponą su užsa
kymu ir pinigais.

APTEKA PARTOSA 
160 Second Avė. •

New York, N.Y. Dep L. 1

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų ifividaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO. /

3003-3039 S. Halsted St., Chieago, III.

Ji nevartoja negražių išreiški
mų;
šoka, žaidžia ir t. t. čia jaunuo
lis (Ic) pasilinksmina ir užga
nėdina savo sielą.

š i lokį pu si linksminimo va k a -

kalbasi,

1 ma >
kuopa, siibaloje vasario 
Mildos svel. (anl antrų

žią 7:30 n ai. n ak. l’hi^i Jauimo- 
mene, sondien vakare, niekur

DR. M..HER
t 8 RUS!<5

Cc 
tų k: 
ir ai.

Gy'o aitria* 
rų, rrtoterii Ir 
metddris Ji Ray 
taisua.

Ofha* it T.nL.v nterija: IC2C W. J3th 
tJt. nvtoii F;jk

VA\ANJ/GS 
6—8 vikarais.
C.YVKMM A.S:

VALANDOS

ni lietuviair>3 žinom;
lipo patyręs 
uŠcrU.

per i G tnc- 
į-ydytojas, chirurge.’

i* ckrotHikas iiifr.-', vy- 
veikų, pairai nau.lauvifta 
ir klioktu.) plektro*

8t.
: Nuo

rnal U.ZT
1. icd Street 
tiktai.

rclcphcnc 5032
Į

Ir. Mt Sp
3103 S. Morgan st. Čhicago

ir n'jc.

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

5149 6. Morgan St., kertė 12 
Ciiicago, Iii.

SPECIALISTAS
Moteriškų, Vyriškų ir Vaikų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

Telephone Yards 687

I Telephone Yards 5834.

į B r. P.G. Wiegner 1
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 8

I iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. B 
3325 So. Halsted SL. Chieago. |

fcazit >39 S. AMhlaad Biri. CfelcM* 
r*l»ph«a« lfa/u»«rk«* S544

DR. A. A. ROTU
ML8AH GYDYTOJAS it CHIRURGAI 

Specialistas Moterišką, Vyrišku 
Vaiką ir visą chronišką ligą 

uflsae: 1354 S. Halsted 8L,^(’kir*g« 
Te>«»b«»« Drwv«r ••••

v A LAMDOMI !•- lt lytoj S~«

i m. ■ ii pb i f 5 
Or. Leo Awotin 

Gydytojas, Chirurgą*, Akušeriu 
1920 So. Halsted Stn Chieago. r 
Kalba lietuviškai, latviškai ir ,», 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; G,9 va- 
kate. Tek Caaal 4367.

kitur nevažiuokite kaip lik į 
Lygos draugišką pnsilinksmini- 
rno vakarėlį.

—Putrojias.

» ......*......... .n., n., . , .....

Milda Teatras
/ VODEVILIUS 1h PAVEIKSLAI

V od ev i I i a us Per ra a i n a.
Panedėlyj, hotverg"' ir Subaloj 

Pirmas Florim i!5c. Balkonas Ilk
Prie ?ių k^i.u: p;a^dioma ir 

1e h* 2c, ke/'Hiitcl -člj® 
4 DiDEl/i AKIAI IiASDIjuN 

ir GAl'VfcS

Tėl. Yardu 3654. ~AKUŠERKA j 

iMrs.A.MIchniewicz: 
'Baigus Akušerijos Ko- J 
|{egiją; ilgai praktika- į 
rusi Pennsylvan'ijos 
pospitalėse ir Phila*| 
Įlelphijoj. Paaekmin- j 
<ai patarnauja prie ' 
tiindyino. Dundu rodą | 
d Kokiose ligose ni o te
ima ir merginoms. 

1113 So. Halsted Str, ;
<Ant antrų labą)

__ CMcasr©, j
Nuo 6 iki 11 ryto, ir 7 iki v61o vak. * 

------ r—-------  ------.------r—~t i<-

i B 9 ■

riuo.se


Chicago ir Apielinke Į

N A U JI E N1 0 S, Chicago, III. __________ , ~ Subata, Vasario-Eeb. 1,1919

Regitracijos Diena
UTARNINKE, VASARIO 
4 DIENĄ.

l’tnrninkr. vasario L regist
racijos diena. Visi, vyrai ir 
moters, kur nuo praeitu rinki
mu persikėle kiton vieton gy
venti. turi užsiregistruoti savo 
produkte, idant turėjus teisės 
balsuoti sekamais pavasario 
rinkimais. Vasario 4 yra vie
nintelė diena užs^rei^striJolti.

MIESTO VALYMAS SU
TEIKS DARBO 4.000.

Viešu darbu komisininkas ♦ *
Francis pasakė, kad kontrak
tai apačiai didžiosios naujos 
Union stoties trobos bus išduo
ta už dviejų trijų dienų. Dvy
liktosios gatvės viaduktas (til
tas) bus pradėtas dirbti už 48 
valandų iš vararų pusės. Taip- 
pal yra paduotas reikalavimas 
$10,060 darbui prie lo paties 
viadukto iš rytų pusės.

