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AUTU LYGA JAU GI!
VVilsonas paskelbė pa 

šaulio lygą

ties peržengti tcrilorialę liepa-, lis, pavartojimui apgynimui su dai atvežti ant laivo po piet.
liečiamvbę ar mai.švties j poli-] tarties. AdniiroBo Wilson vyriausia

l’rue translation filed with the post- mastei' ai Chicago, III., Feb. 15, 1919 
as ic(|iiircd by the act of Oct. G. 1917

Prezidentas Wilsonas grįsta 
j Suv. Valstijas

PREZIDENTAS PASKELBS 
PASAULIO LYGĄ. «

--------  | Prezidentas nurodė, kad do-
Sumaz.inimas ginklavimosi ir fcumenlus jiem. >**tramdomais 

privertimas arbitracijos; bot-1 marškiniais.” Jis yra elastiš- 
kotas ir spėka prieš besiprie- kas, nėra vedimu jiegos. Jis 
šinančias valstybes; panaiki- dar turi būti išvystytas ir dar 

tautų lygos/turi būti panaudotas atsargu- 
/ mas kokius rublis jis turi už

sivilkti. Nors jis vra elastiš-

rimas karių — 
uždaviniai.

PABYŽILS, vas. 1 I- — Pre
zidentas VVilsonas buvo svar
biausias asmuo pilnoje taikos 

konferencijoje, kuri atsidarė 
šiandie 3:30 vai. no pietų, ka-

.Jis yra apribotas.

Dar buvo pr ledini s indomumas

gvarantija prieš užpuolimą. Jis 
aprybotas prieš atsinaujini- 
tokio kataklizmo, kokis ką 
dabar sudrebino civilizaci-

mą 
tik

prieš prezidento išvažiavimą, o

vi jo parašas.

Nedorybės prieš 
bejiegius.

Prezidentas kalbėjo su ypa
tingu iMibrėžimių kada jis pri-

žmones nedorybes.

i užrubežinių reikalų ministe'i- 
ją ir susirinkusi didėlė minia 
širdingai ji sveikino jam praei
nant. Delegatai jau buvo su-

vpatybė šiame dokumente,” sa-

Clemenceau sveikina-

tas premjero Clemenceau, Ang-

sterio Balfour ir viskonto Mil-

tų) atliktus laikais praeityje ti
kslu išnaudoti tuos žmones, 
šiame dokumente mes pripažį
stame, kad tie bej tegini valsčiai 
turi būti pirmiausiai pagelbėti 
ir išvystyti ir kad jų pačių in
teresai ir gerovė turi būti pir
miausia prieš kokią nors mate-

mališkumo buvo mažai. Pre
mjeras Clemenceau, kuris yra 
konferencijos prezidentu, pa
šaukė konferenciją prie tvar

Perdaug tankiai praeityj, sa
kė prezidentas, pasaulis matė 
bejiegių valsčių žemes apropri- 
juojamas politiniams tikslams.

“Ir taip,” tęsė jis, “kuomet

Man (labai smagi|”, prai’ėi-

komisijos, kuri parašė konsti
tuciją tautų lygos. Man ypač 

kadlinksma

kumentu. Jis yrą praktišku ir 
tuo pačiu laiku jis taikomas 
grynėti, taisyti, kelti.”

Prezidentas Wilsonas užbai-

si rašytos atstovų Misų valsty- 
jų komiteto.”

Skaito dokumentą.

Prezidentas VVilsonas kalbė-

jis skaitė ir kalbėjo tik vieną 
valandą. Perkalbėitojas tada

tą valandą.
Lordas Kobert Cecil, viršinin

ko efekto-

“Geriausiu raportu. Lokį a, 
gailiu dubti,” tęsė prezidentas, 
“lai perskaityti patį dokumen-

rimta kalba. Tai buvo auksi
nis ženklas, sakė lordas Hobert, 
kad šis dokumentas tapo paduo

ktnto įtapo lygos konstituciją,
vykinimo, taip kad žmonės ga
lėtų patarti ir kritikuoti jį. Pro
blema buvo labai sunki, kadan-

Rezultatai, pake irrezjdontas
VVilsonas, apima sprendimą 14

lio taika su mažiausiai galimu 
m.dšymosi į nacfonalę nepri-

ir tos 1 I tautų buvo atstovauja
moji grupė pačios konferenci
jos.

Negalima priešinties.

“šį yra unija valios bendram 
tikslui,” tęsė prezidentas. “'lai 
yra unija, kuriai negalima prie
šinties, ir aš drįstu sakyti, yra

tinę nepriklusomybę pasaulio 
tautų. šie yra dideli princi
pai, bei vėliau kitas didelis pri
ncipas turės būti padėtas, bū
tent, kad jokia tauta negali pa
silaikyti apsiginklavimo tinka
mo tik užpuolimo tikslams.”

Italijos premjeras l)r. Vi t to
rio Orlando išreiškė gilų užsi- 
ganedinimą bendradarbiavime 
kuris bus vienu iš didžiau- 
s i ų dokumentų i s t o r i- 
joj. Jis nekalbas apie vertybę 
sumanymo, tęsė l)r. Orlando, 
kadangi tas buvo išaiškinta tų.

tai gyvenimai!. Karė , 
reikalą šio dokumento.

mų,” sušuko premięras, “šis 
yra dokumentas laisvės ir tie
sos, kuris reiškia atpirkimą

True translnflon fika wHh th« 
mastei' at Chicago, III., Feb. 15, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Tautų 
Lyga

SUTRAUKA TAUTŲ LYGOS 
KONSTITUCIJOS.

Sekami yra vyriausi punktai 
paragrafų pašildytoj tautų ly
gos konstitucijoj, kaip vakar 
paskelbti prezidento VVilsono:

Organizacija —

jaučių kiekvieną narį tautos, su 
vienu balsu kiekvienas; pildo
moji taryba susideda iš 5 did-

stoviu sekretoriatu;

smas.
Priėmimas —

Du trečdaliu balsų delegatų, 
da aplikantas gali duoti gva-

ranliją nuoširdumo.

Apsiginklavimas —

Turi būti sumažintas iki že
miausio saugumo ir kontrolė 
amunicijos išdirbinio po pasto
via komisija.

Kariavimas —

_ • * i<u vun *ii ii nii ah o niJ<<1. Ne namau; ....rengęs kelionei arti George
Ginčiuose tarp ne narių ir na Washinglon. Abu laivai yra 

riųk pirmesnieji bus pakviesl'i paskutinis žodis švarume.

rišimui keblumo. Jei ne na-

trauks ryšius ir pildomoji tary
ba padarys reikiamų žingsnių.

čios sulįs atsisakys tarties po

riavimo ir išgavimui susitaiki- 
mo.

Kolonijos —

Priešo kolonijos bus valdo
mos per mandatorius, paskirt
imis kurių bus laikomas pagal 
turtus, geografinį padėjimą ar

Darbas —

Pirklyba — 

gabenimo ir

tu.
C-

Sutartįs —

Panaikinimas-visų senųjų su
tarčių; visos naujosios sutartįs 
turi bu Ii užregistruotos ir lygos

Priedai —

Priimtini kada ratifikuoti pil 
durnosios tarybos ir trijų ket-

Tru* tran<li»t|nn filen wUh the pnM 
riįster at Chicago, III., Feb. 15, 1919

LAISVĖ JURŲ.
)

rus svarbus klausimai stojo 
prieš taikos delegatu^, niekurie 
kurių tapo sugabiai 'atiduoti ko
misijoms, kurios raportuos

kti šviesoje išsivystymo tautų

ris statė pavojui! Anglijos remi 
mą. Tapo suprastas, kad e-

atsitikime negali pavartoti ka-jkįįtf klausimo apie laisvę jurų 
rėš be padavimo nesutikimų ar- karės laiku, kuomet laikos lai- 
bitracijai ar tyrinėjimams, 'bau 
tų nariai sutinka pildyti koks 
nė butų išneštas nusprendis.
Jokiame
taip, bile paliestųjų pusių suta

nepaduotame

ku bešališki santikiai tarp tau
tų buvo gvarantuoti specialių 
parėdymų sutarties.

ta rybai. Taryba iš savo puses 
gali pavesti dalyką delegatams.

Sulaužymas pasitikėjimo.

Bile iš susitarusių pusių nc- 
pavedusi ginčų arh(itracd(h<i ar 
tyring.jiinni. ar kalta sulaužyme 
sutarties, turi skaityties paskel

biančia karę vSsiįtms nariams 
lygos, kuri šiuo apsiima per
traukti visus ryšius su užsispy-

mastei- at Chicago, III., Feb. 15, 1919 
as recjuired by Ihe act of Oct. 6. 1917
PREIZIDHNTAS VVILSONAS

GRĮSTA NAMO.

šiandie bus Breste.

Prirengi-

zidenlo Wilsono išvažiavimui 
ryto. George Wasbington lai
vas išvažiavo į išlaukinį uostą 
po piel ir visi ant laivo laukė at-

Triie trnnslnflon filed wilh ih<» posf- 
inuster ai Chicago, III., Feb. 15, 1919 
:is retitiired bv the acl of Orį. G, 1917

Prezidentas apleido

PARYŽIUS, vas. II. re-

l<'*i<lo Paryžių, išvažiuodamas 
per Invalides stotį. Preziden
tas Poicare buvo stotyj atsi
sveikinimui. Prezidentas bu
vo lydimas j Brestą Francijos 
laivyno ministerio George Ley- 
gues, Francijos vyriausio 1;o- 
misionieriaus Suv. Valstijose 
kapt. Andre Tardieu ir Franci
jos ambasadoriaus Suv. Valsti
jose Jusserand.

Prezidento partija išplauks 
ryto George Wasbingtono lai
vu, kuriuo ji atvyko j Franci-

mažesųė, kadangi didelis šta
bas valstybės departamento da

kime atvyko su Wilsonu, pa
silieka Paryžiuje-

Friip triinshifinn filed vHth lb<» nešt 
inasler at Chicago, III., Feb. 15, 1919 
is l eipiiiril b\ Ihe art of Oct. G, 1917

ĮS SCOTT NEARING 
BYIA)S.

Nearing sako, kad jis yra prie
šingas visoms karėms ir už
giriu Socialistų St. Louis pla
tformą.

NEW YORK, vas. 1 l.—Prof.

mas vietiniame federaliame tei-

tintas 
a lis tų 
‘liti ros 
kuriai
prezidento Wilsono kalba Kan-

kartu su Amerikos Soci- 
draugija parašyme bro- 
“Tlie Greal Madness,”

stojimą karėn. Valdžia sako, 
kad brošiūros tikslas yra kliu
dyti verbavimui ir sukelti ne
paklusnumą armijoj ir laivyne.

kaltinamasis.

Socialistų partijos platformą,

čiančią darbininkus visų daly
vaujančių karėj) šalių pr<ieš?n- 
ties savo valdžioms jos vedime. 
Jis sakė, kad jis buvo “nepermai

visoms karėms ir pritarė atme
timui karės skolų, įskaitant A-

sakė, kad tokios skolos lei
džia “vienam žmogui parazili-

Buvusis universiteto profeso
rius pasakė jury, kad jis neitų 
liuosnoriai karinėn tarnybon ir

i e(|iiirc(l by |he net of Oct. G, 1917

Vokietija reikalauja 
demokratinės taikos

mui socializmo viešpataujančia 
valdiška politika. Jis sakė, kad 
jo nuomonė yra, jog “jokis 
žmogus neturi teisės prie jokių 
aplinkybių daryti prievartą ant 
kito.”

Trnp triinsbtion filml wilh the pn<5t 
masler ai Chicago, III., Feb. 15, 1919 
•s reųiiired by the acl of Oct. 6. 1917

SPIRIDCNOVA VĖL
AREŠTUOTA.

LONDONAS, vas. 14.

tinęs žinios, nauja “anti-bolše- 
vikiška” konspiracija susekta 
Maskvoje. Vadovai, jų tarpe 
Marė Spirodonova, areštuoti.

rime tran’sDfion filed with the p<"ti 
mastei- ai Chicago, III., Feb. 15, 1919 * 
is reciuired bv the act of Ori. G. 1917 ’

BREŠKOVSKAJA PRIEŠ 
SENATO KOMITETĄ.

VVASHIN’GTON, vas. U.
“Rusijos revoliucijos močiutė” 
Ekaterina Bberškovskaja šian
die stovėjo prieš senato propa
gandos tyrinėjimo komitetą ir 
nuoširdžiai maldavo, kad Ame
rika tuojaus pasiųstų mašinas

bai industriniai rekonstrukci

nuo šalies bolševikų naštą.

viai butų veikmingi prieš “bri. 
gandus bolševikus,” jei butų 
Dadauinnti ir pasiusti ofensi
van.

“Ar talkininkų kareiviai bu
tų priimti visų rusų apart bot 
ševikų?” paklausė senatorių? 
Šterling iš South Dakota.

“Žinoma,” atsakė sena mote 
ris- “Musų žmonės ten yra pa 
vargę nuo bolševikų. Jie pra-

Ateikit ir sumuškit bolševikus 
Rusijos žmonės džiaugsis.”

l'rue iralisl’ition filed with the post 
mastei* ai Chicago, III., Feb. lu, 1919 
is. rvųuired hv the act of Oct. 6, 191'

KONGRESAS SUMAŽINO

Iki $15 į mėnesį-

VVASHINGTON, vas. II. 
Alga kareivių armijoj bus 
mažinta iki $15 j mėnesį po 
pos 1 d. iš priežasties atmetimo 
atstovu bute skirsnio metinia- v
me. armijos paskirimo biliuje, 
pratęsiančio dabartinę algą $30 
j mėnesį.

su-

15 ŽMONIŲ UŽMUŠTA*

DETROIT. Mieli.. vas. 11. 
Pranešama, kad traukiniui

VOKIETIJA REIKALAUJA 
KOLONIJŲ IR VIETOS 

TAUTŲ LYGOJE.

Kancleris persergsti, kad Vo
kietija bus pavojum jei bus 
paminta.

BASEL, vas. 1 I. — Kalbėda
mas nacionnliamt* susirinkime 
\Veimar vakar, kancleris Plii- 
lipp Scheidemann pasakė, kad 
pirmiausia svarbiausia valdžios

vald-
žia.

Sekamu vra įmins ivVkiniv » *
mas taikos, kuri būti įgyta lai
komos! prezidento \Vilsono pro 
gramos ir atmetimu prievartos 
taikos.

Programas, sakė jis, reikalai! 
ja atsteigimo Vokietijos koloni
jų ir priėmimo Vokietijos į tau

Užgriebs karės pelnus.

Po paminėjimui kilų dalykų 
begiančių lurubežinius reika

lus, kancleris išdėstė naminius 
ir ekonominius pienus. Bus di
delis sumažinimas laiko tarna
vimo naujojoj armijoj, kuri 
uis sutverta, ir dabar esantįs 

’iazarmėse kareivinį, įskaitant 
•899 m. klesa bus demobilizuo-

•eformų pienuojama, jų tarpe 
»ercsnė sanilaciją ir aprupini- 
nas butais, apgynimo budai 
auuuofių. reguliavimas ištek
laus ir reikalavimo darbo ir iš
vystymas agrikultūros.

Karės pilnąi bus konfiskuoti 
išpildymui šių reformų, kuo-

lesnių negu nustatyta suma, 
bus dvigubai didesnės, o mo- 
kestjs ant didelių turtų bus už- 
lėtos sumažinimui, šalies sko-

Persergsti prieš paminimą.

“Gadynė pasaulio valdymo 
ir išo ra ėjo

dvmo ar sutrukdymo rizikuo-v *
'i peržengimą lygių politinių
teisių dėl visu.”

Ragindamas užlaikymą Wil-
;ono programų, kancleris sakė,

mas, \ oKieiija nūs ievyne nei 
visu, kurie nori būti vokiečiais, 

C

viseims pasaulio ž i^i o n ė m s,

su pavienėmis valstybėmis kan
ros, kurioj darbininkai neturi 
interesų.” Atsakydamas į tei
sėjo Mayer klausimą jis paliu
dijo, kad jis nori “įkvėpti šias 
pažvalgas kitiems, kitaip aš ne
būčiau taip rašęs ar kalbėjęs.”

Valdžios prokurorui perk ta u-, 
sinėjant, Nearing tvirtino, kad 
jis yra pacifistu net iki pasmer

Du vyriausi principai.

ALsiicktosios pasekmės., įsakė 
jis, “apima du vyriausiu prin
cipu. Pirma, jokia šalis nega
li stoti karėn kol visi kiti bu
dai susitaikymo nebus pilnai ir 
teisingai J$n>audolį; antra, joe 
kia šalis negali per spėką kėsin kokį turi padaryti kiekviena ša- Brcst miesto padovanoti in- kimo vartojimo spėkos padary-

Internacionals privertimas
(pasaulio armija)—

Tokiuose atsitikimuose turi 
būti pareiga tarybos nuspręsti prezidento Wilsono pasirodys

tojo inžinierių ir 146-to kulka- 
svaidinųikų bataliono- žvalgėsi 
iš laivb visą dieną laukdami

sing, Mich., 15 žmonių tapo už
mušta.

PITTSBURGH, Pa. —- Park 
Bank, East End, turintis $2,- 
235, 859 depozitų užsidarė, jo 
kasieriui J. F- Swartz pavogus 
$80,000 banko pinigų ir $170,- 
000 bondsų. \( Kasteriąs suim
tas.

pui “vienybės laisvėje.”

Scheidemanno kalba buvo įs
pūdinga ir visų partijų atstovai 
susilenkime: klausėsi jps atid
žiai ir didžiumoje prilarančiai.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”
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NAUJIENOS, Chicago, 111 Subata, Vasario 15, 1919

“PAVOGTAS KŪDIKIS” SCENOJE Trijų Aktų Komedija 
Parašyta M. DUNDULIENĖS

Rengia Liet. Mot. Apšvietos Dr-ja = 
Nedėlioję, Vasario 23, 1919 I 
Svetaine atsidarys 1:30 vai. Perstatymus prasidės 5:30 v. Inžanga 35c ir augšė.

M. Meldažio Svetainėje
2242 West 23rd Place, Chicago, UI.

Geriamieji! Sis veikalus yra slalomas dar pirmu kariu Chieagoje, nes šio 
veikalo rašytoja yra P. M. Dundulienė. Todėl nėra retkalo kalbeli apie veika

lo žingeidumų, nes jo vardas pats už save kalba. Mes dedame visas spėkas 
šio veikalo perstatymui ir tikimės, kad šis vakaras bus vienas iš įdomiausių, 
kokis nors kuomet chicagieČiai galėjo matyti. Todėl visi kas gyvas, atsilan- 
kykile, nes šio vakaro visas pelnas skiriamas Lietuvos Laisvės reikalams. 
Taigi gerbiamieji ir gerbiamosios, paremkite jj, nes šis vakaras visų lictuyių 
vakaras. Kviečia visus, L. M. APŠVIETOS DRAUGYSTĖ.

Po perstatymui bus linksmi šokiai prie puikios muzikos.

Teatras, Koncertas ir Balius!
RENGIAMAS L. M. D. AIDO CHORO

Nedėlioj, Vasario-February 23, 1919 [K0
K. of P. Svetainėje OL

11037 Michigan Avė., Roseland, III

Pradžia 6:30 vai. vakare.

Scenoje statoma su dainomis ir šokiais vieno veiksmo komedija

“Aktorius Sudegusio Teatro”

Šitas veikalas dar lik pirmų kartų statomas šioj apielinkgje ir yra labai juo
kingas. Koncertinė dalis Ims gana graži ir įvairi, nes dalyvaus keletas geres
nių Chicagos chorų, solistų ir “Aido” choras dar pirmų kartų dainuos ant 
astuonių balsų &

PROGRAMAS SUSIDĖS SEKANČIAI:
I Lošimas ................... ................................ Režisierius L l’ktveris
2. Dldna ................ LSS, 138 kp. mišrus choras po vad., SI. Diliaus
3 Daina .................................................... “Sietyno” mišrus choras
t Solo pritariant gitarų ................................................... J. Jvanovich

5 Daina .... LMI). “Aido” moteriškų balsų ch. po vad., M. Girniaus
(i Solo ................................................................................ Stilsonienė
7 Daina .................................. LSS. Vyrų choras po vad., J. Katiliaus
S Daina.................. LMl), “Aido” mišrus choras po vad., M. Girniaus

Orkestrą .1. hRUfcO. KOMITETAS <

Balius ir Teatras
iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiim

— Rengiamas —

T. DRAUGIJOS LIETUVIŲ MYLĖTOJŲ BROLIŲ IR SESERŲ

Ned., Vasario 16 d., 1919 m.
J. Stančiko Svet.

203-207 East 115th Street, KENSINGTON, ILL.

L. S. M. Ratelis atlos labai juokingų perstatymų viename akte

“ŽYDAS STATINĖJ”
Inžanga 30 ir 50 centų ypatai.
Svetainė atsidarys 5 vai. vakare, lošimas prasidės 6:30, o vė

liaus bus dainos jaunų mergelių ir piano skambinimas, o po to, 
viso, bus šokiai ir balius ir tęsis taip visų vakarų.

širdingai kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites kaip jaunus 
taip jr.siauis^Ras. tik gyvas ir linksmas nepamiršdamas IJLetuvos 
musų tėvynės. Kviečiame visus atsilankyti į musų balių, o be to, 
musų vakarėlio visas pelnas eis į Lietuvos tautos fondų. Taipgi 
kviečiame visus nepamirškite apsilankyti j tų vakarų.

Kviečiame KOMITETAS.

Koncertas ir Balins
Parengtas Lietuviu Socialiai ič Sąjungos 171-tos kuopos

Nedėlioję, Vasario’ 16, 1919
Liberty Svetainėje

3925 So. Kėdzie Avė. 
J I

Svetainė atsidarys 5 vai. po piety. Programas prasidės G v. vak.

True transliition filed wilh the posl- 
imister :d Chicago, III., Eeb. 15, 1911) 
lis rcųuired by the act of Ocl. 6, 1917 

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.

(Žinios International Labor 
Ne\vs Service).

ŠVEDIJA.
švedu pirmeiviai išleido ma- 

nibpstą^-t
Stockholmas, Švedija. — Kai 

rysis švedų Socialistų Partijos 
sparnas, Jaunųjų Socialistų Ly
ga ir Švedų Kareivių bei Darbi
ninkų taryba, susidėję j krūvą 
išleido manifestą, kuriame po 
atkreipimu (lomos į daugelį ne
demokratinių dalykų šalyje, jie 
stato šiluos reikalavimus, kai
po šitų trijų organizacijų prog
ramą: 1) Sutverti socialistų 
valdžią, jparėmtą darbinin

kų, kareivių ir kaimie
čių tarybomis visoj šalyj; 2) 
republikinę valdžios formą; 3) 
panaikinti augstutinį parlamen 
to butą; i) tuojaus sušaukti 
steigiamąjį šalies susirinkimą 
pamatu neapriboto balsavimo 
teisės vynflns ir moterims se- •z

iicsniems kaip 20 metų; 5) tuo
jaus panaikinti militarizmą; 
6) sistcniačiai pakelti algas vi
siems dirbantiems vyrams ir 
civiies tarnystės samdinin
kams; 7) tuojaus įvesti 8 va
landų dieną; 8) konfiskuoti 
dvarus valdomus kompanijų ir 
karališkas nuosavybes ir juos 
išdalinti darbininkams po už- 
žiura įvairių valsčių.

vių organizacijas, arba prisira
šytų prie darbininkų organiza
cijų. Iš reikalavimų, konferen
cijos pastatytų buvo šitie: pa
naikinti militarizmą, paversti 
karės daiktų pramonę į kokią 
produktyvę įstaigą ir kad butų 
užtikrinta, jog kariuomenė ne
bus vartojama prieš darbinin
kus. Kareiviai raginama vieny
tis su kitomis darbininkų orga
nizacijomis, kad paniekus isto
rinę darbininkų klesos pasiun
tinybę —- nuvertus kapitalizmą 
ir militarizmą.

Norvegų darbininkai stato 
reikalavimus.

Christiania, Norvegija—Vi
suotinasis norvegų darbo parti
jos komitetas nusprendė pasių
sti nuoširdų reikalavimą cen- 
traliam pildomam Darbo Par
tijos Komitetui ir valdančiai a- 
matinių unijų tarybai, (įrašant 
jų, kad jodvi susieitų ir, apsvar 
stę, sustatytų reikalavimus, ku
riuos dabar darbininkų klesa 
pastatys. Šilaipos, komiteto 
nuomone, galima bus sutverti 
galingas judėjimas linkui išga
vimo teisingos balsavimo siste
mos, prašalinimo mililarizmo, 
visuotino įvedimo 8 valandų 
dienos, prašalinimo didžiojo 
trukumo gyvenamųjų bustų ir 
valsčių v'.isuomeuinimo išplėti
mo.

DRAUGAI IK DRAUGĖS! l’l-ta kuopa deda visas ngas, 
kad koncertas butu konoįvairiausias. Programe dalyvauja ge
riausieji Cbicagos solistai, kaip lai: P. STOGIS, N. STILSONIE- 
NĖ ir 1VAN IVANO.VIČ, ir kiti žinomi kaip RŪŠIE monologis- 
tas. Taigi, drauges ir draugai nepraleiskite šios puikios progos, 
bet Atsilankykite visi į virsminėtą koncertą.

INŽANGA 35c YPATAI IK AUGŠČIAU.
PO PROGRAMO LINKSMAS KALIUS IKI VĖLAI NAKTIES.

Kviečia visus L. S. S. 174-ta Kuopa.

NORVEGIJA.
Norvegų kareiviai laiko kon-1 

ferencijas.
(’hristiania, Norvegija. — 

Christianijoj buvo laikyta na- 
cionalė Norvegijos Kareivių ta
rybos atstovų ir kitų darbinin
kų organizacijų atstovų Konfe
rencija. Joje buvo priimtas 
manifestas, atsišaukiantis į vi
sus karei vys lės amžiaus vyrus, 
kad jie visoj šalyj tvertų karei

VENGRIJA.
Vengrų socialistai pasitrauks 

Iš ministerijos.
Budapešt, Vengrija. — Ven

grų socialistų partija pareika
lavo, kad darbininkų atstovų 
taryba sušauktų susirinkimą, 
nes vengrų ministerijos socia
listai nariai sako nenori ilgiau 
imli atsakomybės ant savęs už 
valdžios veikimo būdą. Tarpe 
priežasčių, kurias socialistai pa 
duoda savo dabartiniam stoviui 
yra tas, kad valdžia yra pasirį- 
žusi naikinti bolševizmą. Socia
listai nariai nenori paremti šito 
judėjimo. Yra manoma, kad į 
darbininkų taryba pareikalau
sianti socialistų minislerių, kad 
jie apleistų valdžią.

Uii...............................

SUV. VALSTIJOS.
Darbininkų ligos pagimdo 

skurdą.

Harrisburgh, Pa. — yra 
svarbiausia priežastimi skurdo 
tarpe Pennsylvainjos darbinin
kų; prie šilo išvedimo priveda 
Pcmisylvanijos Sveikatos Ap- 
draudos Komisijos pranešimas. 
Komisija kurią 1917 m. sutvė
rė legiskdura ištyrimui ligos ir 
įvairių pienų sveikatai apdrau
sti, atrado, kad daugiau kaip 
120,000 darbininkų Pennsylva- 
nijoje serga kasdien per apskri
tus melus. Tas padaro viduti
niai imant šešias dienas metuo
se ant kiekvieno darbirinko 
Metiniai nuostoliai algomis dėl 
ligos išneša daugiau kaip $35, 
000, 000.

Komisijos padaryti ištyrimai 
labdarybės draugijų darbų pa
rodo lai, kad nuošimčiuose,

.. ... .. .. »■— ..... ... .... — —...... ......  ... ■ , —__ ;________ _________ :_______

BALIUS SU PROGRAMŲ
Prasidės 7 vai. vakare ir tęsis iki vėlumo nakties. 

Inžanga vyrams 25c; moterims 10c.

Dainuos LSS. ^38 kp. Mišrus Choras; bus solų, 
duetų, dialųgų, monologų, deklamacijų ir daug 
kitokių juokingų pamarginimų. Likę baliaus bus 
Lekiojanti K rasa su labai puikiomis dovanomis,

• Kviečia LMPS. 43 kp. KOMITETAS.

Bengiamas
L. M. P. S. 43 KUOPOS

Sukatoj, Vasario 15,1919 ’
P. GRlOAL'AIčIO SVETAINĖJE |

4837 W. 14th St., Cicero, III.

susirgimų, kuriais rūpinosi Phi

siu skurdo veiksnia. Visoj val
stijoj nuo 10 iki 50 nuošimčių

daryli pirmiausiai paeina iš li
gos. Tyrinėjimas tarpe mink
štųjų anglių kasyklų darbinin
kų parodo, kad jų šeimynų svei 
kata yra labai menka. Fayet- 
te apskrity j 100 vaikų iš 1000 
gimusių numiršta pirmais me
tais.

UKIN’NKAI SIUNČIA DELE
GATUS EUROPON.

WASHINGTON, D. C. — U- 
kininkų nacionalė atstatymo 
konferencija, kuri nesenai bu
vo sušaukta ir kuri atstovavo 
didžiausias organizuotų šalies

misiją, kuri važiuos Paryžiun

Konferencijai ir daly-

bininkų konferencijose, kokios 
gali įvykti. Geo. P. Hampton,

lovas ūkininkų draugijų nacio- 
nalėj sostinėj, kaipo pirminin
kas; Dr. E. Ladd iš North Da-

Artliur Le Sueur, teisėtasis na- 
cionalės Bepartinės Lygos ap
gynėjas; II. A. l'uller. Ameri
kinės Lygybės Draugijos nacio- 
nalės unijos vice-ipirmminkas; 

Mexander, North Caroli-

tas; Gral Slocmn ..Gleaners“ se 
krelorius, iš Micbigano; C. II. 
Guslafson, Nebrakos ūkininkų 
unijos prezidentas.

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi

cago je ir jos apie- 
linkėse.

3147 S. Halcted St., Chicago 
Tel. Drovcr 8674

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 4‘Jth Court 

Cicero, III.
Tek Cicero 2316

DR. VIRG. NARBUTT

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

3001 Wcst 22nd Street 
Tel. Lavvndalo 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Rockvcell 1681.

f Maskinis Balius X
Rengiamas

APŠVIETOS IR DAILĖS DRAUGIJOS

Subatoje, Kovo Imą, 1919
JUOZAPO MAČIUKEVIČIAUS SVETAINĖJE

1036 E. J3rd St., kampas Dohson Avė.
Burnside, III.

. j
Širdingai kviečiami visi lietuviai ir lietuvaitės, svot ir Jauni 

i šį vakarų, nes pirmas lokis vakaras Burnsidės apielinkėj. Malonė
kite nepamiršti geros progos. širdingai kviečia KOMl'l'ETAS.

Du šimtai dovanų bus išdalinta ant

10to Maskinicr Baliaus
Parengtas DR-TĖS PALAIMINTOS LIETUVOS

Subatoj, Kovo=March l d., 19I9
Pulaskio Svetainėje 

1709—15 So. Ashland Avė., 
arti 18-tos gatvės.

Pradžia 7 vai. vakare.
Inžanga 35c ypatai.

Minėtas balius yra skirtingasmuo kilų, nes 
Dr-.stė PALAIMINTOS LIETl’yOS dovanas du
os pinigais už Įvairius rubus.z Kviečiame vi
suomenę skaitlingai atsilankyti į šį pinigiškų 
vakarų. Muzika BROLIŲ SARPALIŲ.

Kviečia visus Dr-stė PAL- LIETUVOS..

STAR &GARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET 

— BURL.ESQUE —

BON TON GIRLS Kainus 25c. iki 75c.

DR. H. A. BROAD
Specialistas moterų ligų it generalis gydytojas
1362 Milwaukce avė., Chicago, III.

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

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

SPECIALIAI: Maleva miilevojiinui stuby išvidnus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

3003-3039 S. llalnted Si., Chicago, III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St. Tel. Kcdzie 8902 
Paulina Tol. Westcrn 15 
3514-16 W. 12th at., arti 
St. Louih Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

RVSSIANI



Subata, Vasario 15, 1919.

Penki Daiktai 
Paskučiausi

1) Geros, gvarantuoto vilnono materijos:
2) Tikrai atsakantis darbas;
3) Pritaikytas drapanų gulėjimas;
4) Vėliausios ir gražiausios mados (styles)
5) Gauti savo pinigų vertę.
Jei Tamsia pripažįstat minėtus penkis Pasku
čiausius Daiktus, lai kreipkitės tiktai pus:

A. MAUSNER. Lietuvis Siuvėjas,
9239 So. Halsted St. Te). Boulevard 9728 Chicago, III.
PASARGA: — Aš užlaikau didžiausi sandėli užsieninių materijų 
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių sampelių, ir kiekvienas gali 
pasirinkti sau tinkamą drapaną. Mano viela būna atdara nuo 8 ry
to Iki 9 vai. vakare; nedėliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš galiu 
pribūti j jūsų namus ar ofisą.

NAUJIENOS, Chicago, III.

Visiems Reikalinga 
Knyga

SVEIKATA
ARBA

TIESUS IR TRUMPAS 
KELIAS Į SVEIKATĄ

Yra tai pirmasis lietuvių kalbo
je žinynas, parašytas pagal Euro
pos ir Amerikos garsių daktarų ir 
profesorių. Parengė l)r. A. L. 
Graičiunas.

Ar Jus pažįstate savo sudėjimą? ’
Ar norite būt sveikas ir stiprus?
Ar norite nusikratyti apgavikus, kurie siūlo Jums per 

apgarsinimus vaistus? -e
Jei ne, tai nusipirk sau Šią knygą SVEIKATĄ, o Šioj knygoj atrasi sau 

visą laimę. Nes kuomet žmogus sveikas, tai laimingas ir stiprus.
Kas nori save pažinti, privalo skaityti Sveikatą.
Kas nori būti laimingu, tegu skaito Sveikatą.
Kas nori pamesti girtuokliavus, tegu skaito Sveikatą.
Kas nori, kad jo vaikai butų sveiki, tegu skaito Sveikatą.
Kas nori ilgai būti jaunas, tegu skaito Sveikatą.
šita taip naudinga knyga privalo rastis kiekvieno lietuvio šluboje.
SVEIKATA nematytas lietuvių kalboje brangus veikalas, hirk339 pus

lapius, su keliais šimtais įvairių paveikslėlių apie žmogaus kūno sudėji
mą ir kitokių. Spauda aiški, drūtais audimo apdarais. Kaina su pri- 
siuntimu tiktai $2.00.

Rašydami laiškus adresuokite:
Reikalingi agentai pardavinėti musų knygas.

S. P. T A N I S,
1233 West lllth Place, Chicago, III.

R„.. .... ————————— ' 
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| The Roseland State Savings Bank |
H 115-ta Gatvė ir Michigan Avenue g

• Kapitalas $200,000.00 Perviršis 50,000.00 g
I Viso Turto $1,600,000.00 g
g| $1.00 Atidaroma Taupymo Sąskaita g

j* 1 ___ ___ 2SSS

d Atdara Seredos Vakarais ■
r k J
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Reumatismo Worm’o
Reumatiško ir Abe'no Skaudėjimo Gyduolės
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 Pačtą — $1.10.L ___ - - - 

>■!!»( ■HMM.

I KORESPONDENCIJOS t
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Pittsburg, Pa.
Lietuvių Laisvų Kapinių Ben 

drovė< Hl-čio seimo, įvykusio 
s: tįsio 26 d. McKeesrocks, Pa.,

protokolas.
Susirinkimų atidaro pirm. J. 

M. Maskeliūnas kaip 1 :3O vai. 
po pietų.

Protokolų iš pareito seimo 
perskaitė .1. I. Alexis, kas liko 
priimta vienbalsiai.

Išrinkta 2 ypalos priėmimui 
mandatų nuo delegatų, atsto
vaujančių įvairias draugijas. 
Mandatų komisijon įėjo: A. B. 
Slmlkus ir J. A- Katkus.

Ta pati komisija taipjau ve
da surašą naujai įstojančių į L. 
L. K. B. narių.

Del galai su paliudijimais 
pribuvo nuo .šių draugijų:

A PI .A 1-nios kp. K. .lašeli ti
nas, A. Simanaitis, J. Stelmo
kas, A. Kairys, W. Pmežiiis, ii 
Yurkauskas.

APLA. 2-ros kp. M. Navic
kas, A. B. Shntkus, G. Parčev- 
skas, M. Kiškis ir J. A. Katkus.

APLA 4-tos kp. P- Keršis ii 
P. Marlinkus.

APLA. 5-los kp.: J. Balnius 
ir A. Grebliauskas.

APLA. 7-tos kp-: J. Blazaitis, 
(r. Bruknis ir K. Tvaška.

L. I). K.: P. Vasiliauskas, J. 
Mužikevičia ir V. Mačiulis.

APLA. G-los kp.: A. Tovelis 
ir W. Stačinskas.

APLA. 17-tos kp.: F. K. Vai- 
nelavičiusl

'r. M. D.: L Savulailis.
S. L. 1).: J. Palkotas, F. Le- 

vanas, P. Dargi s ir J. I. Alexis.
Viso pribuvo 29 delegatai at- 

stovaujanlįs min. draugijas. Iš 
pašalinių ir delegatų prisirašė 
30 naujų narių prie LLKB., už
simokėdami po $1.00 ir (lan
giaus kaipo prisižadėjimų pas
tot L. L. K. B. nariais. Viso 
sumokėta $93.00.

Komitetai pribuvo visi, kurie 
ir vedė visų dienos tvarkų.

Po priėmimo delegatų ir nau 
jų narių pradėta seimas sekan
čiai:

J. L Alexis perskaito Konsti
tucijos komisijos pagaminta 

projektą kuris seka:
1. Kad vardas šios organiza

cijos butų Lietuvių Laisvų Ka
pinių Ko-operacija. Pataisimas 
(seime) kad butų Lietuvių Lai
svų Kapinių Bendrove. Pataisi
mas priimtas 20 balsais prieš 
nieko.

2. L. L. K. B. Užduotis ir tik
slas. Laidoti mirusius lietuvius 
ir kitų tautų žmones, nežiūrint 
tikėjimiškų pažvalgų, ir nežiū
rint ar jis (mirusis) butų bu
vęs nariu LLKB. ar pašalinis, 
jeigu jo laidotojai sutinka su 
principais L. L. K. B.

3. Kad nebūtų statomi pamin 
kini tik tikslu pajuokti ir panie
kinti LLKB.

I. Laike laidojimo ant LLKB. 
visiems leistina atlikti savo ti- 
kėjimiškas, ar kokias kitas pa
reigas, pagal savo paprotį ne
peržengiant L. L. K. B. įstaty
mų.

Budas valdimosi:
L. L. K. B. Inkorporuota su

lig Pennsylvanijos valstijos tie
somis, Jos kapitalas $25,000.00. 
Šerai po $10.00 vienas. Vie
nai ypatai ar draugijai leistina 
pirkti iki 50 šėrų ant sumos 
$500.00. Balsavimo tvarka skai 
tysis nuo ypatus nepaisant kiek 
jis šery turėtų.

Prie L. L. K. B. gali prisira
šyti kiekvienas lietuvis ar ki-
tos tautos žmogus sutinkantis 
su LLKB. principais — be skir
tumo tikėjimo, partijų ir kitų 
pažvalgų. f

L. L- K. B. Komitetas (mrek
toriai) susideda iš 7 narių, ku-4bai ilgas

rie turi būti S. V. piliečiai. Jie 
pasiskirsto į sekančias įstaigas: 
prez. jo pageli), sekr. ižd. ir tur
to prižiūrėtojus.

L. L. K. B. Knygos turi būti 
’ vedamos lietuvių ir anglų kai 
1 bomis.

L. L. K. B. veikiantysis ko
mitetas turi būti po kaucija, ko 
kių atras reikalinga turtų pri
žiūrėtojai. Komitetas turi būti 
renkamas vieniems metams 
•uit metinio Seimo, (susirinki
mo) referendumu.

Minėti konstitucijos komisi
jos sumanymai liko priimti 
vienbalsiai.

Delegatų ir narių sumany
mai.

1. Kad išrinkti komisijų su- 
•adiniui vielos kapinėms pirk
ti ir kad komisija susidėtų iš 7 
’iarių. | komisijų įėjo šios ypa
tus: M. Kiškis, J. Kinkas, J. Pal
kotas, J. K veda ris, G. Katkus 
•r A. Kairys. Sumanymas pri
mins 26 bal. prieš nei vienų.

2. Kad butų išimtas čarteris. 
Darbas pavesta kapinių komi
tetui.

3. Kad butų užvestos knygos, 
sulig kapinių forma.

J. Kad išduoti paliudijimus 
nuo priimtų pinigų per narius.

5. Kad įsteigti kuopose ir pa- 
vieniose draugijos kliubuose ar 
kitose draugijos skyrius, kurie 
turėtų pilnų tiesia priiminėti 
nuo žmonių pinigus, o priėmę 
nusiustų sekretoriui.

7. Priimti pinigai per skyrius, 
ir siunčiami par atskiras ypa- 
tas, visados turi būti rašomi 
vardu: Lithuanian Frecdom 
Cemetery Assoeialion, o siun
čiami sekr. J. I. Alexis 13 1.3 
Medlcy St- N. S. Pittsburgb, 
Pa.

Kad už indėtus pinigus bu
tų mokami nuošimčiai sulig 
reikalo ir nariu nutarimo. C

9. Kad pinotieji protokolai 
butų garsinami bent keliuose 
laik Paščiuose.

1(1. Kad kita susirinkimą lai
kyti N. S. Pittsburgb, Pa. ir kad 
tas susirinkimas butų pagur
intas tam tikrais plakatais ir 

butų surengta kaip ir prakal
bos.