šitas pats komisininkas spė
ja. kad prie Chieagos miesto va 
lymo busią panaudota apie 
1,000 vyrų. Mokestirs bus mo
kama $1.50 į dieną — $1.50 
daugiau kaip pirma buvo mo
kėta. Prie šito darbo busią i 
imami visi sveiki vyrai, kurie 
tik prašysis. Turėsią tik nuei
ti į viešų darbą skyriaus šaką 
ir paprašyti.

PAČTINIŲ UŽSISAKYMŲ 
FIRMA DAVfi DARBI
NINKAMS 8 VAL.

Phi Ijpsliorno partinių užsi
sakymų firma apreiškė, kad 
nuo vasario 3 dienos visi jot 
darbininkai dirbsią pagal 8 va
landų darbo dieną. Darbo lai
kas nuo 8 v. iki 4:45 vai. pc 
pietų su pusdieniu šventės šeš- 
tadienyj.

JAM BUVO GAILA 
RELINU.

Severno Di Francisco pryša- 
kyj savo valgomų daiktų san
krovos, 1009 Orleans g. penėjo 
šunį. Jam pasitursinus du si
ciliečiai išėjo per duris laukan 
apie per 10 j>ėdų atstu nuo jo. 
Abudu turėjo po revoiverį ir 
abudu paleido į jį dešimtį šū
vių. Severno vienok buvo gy
vas. Kaimynai, subėgę, pašau
kė policiją. Ambulansas, atva
žiavęs, nuvežė sušaudytąjį į 
Passavant ligoninę. Ligoninėj, 
apžiūrėję jį, rado dvj fkulkos 
skyles skrybėlėj, dvi bruslote ir 
tris kelinėse, bet Severno pats 
buvo niekur nepaliestas. Vie
nok jis atrodė nulindęs. Kada 
paklausė jį to priežcisties', jis 
atsakė: Ir kam jie mano keli
nes sušaudė? Tai buvo vienin
telės ką aš turėjau.

KIAUŠINIAI VIS 
PINGA.

Nors sviestas apsistojo pigti, 
bet kiušinių kaina vis puola že
myn; vakar aplama kiaušinių 
kaina buvo 13’^c tužinui. Taip 
pat atpigo pupelės ir kukurū
zai. So. VVater gatvėj laukia
ma, kad visiems daiktams kai
nos pradės pulti.

NUXATĖD
U Nuxated Iron padidi

na h t i p r u m 9 švel
nių, nervuotų, suiru
sių žmonių j dvi aa- 
vaiti laiko daugelyj at
sitikimų. Vartotas ir 
augštai rekomenduo
tas buvusių Suvienytų 
Valstijų Senatorių ir 
Kongreso narių, gerai 
žinomų gydytojų ir bu 
vusių Viešos Sveikatos 
perdštinių. Klauskite 
savo gydytojo arba ap 
tiekoriaus apie tai.

R
O

NELAIMI? KEITYKLOJ,
Vakar keltuvas, /bperuoja- 

mas 16 metu vaikėzo krisle nu- ■
krito per keturis augšlus name 
pn. 714 So. Dearborn gi. De
šimts žmonių lapo smarkiai su
žeistų, tarp jų vaikas 5 im tų ir 
senis 78 metu, sverias 250 sva-< *
rų. Sužeistieji nuvežta j SI. 
Luko ligoninę. Sako nemirs 
nei vienas.

MfiSININKAI DIRBS TIK
9 VALANDAS. 2

Mėsininkų unija “Meni Cut- 
lers Union” nutarė nuo :‘ios 
tiruos dirbti lik devynias va- 
andas i diena. Valandos dar- < *

bo nuo 8 vai. ryto iki 5 vai po 
oietu. Mėsiniu savininkai sa- c <■
ko sutinką su tomis jų sąlygo
jus. Be to mažiausia mokės
is mėsininkui bus $32.50 j sa- 
,aitę; formalias ims $45.00.

Unija turi 2,700 narių. Jei 
darbdaviai nebus geri, tai jie 
kiuksiąsi pagelbos ledų vežio- 
ojų, ar mėsos pristatytojų. 

Mėsinių Cbicagoje yra 12,000, 
>et daugelis savininkų apsieina 
ie samdininkų.

DU PLĖŠIKAI NU- 
vINEŠfi $1,750.

Du plėšikai viduryj dienos |- 
dveržė į automobilinę pačiu 
bruzdumo laiku ir iš kasininko 
Bosh Magneto kompanijos, 39 
»t. ir Michigan balvd. atėmę 
SI,750, pabėgo. Kasininkas le- 
famine nešėsi pinigus iš banko 
ilgoms apmokėti.

ANGLŲ KĄLBOS
Ateiviai gali išmokti kalbėti, 

.kaityti ir rašyti anglų kalba 
‘laven viešoj mokykloj prie 
.Vabasli Avė., arti 15-tos g, 
iries Coliseuni. Klesos atdaros 
įuo 9 iki 12 ir nuo 1:15 iki 
3:15 vai. per penkias savaitės 
jienas, per dešimtį mėnesių 
Naujas bertainis prasideda pir7 
nadienyj vasario 3 d.