11. Sakantis susirinkimas 
kad butų laikomas nedėlioj, vu
alio 23, 1 vai. po pietų, Sūnų

Lietuvos svetainėj, 818-20 Bel- 
mont SI. N. S. Pittsburgb, Pa.

12. Kad sekr. išsiuntinėtų vi
soms draugijoms pranešimus 
ir atsišaukimus kapinių reika
le.

Visi viršininėti sumanymai 
’iko priimti vienbalsiai.

Nebesant jokių sumanymų 
Seimas užsidarė kaip 5:15 va
kare.

L. L. K. B. Sekretorius, Jos. 
'. Alexis.

L. L. K. B. Sekr. prierašas-
Nenorint užimti laikraščiuo

se daug vietos, visus nutarimus 
sutrumpinau, nekalbant apie 
ūkias diskusijas priėmimų, at

metimų sumanymų ir lt. Dė- 
’ iu (ik tuos, kurie buvo priim- 
i. J. I. Alexis

KENOSHA, WIS. 
Koncertas.

Vasario 9 d. LSS. 58 kuopos 
Aido choras davė šaunų kon
certų Liberty svetainėje. Ke- 
noshiečiai turbūt dar niekad 
nematė tokio puikaus koncer
to, kokį davė Aido choras. Pro
grama dalyvavo geriausios mu
sų dainininkų ir lošėjų spėkos 
iš Kenoshos ir visų aplinkinių 
miestelių — Waukegan, Chiea-1 
go, Racinc ir tt. Visi dalyva-' 
vusieji savo užduotis išpildė 
taip gerai, kad publika žavėte- 
žavėjo.

Kadangi programas buvo la- 
net 31 'punktas

lai visų dalyvavusių vardus 
aiminėli čia nėra galima. Pa
sakysiu lik liek, kad užvis ge- 
•iausia pasižymėjo p lės Jasin- 
skiulė ir Kabašinskiutė iš Chi- 
’agos; Sprindis, p-lė Mikolaitė, 
<. Sabaliauskas ir A. Stoikus, 
iš Waukegan ir p-lė F. Kaupiti- 
tė, iš Racinc.

Reje, pradedant ir baigiant 
>rogramų puikiai padainavo 
Vido choras. Aplamai, koncer- 
’as puikiai pavyko. Kenoshie- 
’iai ilgai minės jį. Visiems pro- 
p’amc dalyvavusiems ir parė- 
musiems musu koncertą savoC c

atsilankymu, reikia ištarti šir
dingų ačiū.

't ūli gal pamanys, kodėl Ai
do choras lik dabar tepasirodė, 
nors jis gyvuoja jau metai lai
ko. Dalykas lame. Išpradžių
misų veikimų labai trukdė 
karinės pašaukus. Daug jaunų 
ir gabių daininkų buvo pašauk
ti stoti karinėn tarnystei!, kas. . * . . * . . ’ labai apsunkino likusiųjų vei-( 
kimų. R('l neveizint to, choras 
vistiek buvo besirengiąs duoti
koncertą spalių 2(1 d. praeitų 
netų. lik šita aidiečių pienų 

:šardė užklupusi ispaniškoji 
viešnia influenza.
galų-gale jie išpildė savo 

Dabar
pri

žadus ir išpildė taip puikiai, 
kaip dar niekuomet ir nieks
Kcnoshoj taip neišpildė. Valio, 
ddiečiai!

— J. Marcinkevičius.
P. S. — Vietos lietuvių jau-< 

nimas, kur nori iavinlies ir tu
ri palinkimo prie dainų, tegul 
ilsilanko į choro susirinkimus, 
kurie įvyksta kas ketvirtų ket- 
vergų k it k vieno mėnesio arba 
stačiai j repeticijas, kurios yra 
kas ketvergo vakarų Socialistų 
svetainėje. — J. M.

BENLD, ILL.
Rengimai. — Darbai. — Nelaime

Vieline LMPS. kuopa sparčiai č 
rengiasi prie savo vakaro ha- j 
liaus, dargi ne bet kokio, o kau-; 
kių (maskų) baliaus, kuris į- '
vyks vasario 15 d. Linkėtina 1 
joms kuogeriausio pasisekimo.

Taip jau darbuojasi Liet. 
Laisv. Federacijos kuopa. Ji 
rengia “milžiniškas prakalbas’’ , 
— Mockui. Pirmosios “kunigų, 
kirvio’’ (Mockaus) prakalbos 1 
bus 16 ir 17 vasario. Benldio- 
čiai tegul nepraleidžia tos pui
kios progos.

:!-• * *

Su darbais Benldo. nekas. Tš 
kitur atvažiavusiam darbą gau
ti ,sunku, kadangi daugelis vie
linių darbininkų jau vaikšto be 
darbo. Patartina todėl nė vie
nam nevažiuoti į Bcnldų laimes 
iieškoti.

— Jaunas Vaikas.
* ❖ *

Vasario 4 d. vietos kasyklose , 
tapo užmuštas lietuvis, d. Jonas 
Skirskis. Prieš baigiant darbų ' 
išliko nelaimė -t didelis akmuo I 
atskilo nuo viršaus ir krisdamas 
prislėgė d. Jonų. Gavo užgauti 
ir jo draugas, bet anas išliko gy
vas.

Dg. Jonas Skirskis šioj šalyje : 
išgyveno apie šešiolikų metų.' 
Pirma gyveno Bekere ir Col-j 
linsvillėj. Benlde jis išgyveno, 
dvejatų metų. A. a. Jonas Skir
skis paėjo iš Kauno gub., Rasei
nių pavieto, ’Skirsneniunio pa
rapijos ir kaimo Pailsų. Buvo 
vedęs žmogus^ paliko dulelia- 
ine nuliūdime savo mylinių mo
terį, aštuonių melų dukterį Aida 
ir sūnų ( I metų) JonQ- ė:ia
Amerikoj, paliko seserį ir bro
lį, kuris tuo tarpu dar pildo sa
vo pareigas Francubijoj. Velio 
uis priklauso angliakasių uni
jai, LSS. 77 kuopai ir Redmo- 
no (?) draugystei. Palaidota 
jisai vasario 7 dienų. Prie ve- 
lionies kapo d. Jurgis Guzau- 
čis pasakė trumpą prakalbų, ku
ri lečiaus išėjo nekaip. Vielinė 
LSS. kuopa, angliakasių lokalas 
ir giminės nupirko gražių vai-

kapitalas
$200.000.00

PERVIRŠIUS
$25.000.00

gimo ir pasididinimo kostumerių, prasidedant 
nuo Vasario 15-to, Bankas bus atdaras Subato- 
mis per visą dieną nuo 9 vai. ryte iki 8:30 vai. va
kare, idnat geriau ir greičiau patarnauti nuola-

nuo 9 ryte iki 5 po pietų, 
nuo 9 ryte iki 8:30 vakare, 
nuo 9 ryte iki 5 po pietų, 
nuo 9 ryte iki 5 po pietų,

nuo 9 ryte iki 8:30 vakare.

gam.

Naujos Valandos
Panedėliais
Utarninkais
Seredomis
Ketvergais
Pėtnyčiomis
Subatomis

Išsikirpkite ši apskelbimą ir pasidėkite sau, kad 
nepamirštumėte valandų.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. Halsted SI. Chicago, III.

Gerbiami Tautiečiai!
Šiuo pranešu visiems, kad aš atidariau du (2> advokatūros ofisus, 

Suprantama, šiame rodos nieko nėra naujo, lik-liek. kad atidary
damas aukščiaus minėtus ofisus turiu omeneje. kad patarnavus sa
vo tautiečiams kuo daugiausiai. Pagelbėti kiekvienam kreipiantis 
į mane galiu, nes turiu gerą pažinti su visais miesto valdininkais, 
dirbau miesto advpkato ofise, miesto korporacijos patarimo ofise, 
municipaliame teisme ir kitur.

Turiu suvirs 10 melų patyrimo ir esu perleidęs šimtus visokių at
silikimų, kaip kriminališkų, taip ir paprastų, ir ypalos turinčios 
reikalą su manim — nesigaili. Esu lietuvis, gimęs Amerikoj.

Su pagarba adv. Joseph C. Sobol.
Miesto Ofisas randasi R. 615—180 N. Dearborn gatv., arti Lake 

gatvės. Telefonas Central 230. Valandos nuo 9 vai. ryto iki 5 
vai. vakare.

Naminis Ofisas — H 01 Wabansia Avė. Valandos nuo 7 vai, 
vakare iki 9 vai. vakare. Ofiso telefonas llumboldt 1097.

Rezidencijos telefonas, Haymarket 38(59.

LIETUVIŲ DOMAI!
Šiuonri norime atkreipti (lomą Gerb. Lietuviškos Visuomenės, jo- 

gei bu v.

S. Vilimovitz Ajtieka, 233 E. 1151h St., Kensiiuton, III.
liko po valdyba patyrusio Rusiško Aptiekoriaus, prak

tikuojančio suvirs 26 melus Rusijoje ir Amerikoje. Taipgi suma
naus aptiekorystėje Lietuvio praktikavusio Rusijoje ir Amerikoje. 
Kreipdami gi Jus domą i mus patyrimą, užtikriname, jogei mano 
aptiekoje kaip vyrai taip ir moteris ir vaikai gaus naudingus pa
tarimus, o taipgi sąžiningą patarnavimą ir teisingą išpildymą kaip 
Europiškų taip ir Amerikoniškų pagal Receptus vaistų

Prie aptiekus apsigyveno plačiai žinomas patyręs daktaras ir 
cbirurgas. 'Tikėdamas, kad kiekvienas atsilankęs i augščiau minė
tą aplieką pasiliks pilnai užganėdintu, pasilieku su didele pagarba

S. M. MESIROFF
SAVININKAS

3149 South Morgan Street, Chicago, III. 
Į S. Vilimovitz Aptieka, 233 E. 115 Street

3 ūksiančius Dolerio
žmonės praleidžia teatrams 
ir visokios rūšies pasilinks- 
minim ams. Kam tuos visus 
pinigus leisti, jeigu jus ga
lite girdėti jūsų pačių mi
muose puikiausius dainini
nkus ir muziką iš musų su 
ragu ir be rago phonografų 
kūrins mes parduodame ant 
išmokeščių po

$1.00 menesyje
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 New York, N. Y.

nikų.
A. a. Jonas Skirskis buvo lai- ; 

svų pažvalgų žmogus, skaitė 
Naujienas ir kitus pažangiuo-' 
sius laikraščius. Tebūnie jam 
lengva šios šalies žemelė!

Or, A. M. SCHE1ER
Sugrįžo iš kariuomenės ir už
siims praktika prie
3101 So. Morgan St. Chicago

— Kazimieras Skaistis.

—---------------------------- j-------

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bepartyvi- 

šką ikikraštj; tik $1.00 metams. Tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
fanuos. Blokinė 5 svarų $1.85. Pri- 
siųskite markę dėl atsakymo. Adre 
suokite

“Amerikos Ūkininkas”
Box 96, * llart, Michigan

Dr.W. Yuszkiewicz
AKIŲ. GYDYTOJAS

Kas turite 
skaudanči as 
akis, ašaro
jančias ar ga
lvos skaudėji

mą, ateikite pas mane. Taip- 
pal ir kilos visokios ligos iš-

1407 MHwaukee Avė.
Valandos nuo 9 iš ryto iki 9 

vakare. Nedėliomis nuo 9 iki 
4 po pietų.
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NAUJIENOS
c. LiTHUANlAN DAILY NEW#

Published Daily except Sunday by 
the Lithuanian News l’ub. Co., Ine.

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO. ILLINOIS

Telephone Canal 1506

4*

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

Užsisakomoji Kaina:

Chicagojo — pačiu:
Metms ..................................... $(>.00
Pusei meto .............................  3.50
Trims mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiam .................. 1.45
Vienam mėnesiui .................. 75

('hieagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ............................. 02
Savaitei .................................  10
Mėnesiui .........    50

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačiu:

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

Pinigus reikia siųst Pačto Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Taikosi prie kitų 
aplinkybių.

Keturi katalikų vyskupai, 
Muldooių Schrembe, Russel ir 
Ha ves, viršininkai taip vadina
mos kataliku kares tarybos, su- 
taisė ir valdžiai įteikė memoria
lą socialės rekonstrukcijos rei
kalu. Memoriale kalba jie ir a- 
pie darbininkų būvio pagerini
mą. ir tuo klausiniu jie pataria: 
kad butu nustatyta minimam 

C v .

mokestis; kad darbininkų algos, 
kurios buvo jiems mokamos 
dabar karės metu, butu ir toliau 
išlaikytos, nemažinamos; kai 
butų visur įsteigti ir valdžios 
lėšomis užlaikomi nemokamie
ji dai^bo prirodymo biaurai.

Jeigu jų malonybės, vysku
pai, tik tokių patarimų tesuge
bėtų duok valdžiai, kaip darbi
ninkų padėjimų pagerinti, lai 
reikėtų pasakyti, kad jų pata
rimai labai atsilikę ir toli gra
žu darbininkų nepatenkina. Bet
gi jie pataria ir daugiau, bū
tent: kad darbininkai butų 
lai|>sniškai prileidžiami prie 
tvarkymo industrijos tikslu, 
kad, galų-gale, visos industri
jos pereitų darbo visuomenės 
nuosavybėn.

Na, šitokio dalyko išgirsti iš 
katalikų vyskupų tai jau sunku 
buvo likėities. Už tokį reikala
vimų juk ligi šiol jie keikdavo 
socialistus “bedieviais!”

Trtie translation filcd vvith the post- 
t mastei* at Chicago, UI., Ech. 15, 1!)1!.' 
tas rcąuircd by the act of Oct. 6, 1917 

Del S. V. Armijos 
Rusijoj.

Senatorius H. Johnson, iš Ca- 
lifornijos, vėl pakėlė balsų Suv. 
Valstijų senate, reikalaudamas, 
kad Amerikos kariuomenė butų 
atšaukta iš Rusijos. Remdama
sis žiniomis, praneštomis spe
cialiu Chicagos Tribūnos ko
respondento Frazier Hunto, ku
ris per du mėnesiu tyrinėjo da
lykų padėjimų šiaurės Rusijoj, 
senatorius Johnson užreiškė, 
kad laikyti toliau šios šalies ka- 
riumenė Rusijoj butų prasižen
gimas — bergždžias. naikini
mas savo kareivių gyvasties no 
atsiekiant nieko gera.

“Ar jus žinote, kas Amerikoj 
gimdo bolševikus? — klausė se
natorius. - ■ “lai aš ir jus vei
siame bolševikus šioje šalyje, 
dėlto kad aš ir jus, matydami 
kaip įstatymai laužomi, konsti
tucija draskoma ir trempiama, 
neturime drąsos užsistoti už a- 
merikiečių kraujų, už Amerikos 
kareivius, kurie priešingai įsta
tymams, peržengiant Suvienytų 
Valstijų konstituciją, leidžiami 
žudyt ir žūti Rusijoj. Daboki
mės precedento, kurį mes dabar 
įsteigiame.. Jeigu mes dabar 

leidžiame vienam Suv. Valstijų 
prezidentini, arba vienai admi
nistracijai kariauti su šalia, ku
riai karė nepaskelbta, tai žiūrė
kime, kas gal atsitikti, ką galės 
ateityj padaryti kitas Suv. Vals
tijų prezidentas, kuris gal mitu
lės tokio musų pasitikėjimo ir 
palankumo.”

Įdomu pastebėti, kad ir kapi
talistų laikraščiai, kur iki nese
nai stipriai agitavo už karinę in 
lerveneiją Rusijoj, dabar prade
da atgal traukti. Tasai pats 
Chicago Tribūne savo ediloria- 
luosc dabar jau visai griežtai 
reikalauja, kad Amerikos ka- 
riumenė butų kuogreičiausiai 
ištraukta iš Rusijos.

Truc translation filed with the post- 
masler :it Chicago, III., I’eb. 15, 1J19 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Dienos Klausimai.
P. Grigaitis.

Bolševikų valdžia, sutikda
ma dalyvauti konferencijoje 
ant Marmoro juros salos, pri
žadėjo talkininkams pripažin

ti skolas, padarytas svetimų ša
lių valdžioms, ir užmokėti nuo
šimčius žaliomis medžiagomis 

(delei stokos pinigų). O per 
dvejetų metų bolševikai skelbė, 
kad vienas svarbiausių dalykų, 
kurių jie reikalausiu, darant 
laikų, busiąs skolų atmetimas.

Sutikdami dalyvauti talkinin
kų pasiūlytoje konferencijoje, 
bolševikai prižadėjo duoti tal
kininkų šalių kapitalistams kon 
cesijų ant Rusijos kasyklų ir 
miškų. Tuo-gi tarpu Japonijos 
lobininkai, nejaukdami galuti
nos laikos, už pusdykę supirki
nėja rusų dirbtuves Sibire. Ka
da praeis dabartinis Rusijos 
krizisas, tai Rusija atsidurs ne 
socializmo tvarkoje, o svetimų 
šalių kapitalistų nagilosė.

Valdžia deportavo 54 “bolše
vikus.” Jie visi tapo suimti 

Seattle, Wash., laike kilusiojo 
tenai visuotino stręiko. “Bolše
vizmas” šiandie darosi visų 
griekų atleidimo ožys —kaip 
kitąsyk buvo aidoblizmas arba 
anarchizmas.

“Keleivis” tiki Lietuvos pus- 
ministerio p. Roseiibaumo pasa
kymui, kad didžiuma Rusijos 
gyventojų esanti bolševikų pri
tarėjai. Bet mes žinome tokių 
rusų patarlę: “U stracha glaza 
veliki” (nusigandęs žmogus ma 
to tų, ko nėra), šita patarlė la
bai tinka tokios rųšies buržua- 
ziškiems politikieriams, kaip 
Rosenbaum.

Vienas rusų “bolševikas” tu
rėjo stoti į debatus su vienu ru
sų anarchistu Philackdphijoje. 
Bet vieloje debatų įvyko muš
tynes. Bolševikų kalbėtojas bu
vo apmuštas ir “ant magary
čių'’ policijos suareštuotas. Ar 
tai reiškia, kad “bolševikai” ne
turi nieko bendra su anarchis
tais? Visai ne. “Bolševikai” 
taip-pat kelia triukšmų socialis
tų susi rinktinuose, kaip anar
chistai “bolševikų” susirinki

muose. liktai anarchistai yra 
“kairesni” ir “revoliucioniškes- 
ni”. Kuomet “bolševikai” su
sirinkimuose rėkauja ir kolio- 
jasi, tai anarchistai dar vartoja 
kumščius ir butelius. O polici
ja yra “kairiausia” už visus: ji 
muša per galvas lazdomis ir a- 
reštuoja tuos, kurie nekalti.

Vakar talkininkų valdžių at
stovai galutiniai priėmė Tautų 
Lygos konstitucijų. Kitą kart 
>a kalbėsime apie jos turinį; da
lu r pažymime tiktai faktų Ly

gos įsteigimo.

Tautų Lyga yra geras daly
kas: tame negali abejoti jo)<s 
protaująs socialistas. Ir visų

šalių socialistai stoja už Tautų 
Lygų. Socialistų Internaciona
las, susirinkęs Berne, ne tiktai 
pritarė Tautų Lygos idėjai, liet 
ir pagamino ištisų eilę reikala
vimų, kuriuos jisai nori įdėti į 
Tautų Lygos įstatus.

Tanių Lygos nenori dvejopos 
rųšies elementai: atžagareiviš- 
kieji kapitalistai ir smulkiosios 
buržuazijos atstovai. Atžaga
reiviai iš lobininkų klesos ne
nori Lygos todėl, kad jie tikisi 
tarptautinėje politikoje (lan
giaus pelnyti pagelba spėkos, 
negu sutarties keliu. O smul
kioji buržuazija nenori Lygos 
todėl, kad jos idealas yra pra
eityje, tuose laikuose, kuomet 
kiekviena tauta ir kiekviena 
grupė žmonių galėjo gyventi, 
kaip tinkama.

“Socialistai,” kurie atmeta 
Tautų Lygos idėjų, yra smul
kiosios buržuazijos ideologai. 
Jie užima tarptautinėje politi
koje tokių-pat pozĮcijų, kokių 
užima anarchistai tautinėje (ša
lies) politikoje.

Bet jeigu didžiuma buržuazi
jos ir visi protaujantis darbinin
kai stoja už Tautų Lygų, tai tas 
dar anaiptol nereiškia, kad bur
žuazijos supratimas apie jų y- 
ra toks pat, kaip darbininkų. 
Parlamentarizmų juk taip-pat 
pripažįsta ir buržuazija ir pro
letariatas, vienok buržuazijai 
parlementas yra vienas* daly
kas, o proletariatui — kitas.

Buržuazijai parlamentas yra 
įrankis pastatyt po savo kon
trole valstybės galių, kad jos pa 
gelba sustiprinus savo jungų 
ant darbininkų. O darbinin
kams parlamentas yra įrankis 
sumobilizuot savo jiegas ir ap
ginti save nuo išnaudojimo.

Tautų Lygų buržuazija steng
sis panaudlot tam, kad sustipri
nus savo galia pasaulyje. O dar 
bininkai kovoja (ir kovos) už 
tai, kad įgijus Tautos Lygoje 
kuodaugiausia įtekmės ir išplė
šąs iš buržuazijos nagų pasau
lio kontrolę.

Proletariatas tuo (langiaus at
sieks Tautos Lygoje, juo t vir
čiu us jisai bus susiorganizavęs 
savo Internacionale. Socialistų 
Internacionalas loš panašių rolę 
sulig Tautų Lygos, kaip socia
listų partija sulig parlamento. 
Tie “Socialistai,” kurie šiandie 
trukdo socialistų Internacionalo 
atgaivinimų, elgiasi panašiai, 
kaip tie “radikalai,” kurie ardę 
socialistų partijų. Jų veikimas 
neša naudą buržuazijai.

Sųjungiočių kuopos, kurios 
dabar rašo liek daug rezoliuci
jų apie “social-palriotus,” turė
tų parašyt bent vienų rezoliuci
jų prieš Friedrichą Adlerį, už 
lai kad jisai dalyvauja Interna
cionalo konferencijoje, Berne. 
Juk lai “išdavyste” būti bolše
vikų sovietų garbės pirmininku 
ir dalyvaut kartu su social-šovi- 
nislais”!

Ir Fricdrich Adler ne tiktai 
nuvyko į Bernų, o ir elgiasi te
nai baisiai keistai. Jisai išsi
reiškė už vokiškos Austrijos su
vienijimų su Vokietija. Tatai 
juk reiškia, kad jisai stoja už 
tautinę valstybę ir už visa, kas 
prie jos priklauso: už tautų, už 
tautos apsisprendimų, už val
stybės subežius ir lt. Tikra he- 
rezija — bolševikiškai-komu- 
nislišku žvilgsniu!

Skaitytoju Balsai
t Už išreikštas Šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.]

MANO ŽODIS.

Socializmo Mokslo Skyrius

“Prūsų lietuviai eina pir
myn”. Šitokiu antgalviu pasi
rodė. 32 numery j Naujienų str
aipsnis, parašytas J. J. D. R.

Tai labai linksma ir pagirti
na, nes išlikrųjų, dabar jau ne
galima miegoti: carų ir keizerių 
jau nėra, kuriuos mes kitų kar
tų kritikuodavom ir kurių delei 
kartais ir tarpe savęs tekdavo 
susikirsti. Tų klinčių neliko, 
taigi pirmyn draugai!

Tik vienų blogų ydą dar tu
rim prašalinti: tų skaldymosi į 
visokias partijas ir frakcijas. 

Vienybėj tik galybė, ko deja 
mums dar trūksta...

Aprašydamas prūsų lietuvių 
prakalbas nr. 291 praeitų metų, 

tarp kito aš prisiminiau, kad 
butų geriau susidėjus su Lie
tuvių Darbininkų Taryba, ne
gu su tautininkais. Dėlto aš su
silaukiau smarkaus protesto 
nuo p. K. Ga vienio į kurį aš te
čiaus nieko nė neatsakiau: pa
prastai aš niekada nieko neat
sakau korespondencijų kriti
kams, nes nematau reikalo, ka
dangi aš lik faktus terašau. Bet 
dabar Naujienų nr. 32 ir p. J- 
J. D. R. apie tai prisimena savo 

straipsnyje. Girdi, Chicagos 
prūsų lietuvių komitetas neprik 
kuiso ir nemano priklausyti prie 
jokios dabar esančios partijos, 
todėl visai neteisingai tūlas 
Pirmas Žaibas aprašo buk prū
sų lietuviai esu prisidėję prie 
tautininkų.

Gerbiamieji! Čia nėra netei
singumas. Aš juk taip buvau ja 
informuotas jūsų pačių komi
tetu, o ir viskas leido suprasti, 
kad aukos buvo renkamos Lie
tuvos Neprigulmybės Fondą n 

bent taip rinkikai sakė. O 
juk oficialiai nieks nepainfor
mavo kam bus renkamos au
kos. Beje, juk ir paliudijimai 

aukotojams buvo suteikiami 
Lietuvos Neprigulmybės Fondo.

Taigi matot, kad kitaip nė 
nebuvo galima manyti, kaip 

tik kad išvien veikiate su tauti
ninkais. O antra, juk lame nie
ko bloga nėra: ir pats p. J. J. 
D. B. toliau savo straipsnyje 
sako: Su kitais lietuviais (ne- 
protestonais) mes veiksime 

tautos reikaluose išvien ant 
tiek, ant kiek bus galima... O 
kodėl tai ne butų galima? Juk 
pats J. J. D. R. tvirtinai, kad 
“Tikėjimų nereikia maišyti su 
tautybe”. Tokiu būdu tikėji
mas negali trukdyti veikimui 
išvien su susipratusiais lietu
viais, kurie nėra vergai jokių 
tikėjimiškų sektų. Taigi vyrai, 
visi išvien! Dar Žingsnį p:ir- 
pirmyn!.. — Pirmas žaibas.

Nusiminęs, Benki, 111. — įdė
jome anksčiau prisiųstą.

Apuokas. .— Ačiū, sunaudo
sime.

Streikininkų Reporteris, M. 
B. — Išrodo, kad pirmiau sių

stoji tamsios korespodencija 
mus pasiekė vėliau. Dedame ir 
jQ-

Kriaučių Domai
Mes užluikom pamušalus ir viso

kius trimingus kas tik reikalinga dCl 
kriaučių.

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

kriaučiškų daiktų (fikshers) kaip 
lai; mašinų, prosų, stalų, volkiesų ir

Musų tavoras geriausias, kainos žc 
minusios.

Roman Chaillen
1612 Blue Island Avė , Chicago, III. 

tarp 16-tos ir 18-tos galvių.
Tel. Canal 1348

“Ekonominis determinizmas”.
žodžiais “ekonominis determinizmas” dauge

lis žoninių vadina Itių filozofįą, kurių sutvėrė K. 
Marksas (kartu su Fr. Engelsu).’1 Bet taip vadi
ndami jų, jie elgiasi visai savavališkai, kadangi 

ne pats Marksas, nė jo bendradarbis nevartojo 
to vardo savo filozofijos pažymėjimui.

Mokslimo socializmo steigėjai vadina savo fi- 
lozoliiu “dialektiška” ir “materiališka”, ir tikrie
ji jų pasekėjai, rakdami jų pavyzdžiu, sako, kad 
ilnrkso-Engelso filozofija yra “dialektiškas ma
terializmas.”

Spceiaham gi tos filo/.of’jos prilaikyme prie 
istorijos aiškinimo, ji vadinasi “materialistišku 
istorijos r iškilumu” (arba supratimu).”

Bet kodėl kiti žmones dažnai duoda lai filozo- 
fijai vardų “ekonominio determinizmo”?

Pirmiausia, ką reiškia lasai vardas?
“Determinizmas” kilo iš lotinų žodžio ‘Tieter- 

miiure” — apribot, nustatyt, nulemt. Gnhiiiė 
“izmas” rodo, kad tai yra tam tikras mokslas 
arba teorija (kaip, pav. socializmas, leberaliznias 
ir it.). “Determinizmas” yra toks filozofijos mo
kslas, kuris sako, kad žmonių pasielgimai parei
na ant tam tikrų priežasčių, esančių ar tai žmo
gaus prigimime, ar žmogaus gyveninio aplinky
bėse. ar kame kitame. Taigi pagal tą mokslą, žmo
gaus pasielgimai nėra laisvos valios vaisiai; “de
terminizmas” tokio dalyko, kaip laisva žmogaus 
valia, nepripažįsta.

*
Žodis “ekonominis” (arba ekonomiškas) sako, 

kad priežastįs, nulemiančios žmogaus pasielgi
mus, randasi ekonomijoje, 4.y. tuose reikaluose 
ir santikiuo.se, kuriuos pagimdo žmonių veiki
mas, turintis tikslu jų gyvybės palaikymų.

Taigi “ekonominis determinizmas” reiškia mo
kslų, kuris aiškina, kad nuo ekonominių reikalų 
ir santikių priklauso žmonių darbai, mintįs ir 
ki'IOkie jų gyvenimo apsireiškimai.

* *
♦

Ar tai yra Markso filozofija?
Aišku visų-pirma, kad tatai negali būti visa 

Markso filozofija. “Ekonominis determinizmas” 
paliečia tiktai žmogų ir jo veikimo sritį; o kiek
viena filozofijos sistema turi duoti atsakymų ir 
i klausimus apie visatą — apie gamtų ir apie 
žmogaus santikius su gamta.

“Ekonominis determinizmas” atitinka tiktai tų 
specialę Markslo filozofijos dalį (tiesa, geriau
siai apdirbtų), kurių mes augščiaus pažymėjome, 
kaip “materialistiška istorijos aiškinimų”. Joje 
eina kalba apie žmones ir jų santikius.

Šitoje filozofijos srityje, tų žmonių nuomone, 
kurie Markso teoriją vadina “ekonominiu deter
minizmu”, visų dalykų pamatas yra ekonomija. 
Gerai; o koks yra pamatinis dalykas gamtoje? 
Ekonomija negali juo būti, nes ji yra specialis 
žmonių visuomenės apsireiškimas; kur baigia
si žmonių visuomenės ribos, lenai apie ekonomi
ją (tikroje to žodžio prasmėje) negali buti kal
bos. Jeigu mes norime išrišti klausimą pasaulio 
lai reikia jieškoli priežasčių, visai kitokių, negu 
atsiradimo arba pasaulio evoliucijos (keitimosi), 
tos, kurios kįla iš žmonių ūkio, pramonijos ir tt.

Rcįškia, aplanioji Markso filozofijos dalis (ta, 
kuri aiškina visatos apsireiškimus), “ekonomine” 
negali būt pavadinta. Ir išeina, lino bildu, kad 
viena Markso filozofijos dalis yra “ekonominė”, 
o antra ne. Bet koks tada yra ryšys tarpe tų 
dviejų filozofijos dalių? Kokia yra pamatinė 
visos Markso filozofijos minlliics, kuri duotų gali
mybės surišti jų į vienų logiškų sistema?

Tokia pamatinė mintis Markso filozofijoje, be 
abejonės, turi būti, nes priešingam atsitikime 
jisai anaiptol nebuTų toks didis galvotojas, kokiu 
jį pripažįsta visi. Terminas “ekonominis deter
minizmas” tečiaus los minties neišreiškia. 1 no 
jisai yra blogas. 

»
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Bet ne tiktai Ino. Kas sako, kad ekonomija yra 
pamatas visų atsitikimų visuomenėje tas klysta; 
ir liktai jisai sako ne tų, ką sakė Marksas.

Garsioje įžangoje prie savo veikalo “Zur Krilik 
der Įiolotischen Oekonomie” (žiur. “Naujiesas 
gruodžio 21 d., 1918 m.) Marksas parašė: /

Visuomeniškame savo gyvenimo gamini
me žmonės stoja į tam tikrus, būtimis, nuo jų 

valios nepriklausančius santikius, gaminimo 
santikius, kurie atsako tam tikram jų materia
lių gaminimo jiegų išplėtojimo laipsniui. Visa 
šitų gaminimo santikių suma sfidaro ekonomi
nį visuomenės sudėjimų, tą rcalį pagrindų, ant 

kurio iškįla teisminis ir pollinis antstatas, ir ku
riam atsako tam tikros visuomeninės sųmonės 
formos... Ant tam tikro savo išsiplėlojimo lai
psnio malerialės gaminimo jiegos visuomenė

je patenka į prieštaravimų esančiais gamini
mo sanlikiais...
Čia mes matome, kad Marksas daro griežtą 

skirtumą tarpe “gaminimo santikių” ir “gamini
mo jiegų”; ant tam tikro plėtojimosi laipsnio tas. 
skiiTumas prieina net iki prieštaravimo; ir pasak 
Markso, šis prieštaravimas esti priežastis sočia-; 
lių revoliucijų.

O “gaminimo santikiai” tai yra ekonomija.
Kas-gi yra “gaminimo jiegos”? “Gaminimo jie

gos” yra darbo įrankiai, darbininkų spėkos, me
džiagos ir t. t.

Gaminimo jiegos visuomenėje nuolatos keičia
si; ypatingai sparčiai keičiasi darbo įranki: i.Ga
minimo jii'gas kabiausia perkeičia technikos plė
tojimąsi.

Gaminimo jiegų stovis nustato gaminimo bil
da, o šis, savo keliu, nublalo santikius tarpt* ga
mintojų. Taigi šitie santikiai (kurie ir yra tas, kų 
mes vadiname ekonomija), pirma negu jie pa
tampa visuomenės pamalu, turi gimti iš gamini
mo jiegų stovio: jie yra šito stovio pasekmė.

Reiškia, ekonomija nėra galutina visu visuo
menės apsireiškimų priežastis.

Šito dalyko, matoma, visai nesupranta tie žmo
nės, kurie marksistiškos istorijos filosofijų vadi- 
nina “ekonominiu determinizmu.”.

Ta filosofija skiriasi nuo kilų filosofijos ru
siu tuo kad ji yra materiališka; ir ne dogmatiš
kai šarba metaiiziškai) materiališkų, o dialek
tiškai: ji aiškina dalykus jų plėtojimesi, t. y. kai
po nuolatos besikeičiančius dalykus.

Dialektiškai materiališka yra Markso filoso
fija lygiai toje savo dalyje, kuri aiškina visuome
nes apsireiškimus, kaip ir loję kuri aiškina ga
mtos apsireiškimus. Todėl ji ir privalo taip va
dint ies.

Žmonės, kurie vadina Markso filosofijų “įletcr- 
minizmu”, elgiasi šitaip lodei, kad žodį “materi- 
lizmas” laiko didelėje nešlovėje buržuazija ii- ypa
tinga kunigija; jie laikosi prie viešpataujančiųjų 
klesų prietarų.

Ant nelaimes, tokių pataikūnų Amerikos socia
listų tarpe yrr. labai daug ir tarp dešiniųjų so
cialistų (Spargo’s rųšies) ir tarp kairiųjų (susi
spietusiu apie “Liberalor” ir kitus radikališkus 
žurnalus.) Tie pataikūnai tečiaus pasižymi ir 
didele ignorancija filosofijoje apskritai, o marksi
zmo filosofijoje ypatingai.

•|

Evoliucija ir Revoliucija.
K. Kautsky.

Socialė reforma gali labai gerai taikyties su 
viešpataujančiųjų klesų interesais; ji jųjų visuo- 
menį viešpataujamų jį padėjimų palieka nėkick 
nepalietus, o tam tikrose aplinkybėse gali dar jį 
ir sustiprinti. Socialė revoliucija gi iš pat-pra- 
džių jau nebesutaikoma su viešpataujančiųjų 
klesų interesais, nes ji visose aplinkybėse reiškia 
panaikinimą jų galybės. Nenuostabu lodei, kad 
viešpataujančiosios klesos visados revoliuciją 
niekina ir smerkia, o kada jau pamato, kad ji ima 
jų padėjimui grūmoti, tada vieloj socialės revo
liucijos idėjos jos ima siūlyti socialus reformas, 
iškeldamos jas į padangę, bet kaip reikiant, la
bai dažnai neleidžia, kad butų ant žemės įvykin
tos.

Argumentai prieš revoliuciją semta iš tebe
viešpataujančiųjų protavimo formų. Kol krikščio
nybe valdė žmonių protavimą, revoliucijos idėja 
laikyta kaipo nuodėmingą maištą prieš paltas 
Dievo įstatytą valdžią. Tam rasta pakankamai 
prirodymų Naujajame Testamente, kilusiame Ro
mos cezarių laikais, tai gi epochoj, kada kiek
vienas viešpataujančiam valdonui pasiprit'šini- 
mas atrodė be vilties ir kada visoks savarankiš
kas politinis gyvenimas buvo žlugęs. Revoliuci
nės klešbs tečiaus atsakė į lai prirodymais iš Se
nojo Testamento, kuriame daugiau dar užsiliko 
primityvios kaimietiškos demokratijos dvasios.

Kad po to teologinį protavimo būdą pakeitė ju- 
ristinis protavimo būdas, revoliucijų imki riboti 
kaipo griovimą, spėkos, pagalba, esamosios įstaty
mais nustatytos tvarkos. Betgi niekas neturįs 
teisės palii'sli teisę, o lodei teise kelt revoliucija 
esąs absurdas: revoliucija visados esanti neteisė. 
Bet prieš tą \ iešpataujuinają, istoriška patapu
siųjų Rišę, kįlančiųjų klesų atstovai pastale kito
kių teisę, buldil, tų amžinųjų išminties ir gamtos 
teisę; kaipo neatimamų žmogaus teisę. Tatai 
išsikovoti atgal teisę, kuri, matomai, galėjo žlug
ti lik tą teisę sulaužant, negalėja būt lt įsės laužy
mu, nors to butų ir revoliucijos pagalba atsiekta.

Nudėvėtos Icilogincs pasakaites šiandie mažai 
ką bevylioja, tuo mažiau besiduoda joms pasigau
ti revoliuciniai žmonių sluogsniai. O nurody
mai į istorinę teisę taipjau daug virtęs nužudė. 
Revoliucine šiandskščios teisės ir šiandykščių 
valdžių pradžia juk visai dar jauna, kad galėjus 
tvirtinti apie jos įstatymiškumą. Netik Franci- 
jos valdžia, bet taipjau Italijos, Ispanijos, Bulga
rijos, Anglijos ir Olandijos dinastijos yra revoliu
cinės kilties. Karaliai, kaip Bavarijos, \Vuer- 
tembergo ir Saksonijos; Badeno ir Uessų didku- 
nigaikščiai ne lik savo titulus, bet ir stambius savo 
valdomųjų kraštų plotus įsigijo lik per malonę 
revoliucinio prasisiekėlio, Napoleono; Hohenzol- 
Icrnai per sostų griuvėsius priėjo iki dabartinio 
savo padėjimo; ir dagi Ilabsburgai turėjo nusi
lenkti Vingrų revoliucijai: 1852 melais i n e f- 
f i g i e pakartasis valstybes išdavikas Andrassy 
lapo 18G7 metais karaliaus ministeriu, nors jis 
ir toliau pasiliko ištikimas nacionalės vengrų 
1818 melų revoliucijos idėjoms.

santikiuo.se
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Jaunuomenės Skyrius
XK

J. Mikuckis.

Gyvenimo Draugai.
Sunkaus gyvenimo, draugužė,

Atmink audras, kur baisiai užv 
Tarp jūrių neramių, giliu

Phuikei to su numini be baimės

Nors nematei šviesiosios laimės, 
'Fu meilės ne'tmetei pinuos...

mgazdino tamsi naktis, 
»ors ir grasino mums pavojus,

ūžė

ra labai silpnas...

tėžio grandinys laikytis amži
nai?

Ir visuma?

tai tiesa?

no kelyje.
Aš vis dar 

bet antkrančio
plaukiu juroje, 
nematyti.

Iš kur žemė 
orbitos? Ar lai amžinos?

Didis reginys.

ir šios skaisčios

Ar tai žmogus?

4

kas juda-kruta. 
nepaprastas.

apipiešė?

tenumano

Jo judėjimas

šias formas?balėliui įsivilkti į
Ir kas suteikė jam sparnus sk-

Pirma. Valdančioji klesti pa
darė lai, kad šiandie ^bažnyčia 
liko ne “mišk ria u tųjų užtaryto
ja,” o galingu naudotojų įrankiu 
kovai prieš skriaudžiamuosius. 
Visur ir prie kiekvienos progos 
ji stengiasi užgniaužti sukilusių 
alginių vergų pasipriešinimų sa
vo viešpačiams karūnuo
tiems ir nckarunuotliems. Ne
nuostabu lodei, kad ir šioje ša
lyje daugiau kaip pusė gyvento
ju nebelanko jokių bažnyčių.

Antra. Puolimas religinio 
f

jausmo yra pasekmė išsiplėloji- 
mo prigimties iš draugijinių 
tuoksiu. AhIi'oiioihij:t su muvo 
Kanl’o-Laplacc’o teorija, Darvi
nas, Markso istorijos filosofija 
- visa lai nieku badu nebesu
tinka ir senomsiomis dogmo
mis. Dargi, istorija ir sociologi
ja išaiškina pačios religijos kili
mų! Je, pasekanti Marksų, 
“žmogus sutveria religijų, o ne 
religija žmogų”...

Tai yra svarbiausios religijos 
puolimo priežastįs.

kad jisai turi kuomažiausia lai 
ko užsiimti tokiomis “nelem
tomis žaismėmis.”

Kalbėdami apie įvairius dar
bininko jausmus mes tečiaus ne 
privalome užmiršti vieno da
lyko. Jausmai, kad ir taip dar 
jie butų ištobulinti, vis dėlto jie 
yra ir bus akla psycbinė spėka- 
Kad pakreipus tų spėkų žino
moji linkmei), reikalinga jų 
kontroliuoti. Tai gali lik išto
bulintas protas.

(Bus daugiau)

Pažibos
Knygos yra pasaulis, ir jos y- 

ra ne. vienas, bet daugelis pasau
lių.

* A

Literatūra yra protaujančių 
sielų Mintis.