Yra k lesų skaitymo, rašymo, 
>a rašymo, pasikalbėjimo, gra
matikos, j stacijos, aritmetikos 
;r pilietybės teisių. Mokiniams 
išduodama diplomai, leidžian- 
ieji jiems įstoti į augštesnę mo 
tykią, jiems atlikus reikalauja
mą darbą. Mės taipgi priren
giame žmones prie antrųjų po- 
>ierių.

Šitos klesos yra visai nemo
kamos ir mokiniai gali lankyti 
as by kokiu dienos laiku, kuris 
jiems yra patogesnis, pietų gi 
’aiku jie gali naudoties gimnas- 
.ikos prietaisais.

C I (Te R O
Susirinkimas.

Praeitą utarninką, sausio 28, 
buvo Cicero Draugijų Sąryšio 
susirinkimas pobažnytinėj sve
tainėj.

Kaip žinia, tas Sąryšis įsistei
gė liepos mėnesyj. Iškarto prie 
o prisidėjo apie 30 draugijų, 
teikia tėčiu us pasakyt, kad pra 

eitais metais Sąryšis didelio 
veiklumo neparodė. Tas pats 
ir šiemet: susirenka keli žmo- 
iės pasikalba 'ir išsiskirsto. 
<ažin, ar ilgai šitaip bus? Ži
noma, tai priklausys nuo val
dybos. šiaip ar taip, bet jei
gu dalyki^ ne.pasitaisys sąry
šiui galėsime tarti: good night!

Beje, pereitame Sąryšio su
sirinkime buvo pakeltas klausi
mas apie sušaukimą viesuotino 
Amerikos lietuvių (Suvažiavi
mo. Bet radosi tokių, kur pa-

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 West 22nd Street 
Tol. Lavvndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Rockwell 1681.

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

sakė, kad “to nereikia”... Taigi, 
j turėsime palaukt, kol sugrįš iš 
'užmario pons Mastauskas: tas 

■ viską apsakys ir nuspręs ar 
ims galimi' šanki suvažiavimą 
ar ne.... Bėda su tais ųimsii 
žmonėmis. —Teisi ligas.
'     ‘-*• • I —■ s n •

Pranešimai
Melrose l’ark. • LSS. 13 kp. susi

rinkimas us nėdelioj vas. 2 d., Krank 
ir James svel. kertė 23 Avė. ir Lak 
SI. Pradžia 10 vai. iš rylo

Rockford, 1*1 — LDLD. 29 kp. su_ 
sisirinkimas Įvyks 4 d. basučio 7:30 
vai. vakarė liaus, svetainėje S. Main 
Monlaguc. — Rust. A. Meldažis.

Cicero. — SI.A. 191 kp. mėnesinis 
susirinkimas bus 2 d. vasario, vai. 
po pietą, Tmnoliunienės svel., 14 17 
S. 19 Avė. ir 15 gi v

K. I*. Deveikis, pirm.

L.S.S, 235 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj, vasario 2 d., kaip 12 vald. 
Socialistu name 719 \V. 120 St. Drau
gai ir draugės, atsilankyki! paskir
tu laiku,

S. L. A. 77 kuopos mėnesinis susi
rinkimas vvyks nedėlioję, 2 d. Vasa
rio, lygiai 2 vai. po pietų, 1012 S. Ma
in Slreet. Nariai yra kviečiami at
silankyti, /

Org. S. J. Petrauskas

llarvey, PI., I.SS 228 kuopos mė
nesinis susirinkimas Ims nedėlioj, 
Vasario 2 <1. 9:30 vai. ryto, papra
stoj svelanėj. Draugai ir draugės, 
malonėkite ' atsilankyti ir atsivesti 
naują draugą. Organizatorius

Brighton l’ark — I.SS 171 kp. le
kcija nedėlioj, Vasario 2, neįvyks. 
Mokytojas išvažiuoju į Grand Rapids 

— P. Gura
Cicero.— Vakarinės žvaigždės 

Kliubo mėnesinis susirinkimas įvy
ks nedėlioj, Vasario 2, 12 vai. dienos 
S. Zvibo svet., 1317 So. 50 Avenue

—Valdyba

..Kensington— Vaiką draugijėles, 
“Ateities Žiedo’’ po globa LMPS 67 
pk. lietuvių kabios mokykla prasi
dės Nedėlioj, 2 d. Vasario. Aušros 
kambariuose, 10900 Michigan Avė. 
lygiui 2 vai. dienos.

—Komisija

. .TMD 27 kuopos susirinkimas įvy
ks Nedėlioj, Vasario 2 d. 12 vai. po 
pietą. P. Prieržinskio svet., 1600 
So. Paulina Street. ^-Valdyba

SLA 129 kp...laikys savo mėne
sini susirinkimą, 2 d. Vasario, 2 vai. 
po pietą. Kviečiame narius skiutli- 
tigai atsilankyti, nes nauja valdyba 
užims savo vietas.

Nut. rast. P. M. Akstinas

S.L.A. 226-tos kp. susirinkimas į- 
vvks panedėlyj 3 d. vasario 7:30 v. 
vak. Liuosvbės svet. 1822 AVabansia

K. NAVICKAS.

Cicero. — C.L.L.N.B. visuotinas 
narių susirinkimas įvyks nedėlioj, 
2 d. vasario 10 vai. rylo, J. Neffo 
svel. 1500 So. 49tli Avė,

Kviečia, VALDYBA.