* A

mynišką kepenų gyduo-

Thedford't

lBuk Sveika
Nepavelyk iš nesuvir

škinto maisto nuodams 
susirinkt j savo žarnas, 
kurie esti jsinėrę j jųsų 
system;). Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kily bėdų paseks. Lai
kyk aavo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kily daro, imant retkar-

Biack-Draught

Fragmentai

Eik ilsėtis.
Svietas jau nurimo — užsi

darė durįs.
Tavo mintis sugrįžo. Jos 

kviečia tave namon.
Vaidentuvės orinis sparnas 

nustojo plasnoti.
l’žrakyk savo jausmus tam-
• • priai. 

zina.

visa valdvH.

— vidurnaktyje.

tikro- 
už kre-

E-75

Mrs. W. F. Pickle iš 
Rising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed-

kaipo šeimynos gyduo
lę. Mano vyro motina 
negalėdavo imt Calomel, 
nes tas būdavo perstip- 
rus jai, lodei ii varto
davo Black-Draugnt, 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojantj ir kepenas 
reguliuojanlj... Mes var
tojame ii šeimynoje ir 
tikime, kad ji yra ge- 

iausi kepenim “ 
i ta gyduole.” 
į. Reikalauk 
hcdford’o 25c

Kas esmi? Iš kur? Aš nieko 
nežinau.

Tik tų aš žinau, kad ESMI.
Ir kuomet aš esmi — aš esmi 

amžinas.
Jei kada tai buvo niekis —

turi būti.
Bet kas tai amžinas? Žmoniš-

niai?

Kada kiekvienas atomas tu- 
šokinėti, formuoti pa- 
dulkių.

Ar medega turi kų daugiau

Jei taip, tada kiekvienas ato
mas juokiasi iš manęs.

Ir tas, kurs veikia yra bukles
nis negu žmogus.

Jis gyvuoja kiekviename dai-

DIEVYBĖ viešpatauja!

name atome — koks Didis tas

— Omnia Vincit Amor.

*£ral<?ris‘o 
į Psycologi ja.

Vaidonis.

Religinis jausmas lošia labai 
žymia rolę milionų darbininkų 
gyvenime. Nebęreikalo lodei 
Marksas yra pasakęs: “Religija 
tai — visuotinoji žmonijos teo
rija, visų žmonijos klausimų iš
aiškinimas, čiela pasauliožvalga 
suglaustoj formoj.” Trumpai 
sakant, religiniu jausmu mes 
vadiname tai, kų žmogus sau

ž šitą jausimi
į kadaise žmones nesigailėjo pa
aukoti savo gyvastis: prisimin-

sokiais “farmazonaLs” ir II. Pa
staruoju laiku ločiau dalykai 
krypsta kiton pusėn. Modernu
sis miesto proletaras, būdamas 
įtekmėj įvairių aplinkybių, to-

Cia pažymėsime kelias, musų 
supratimu, svarbiausias šilo

Tek Ofiso Kedzte 5120 
Bes. Garfield 2243.

Išbandoma akys ir prilaikoma 
stiklai

Valandos 9—12 rylą 
2—5 ir 7—9 vakare. 
Padvigubinama stiklai.

DR. M. SLAGER, O. D.
Akių Specialistas 

Oplometristas ir Optikas 
Kezidencija 101!) Grenshavv st.

Ofisas 3956 W. 12111 St. 
Kampas Crovvford Avė.

——

Draugijinis proletaro jaus
mas — apie jį mes buvome pri
siminę — taipjau turi didelės 
reikšmės. Jisai gimė kartu su 
naujovine kapitalisto dirbtuve. 
Visi gal žino, kad gyvenimas 
gali padaryt iš žmogaus arba 
kelmų, ant kurio kiekvienas mė- 
gia pasilipti, arba “jausmų ir 
proto genijų.”

Draugijinį darbininko jaus
mų brandina pirmiausia jo dar
bas. Gaminimo procesas yra 
draugijinis procesas. Pasek
mingas gaminimas yra galimas 
tik tuomet, kada darbas eina 
sulig nustatyto pieno — bend
rai. Naujovių is-modernus!is 
kapitalizmas atliko ne vien tai. 
kad jisai minių minias suvijo į 
dirbtuvę, bet kartu sutelkė jas 
Į milžiniškus žmonių judėjimo 
centrus-mieslus. 'ftraugijinis ir 
politinis darbininkų padėjimas 
gi spiria juos vieny lies ir kovoti 
už savo teises. Spiria kovoti 
netik savo mieste ar valstybė
je, bet visame pasaulyje, kur tik 
yra įleidęs šaknis naujovinis ka
pitalizmas. Kad ir taip dar ne- 
apsišvietęs darbininkas, bet tiek 
daug jis nusimano, kad page

rinti savo gyvenimų vienas jisai 
negali. Tik rcillame atsitikime 
samdytojas padidina jam alga 
“gera valia.” Dažniausia darbi
ninkui prisieina iškovoti ja 
žinoma, kartu su kitais savo 
draugais darbininkais. Nesusi
vienijęs modernusis proletaria
tas butu tas, ka lietuviai vadina 
lendrclc — ■siūbuojama vėjo.

II.
Klausimai, kuriais darbinin

kai daugiausiai interesuojasi y- 
ra — ekonominiai ir draugiji
niai klausimai. Socializmas 
proletariato filosofija.

Bet ar darbininko hesiinteresa 
vinie draugijiniais ir ekono
miniais klausimais nėra lik nu
duotas apsireiškimas? Ar pa
linkimas prie istorinio materia
lizmo nėra lik mados dalyku? 
Pažiūrėsime.

Ka reiškia žodis inlercsavimų- 
si? Psychologiniai imant da
lykas yra toks. Jeigu mes ko
kiu nors dalyku interesuoja*- 
m.ės lai reiškia, kad jisai mus 
patraukia, sukelia mumyse tam 
tikrų jausmų • pasitenkinimų 
ar kentėjimų. Sakysime, mus in 
leresuoja žinomas asmuo, l ai re 
iškia, kad pasimatymas su tuo 
žmogumi lekia mums pasilenki 
nimo jausmų. Trumpai sakant, 
toks inleresavimasi yra jausmas, 
iššauktas tam tikra apraiška,, 
kurių (apraiškų) protas skaito 
esant to jausmo pamalu. Taip, 
pavyzdžiui, tūlo asmens inte- 
resevimasi jo šeimyna yra jo 
jausmas linkui jos, 'kitaip 
jo interi’savimosi priežtislis y- 
ra jo šeimyna.

Tatai aišku, kad apie pada
vimų čia negali būt kalbos.' 
Darbininko gyvenimas yra toks

Skaitymas gerų raštų užves 
tave ant tavo sielos augštybių.

* *

Žmogus yra savo paties žvai
gžde. Ir siela, kuri gali padary
ti doru ir tobulu žmogų valdo 
visų savo likimų.

Musų aktai tai musų ange
lai geram ar blogam; bet jie 
taipgi gali būti pražūtingi še
šėliai, kurie eina kartu su mu
mis.

★ *

Muzikos si ua snūduriuoja 
tavo kiauše. Pažadink ir nusta
tyk jos stygas. Ir ji tuoj iš
duos negirdėtu meliodijų jau
trioms širdims.

★ A

Teisybė yra visų amžių stip
rybė ir karalystė ir galybė ir 
didybė.

* *
ši diena, smagiai praleista, 

padaro vakarykščių plienu pa
laimos srpnu; ir kiekvienų ry
telį ų vilties vizija.

* *
Pasitikėk savim; užsi tikėk 

žmonija; tikėk į save) prisižadė- 
jimų, darbų, pasekmę. Nebi
jok niekei ir n -i vieno. Mylėk 
save) darbų; turėk viltį -— ir 
dirbk. Buk sutarime su šia die
na.

Meilės kielil as yra pripiltas 
elegančių vynu. Ir tiktai tie ga
ji gerti iš je), kurie išpažino 
Meiles vardų. Ir išgėrę dieviš
kų Meilės gėrį, .pašventina savo 
širdis. 14

A *

Kuomet vyris ir pati gyvena 
viens dei kilę) ir abu apsiriša 
šilkiniu meilės siulu, kurs tam
pa maloni styga ir išduoda sie
los muzikų - tuomet ir tvir
čiausia spėka Eebeperlrauks los 
stygos. 

* *
Žvilk terčk į Laike) lygumas ir 

regėk kur žeme ir dangus susi
siekia. Atsistok ant augšles- 

nio pagrindo ir praplėsi; save) 
proto horizontų. Atsistok ant 
augšle) didžių minčių lauke); at
sistok kaikaela ir ant tikėjimo 
kalne) viršiunių, kur visos gi
rios, upės, ežerai ir lygumos pa
tyrinu) susieluria ir susimaišė) 
me)rale“s gražybes paveiksluose. 
Stovėk tenai, ir visa Gamta ir 
Dievus kalbės tau, ir tu supra
si Iransfiguracijehs misterija.

A ★

Jei tu tmkšti pažinime), tu tu
ri triuslis; je-i džiaugsme) — 

triustis. Triūsas yra įstatymai.
Džiaugsmas ateina bcs4itriusi- 

me, e> ne- savęs pataikavime.
* ★

Mažai ką reiškia kaip tu mir
si; bet elaug elaugiau reiškia 
kaip tu gyveni. 

* *
Tyla gili, kaip Amžinybė; 

kalba sekli kaip Laikas. 
* A

Nieko didžio negalima al-

(Scka aul 6-lo puslap.)

-
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INTERNATIONAL ŽEMDIRBYSTĖS 
PADARGAI

Atneša didesnį vaisių ir pelną.
Dideliai yra naudingos ir plačiai vartojamos rundi- 

n:iis peiliais akėčios, grumstu pjaustytojos, daugiau 
liepti )>ilc likęs padargai, vardijamos panaikina rizikų 

javų auginime. Pačios sėklos negali greitai išdykti nei 
užaugyli gerų vaisių be- išdirbimo žemės su mintinais 
peiliais akėčiomis. Geros ir kainuoja labai mažai, bet 
lošia didelę rolę auginime- javų

lais pirkti akėčias musų naujos mados grumstų pjaus-

kokis tiks dėl jus. Kokios rųšies yra geresniu dėl jūsų 
darbo, jus rasite- augštos rųšies, paskutiniausios ma
dos akėčias Inte rnational eilėje, ir lokio didumo, kokis

1919 melų.

atsakanti savo užduočiai. Randasi atdarais galais, už-

čios, sprendžinu dantimis su vienstypiu ar dustypiais 
dantimis; taipgi ant vieno arklio. Žemės apdilsimo į- 
rankių su visokio turinio dantimis ir spateliais. Šita

atsiųsime savo kataliogų ant pareikalavime).

International Harvester Company of America
CHiCAGO (Incorporatcd) USA
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“Mano Gydytojas

Su šiuom 
ir prašau 
PARTOLA.

įelcdu vienų elolerį

Lai bus jau šešta

Kaselio aplaikoma su padėka- 1 
vonėmis laiškai. Čia patalpin
si me vienų iš jų:

PARTOLA
Gydytojas pavydale saldainių

Aplaikė daugybę užsilarnau-

Taip elaug vietinių lietuvių vadina PAR
TOLA pasirodančia geriausia pagelba dėl 
išvalymo kraujo ir pilvo. Ji nustatė) visų 
organizmų j normalį stovį.

PATROLA pasirodė li-

D0C73i 
IN

šia iš visų mano išmėgintų vaistų.
kriaušiu pagelba, todelgi nuo sirelies rekomenduoju savo vi
siems pažįstamiems.

Timofeev.
Mos skaitome, kael panašus, atsišaukimai apie PARTOLA 

užtektinai de-l te>, kael visi vartotų jų ir džiaugtųsi je>s verte.
Kas dar nėra mėginę; saldainių PARTOLA, neatidėliokite, jei

gu branginate save) sveikatų.
PARTOLA rekennendueųama skrynutėse- kainueųa 1 ehdcrį. 

Del pate)gumo žmonių mes išsiunčiame- G skrynutes už 5 eledr- 
rius. Kiekviename name- turėtų rastis PARTOLA.

DYKAI. Graži ir tinkama ele)vanelė kiekvienam prisiuntu
siam užsakymų ir pinigus sykiu su šiuo apgarsinimu.

Laiškų su pinigais aelrcsuokite į

APTEKA PARTOSA
160 — 2nd Avė., Dept. L. I. New York, N. Y. (10g

—----------------------- ------------------  _ . ..... . .................... - i .. .i ~" "" ■■■_.....■ ■ — imi................................................. . ...................—........ -....... m į _

Lietuvių Tautiškos Kapinės 
priklauso ne vienai kokiai sėklai, bet jos yra visą (’hieagos jr 
apielinkių lietuvių, ir jomis gali nauejolies jcikalut esant visi lie
tuviai be skirtumo likėjimi.šku ar kokiij kitų pažvalgu norėdami 
laidoti savo įnirusius artimus ar pažįstanuis; palarnavjinas yra su 
teikiamas visie-’-is lygiai.

Lotai par< aoela veptės $50 ir augsčiau. Jos randasi prie Kcen 
avė., vien- blokas j pietus nuo Archer avė.

Beika'ui esant galima kreipties i užveizi!;) kapinėse ypališkai ar
ba telefonu: Willow Springs 20 B.

....................  ' " ---- - ------------------—-------------------------,.7

I’agal Instatymus.
» ' * ’ v

Indomi ir pamokinanti knyga vyrama ir mote
rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted Street, Chieago, 111.



NAUJIENOS, Chicago, BĮ.

Pas Klein Bros. Didele Pianu Sankrova
Jus galite nupirkti Amerikos pagarsėjusį Playerį 

600 KERZEIM $485 
žema renda reiškia žema kainą.

Būdami nuošaliai nuo augštos romios apielinkės mes galime pa
siūlyti Kerzheim Player Pianą už $485, (’hicagos žemiausia kaina 

už šį pagarsėjusį instrumen
tą — prie to duodama, pui
ki 6 pėdų elektros arba ge
so ant grindų statoma lem
pa, suoliukas, uždanga ir 

5 XSrJ0,iŲ. $485 
Lengvi ^mokėjimai.
Be nuošimčio

The KERZHEIM 
yra idealis instrumentas dėl 
jukų mimo—dėl to kad juo 
viską galima grajiti. Eikite 
kur norite ir jus nerasite 

po $185, Paremia tvirčiausiašio $600 Player—Piano parduodant 
Player—Piano garantija Amerikoje.

Ponas J. Shemiot, musų gerai žinomas lietuvis pardavėjas aug
liai rekomenduoja pagarsėjusi Kerzheim Player Pianą ir jam bus 
malonu parodyti jums. Klauskite lietuvio pardavėjo No. 14.

Mažai vartoti Player ir Pianai.
Hampton Playeriai floor sam 

plės, nudirbti ąžuolu arba jua^ 
hogany, sutaupo 

$100 po .....................
Steger Playeriai, vartoti ne

paprastas pasiūlymas $155

Kimba! arba Hallet irDavis, 
pianai, vartoti, paran- QQ

Kerzheim, Schmidt, arba Stu- 
debaker pianai, nežynnai 
loti, retas pasiūly

mas no..................

COCE kųs pradiniams po 
. MrWVw Kerzheim, Schmi

$125
Extra lengvos sąlygos ir be nuo.š

Apmainyki
te savo kal
bamąją mani 
ną ant Pla- 
yerio. Gali
ma lengvai 
susitaikyti..

Subatos va
kare atdara 
iki 9:15. Ki

tais vaka
rais atdara 
pagal sutar
tį. Tel. Ca- 
nal 2824. ..

Prieš musų departamentinę krautuvę.
NEPADARYKITE KLAIDOS Ateidami i musų 

minkite tikra va 
>■—    —■■■■ , Namas (’able Nelson Players ir Pianų.

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.)

siekti be entuziazmo.
9 A

“Draugiškumas — viena sie
la dviejuose kūnuose.’’

* *
Muzika nuplauna nuo sielos 

kasdieninio gyvenimo dulkes.
* A

“Mokinimas! be mintijimo 
yra tuščias; mintijimas be ino- 
kinimosi yra pavojingas.“

* *
Knygos didžiai prigelbsti 

mitins apsišviesti. Bet mes 
lankiai randame jose atspau- 

dinlas savo pačių neišreikštas 
mintis. 

* *
Vyras ir pati, gyvendami 

meilėje kompanuoja muziką, 
kurios akordai džiugina dan
gaus gyventojus. 

* *
Žmogau! lu nori būti turtin

gas!? Taigi, protauk. Protavi
mas parodys tau kelią.

* t

— Omnia Vincit Amor.
r ———————

MOKINIMAS AR KURSTYMAS

riosios.
Verta oia paminėti vieną ytin 

charakteringą pavyzdį. ‘“Kur 
nors” tapo įsteigta lavinimosi 
mokykla. Išpradžios visa ėjo 
kuogeriausia. Mokytojas pil
nai nusimanąs žmogus, moki
nių skaičius didelis ir dalis jų 
ytin rimtai seka mokytojo nu
rodymus. Bet šitaip buvo neil
gai. Badosi skymininkų, kurie 
pasirūpino sugriauti tą gražų 
darbą. Ačiū jų “pasidarbavi
mui” mokytojas turėjo rezig
nuoti. Skymininkai, kurie nie
kada rimtai nesimokino, ir 
veikiausia nebesiinokins, pasi
kvietė tūlą savo f rimtą ir pasi
garsino, jogui mokykla ir vėl at
sidaro. Nuėjau pasiklausyti. 
Nitgi - mokytojas aiškina 

“žmonijos vystymosi istorijų” ar 
panašiai. Barbarizmas, feoda
lizmas, civilizacija, kapitaliz
mas, mokslas — visa lai tapo’ 
“ išaiškinta” j kelias dešimts 
minučių. Galyi-gale šaunusis 
mokytojas teikėsi tai “pasūdy
ti...” bolševizmu! Žmonės, atė
jusieji pasiklausytų tos neva 
lekcijos, pasistaipė, pasidairė ir 
išėjo.

\ Subata, Vasario 15, 191 R. " *
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| Nauda Iš Priedinių Prod= I 
| ūktų Ant Maisto ir Gyvolių

lEIGU tūkstančio svarų jautis negal etų būti suvartotas kam kitam kaip tik- 
3 tai jo maisto dalys, jo mėsa, parduo dama už reguliares kainas, ne atneštų 
S to, ką pats jautis kainuoja. Jeigu jo tr įs šimtai ir penkiasdešimts svarų neval- 
K gomos dalies butų išmesta laukan, arba pagamintojas turėtų imti žemesnes 

kainas už gyvulius, arba vartotojas tu retu mokėti daugiau už maistą.

....... į sankrovą at- 
a vardą ir vielą

psauga Padėtiems Pinigams.

security Bank
mraascEsssEan of chicago raanansnosE^

NARIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM

3% PELNO ANT PADĖTŲ PI NIGŲ 
Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak. 
— -. j__________________ _—-----------------------------------------

f Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

Vienintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo laupomuosius pinigus į šių Tvirtą Lietuviškų Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

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

VYRIAUSYBE:
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas JULIUS C RPFNZA Kasiorins 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm S. A. SZYMKėWICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS RRH^IS 
ANT. FNZRIGIEL 
ST. SZYMKTFWICZ 
M. S. BRENZA

JONAS B.

fON\s KRC^KAS 
Z1GM. BALCZIKONIS 
JUSTIN MACKEVVICH 
JULIUS C. BRENZA.

BRENZA,

The Wiersema State Bank
11106-08 Michigan Avenue

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

TURTAS ATSAKOMYBftS
Capital stock sumokėta $200,000.00 
Perviršis ........................ $10,000.00
Nepadalintas pelnas .. 11,388.50 
Depozitai.................... -1,740,709.56
Neišmokėti dividendai ..$5,000.00 
Rezervuoti taksomis .. $5.000.00

Visi atsakomybės .. $1,972,098,06
Depozitų .. $1,112,666.48 
Depozitų .. $1,710,709.56

Gruodžio 31, 1918 Gryno ‘pelno $628,043.08
Oficieriai

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

Direktoriai ir patarėjai
Cbas. H. Brandt, Theophilius Schmidt, Asą VViersema, Nicholas W. 
VViersema, Hcrman L. Barnes, George Dalenberg, Catrines DeHaan, 

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

Paskolos ir diskauntai $917,923.77 
S.V. Bondsai ir Ccrtif. $344,293,75 
Munic. ir Korp. Bonds $348.037.72 
Overdraftai .........................$361.82
Fikčieriai .........................$3,374.27
Karės taupymo irRev.

stampos .................. $221.30
Cash ir iš kitų bankų 

priklausiančiai ... .$357,882.43

Visas turtas $1,972,098.06 
io 2

Patarlė sako, kad nežinojimas 
esąs didžiau.'V’as žmonių prie
šas. Ačiū tam nežinojimui 
žmonija pergyveno didelių ne
laimių. Nežinojimas yra veik 
visų musų nepasisekimų prie
žastis. Nežinojimas padaro tai, 
kad geriausi draugai nebeišsi
tenka vienas kitu ir pasirengę 
s tveri irs už koserių...

Su nežinojimu reikia kovoti, 
šitoj kovoj iki šiol mums vado
vaudavo socialistai. Jie per ei
les metų vedė atkaklią kovą su 
visokia neteisybe bei nežinoji
mu. Ir nemažai buvo atsiekę.

Ką tik užsibaigęs visapasau- 
linis gaisras tečiaus padare tai, 
kad socialistų organizaciją už
plūdo elementai, nespėjilsieji ar 
stačiai nenorėjusieji pasiliuo- 
suoti nuo., nežiurs. Apie du tre
čdaliai tų naujų pribuišių yra 
dar jauni žalus vyrukai—sveiki 
kimu, bet sergantis dvasia-pro- 
tu. Tūli jų yra visiškai nepatai
somi; iš jų niekuomet nebus ge 
ri nusimanantįs socialistai. Už 
dienos-kitos jie nueis “pavė
jui...” Ir niekins socialistus ne
blogiau negu tai gelėtų padaryti 
patentuotieji lietuvių darbinin
kų neprieteliai-klerikalai. Pa
gyvensime ir pamatysime.

Vis dėlto, daugeliui tų jaunų
jų vyrukų lemta kada nors su- 

I rimtėti. Visapasaulinė velnia
va juk itlurės pasiliauti. Ilgai ji 
nebetvers. Gyvenimui sugrį
žus j normales vėžes šiek-tiek 
prablaivės ir žmonių protai, 
šiandieniniai smarkuoliai tuo
met rasi sarmatysis prisimini i 
apie savo triukšmingąją praei
tį... Sarmatysis, žinoma tie, 
kur apart proto turės dar ir 
šiek-tiek sveiko jausmo. “Atbu- 
kėliai,” lietuviškai sakant, “at- 
bukėliais ir liks”.

Tatai verta pagalvoti, kad tie, 
kuriems dar lemia surimtėti, 
nepataptų tų “atbukėlių” auko
mis. šiltino privalo pasirūpinti 
musų organizacijos, ypačiai 
jaunuomenės organizacijos. 
Tuo labiau, kad tūli nepašaukti 
mokytojai pastaruoju laiku 
pradėjo varyti savotišką kursty
mų misiją. Šilą jie daro neva 
po priedanga mokslo-apšvietos, 
ir ne by kokios, bet ekstra kai- 

[ūr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madisou st.
Saite 600—612

Phone Haymarket 2569 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Phone (Tanai 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas I

VVest 6126.

Sekamą karią mokytojas ai
škino” socialistinio judėjimo 
istoriją. Tas pats. Prisiminęs 
“gerbiamiems draugams ir 
draugėms,” kad pasaulyje ka
daise gyveno ()we.n’as, Saint Si- 
mone’as, Furiere^as, Prudho- 
nas, Monro ir kiti, mokytojas 
ėmėsi gint bolševizmą ‘nuo ne
teisingų užpuldinėjimų per bur 
žuaziją ir socialpatrioillis men
ševikus”. Ir lyg tyčia — kiek
vieną rankos mostelėjimą sekė 
negražus prasimanymas, nevei
zint to, kad jis-pats atkartoti- 
nai sakė: “mes aiškinsime rim
tai, be jokių užsipudinėjimų...” j 
Pagalios “riiųtasai” mokytojas 
nuvažiavo į Bėrimą ir pradėjo 
tarkuot “tą socialšovinislą Iš
bertą”, kurį paskyręs pats Vi
lius. Pasisakė, kad “tūlas gud
ruolis” norėjęs sukritikuoti jį. 
Girdi, jis nenorėjęs tikėti, kad 
tą socialšovinislą paskyręs pats 
Vilius. Bet turėjęs nutilti, kuo
met paragavęs jo argumentų. 
“Po visam” vienas atsistojo ir 
paklausė: o kokie tie argumen
tai? Kuo tamsta pamatuoji, kad 
tą socialšovinislą paskyrė pats 
Vilius? Mokytojas, violoj atsa
kyti, pats pastatė klausimą: “o 
kas buvo prieš Ebertą?” Klau-' 
sėjas atsakė. — Na matai! — su
šuko “rimtasis” mokytojas —! 
na matai, kaip ten buvo! Klau- Į 
sėjas tečiaus nepasitenkino ir 
dar klausė iš kur jis žinąs, kad 
“taip buvo?” Tada atsakyta, 
kad iš pranešimų!

Išmintingi žmonės tečiaus ži
no, kokių pranešimų ateidavo 
iš užjūrio. Bet tai ne tiek svar
bu. Svarbu yra tai: prie kokių 
aplinkybių tas filocialšlovinistas 
užėmė savo vietą. O tos aplin
kybės buvo tokios: kada mine- 
tasai sodialšovlinistas „“užėmė 
vietą”, tai pons Vilius jau buvo 
užreiškęs “sutikimą” pasitrauk
it iš “savo vietos.” Jokių oficia
lių pranešimų apie tariamąjį 
“paskyrimą” man neteko maty 
t i. “Rimtasis” mokytojas visa 
to tečiaus nepaisė. Jam reikėjo 
surasti “diddžiausias socialpa-- 
triotų nuodėmes,” ir jis surado.

Aš visiškai nemanau ginti li
ną “socialšovinislą”. Visa, ko aš 
reikalauju, tai kad asmuo, kuris 
pasilipa, ant pagrindų ir nori 
mokinti žmones — kad jisai 
juos mokintų, o ne klaidintų,. 
Tuo labiau šito turėtų reikalau
ti draugijos, kurių pastangoms 
rengiama tokie lavinimos susi
rinkimai ir net mokyklos stei
giama. Jos privalo pasistaty
ti klausimą aiškiai: mokinti ar 
tik kurstyti-klaidinti? Tuomet 
bent matytume su.kuo turį rei
kalo.

Todėl, Arinour and Company turi sura
sti būdą sunaudoti ir parduoti kiekvieną 
gyvulio unciją.

Viena pamatinė nauda didelės verlelgy- 
stės yra, kad ji turi šaltinius padaryti mo
ksliškus tyrinėjimus išvystyme naujų pro
duktų ir organizavime juos parduoti, kuo
met jir yi’ii išvystyti.

Tame dalyke yra ant mus daugiau už
krauta, negu vienok mėsos pardavimas. 
Galvijas nurodytas į viršminėtą gamini
mą pavyzdžiui —35% musų pastangos iš
dirbinio ir pardavimo turi reikalą su to
mis dalimis, kurios nėra visai maistas. 
Padauginkite tą vieną jautį ant milijonų. 
Mąstykite apie užduotė suradimui preky- 

■ vidlės dėl klijų, garbiniuotų plaukų, kai
lių ir odų; vilnos, tepamo aliejaus, muilo, 
stygų, aptiekorišky sutaisymų, smiltinės- 
popieros ir daug kilų pridėtinių produktų 
veik nepabaigiamos kiekybės. Tas butų 
sunku rūpintis su mažesniu palengvinimu 
dargi nė didelė organizacija negalėtų at
likti užduoties be daug meilų pasirūpini
mo, siibudavojimui daugelio rųšies prio 
kyviečiu.

Del pagaminimo ekonomiškai maistą, mes 
ne tiktai buvome daug metą daugelio rą- 
šies vertelgystėje, bet mes teipgi turime 
būti dideli tvėrėjai kiekvienoje ją iš dau- 
gelio rąšies. Todėl, anll musų gabumo dėl g 
aprūpinimo prekyvietės pridėtinių produ
ktu priklauso nuo musų gabumo nupirkti 
ir parduoti maistą už musų dabartinį ma
žą pelną.

Bet pakųotojai pridėtinių — produktų 
turi reikalą su daugiau kuo negu su mais
tu. Jie lytisi kasdieniniu visų gyvenimu. 
Jie suteikia darbą ir algas dėl daugelio pri- g 
(lėtinių tūkstančių darbininkų ir jie nau
dojasi kiekviename reikale ir amate, ir tu
ri sąryšį kiekvienoje pasaulio industrijoje.

Tokiu bildu kuomet jus perkate Annou- E 
ro produktus jus atliekate du svarbiu da
lyku:

Jus gelbstale užlikriirti pagamintojams 
geras kainas kas padrąsina juos padidinti 
maisto išteklių ateityje.

Ir jus galutinai užtikrinate save pačia 
geriausia maisto verte, kurią jus valgote.

ARMOURįjCOMPANY |
H CHICAGO |

liiiiiiiiiiiiiiiiiimm

AŠ, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Al labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjes pilvelis buvo. Dispep

sija, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas. Kraujo, inkstų, Nervu h 
abeinas spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad 
bėgy veusių. .Visur. jiaškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame« 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pageibos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, perai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadf po krutinę. Vidurių rėžinuur 
išny ko po užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria. ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar Jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylistą ge- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem sv tokiais 
'iUHimmais patariu uuoširdiai kreipties pre Salutaras:

SALUTARAS
CHEMICAL (NSTITUTION J Baltrenas, Prof.

1707 So. Halsted SU Telephone Canal 6417 Chicago, fll

AOKIV MOKYKLA 
Phone Canal 

Geo. M. Chernaueko 
8 v et m 1900 8. Unioa

i

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

AŠ atitaisau kreiva* akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas

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

VYRAMS IR

R. M. MESIROFF,

VIENATINIS RKGISTRUOTA8 RUSAS APTlEKORIUS ANT HRIDGKPORTO
SUAUGIEMS

Akiniai aukeo rėmuoae nuo 18.00 Ir eu 
eičiau. Sidabro rėmuoee nuo $1.00 tr 
auglčiau. Pritaikome akinius utdykų 
Atminkit: Galvoa Bopėjnuaa. nervilku- 
mas, akių akaudAjimaa, užvilkima* ir 
tt. yra vaisiais (vairių ligų, kurioe ga
li būti praftalintoa gerų akinių pritaky- 
mu. ištyrimas uidykų, jei perftti ar 
skauda akis Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|» silp
sta, netęsk ilgiau, o jieikok pageli»oe 
aptiekoj, kur kiekv’enam pritaikoma a- 
kiniai uldykų. Atmink, kad mes koi- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

__ _________ _ Ekspertas Optikas
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Al buvau ap-

I
Jel jų» sergate ir reiKaiaujaie pmurnuu an.n
tiekorlua Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Al duodu patąriinua PYKAI Galiu 
padaryti hile kokiu* rusilkua vahtua. Al rekomenduoju tik GERUS daktarui, Ai esu 
drauaaa įmonių. į

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Chicago, III. |

■ I I ■■ 111^.1. ■ nu iii i, imįi X ■■ J ""R" m- Lygietis.

Prisiųskit krasos ženkle
lį, o gausit Amerikos Ūki
ninką laikraštį ir gražią far 
mų listą (kataliogą), taip
gi turim 460 viedrukų tikro 
medaus dik-ką išleisto iš 

korių, šviežio. 5 sv- $1.85 
norim iki Velykų išparduo 

Ii. Cbicagiečiai gali gaut 
pas M. Jakubką, 1331 So. 
49th Avė., Cicero, III. o su 
kitais reikalais kreipkitės 
tiesiog į lietuvišką kaimą:
Amerikos Ūkininkas,

Box 96 Hart Michigan.

tos gatv. Chleagoj.
Ateik | vienintelę 

šokią Mokyklų. Vi
si šokiai mokinama 
sulig (naujausia ma
da;—angliški Ir lie
tuviški. Aš užtik
rino, kad išmokin- 

- siu | trumpą laiką, 
mokiai atstbuna kas panedėlį ir ket- 
■erua; nradžin 7:45 vai. vakare.

Mokytojai JOS. URBANAVIČIUS ir 
M. GARLO.
1900 S. Union avė.. Chicago.

Reumatizmas Sausgele
Nesikunkykite aaves skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulu Gėlimu, arba MHlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPS1CO COMPOUND me
stis lengvai prašalina viržmi- 
nėtas ligas: mums šiandie dat» 
gvbė žmonių siunčia nadėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.0o.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St„ Chlcage, III. 

Knv«a:“4ALTlNI8 8VK1KA- 
TOS", augalais gydytie*. kai
na 50e.

Vyrišky Drapanų Bargenai
NHtiji, neatimti, daryti ant ulsa- 

kvtno siutai ir nverkntai, vertės nuo 
$30 iki $50t dabar parsiduoda po 115 
ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo 1710 iki 
18 dolerių.

Pilnus pudHnkimas kailiu pamuš
tu overkotu

Visai mažai vartoti siutai Ir over- 
kotni, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augščiau Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. vaikinams siutai nuo *>.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedėtomis tr va
karais.

. S. G O R D O N
11415 8. Halsted Sta. Chlcagg, lll«
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Chicago ir Apielinke
SUMUŠĖ IR APIPLĖŠĖ.

“Pigus” ploščius Frankui Bla 
kemanui, nuo 4120 Emerald 
Avė. lėšiivo $12 ir laikrodėlis, 
kuomet jis leido save nuvilio
ti į ponamį pn. 2301 Cottagc

plėšė du vyrai, kuriuos jis 
tiko So. State gt. Vagiliai, 
matę jį einant be ploščiaus, 
siūlė jam parduoti pigiai,
patikėjo jais, nuėjo su jais į 
ponamį, kur vienas jų smogė

sa

pa

NUS1ŽUDĖ GAZU.
Užvakar seni žmonės atrasta 

negyvi namuose pn. 5002 So. 
Morgan gt- Gazas buvo atsuk
tas. P-ni Milds sėdėjo klasė
je Šate lovos savo vyro, kuris 
buvo sergantis. Pas abudu bu 
vo nusišypsojimas veiduose. Gy 
dytojas buvo pasakęs, kad ser
gantis vyras hepasveiks. Jo 
žmona; išgirdusi tai, pasakė są

siunti be savo vyro. Taigi ji 
dalaikė savo žodį. Abu numi
rė drauge.

na nupultų iki 6 ar 7 centy — 
patėmijo aldermanas K u v a- 
nagh.

Aklermanai yra los nuomo
nės, kad miesto taryba išleistų 
patvarkymą, jei tas butų teisė
ta ir sulig konstitucijos, kuriuo 
butų aprubežiuota laikas laiky
mui mėsos šaldyklose. Jų nuo
mone, trįs mėnesiai lai ilgiau
sia ką galima leisti laikyti mė
są šaldyklose.

Vakar aplankytoji šaldykla 
tmji 09 didelius šaldodiiuosius 
kambarius, y Juose buvo su
krauta 26,(XMUM)0 svarų mėsos. 
Viso galima sudėti į juos nuo 
28 iki 30 milionų svarų.

Šilas komitetas žada apžiūrė
ti visas kitas šaldyklas.

skaitliuės parodą., jog jos turį • 
nuostolių $ 1,000,000 į melus. 
Bet jos prašo pakėlimo $14,000 
000, taagi $10,000,000 viršaus 
negu joms trūksta.

BATVALIAI SUSIPJAUSTĖ 
DEJj KOSTUMERĖS.

J batų valyklą pu. 102 Mon- 
roe gt. įėjo mergina, atsisėdo 
krasėn ir pa reikalavo, kad jai 
batelius nuvalytų-

Tuojaus [alsijlii’pė du patar
nautojai, 19 melų negras Bos- 
ker Wyall ir Stove Gaslanaki, 
graikas. Priėję vienas valė vie
ną batelį, kitas kitą. Abudu 
žvairavo j vienas kitą ir pyko.

TEISĖJAS STELK ŽADA 
REZIGNUOTI.

NESUTIKIMAI DEL MIESTO 
BIUDŽETO.

CONGRESS VIEŠBUČIO 
GRAŽNŲ SANKROVĄ 

IŠVOGĖ.

l'cisėjas John Steik, kuris y- 
ra išvažiavęs į Foley, Ala., pa-

sias nuo miesto teismo teisėjo 
vietos, bet nuspręsiąs tą vėliau. 
Jis nuvažiavo į Foley su reika
lais žemės kompanijos, kurios 
jis yra pirmininku. Gandai a- 
pie pastiraukimą pasigirdo po 
jo ginčų bylose Raudonojo Kry
žiaus vežei k i ų, p-lės E. Chan- 
non ir (>-nios Springer už per- 
gri;Ją valiavimą. JLs atidėjo 
bylą ir pasiėmė iš vyriausio tei
sėjo Olsono leidimą išvažiuoti.

iki

Ar Jūsų Kraujas Badauja 
Norėdamas Geležies?

Geležis yra raudonas kraujas mai
stas. Nuxated Iron gelbsti pri ■ 

duoti skaistumą veidui mo
tery ir stiprumą ir ene

rgiją j gjslas vyry.

Jeigu jus vaikščiojato ne valgę
jys nusilpnėjote, sublogote ir nete
kote jiegos, jus negalite pasidaryti 
satii didesnės blėdies, kaip kuomet 
jy$ leldžĮfttc jysų kraujui visiškai 

’ badauti rirrrfnl geležies—geležis ku
ri priduoda stiprumą ir spėką per
mainyti maistą į gyvus audinius, 
muskulus ir smegenis. Neužtenkant 
geležies kraujuje, nežiūrint kiek ir 
ką jus valgysite, jysy maistas tiktai 
pereis per jus nepadaręs nieko gero 
jys nuo to negausite stiprumo iš to, 
ir vietoje kad būtumėte pripildytas 
jaunystės stiprumu ir energija, jus 
esate silpnas, nervuotas ir visas su
iręs. Jeigu jus nesijaučite stipriu 
ir sveiku, jus esate skolingi sekan
čiam išegzaminavimui. Patėmykite 
tą,kiek ilgai jus galite dirbti bei kiek 
toli jys galite be nuovargio nueiti. 
Po to priimkite dvi penkiagranes 
plotkeles paprasto Nuxated Iron’o 
tris kartus j dieną |>o valgiui bėgyje 
dviejų savaičių. Tuomet vėl išmė
ginkite savo sveikatą ir patįs patė
mykite, kiek pasitaisėte. Daug ner- 
vuotų, suirusių žmonių, kūne visa 
laiką galėjo stebėtinai padidinti 
savo spėką ir pakantrumą tiktai im
dami geležį tikroje formoje. Bet 
neimkite senos rųšies geležies, vien 
tik sutaupymui keleto centų. Jus 
turite imti geleži formoje kuri grei
tai susigertų ir asimuliuotų 
Nuxaled Iron, jei jus norite 
kitokiu budu gali pasidaryti 
giaii negu geriau. Jus galite
Nuxated Iron nuo savo aptiekoriaus, 

'visai užtikrinant užganėdinimą, arba 
jums bus sugrąžinti pinigai.

Tarybos finansų komitetas ir 
įvairios piliečių organizacijos 
negali susitaikyti miesto finan
sų klausime. Aklermanai rei
kalauja, kad darbininkams bu
tų mokama daugiaus algos, o 
Chicagos viešosios įstangos biu 
ras, kalbantis už Chicagos vaiz
bos draugiją, Chicagos nekru
tamų turtų pirklių tarybą ir pa 
našiis kitas organizacijas, ma
no, kad biudžetas reikia suma
žinti!, atmetant pakerimą algų 
sumoje, $2,7 16,362.

Dėlei šito ir kitų nesusitaiky
mų. du atskiri įstatymo proje
ktai, pakėlimui mokesnių kai
nų, turės būti paduota įstaty
mų leidėjams, jei susitaikymo 
nebus ateinančiame bendrame 
susirinkime.

Tarybos komi tetas taipgi rei
kalauja, o įstangos biuras prie
šinasi, kad butų pridėta dar 
l()(K) policistų prie dabartinės 
(Milicijos pajiegoę ir kad butų 
paskirta $50,000 arkliams poli
cijai įsigyti ir naudotis.

Pagal įstangos biuru progra- 
•imj ..bindžutas^ .išnošl4yL.«$28s579,-. 
579, o pagal tarybos komiteto 
apskaitymą, $35,890,661. Biu
džetas 1918 melais išnešė $25,- 
619,130.

Per dešimtį metų dvylikiu 
k< rlu išvogė Elmero A. Bich’o 
gr.:žnų sankrovą Congress vie
ši: :lyj vakar anksti rytmelyj. 
Iš: inšta langas ir paimta gra
ži; i už $500. Pinkcrtonas sar
gą ; M. Bartz mano, kad tai pa
ti; ę du vyrai kareivių drabu
ži; ose, kuriuos jis matęs besi* 
ši i Ii nėjau t apie langą vėlai va

kalbėdami, išsitraukė peilius ir 
šoko \įiI vienas kilo. Mergina 
išsigandusi išbėgo ir jos riks
mai! atbėgo policija. Gastana- 
ki gulėjo žemėje su 8 žaizdomis 
nugaroje. Jį nugabeno į ligo
ninę, d jo priešą centru Lincu slo 
Jin už užpuolimų su pasikėsini
mu užmušti.

True Irnnslntion filrd wi|h lite posl- 
masler at Chicago, III., Feb. 15, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917
CHINAI PLATINĄ AIDOBLIZ- 

MĄ TARPE CHINŲ.
Vietinio tyrinėjimo skyriaus 

biuro perdėtinis Philip J. Bar-

lu

kariu pusiau penktą valan
ti už penkiolikos minučių 

o langas išmuštas.