L.S.S. 234-tos kp. susirinkimas į- 
vyks nedėlic’je, 2 d. vasario, 1919. 
Settlernent svet. 1630 Gross Avė. 
Pradžia 10:30 vai. i.š rvto.

Sekr. A.AUDICKAS.

Lietuvių Laisvės Kliubo mėnesinis 
susirinkimas įvyks subatoj, vasario 
1 d.. Jono Maziliausko svetainė*!, 
3259 So. Union Avė Pradžia 8 vai. 
vakare. Rašt. Jurgis šarkaitis.

Draugystės Liet. S. Dainos Milėto- 
jų mėnesinis susirinkimas ivvks 2 
vasario 1 vai. pooietu M. Meldažio 
svel. 22-12 \V. 23 PI. Draugai, malo
nėkite nesivehioli.

Rast. A. Mezlaiškis.

SLA. 36 kp. turės savo mėnesinį 
susirinkimą nedėlioję, vasario 2 d. 
Birulės svet. kampas Morgu ir 33 g.

Kviečia Pirmininkas.

Jauną Lietuvių Amerikos Tautiš
kas Kliubas turės savo susirinkimą 
nedėlioj, Vasario 2 d.. Mildos svet. 1 
vai. po pietų. ' Kviečia Valdyba

“Motinos širdies” generalė repeti
cija bus nedėliojo vasario 2. 9 vai. 
iš rvto Ptdaskio svet. 1715 S. /Ash
land Avė. Lo'ėjai

Komitetas.

LSJ. Lygos 1 kuopa vasario 1 va
kare rengia pasilinksminimo vaka
rėli su programų Mildos vet. 3142 S. 
Halsled St. todėl užprašome drau
gus atsilankyti Komitetas.

Dr.-stės L. T. Tėvynės Mylėtoją 
No t mėnesinis susirinkimas įvyks 
subatoj, vasario 1, Pažynskio svet., 
kerte 46 ir Paulina St. Pradžia 3 
vai. vakare Rast. K. A. Chap.

Kensington. — Vaiką draugijėlės 
“Ateities žiedo” pirma dainų prak
tiką bus subatoj, 1 <1. Vasario Si. Do
vinio Svel., 10501 So. Michigan Avė. 
2:30 vai. dieną. Komisija.

Roseland. — SLA. 139 kp mėnesi
nis susirinkimas bus subatoj, 1 d. 
vasario 7:30 vai. vakare Socialistų 
Svetainėj 11100 So. Michigan Avė.

Už Raš. K Kalnietis.

LSS. 1 kp. ir LSK 1 kp rengia pra
lėkei jas nedėlioj, vasario 2, Aušros 
svet. 3001 So. Halsled St. Skaitys L 
V- Andrulevičius tema: “Rusą dar
bininkų sukilimai ir politinės parti
jos.” Pradžia 9:30 vai. ryto. Visus 
kviečiame atsilankyti. Komisija.

East Chicago, Ind.—SLA. 89 kp, 
susirinkimas įvyks nedelioj 2 d. va
sario 9 vai. ryto K. Grikšas svet.

M. R. Ketvirtienė

LSS. VIII rajono Propagandos Mo
kyklos lekcija Ims nedalioj, vasario 
2, Aušros svet. 3001 So. Halsled SI. 
Alokytoju bus L V. Andrulevičius, iš 
Vnlparaiso Pradžia I vai. l>o pietą.

VIII raj. Prop. Mok. Komisija.

SLA. 226 kp. rengia pasilinksml- 
inmo vakarėlį nedalioj. 2 d. vasario, 
I.iuosybės svet. 1822 AVabansia Avė

Komitetas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PA.IlEšKAU Petro Sirnido, paei

na iš Kaimo gub., Baseiną par., Pa
gramančio parap., Pnlvės kaimo. Jis 
rodos gyveno Massachusetls vaisi. 
Kas žinote malonėkite pranešti šiuo 
adresu:
Valerijonas LauceVichus, 3550 South 
Aubuin Avę., Chicago, III.

..Pa j ieškau Jono Levono, paeina iš 
Kauno gub., ir pavieto. Betygalos 
parap. Didžionią sodos. Pirmiaus 
buvo atvažiavęs į (’liicago, bet ilgai 
negyvenęs išvažiavo į Philadelphią, 
Pa. Kas ji žinote malonėkite pra
nešti, arba jis pats lai atsmaukia. 
Teipgi prašau alsišmikli ir daugiau 
pažįstamą.

Jonas Pocius,
•1510 So. Paulina St., Chicago, III.

Pajieškau brolio Jono Kigo, pir
miau gyveno b’rankfort, III. ir pus
brolio Antano Labanausko, gyveno 
Crane, AVis. Prašau atsišaukti, arba 
kas žinote praneškite ją adresus.

Pranas Kigas, 
3t3 Oak St. ()ld l'orge, Pa.

Pajieškau. Ženotos moters arba 
pavienės kambarin uždyką kad galė
tą prižiurėli I melą mergaitę. Atsi
šaukite, vakare Nuo 6 iki 9.

3123 So. Morgan Slreet
Pajieškau Pusbrolio ir dėdės AVm. 

Šnaras ir AV. Barvainis iš Kauno 
gub. šiaulin pavieto sodžiaus Nor- 
mančiu. Meldžiu atsišaukti.