P MOKSLAS POLICISTAMS.

Vakar policijos viršininkas, 
rily susišaukė pas save į ra- 
ę visus Chicagos policijos 
itonus ir jiems davė miro
ms kas dėl lošimų ir nežiu-Ty

rė; imi) smuklių uždarymo įsta
tymo si plintadieniais. Jis jiems 
aiškino, kad jie turį suprasti, 
jo;* lošimas nėra leidžiamas ir 
kr I kiekvienas kapitonas turi 
ži >li, jog jis pats atsakys už 
vi i tai, kas dėsis jo kvartale-

padėjėjas Francis Borelli, sako, 
susekę, kad senos chinų krimi-

tong likučiai esą perorganizuoti 
j darbininkų organizaciją, ku
ri esanti priimta prie Pas. Pr. 
Darb. unijos.

Po šilų Chicagos policijos su
sekimų padaryta užpolimas

buklūs ir suareštuota 1 1 vadų 
Hjp J'jing-tong orgarjzauijos, 
kuri esanti perorganizuota į 
pramoniečius.

Visi arešiluolh'jv’ esą nariais
šventadienės mokyklos pn. 37

kaip 
gerą, 
blo- 

gauti

200,000,000, SVARŲ MĖSOS 
ŠALDYKLOSE.

Chicagos dvidešimts ?l\Mejo- 
se šaldvklose n*a laikoma-šal- 

v *

domuose kambariuose, o ne tur 
gujo daugiau kaip 200 milio
nų svarų mėsos.

('hieagos tarybos sveikatos 
antrinio komiteto nariai vakar 
apskaitė, apžiūrėję kalnus avie
nos, krūvas kumpių, širdžių, pi 
ramidaš paukštienos ir eilių ei
les veršienos keturiosdešimts 
devy’hiuose šaldomuose kam
bariuose Hlinojaus šaldyktoje, 
kuri, sako priklauso Ssviflui ir 
kompanijai.

Viename |<ambaryj buvo de
šimts tūkstančių skrylių jau
čių kepenų- Dabar kepenis 
pardavinėja po 30c svarą. Jei 
visos tos sukrautosios kepenįs 
butų išdėtos turguje, tai jų kai-

M ESTAS KAITINA VIRŠUTI- 
?TŲ KELIŲ KOMPANIJŲ 

AKIS.
“Gatvekarių kompanijos pri- 

1 n ninkas Ihisby gauna algos 
’$L0,0()O į metus, o advokatas 
(T.rley $30,000 į metus. Ret, 
j i jie gautų tą, ką jie nori gau-

d igubmlų ir pasitriguDintų, 
k. Ibėjo vakar specialia kelių ad

Yorko Aitas naujas judėjimas 
tarpe chinų darb'ininkų perneš
ta CJiicagon.

Prie susekimo šitos organiza
cijos nuvedęs pasiskundimas 
King Joy Lo valgyklos savinin
ko, buk nikurie patarnautojų 
jo valgykloje, nariai chinų or
ganizacijos, s u si dlė j' u s i o s 
\V. W., grūmoję išnešti 
dangės jo vielą, ji 
kelsiąs jiems algų..

nepa-

I Ar kosi?
I

Nc užtruk gydyti kosulį gydyk 
tuojaus Kosulys yra apsireiškimu 

reikalaujamai greito prižiūrėjimo. I Reikia vaistų, kurie yra geri ir pa
sekmingi, tokių kuriems galima 
užsilikėti. Paklausykite musų pa
tarimo. Imkite

I Severa’s • 
Į Balsam 
f or Lungs

Tai yra priimnus vaistas vaikams 
ir užaugusiems. Gydo suerzinimų 
ir paliuosuoja flegmą, ir šulei 
kja gydantį ir suraminantį veiki- 

Imą ant paliestų dalių. Perskaity
kite ką p. Jozcf Shramek Rfd. No. 
3, Troy, Mo., mums rašė Gruo- 3 džio 29 d. 1917.

“Atsigėriau šalto vandens, o tas 
krito ant mano plaučių ir atsi
rado sunkus kosulys, kuris, kuo
met mane užpuolė, maniau kad 
mane užtroškys. Suvartojau pu
santros bonkos Severos Baisa- 
mo Plaučiams ir kosulys visai 
išnyko. Tai yra geriausias vais
tas nuo kosulio kokį galima gau
ti. Negaliu be jojo apsieiti ir 
visuomet turiu namuose.”

Pamėginkite jį patįs. Persitikrin
kite greitai, kad musu patarimas 
buvo genis. Severos Balsainas 
plaučiams turi būt imamas gy
dant kosulį, nusišaldymą, dusulio, 
užsisenėjusio kosulio, spazniatiško 
krupo ir influenzos kosulio. Kai
na 35 ir 50 centų.

Severa’s Cold and 
Grip Tablete

(Severos plotkelės nuo 
Peršalimo) skirtos gy
dymui nušalimo, gri_ 
po, *alČio, drugio ir 
influenzos. Kaina 30 
centų.

Severa’s 
Gothard Oil
(Severos Golbardiškas 
Aliejus yra įžymiu 
tepalu vartojimui nuo 
sustyrimo muskulų ir 
sąnarių ir skausmo 
kratinėje, paeinančių 
nuo nušalimo arba 
reumatizmo. Kaina 30 
ir 60 centų.

Severa’s 
Antisepsol
(Severos Antisepso- 
lius) yra puikus plo
vimui skaudančios ge
rklės ir nustojimo bal
so iš nušalimo Nuo 
kątaro nosies turi būt 
vartojama ploviniui. 
Kaina 35 centų.

Severos’s
Stomach Bitters
(Severos skilvinis bi- 
teris) skirtas yra kai
po vaistas sustiprini
mui vidurių, ypač nu- 
silpnėjusioms ypato- 
ms ir seniems. Gera 
pridavimui apetito, 
75c $1.50.

Severa’s Kidncy and 
Liver Remedy
(Severos gyduolės 
nuo inkstų ir kepenų) 
suteikia geras pasek
mes gydant inkštus ir 
pūslę. Imkite nuo 
prašalinimo skausmo 
kryžmoje. Kaina 75c 
ir $1.25.

Severa’s
Blood Purifier

(Severos Kraujo va
lytojas) kiekvienas tū
li imti anksti pavasa
ryje išvalymui ir su
si i pr i n i hm i kraujo. 
Geras nuo išbėrimų ir 
spuogų Kaina $1.25.

Klauskite tų kaip ir kilų Severos vaistų savo vielinėje aptiekoje 
Kiekvienas aptiekorių noriai pristatys arba pergabens dėl jūsų vais
tus. Jeigu negalėtumėte gauti Severos Vaisių savo apielinkčje. At
siųskite užsakymą mums su reikalaujama piningų suma.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapida, Iowa.

lia sužiniai prisideda prie klai
dinimo musų pramogų lanky
tojų, kuriuos ir taipjau per
daug dainai ištnaudoja visolki 
žongliriaf, prisidengusieji sce
nos mylėtojų maska.

—Buvęs Vytis.

MUSŲ DIDŽIAUSIA 
LINKSMYBĖ.

savo skis |

NeųŽsit ikčk i t savo regėjimo pir
majam by Kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks Jus akims tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 mėty patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chicago,
Kampas 18-tos gatvės

S-čios lubos, virš Platt’o aptiekei 
Tėmykite i mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo U 
vai. ryto iki 12 valandai diena.

| Dr. A. R. Blmtlial į 
QnO 

Akis Egraminuoj* Dykai
Gyvenimas yra '• 

fuščias, kada pra '* 
nyksta regėjime. j 

Mes vartojam ' 
pagerini^ Oph- ? 
thalmometer. Y- 
patinga doma at- ? 
kreipiama į vai- g

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
ncdėlilien. nuo 10 iki tl dieną. 1 
4649 8. Ashland av. kam p. 47 *t X 

Telephonc Yards 4317 
i Boulevard 0487.

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 1C me
tų kaipo patyręs {lydytojas, chirurge? 
ir akušeris.

Gydo aštrins ir chroniškas liRas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X -Ruy ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ii Labaratori ja: 1025 W. 13tb 
St. netoii Fi.'k St.

VALANDOS: Nuo iC-
6—8 vikarais. Telephcrc
GYVENIMAS:

VALANDOS

12 riet’; /?

•... vf-d Street 
tiktai

I
(į

Tclephone . ..rds 5032

I parodydamas viešojo patar
ei vinto komisijai, kad kompa- 
d’įų prašymas leisti joms pa- 
k.lti kainą už važinėjimą ka
rtis nuo 5c ant 7 parodo jų be
galinį godumų.
...Jei kompanijos gautų viena 
centą viršaus, lai jų įplaukos 
nuo vienų šilų pridėtinių centų 
pasiektų $7,000,000, o kadangi 
jos prašo pakėlimo dviejų cen
tų, tai jie turėtų antviršinių įp
laukų $11,000,000 į metus. Da
bar kompanijų įplaukos siekia 
apie $35,000,000 į metus.

Kompanijos sako, k a d jų

Mi ldažio svet. vas. 9 d. LMP. 
S. 9 kp. vakare kažin kuri mo
terų ant greitųjų apsivilko ne 
savo kotu, palikdama M. Indi’.

riusios šilą klaidą, kad ji alsi 
šauktu i ia adr.: 1661 N. Oak

CICERO
Visuotinas Cicero Lietuviu

Liuosybės Namo B-vės
Namo šėrininkų 

susirinkimas
Visi vielos lietuviai, kur

Musų tlidžiaiisiia linksmybė, 
lai skaityti laiškus, kurie atei
na kasdien nuo jaunų ir senų 
žmonių, kurie yra vartoję Tri- 
ners American Elixir of Bil- 
ter Wine ir kaip jų šeimynos 
juomi pasinaudojo šituo vais
tu.

Or. M. Stopnfcki
3109 S. Morgan si. Chicago

VALANDOS- Nuo 8 iki 
ir nuo 5 ik: ii vak:

no-

pabudavota svetainė, parodyki
te savo užuojautą tam naudin-

Rengia CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS —

Svet. atsidaro 5:30 v. vak.

Kviečia V. CHORAS.Inžanga 50 centų

DVI PUSES GALVOS”

VAKARAS
J 

SU PERSTATYMU JUOKAŽAISLĖS

T0WN OF LAKE
Pagyrų puodai.

‘Vasario 2 ii. Lietuvos vyčių 
13 kuopa surengė pramogų va- 
karą-lealrą. Tas teatras išėjo 
prasčiau negu galima buvo li- 
kėlies. Bet neveizint lo kuni
gų organe pasirodė didelių pa-

Lošimo pradžia 7:30 vak.

kuogeriausias ir žmonės taipgi 
buvę palenginli. Tūli iš atsi
lankiusiųjų tečiaus į dalyką pa
žiūrėjo kitaip^ Ninižlilgio vie
los tautininkų laikraštyj tūlas 
Senas Artistas labai teisingai 
apraše tą vyčių pramogą. Ir 
kad žinotumėte, vyčių sekėjai 
sukėlė stiprią batai,iją: ir ku
nigų ir tautininkų organuose 
jie užsipuolė ant Seno Artisto

Ryloj, vasario 16 d., 10 va
landą ryto, J. Neffo svetainėje, 
1500 So. 49lh Avė., įvyks visuo
tinas Cicerus Lietuvių Liuosy- 
bės Namo Bendroves šėrininkų 
susirinkimas.

Nemanau varyti agitaciją, 
nes žinau, kad kiekyieinas sa
vaip suprantame reikalingumą 
ir naudingumą tinkamos ir pa
rankios lietuvių svetaines Cice
ro}. Tik skaitau savo pareiga 
priminti visiems, tiems, kurie 
jau prisirašėte, kad neužsimir- 
šlumėtc atsilankyti į viršminė- 
lą susirinkimą. O kurie dar 
neprisi rašėte prie Bendroves, 
nealidėliokile. Ateikite prisi
rašyti ir veikime kartu dėl grei
tesnio įvykdinimo jau pradėto

šimtai laiškų kurie ateina 
kasdiena bus užtikrinimu, kad 
mes sakome teisingai išsitarda
mi “Trincrs niekados jūsų heap 
vils,”

Paskaitykite liktai šituos du 
laiškus, vienas rašytas sausio 
10, antras 20, 1919 m.

“Ramsayto\vn, Pa- — Aš ken 
tėjau nuo vidurių ligos per 6 
melus.

Triners Ameijican Elixir or 
Bitter Wine mane pagelbėjo ir 
aš jį rekomenduoju kiekvienam 
John Perapat.”

“Hamillon, Ohio.
žmona sirgo per du melus.

Ji kentėjo nuo vidurių ligos ir 
galvos skaudėjimo.

Triners American Klixir ja 
pagelbėjo ir nuo to laiko mudu 
abudu jį vartojame, Martin ir 
Julia Koscc.”

Vaislinyčiose $1.00- Del reu
matizmo, neuralgijos, lumbago 
išsisukimų ir suputimų, geriau
sia vartoti Triner’s Linimen- 
tas,-kuris nekuomet jūsų neap-

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

5149 S. Morgan St., kertė *2 *L 
e Chicago, 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. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytu.

Tclephone Yards 687

MMMMBBMiMJRitiamniifir imti mm 
Tclephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 12 
jš ryto ir nūn 7 iki 9 vai. vak 
3325 So. Ilalated St., Chicago.

Mano

Alsilankykit Ned. 16 d. Vasario, 1919 m. Į M. Meldažio svet
1 ■ M i 2244 W -23rd Place.

BUS MONOLOGŲ IR D1OLOGŲ.

pagyrų puodus, ir 
Buvau tameya 

gerą loši- 
Išlikrųjų tai Senas Ar- 

Fo-

Prisirašymas tuo tarpu kaš
tuoja tiktai 50c. 'lai yra taip 
vadinama įstojimo mokestis.

'tikiuosi, kad rytoj visi susi
eisime į Neffo svetainę, kurie 
pritariame tam darbui ir pelys 
j petį slumsime tą darbą grei
čiau pirmyn. —V. Shileika.

Vaislinyčiose 35c. ir 05c., per 
pačią 15c. ir 75c. Joseph Trincr 
Company, 1333-43 So. Ashland 
Av., Cliicago, 111. (Apg.)

Puikiausi šokiai.
Išliesų, 

nieks daugiau, 
kare ir mačiau tą 
mą.
lislas dar^ermažai pasakė 
dėl man keista, kad ir tautinin
kų organas suteikė vielos tiems 
pagyrų puodams, dargi 
korespondentą palaikė n 
pranlaučju dalyiko i:r U.
kurie giria neginamus dalykus,

savo
e s u-

Bet '

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliai!* Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c
Prie Šių kainų prlskaitoma ir 

1c ir 2c kariškoj mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir &2-ra GATVĖS

Kas Sukatos Vakarą 
MILDOS SVETAINĖJE 
3142 So. Halsted St.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kviečiame atsilankyti i puikiau
sius šokius pasilinksminti prie ge 
ri a ilsios muzikos. Geriausi muzikali 
lai grajis visokius šokius. Geriausia 
muzika Chicagoje.
A. C. Profesoriai kviečia atsilankyti.

ftuid 013 8. Ashlaad Blvd. ('kičai* 
K«7«»rMt

DR. A. A. ROTU
RUSAS GYDYTOJAS h CHIRURGAM 

gpcclaliHta* Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką ir visą chronišką Ilgą

Ofisas: S SS A S. Si-, Chlr.a<.
Tslvpks** Drsvsr HH

VALANDOS! N •

—f— ■■ II Iiwwir 11~: -w»w ouraiM

Br Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgą*. Akuieri* ų 
1920 So. Halsted St„ Chicago.
Kalba lietuviškai, latviškai ir • 

rusiškai.
Valandos: 10-13 rytą;; 6-9 va
kare. Tol. Ganai 4367. H

....... .... .................į

Tek Yards 3651. AKUŠERIAI

Mrs.A.MIchniewicz
baigus Akušerijos Ko- 
egiją; ilgai praktika- l 
’iisi Pennsylvan'i jos j 
’ospitalė** ir Phila- Į 
•clphijoj. Pasekinin- [| 
r»i patarnauja prie! 
'imdymo. Duodu rodą | 
’isokiose ligose mote- J 
Imc ir merginom*.
3113 So. Halsted Str. | 

(Ant antrų lub«)
V'4' ’i ir* 1’ Chlrago.

Nuo 6 iki 11 ryto, ir 7 iki vėlo vak. ’



8
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NAUJIENOS, Chicago, UI. /
u.......... ..  i !■■■■ b* i i ■ jį ■■ i yi.>»wųnio w.yii*nMy> i....... .

Subafn, Vasario 15, 1919.

Roseland, III. — LDLD. 79 kp. ek
stra susirinkimas įvyks, nedėlioję, 
10 <1. vasrio 10 vai. ryta Aušros mo
kykloje L'OOOO Michigan Avė. Bus 
balsuojama konstitucija ir Ims išda
lintos knygos “Istorija Socializmo S. 
V.”. Visų narių pareigu atsilankyti.

—A. (irebclis, rast.

l)e Kalb, III. t— LDLD. 46 kuopos 
metinis susirinkimas įvyks 16 vasa
rio Bendroves svetainėje, kaip 3:30 ' 
vai. |><> pietų. Nariai malonėkite ai- Į 
silankytl. J. T.

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

Telephone Drover GOGO.
DR. J. M. I.IPSON, Administratorius

Gydoma visos aštrios ir chroniškos 
ligos vyrų .moterų ir vaikų. Obstre- 
tiški, Gynecoiogiški ir operatyviški 
ligoniai priimami. Del gydymo yra 
naudojama medicina .hydrotherapi- 
ja, elektrotherapija ir chirurgija.
Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ai 
mainyti savo narnų, lotų ar farmą? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitcs prie 
A. PF.TRATIS j

CENTRAL MANUFACTURIN6 
OISTRICT BANK

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

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

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimų savo teisių 

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

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

Dr. M. T. STRIKI L
Lietuvis 

Gydytoj’as ir Chirurgas
1757 W. 47 St. Chicago, III.

Ofiso Tel. Boulevard 160

Dr. D. J. BAGOCICS 
Lietuvis Gydytoja* ir 

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

Avė., Boseland, III.
Telefonas tas pats rezidencijai 

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

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtų, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už casb 
Ėmei and Co., 740 W. Madisnn st.. 
kampas st., kampas Halsted st 
Room 232. 2ras auft&taA. vir& Famoui* 
Clothing Store, atdara vakarais ilc> 
}♦ vai, Ne<l£liomi« nuo lo iki 1

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie SL 
/Telephone Central 6390 

f Vakarais.
K 2911 W. 22nd Street 

Telephone Central 6990

EXTRA EXTBA. Pranešu vi- 
siems savo draugams ir pažįstamje- 
ms, kad aš STANISLOVAS DIJOKAS 
muzikantas, persikėliau į naujų gy
venimo vietų, po numeriu 733 West 
18<h Street. Ten turiu biznį ir pui
kių svetainę, garu apšildomų, elek
tros šviesų. Draugijoms, kuopoms 
arba klitibams turčių būti svarbu tų 
žinoti. Svetainė neparandavota 
Panedčliais, Seredomis, PėtnyČiomis 
ir Subaioinis. Tėmykile minėtų

733 \Vest 181h Street

M ŪSU SĖKLOS DYKSTA
Mes turime visokios rųšies sėklų 

vėk’<»s už nebrangia kainų. Pamė- 
del ŪKIŲ ir DAR^Ų. Pirmos klesos 
ginkite ir reikalaukite kainų sura
šo.

High Point Seed Farm
5 \Voodland Park, Rochester, N. Y.

____ -■■J 2L____ -------------^55®

Cicero. — LMPS. 43-čia kuopa ren 
gia balių subatoje, vasario 15 dienų, 
J/Grigalaičio svetainėje 4837 W. 14 
st. Pradžia 6 valandų vakare. Visi 4 
kviečiami atsilankyti,

— Komisija.

Cicero. L L. Federacijos 2 ’ po
pos susirinkimas jvj ks nedėlioję, 
va'-’ar'» 16, Gr'galuičio sve*a'nėję, į 
1837 \V. 1 l-lh St. Pradžia 9:30 va-j 
‘mulų ryto. šitų susirinkiimj*š:iu-• 
kia kuopos nariai, dalyvavusieji an- 
Jų soc. skyrių susirinkime. Visi 
nariai kviečiami atsilankyti: turim 
'almi svarbių dalykų.

J. I).. A., C., J. M.

Brighton l’ark. -- LSS. 171 kuopa 
rengia koncertų balių: nedėlioję, 16 
vasario. I.iuosybės svetainėje, 3925 j

LMPS Plos kuopos mėnesinis su
sirinkimas bus Subutoj, 15 d. Vasa
rio. 7:30 vai. vak., Feltovvship svet. 
831 \V. 33rd pla e. Visos narės mnl.i- 
nėkil susirinkti. Valdyba

West Pūtima n. — I.SS. 235 kuopos 
ir LDLD. 31 ko. bendras susir'nki- 
inas įvyks subatoje, vasario 15 (Ik
on. Socialistu .svetainėje, 719 \V. 
120-tb slr. Pradžia 7:30 vai. vaka
re, draugai ir draugės, malonėkit 
visi atsilankyti, nes turim svarbių 
reikalų kas dėl svetainės.