Ona .šnaraitė,
8116 Gilberl (’t. Chicago, III

Pajieškau savo draugų Juozapo ir 
Jono Bukenką abu Kauno gub. Pa
nevėžio pav. Rozalimo miestelio, 
viakunų sodžiaus. Jų pačių prašau 
atsišaukti, arba kas žinote praneški
te ją adresus. Turiu labai svarbą 
reikalą

Jonas (iiizinskas
10156 Indiana Avė.

Roseiand-Chicago, III.

Pajieškau savo brolio, Maleušo 
Žiedelio, paeina Nansiedžių kaimo, 
Panevėžio pav. Kauno gub. Tegul 
pats atsišaukia arba klis žino apie jį
jį praneškite. ..

Jonas žiedelis,
658 W. 35lh St. Chicago, III.

Pajieškau pažįstamos Marijonos 
Juškutės. Keletas metą gyveno Bris
toli' Conn. Girdėjau dabar gyvena 
Chicago, III. Malonėkite pati atsi
šaukti arba kas 'žinote praneškite.

Antanina Grigu t ė,
42 AA’illis st., Bristo!, Conn.

JIEŠKO KAMBARIŲ
Pajieškau kambario garu apšildo

mo Bridgeporto apielinkčse tarp 28- 
los ir 35tos gatvių. Malonėkite grei_ 
lai pranešti.

A. Pedro,
3422 So. Lowc avė 
Tel. Yards 5143

j 1 d arb( >
Pajieškau darbo į bučernę moky

tis. Kam reikia tokio darbininko atsi 
šaukite laišku Galiu važiuoti į kitą 

'miestą, jaunas 21 metų amžiaus 
Kazimieras Sirton

1836 AV. 46 St. Chicago, III.

REIKIA DARBINĖNKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI UAh 

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Frec Employment Service) 
Jieškantieji darbo kreipkitės šiai* 

•drespis:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimą visuose tuo- 

.e valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chičagoj 
aij) kitur, kur reikalauja visokios 
ųšie.s darbininkų — i fabrikus, į ka- 
vklus, i ukius, j šiaip įvairias jstai- 
,as — kaip vyi*ų, taip moterų ir vai- 
{u, kaip amatininkų, taip papra- 
tiems darbams.

REIKIA prityrusių merginų prie 
elektra siuvamų mašiną prie siuvi
mo kimono ir šilkinių apatnešių. 
Mokestis nuo pradžios nuo $12.00 
aukščiau. Pastovus darbas.

Syrian Kimono Co.
508 So. Dearborn St. Boom 450.

Reikalaujama merginų 14 metą ir 
senesnių, prie lengvo, švaraus ir ne
sunkus dirbtuvės darbo. Pas tovus 
darbas „visą metą. Aukšta mokestis 
i.š pradžio. Gera proga geroms mer
ginoms.

Poole Bros.
605 So. Clark St.

REIKIA moterų dėl dirbtuvės dar
bo.

Gold Furniture Co.,
2232 S. Union Avė.

Reikalingi kriaučiai prie Mote
riško kostumieriško darbo. Darbas 
pastovus. Gerą mokestis.

L. Kaspcr, 
3115 So. AVells Street 

Arti 31-mos.
» ___ ___________ _____________

Reikalinga moterė, arba mergina 
nrie namų darbo and kelių savaivių. 
Bus gerai apmokama.
1980 Canalport Avė., Chicago, III.

R9IKIA darbščiu merginų teipgi 
guzikų Įsiuvčju, sejonų nudirbėjų ir 
siūlų traukytąją.

Percival B Pahncr F. Co., 
367 AV. Adams St.

REIKIA DARBININKV
llcikin jauną moterų mokytis už 

nurses. Didelis reikalavimas išlavin
tą mirsią. Stebėtina proga gabioms 

i jaunoms moterims. Atsišaukite bile 
kokiu laiku po antros valandos po 
pieią ir paklauskite Miss Paul, Supt 

JelTerson 1‘ark llospital
1102 \V. Monroe SI. Chicago.

Reikalingas tmčeris mokantis sa
vo dailia. Gera vieta, geras užmo
kestis. Pastovus darbas neilgos va
landos. Kas nori gauti užtikrintą 
darbą malonėkite atsišaukite sekan
čiu antrašu.

A. Brazis
2900 \Vrsl 10 SI. Chicago, III.

Reikia 10 prityrusią moterą tvar
kyli skudurus. Pastovus darbas ir 
gera mokestis.

B. Goldman,
1820 AV. 1 llh Slreet

REIKALINGAS palyręs budelis, 
Darbas ant visados. Ižmokestis 
gera. Atsišaukite greitai.
1967 Canalport avė., (’hieago, III.
..Reikalingas patyręs moteriškų 
kaulą siuvėju darbas ant visados ar
ba gera vyrą priimčiau j pusinykus 
alsišmikli.
1546 E. 63rd SI., Chicago, 111.

Reikalinga mergina arba vaikinas 
patyręs prie Grosernio pardavinėji
mo. Turi kalbėti gerai angliškai. Dėl 
vaikino kambarys prie biznio. Geras 
mojeeslis. Pastovus darbas. Meldžiam 
atsišaukti.

3315 W. Abmlrose Avė.
Bile karai į šiaurę daveža iki 

Monlrose. Momrose karais į vakarus 
iki vietos.

Reikalinga gera mergina prie a- 
belno namą darbo. Maža šeimyna. 
Geras namas ir gera alga.

M. llerz,
1911 Vincenneš Avė.

Tel. Oakley 2594. /

Reikia čeverykų dirbėjų į taisyto. 
|ą. Prie abelno darbo. Atsišaukite 
ant 2-ro aukšto 110 So. AA'abasb Avė

Pardavimui geras t rokas “Gar- 
ford,” Pigiai. Kas norite pirkti at
sišaukite.

SI9 West 33rd St.

Reikia vyro gerai apsipažinusio 
Chicagoje kuris mėgtų padaryti -30 
iki $50 į savaitę. Liuosu laiku arba 
vakarais. Rcal eslate darbas. Prity
rimas nereikia. Atsišaukite j Chas. 
Suromski,

3316 So. Halsled SI.
Atdara 8” ryla, iki 9 vakaro.

GAL TAMISTA
Noriu susipažinti su blaivu, rymtu 

ir nors šiek tiek ambicijos pašilu. 
renčiu vyru, bile kokio amžiaus, ve
dęs arba ne vedįs. Vienas katras jau
čiasi gana išsivystęs, savinties, saw- 
geresnio gyvenimo ir visos ateities 
(langiau uždarbiui, ir norentis saw- 
pasispirti žengimui priekyn dėl pa- 
naudojico savęs pats saxv pinigiškam 
pelnui Tuom pačiu sykiu proga iš
auklėjimui savęs užsijėmime vaisba 
ir likti suljungo saw ir publikai guo- 
dotinai naudingas. Dėl platesniu ab- 
solutiškai dykai informacijų, ąddre- 
suokitė Lietuviškai parašydami nors 
biski apie save ką likt jusą mintis 
pasiduos.

Chas. Z. Urnick, 
4542 So. AVood St. Chicago, III.

PARDAVIMUI
Parsiduoda geras Klerniatas ne 

labai brangiai (in ‘A’) arba sutik
čiau mainyti ant melaphone (in E- 
b) Teipgi parsiduoda vidutiniškas 
smuikas. Kam butų reikalingi minėti 
daiktai, atsišaukite ypatiškai arba 
laišku po adresu 3114 S. Auburn Av.

Chicago, Hl. A. Macaitis.

Verteivų dūmai. Dėl blogos svei
katos turiu parduoti savo Bučernę 
ir Grosernę, baliai kloti fistures, su 
namu arba be namo, vieno aukšto, 
randasi augančioje lietuviu apielin- 
kū.ie. ne bus atmesta teisingas pa- 
siulijinias.

Anton Prazsky, 
2856 Emerald Avė. Chicago, III.

PARSIDUODA STUDIJA lietuvių 
ir lenkų apgyventoje vietoje. Biznis 
išdirbtas per 15 melų. Prie pat lie
tuviškos bažnyčios. Pardavimo prie
žastis—savininkas paimtas kariuo
menėn. Atsišaukite asmeniškai ar
ba laišku adresu: K. Jamontas, z 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

RAKANDAI
Pardavimas Storage vėliausios stai- 
lės phonografų ir rakandų. Puikus 
$200 mieros cabinet phonografas, 
groja viso darbo rekordus, už 55 su 
$12 vertes rekordais ir dicmento a- 

data. Vartotas 3 mėnesius. Mes 
teipogi turime kelių stailių puikių 
tikros skuros seklyčios setų, kaip 
nauji kainuoja $150 ir $200. Bus 
parduota už $55, arba geresnį pasiu- 
limą. Dykai prisiunlimas, Priima
me Liberty Bondsus į mokestį. 
Atsišaukite tuojaus. Atdara nuo 9 
ryto iki 9 vakaro ir nedėliomis iki 
4 po pietų.

Western Storage Company 
2810 W. Harrison Street, Chicago

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais ii 

deimanto adata, parduosiu už $55 
Taipgi puikų Player Pianą, vėliau 
sios mados. Seklyčios setą valgomo 
jo ir miegamojo kambarių setas, dl 
vohus, paveikslus, parduosiu už bi 
le teisingą pasiūlymą. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija
1922 So. Kcdzie avė. Chicago

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Atiduodama rendon smagus, švie

sus, gerai apšiGlumas kambarys vie
nam aitri dviem vaikiniam. 
<409 Su. I 'niun Avė.

' NAMAI-žEMĖ
Pardavimui tarma 125 akru, kaina 

•ci.802 $2,000 Įmokkta lieka 5 o-o, 2 
arkliai, 5 karvės, kiaulių, visok:/>s 
mašinos, žiema gera, didelis miškas, 
geri medžiai.

Peter šliaužis 
2515 Clara Plare. 
Tel. Humboldt 277.

PARDUODA savininkas pigiai 2 
Halu namą 5 ir 5 kambariai su ge- 
sj. Kaina greitai parduodant $1800. 
sais ir toiletais. Remtos $25 į mėne- 
Priimsiii mažą įmoKėjimą. Pamaty
kite savininką

M. J. Morą n, 
521 W. 42 PI. 2-ras Aukštas.

Parduodu ant Bridgeporto arba 
mainau ant mažesnio namo. Namas 
šešių pagyvenymą su namuku už
pakalyje vieno pagyvenymo. Alni 
muro, aukštas beizmentas. Puikus į- 
aisvmas viduje. Rendos neša į mė
nesi $90. Kaina $8300 00. $2500.00 į- 
mokėli, kilus ant lengvo išmokėjimo. 
Atsišaukite j savininką ant 3-čių hi- 
bj iš užpakalio.

.1. K.
3533 S. YVallace St. Chicago, III.

EXTRA
Parsiduoda naujas mūrinis namas 

ant 3-jų pagyvenimu, po 5 kambari
us. Rendos neša $15.00 į mėnesį 
Parsiduoda labai pigiai, nes savini
nkas važiuoįa ant ūkės.
M. P. 931 \V. 3llh Plare, Chicago 
ant pirmą lubą.

DIDELIS BARGENAS
Parsiduoda 2 pagyvenimu po 5 

ruimus, puikus raudonu plytą mūri
nis namas už pinigus arba ant leng
vą išsimokėjimo kaipo ramiomis, 
nuikioj Lietuvių apgyventoji vietoj. 
Lotas vienas yra daugiau vertas Kas 
uirks tą narna, pirks vieną savo am. 
<iui iš visu didžiausia, bargena.

(i ruimų namas su 100 pėdų žemės 
ant 88-tos ir Princcton Avė. Gatvės, 
geriausiu viela dėl vištą ir daržovių 
^veikas oras ilgas amžiaus. Verta 
*1,000. bet parsiduoda uė $2,700.00 
Kyla turiu su 2 akrais, ir bargenas.

Turiu ir daugiau bargenų visuose 
dalies Chieagos, visokio didumu na
mu. kartu aš čionai visą negaliu pa- 
uarsinli. Mano teisingas veikimas 
Rcal *Estalc biznius per 15 metų, 
Chicago su žmonimis adara čią pro
gą dasiekimui daug tikrą bargenu iš 
įvairiu priežasčių tuojau ant pelno 
tiems katrie perka iš manės. Pirkėjai 
eikite visur apžiūrėjimui savasčių, 
bet prieš nupirkymo užeikyte pas 
mane visados ir lamstas atrasti kad 
nas mane bus naipigiausi. Ir mano 
žodis išsinildys Mano valandos Of- 
l’ise: kasdiena nuo 9 iki 11 rytą. U- 
ląrniko ir Subatos vakarais nuo 7 
iki 9 vai. Nedėlioj, nuo 2 po pietą 
iki 5 valandos. Arba addresuok <

Kazimieras Z. Urnikis, 
Kazimieras Z. Urnikis,

4512 So. Wood St. Chicago, III.

Parsiduoda gera farma 200 akerių, 
6-Šių kambariu namas, mašinos, gy
vuliai ir kiti reikalingi daigiai, AVis- 
consin Valstijoje, tikietas nuo Cbi- 
cagos apie $8.00, galima nupirkti su 
mažu Įmokėjiinu arba išmainysiu 
ant namo, atsišaukite pas A. Grigas 
y Co. 3111 S. Halsled SI. Chicago, 
III.

LABAI DIDELIS BARGENAS
PARSIDUODA nauji namai labai 

geroj vietoj,. 2 gatvekarių lainės po 
pusę bloko ir visi įtaisymai viduj. 
Po 5 kambarius — ant 2-jų pagy
venimų su beizmantais ir kam reik 
gal su mažu mokesčiu arba “kėš”. 
Atsišaukite laišku arba atvažiuokite 
įas G. Virbalaitį, 4448 S. Sawyer Avė. 
Telephone McKinley 3354. Chicagn

FARMOS PARSIDUODA t.
Aplinkie miesto Scottville, Micbi

gan kur yra Didžiausia Lietuvių 
b'armerią Kalonija Amerikoje, kurią 
męs apgyvendinome su 438 Lietuvias’ 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš- 
ka> kuri\luri Kunigą ir Lietuviškas 
Kapines. 1 Mes turime toje puikioje 
Kalonijoj/' suvmčn iš Anglikų jų ge
ras Farmas kad Apgyvendimus jas 
lietuvabT ūkininkais. Turime ant 
parudavimo geru, pigių Ūkią. Mažą 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, Ukes gyvu
lius ir padal inęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kalonijos 
lai daro išpavido. nepirkit niekur 
kitur Ūkius nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepirkai, atvažiuokite tuo
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
bus linksma gyventi ant gražių gerų 
ūkių kur laukai ligus su daug puikių 
Ūpelių ir žuvingu ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
įievų daržovių Sodnu Pievų, ir ga
li ievą. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerį. Kurie 
perka pas mus ukes gelžkelio kaštus 
sugrržiname, duodamie dovanų $25. 
dorelius kožnam už, kožną prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti 
platesnios žinios prisiųskite už, Gc. 
štampu gausite ūkių Katalogu ir 
žemlapį Kalonijos Adresas.

Ą, Kiedis & Co. 
Peoples State Bank Building. 

Scottville, Mich.

Noriu išmainyti mūrinį namą ant 
loto. Namas yra ant 2 jų pagyve
nimų po 5 ir 6 kambarius. Kurie 
turite lota ir norėtumėte mainyti ant 
namo, atsišaukite pas A. Grigas & 
Co. 3114 S. Halsted St. Chicago, III.

Gera Proga. Parduodu 1 arba 2 
akru žemės su pagyvenymu. Buda- 
vojas naujas miestas. Gera vieta dėl 
bučernės. Gyventojų yra 300 su vir
šum. Nėra bučernės. M. Dargis.

173 Laytropt Avė.
East Hazel Crest.

NAMAl-žEMR
PARDAVIMUI 2 aukštą namas, 

du lotai, pigiai, lengvi išmokėjimai 
prie Edbrooke Avė.„arti 107 los gat. 
Atsišaukite arba rašykite 
!•’. Pape, 2827 N. \Vhipple Street.

Pardavimui 2 aukštą medinis na
mus 2 lotą. Pigiai ant lengvą išmo
kėjimą prie Edbrooke avė. arti 107- 
I(js. Atsišaukite arba rašskilc.

T. \V. Pape
2827 N. VVhipple SI. 
Tel. A linui y 9098.

PARDUODI' pigiai medinį na
mą ant vieno pagyvenimo Bosrlan- 
do prie 107 gatvės. Kas norite pirkti 
arba mainyti ant aiitoiuoluliaus mel
džiu atsišaukti šiuo adrisu.

Antanas Jodelis, 
544 N. Dearborn Avė. 

Kankakee, III.
Pardavimui namas ir lotas. Pi

giai. Atsišaukite ant viršaus.
3318 So. lloyne Avė. Chicago, III.

Gera proga norinčiam įgyli narna 
prie pat .<»v. Jurgio Bažnyčios. Par
duosiu pigiai. Priežastis pardavimo. 
Vyrui įnirus man vienai daug kla- 
palo taip kad viduje krautuvės veika 
liūgas pataisymas. Man tas viskas 
sunko atlikti. Kreipkitės greitai.

Sammskienė
3222 So. Auburn Avė.

Tikras barginas, parsiduoda na
mas ant 2-ją pagyvenimu po I ir 5 
kambarius su augštu ir ištaisytu 
bcismenlų. Kaina tik $1700.00, rei
kia įmokėti $300.00 likusius ant la
bai lengvią i.šmokeščią. Namas 
randasi ant Bridgeporto lietuvių 
apiclinkėje ant Union Avė. Atsišau
kite pas A. Grigas <X: (’n. 3111 S. Hal
sled St. Chicago, Hl.

Ant išmainymo namas arba pavie
nis lotas ant automobiliaus. Kurie 
turite automobilių ir norėtumėte iš. 
mainyti ant gero namo ar tai loto, 
kreipkitės pas .loseph Ynshkewitz, 
3111 S. Halsled SI., Chicago, III.

STOCK’AI—ŠĖROS.

AR JUS GAUNATE KOKį PELNĄ 
nuo tu šėru, kuriuos jus pirkote.

Pirkite Šerus Buck Run Oi! and 
Rcfining Co., ir gaukite los kompa
nijos pelną kurį išmoka Buck Run 
Oil and Rcfining (’<>., yra operuojan 
Ii bile kokią pagaminančią aliejų 
kompanija kuri išmoku 35 procentus 
išmoka kas tris tnėnegiei. Dabar se
rai prduodami po $2.00 už šėrą ir 
nakils iki $2.50 už ščrą į trumpą lai 
ką.
Siuskite savo užsakymus šiandien 

J. BIRSIITON,
care of Chas. A. AVood and Co. 

110 So Dearborn St. Chicago, III.
Laiškus galite rašyti ir lietuviškai

Parsiduoda 100 šėru Buck Run Oil 
I’"!'.' Co., po $1.95 už kožna Šerą Di- 
didendo moka į metus -60.00. išninka 
kas tris mėnesius. 'I’eiposgi 100 šėru 
Thayer Oil Gas Co., $1.00 per, value 
(vertės) po 55c už šėrą pigus ir ge. 
ras bargenas pasinaudokite iš progų 
ir da daugiau turiu aukso ir aliejų 
slocką Rašykite ar ypatiškai atsi
lankykite 5-to vai. vak.

.Antbony Pushinskas 
1000 AV. Jackson Blvd., Chicago, III.

MOKYKLOS
—------------------------- ■ ------------------- —M

’ VALENTINE DRESSMAKING 
COLLEGES

F205 So. Halsted sL, 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells St.

137 Mokyklos Suv. Valstijos*. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Da- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknaa ai 
$10. Phone Seeley 1641

i 8ABA PATEK, Pirmtalak*

DIENINE IR VAKARINE

MOKYKLA,
Čia grali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V.. Anglijos, 
Lietuvos ir abelną istorilas, geografiją, rąftyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir Higli 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laiką pasimokinitnui. nesigailčsita.

American College Preparatory School
3103 S0. dALSTED ST., CHICAGO, ILL. j

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
. Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typcwriting, pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
lės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:30 
3106 So. Halsted St.. Chicago. III.

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyrišku ir Moterišką Aprėdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

Petrenos daromos pagal Jūsų mie
tą — bile stailės arba dydžio, iŠ bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Atsišaukit ant 4-to augšto.