— Valdyba
LSS. knuopa nutarė s’idyl scenoj 

Be. Vargšo keliniu aklų dramų 
“Kryžius.” Gerb. drauirjos prašo
mos neslalyt tų patį veikalą.

—LSS. k p. Komisija.
Englevvood. — I.SS. 170 kp. ren

giu svarbias prakalbas subatoje, 
vasario 15, Manabee svetainėje, 86 
73 Vineęnnes avė. — Ant 3-čių Ibu. 
Pradžia 7 vai. vakare. Visi kviečia
mi atsilankyti.

— Komitetas

Į REIKIA DARBININKŲ.
KEIKIA ŠAPOJE K5LINIŲ DIB- 

B’ JŲ VYRŲ, gura prosylojų prese- 
riu, mašina pro.sytojų, apačių pro- 

< ši lojų, apačių off preserių, apačių 
I olT culler u, viršų ir blauzdų prosy- 
■ tojų ant Hoffman prosi jimms ma

šinos, Esaminicrių. daug darbo -41 
valandos į savaitę. Lalas ir pusė už 
viršlaikį. Geriausios darbo sųlygos.

BOYAL TA1LOHS
731 So. We!ls St.

So. Kedzie avė. Programas susi- 
lė iš dainų, deklamacijų, monoligų 

:r k'lokių pamarginimų. Pradžia 
valandų vakare. Komitetas.

V'aukegan, III. — LMPS. 47-ta 
kuorą rengia šaunų balių nedėlioję, 
viismio 16, l.iuosibčs svetainėje 
8OI-SO3 8-th si. Visi vielos ir nnie- 
’ink'niu miestelių lietuviai meldžia
mi skaitlingai atsilankyti.

— Komitetas.
IS.t. 201 kuopa rengia .teatra ir 

ha’ui nedėlioję, vasario 16, Kaz. 
'iri'o svetainėje 153 ir Northern avė. 
Svetainė atsidarvs 5 vai. vakare, lo
dinąs prasidės 6 vai. vakare. Mel
džiame publikų skaitlingai atsilan
kyti. — Komitetas

Jaunų Lietuvių Kliubo nariams 
pranešimas: Federacijos Lietuviš
ki) kliubu rengia draugiškų vakarė 
iį subatoje, vasario 15 dienų I.ibuse 
svetainėje. 2939 \V 12 Iii slr., netoli 
Bobey st. Federacija užkviečla kiek
viena narĮ atsilankyti ir atsivesti sa
vo mergelę, draugę arba moterį. 
Inžanga nariams dvkui.

— J. C. Veblauskas.

Brighton. Park. — Keistučia Pa- 
'alpinio Kliubo mėnesinis susirinki
mas bus 16 d. vasario, 1 vai. po pie
tų I.ibcrtv svela’uėje, 3925 S Kedzie 
avė., kertė 39 nl. Draugai ir dran- 
”ės malonėkit būti. Alsiveskile ir 
naujų draugų.

— J. Gustaitis.

LS3. 4 kuopos ir LSJL. 1 kuopos 
bendras lavinimus susirinkimas į- 
vyks nedė’ioje, vasario 16, Aušros 
svetainėje kaip 9:30 vai. ryto. V. 
AndruleviČius skaitys tema Moteris 
industrijoj. Visi kviečiami atsiimi 
kiti. — Komisija.

LSS. 234 kuopos susirinkimas *• 
vyks nędėlioj. vasario 16 d., Sėti le
meni svetainėje. 4630 Gross Avė. 
Pradžia 10:30 iš ryto. Visi nariai 
malonėkite atsilankyti paskirtu lai
ku.

Sekr. A. Audickas.

LSS VIII rajono pronagandos mo
ks klos lekcija bus suimtoj, vasario 
15. Aušros svetainėje. Pradžia 8 
vah»nd'’ vakare Mokytojas N. An- 
drulevičius.

— Komitetas.

Boseland, III. — LSS. 1.37 kuopos 
agitacijos komisijos ir valdybos su
sirinkimas įvyks subatoje, vasario 
15 d. 7:3(1 vaj. vakare Aušros svetai
nės kambariuose. 20906 Michigan 
avė. Visa vahlvba ir agitacijos ko
misija malonėk’ite susirinkti.

— 1). K. Sabaliauskas.

di’žio sve». 2242 W. 23 place. Bus 
lošutma “Dvi pusės galvos” vieno 
”pik«.»nn inok°žnislė. Taingi bus 
monologų ir dialogų. Kviečiami visi 
atsilankyti. C.L.V. Choras

Socialistų Apsviltos Kliubo susi- 
iVnkimas Įvyks nedėlioję, vasario 16 
dienų, 10 vai. ryto, Stanford Park 
svetainėje, Union avė. ir 14-lh Place. 
V’s» Kliubo nariai malonėkite alsi- 
’ankyti.

A. B. Liutkus, rašt.
763 So. Kolmor avė.

Ateities Žiedo va;kų draugijėlės 
ka’bos ir rašto lekcija nędėlioj, va
kario 16, lygia' 1 v»l. po pietų, Fel- 
l<»'v‘ bin <vet.. 8‘H W. 33rd pi. Moky
tojos p. Vitkus Po lėkeiios h’is cho
ro repelicij. < Globėja F. S. K.

JD'ehton l**»r1r. LSS. 174 kn. pre- 
lek^ija ši m'dūid'enį, vakario 16, ne- 
jv< k i. P’-i<‘žastis — prelegentas ap
leidžia Chicagų. 5. Fatumais.

6R«r.-»iand, — “Alkani žmonės” re- 
vc’klin Ims panedėlyį. vasario 17 
S. Daujoto SVet. 10501 Michigan avė.

Rengimo Komisija
East Chicnc'o. Ind. — Prie Lietu

vių Darbininkų Tarybos priklausan
čių draugijų komiteto susir:nk’’»’as 
įvyks nedėlioję, vasario 16 dienų 
kaip 10 valandų iš ryto, K. Grikšos 
«.”o»j|inčie. 150 st. ir Northcot? avė. 
Visi de’egatai malonėkite afcPi i 
siis'rinkiinų paskirtu laiku. fciame 
susirinkime turėsime negeistinų 
kliučiu ir išgirsime Tarybos rapor-

K. L. Kairis.

Rooehnd.— LMPS. 25 kp. susirin
kimas Įvyks nedalioj, vasario 16, 
Aušros kambariuose, 10900 Mi-hi- 
gan Avė. Pradžia 2 vai. po pietų. 
Narės kviečiamos atsilankyti. Gau
site LMPS. išleistą knyga “Ka kiek
viena motina nrivalo žinoti” Atsi
veskite ir nauju narių.

Sekr. — J. Grybienė.

ISJ Lygos 1 kuopos repeticija 
veikalo “Paskutinė Banga” įvvks ne 
dėliojo, vasario 16 d., kaip 2 v. no 
nietų, Aušros svetainėje, 3001 So. 
Halsted gatvė. Draugai, kurie esate 
pasižadėję lošt, nesivėlnokite.

— Komitetas.

HE^KniIMAI
Pajieškan i>usbri’'o, \Vm. Šnairio 

ir susiedo Antano Kanteikio. Kauno 
gub., Šiaulių pavieto, parapijos Ku
žių, Normancių sodžiaus. Atsišaukite 
palis, arba kas žinote malonėsite 
pranešti
Auna Šnairaitč, 8146 Gilbart Cottrl, 
Chicago, III.

Pajieškau brolio Bamuso Gino- 
čio, seninus gyveno Buenos Aires, 
Argentinoje. Paeina iš Kauno gub. 
Panedėlio parapijos, Buivėnų sod
žiaus, Taipgi pajieškau Liudviko 
Baltušio, Buivėnų sod., Panedėlio 
parapijos. Malonėsite patįs atsišau
kti arba kas juos žinote praneškite 
jų antrašus. Taipgi pažįstami Pane- 
dėliečiai malonėsite atsišaukti , nes 
Jonas Ginu'tis daug svarbaus turės 
pranešti. Musų antrašas toks: 
Jonas ir Antanas Ginotis, 
Street, So. Omaha, Neb.

REIKIA karų karpcnlerių ir Iruck 
| Irnnd, prie darbo ant medžio tavori- 

nių karų, nuo šmotų darbas. Atsi
šaukite.

THE RYAN CAR COMPANY 
Hegewiseh, Uis.

REIKALINGAS alsakunlis barlen- 
deris. Atsišaukite greitai.

J. Hryncevicz,
4217 So. Ashland Avė.

• v ...... . .... .. ,T
REIKTA darbininkų prie cukraus 

barokų.
Geras mokestis su šeimynoms ir 

pavieniems vyrams 326 iki 324 už 
akrų, dykai nrimgs ir transporlacija. 

! Susitinkitr su musų agentu sekan- 
i čiame laike ir vietose.

CHICAGO: Nedel Vasario 161h,
Fekele and Sons’s office, 1957 VV. 

Grand avė. at 9 vai. ryta.
Al AVeber’s house, 1642 Ovehard

S(. at lt vai. dienų.
(’has. Kassay’s office 9328 Cottage 

Grove avė., at 3 vai. I>o pietų.
MICHIGAN SUGAR COMPANY 

Saginaiv, Mich.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo; gera mokestis, maža šeimy
na; drapanų plauti nereikia. Atsi- 

1 šaukite tuojaus.
Miss Misevich, 

3548 S. Halsted st. (’hieago, III.

3416 T.

Viktori-
8 dieni)

PA IIFŠKAI' savo moters 
jos. Prasišalino nuo manės 
sausio, paliko man 2 kūdikiu; vienų 
nlergailę 7 melų ir vaikų 5 metų • pu
si "mė su savim mergaitę 2 metų. 
Prašau atsišaukti jei misliji grįšti, o 
jei nemisliji grist, lai /rašau duoti 
man žinoti nors per laįška. Tuomet 
aš žinosiu ka daryt su vaikais ir su 
rakandais. Nevargyk savo vaikų ir 
pati save. Pargrišk ir gyvenk su sa
vo vaikais, kaip gyvenai iki šiol. Ga- 
ve'.i laišku nuo jusu brolio iš Francl- 
jos. MIKE PŪTIS
3356 Emerald Avė., Chicago, III.

PAJIFSKAU draugo Petro 
no. gyveno Argo, III., Dirbo 
nėję, ir Juozo Beržinskio. 
dž:u alsišaukli laišku, 1739 S. Hal
sted St., pažvmėdmi No. 31. Arba 
Tel. ('anai 6118, klauskite lietuviško 
veiterio. *

Burto- 
cuker- 

Mel-

PA.IIEŠKAI' savo dėdės Dominiko 
Amlrušaičio, Kauno gub., .Šiaulių pa
vieto. gyveno netoli Bostono. Jis 
pals levui atsišaukia arba kas žinote 
praneškite įo adreso

ZOFHA MELINAICTKft
1949 String St., Chicago, UI.

PAJ IEŠKAU saVo vyro Juozo Pet
kaus. Trečia diena kaip nepareina 
namo, .lis pats tegul atsišaukia ar
ba kas žino’e praneškite kur jis v ra.

MAR.IONA PETKIENE,
3546 So. Union Avė Chicago, UI.

REIKIA DARBININKU
VALSTVRINIAI NEMOKAMI DAR

BO PBIBODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service)
Jieškantieji darbo kreipkitės Šiais 

adresais*
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — j fabrikus, j ka
syklas, | ukius, i šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

Reikalingas ex per tas 
lino typistas. Gera mo
kestis. Pastovus dar
bas. Atsišaukite grei
tai..

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street

Chicago. 0L

ID'IK'V ŠAPOJE KAUTŲ DIRBI' 
’II VYRŲ.

ROYAL TAYLORS.
731 So. Wells St.

r-tviA KAI’TU DIRBE-
Jfi MOTERŲ: Kraštų beisterių ant u- 

| n.on si»e"’aičs mašinos. Kišenių dir
bėju, pečiu beisterių, armhole beis- 
l-r'u, operatori” ant Reesc Įnitton 
Hole mašinos. Daug darbo. Geriau- 
: ios darbo vųlvgos.

BOYAL TAYLORS,
731 So. VVells St.

’ HFIK’M KETINIŲ DIR
BĖJU MOTFRU? Se-«Deri»i '’ece- 
rių, kRe’V’i d’rhėj”. k’špnių kirpė
ju, strečeriu pH"'ri". šlubi siuvėju, 
verčių siuvėjų, fiy beisterių, džioi- 
neriu, appčiu fellerių prie arbitter 
mašinų. Daug darbo. Augščiansia 

m.okestis. Geriausios darbo sųlvgos. 
BOYAL TAYLORS.
731 So. Wells St.

REIKALINGA mergina prie namų 
darbo. Nėra plovimo, geras namas.

P. GOLDMAN,
3641' Douglas Blvd., (’hieago, III.

REIKALINGAS atsakantis buferis 
Atsišaukite greitai.

J. S.
732 West 191h SL, Chicago, III.

REIKIA vyro mokyties prekybos, 
gera pastovi viela, turi turėti jves- 
tuoli $520.00. •’Pinigai užtikrins al
gos $25 Į savaite laike mokinirnosi. 
Po dviejų savaičių pamokinimo mu
sų žmonės uždirba $50.00 į savaitę 
ir daugiau. Mes norime liktai ge
ru žmonių katrie nori dirbti pasto
viai. Atsišaukite panedėlyje, sere- 
doje arba pėtnyčioje.
Room 911. Atdara iki 8 vai. vak.

431 So. Dcačbnrn st.
------------------------------------ ;----------- i . . (i 11 ■ t--------------------------------

REIKALAUJU gerui patyrusio 
moteriškų kotų' siuvėjo. Atsišaukite

Josepb skutas,
3106 S. Halsted/st. Chicago

REIKIA prityrusių geležų karpy- ! 
tojų dirbti j scfap iron yard. Gera 
mokestis. Atsišaukite i

Argo Ironuind Metai Co., 
311 N. (’urtis Street. (’hieago

RAKANDAI
BARGENAS

$200 dubeltais snringsais pbonogra 
fas. grajina visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, leipgi puiku nlaver 
pianų, vėliausios mados. Seklyčios 
setą, valgomojo kambario setus, dev ( 
enport, divonus. paveikslus ir lt. Par- 
<luosin už k»ile kolei teisinHH ptisitily- ma. Nepraleiskite to bargeno. Hasi- 
Jen-iju
1922 So. Kedzie Avė., (’hieago, III.

Pardavimas Storage vėliausios štai- 
lės nhonografų ir rakandų. Puikus 
$200 mieros cabinet nhonoffrafas. 
grnia viso darbo rekordus, už 55 su 
$12 vertės rekordais ir diemento a- 

data. Vartotas 3 mėnesius. Mes 
tniopgi turime kebu stailiu puikių 
tikros skuros seklyčios setų, kaip 
nauji kainuoja $150 ir $200. Rus 
parduota už $55, arba geresni pasiu- 
limų. Dykai prisiuntimas, Priima
me Liberty Bondsus i mokestį. 
Atsišaukite tuojaus. Atdara nuo 9 
ryto iki 9 vakaro ir nedėliomis iki 
4 po nietų.

W*stern Storage Company 
2810 W. Harrison Street. Chicago

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA 1 tono Republican 

Motorinis trokas, geram stovai/. 
Kam reikalingas atsišaukite greitai, 
nes parduosiu labai pigiai. Atsišau- ■ 
kitę šiuo adresu:

J. MALIN,
1334 So. 48th Ct., Cicero, III.

2 PACKARD AUTOMOBILIAI 1 
Model 1912 su 7 sėdynėmis Lemaz’- 1 
nas, kitas vasarinis — kaina $295. 
Norintis pirkti afsišaukit greitai į

L. KLFIN
14th and Halsted Sts.

Klauskite Julius Joneliunas. 
Ncdėliomis, 3040 So. Union Avė., 

Wm. Picktorman.

PARSIDUODA Fordus 5 sė(bn<u 
geriausiame stovyje. Išrodo kaip 

naujas ir važiuoja kaip naujas. Kai
nu $250. Atsišaukite i •

JOHN KOSINSKI
1915 Wabansia Avė. (’hieago, UI.

PARDAVIMUI
PARDUODU Restaurcnta labai pi

gi'1!. Priežastis — išvažiuoju iš Šio 
miesto.
1619 S Halsted st. Chicago

PARDAVIMUI pigiai gerui apsi
mokanti bučernė ir grosernė su na
mu. Pasitraukiu iš biznio.

M. Jirsa, 
2433 So. Oakley avė. Chicago

PARDAVIMUI
Verteivų dmmii. Dėl blogos svei

kinos turtu p;ii(lu»li s;ivo Bučvriię 
ir Grosernč, baltui kloti fixl(irrs, su 
mimu a 'bu be namo, vieno aukšto, 
rutulusi augančioje lietuvių apielin- 
koje, r.e bus atmesta teisingii.s pa- 
siulijimas.

Anlon Prazsky,
2856 Emerald Avė. (’hieago, 111.

PARSIDUODA studija viduryje 
miesto \Vaukegan, III. Biznis labai 
gerai ein« — Į mėnesį turi įplaukų 
3 ar 4 šimtus dol ; du darbininku 
dirba. Parsiduoda dėl priežasties sa
vininko išvažiavimo j Europi).

I'ranz Slmlla, 
\Vuukegan. III.

N t V) i I t t V>

PARDUODU medinį namų prie 
4406 Washtenaw avė., ant vieno au- 
gšto, su šloru. Vienas ir pusė loto. 
Atsišaukite į savininkų.

J. Juozaitis.
4622 Mozart st., (’hieago, TU

PARDAVIMUI. Mes garsiname 
tik bargenus. 2aukŠlų mūrinis. 2 
šešių kambarių fialai. Maudynė, 
gesas ir tt. Devynių pėdų akmens 
apalnamis. Did'lis lotas. Rendos 
$40 j mėnesi. 351a gatvė tirti Hals
ted st. Tiktai $4000.00.

Ignatius Chap and (’o., 
31 si and \Vallace si. Chicago

FARMOS
parsiduoda lietuvių kolonijoj, Michi- 
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininkų. Farmos gyvenamos ir ne
gyvenamos. I’lat'‘snių žinių klaus
kite per laišku. įdedant markę už 3c.

•TONY ZABELA,
P.O. Box 1, Lake Co., Peaeock, Mich.

LOTAI -350 —š'e lotai yra pusė 
pamūrių kainu. Prie ištaisytų galvių, 
< emento šulygatvtpi. rinos. g *sai. e- 
leklros šviesos, viskas. 1 blokas iki 
galvekariii. mokvkhii ir bažnvčios.

KEDZIE RI’ALTY CO., 
63rd St and Kedzie Avė., 

Telephone Prospert 9200.

BARGENAS. veik naujas medžio 
namelis puikioj? Monl ('Jare, 4 

kambariu, naujai dekoruota, kiet- 
medžio fliortis, tmiudmė, elektros 
šviesos, didelė alika :’r beizmentas 
cemento asla, conereto pamatas, lo
tai 30 X 125 aptverta, Shrubbery, tirti 
gatvekarių, tiktai už $2350.00; $250 
įmokėti, $20.00 kas mėnesis su nuo
šimčiais.
klrikos šviesos, rinos ir vanduo, kiet

MAŽA, vištų farm.n, puikus 5 kam
bariu namelis, naujas, maudynė ele- 
medžio flioras. lotai 65 X97, aptver
tas, daržinė, tikras bargenas už $2975 

$300 Įmokėti $20 kas mėnuo su nuo
šimčiais Liberty Boridsai ir \Var Sa
vings stnmpos priimama kaip ctish. 
Paimkite Gniiid Avė karų iki Vo- 
lik Bros, ofiso 701)0 Fullerloii avė. 
Atdara kasdien ir Ncdėliomis.

PARDAVIMUI NAMAS
lengvų išmokėjimų 3309 Irving 

Baek Blvd. Kaina 5500 --Pasko’os 
$4000. Mažas Įmokėjimas, likusius 
mėnesiniais i.šmokėjimisa, 2 fialai 
(i— kambarių. Sankrova ant pirmo 
aukšto. Atsišaukite į 1726 So. Ra- 
i i ne Avė.

JOHN ZVETINA
Real Estate and Insurance and- 

Steamship Tickels

EXTRA
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, diliui blo
kinius kaminus, dedu blokines lubas 
----- vionvi žodžiu visoki ii5»to- 
gus ir visokius blckinius darbus.

Darb”s užimu v'sose dalyse Chi- 
eagos. Darbų a*lieku atsakančiai ir 
duodu tfvarantijų. K;«m tok's žmo
gus reikalingas, kreipkitės Lilhua- 
nian Red Roofing (’o. rnd Sheet 
iretal Works. 2’J6 W. 24th St. Tel. 
Cunal 48C2.

BARGENAS!
Parsiduoda naujas 3 negyvenimų 

mūrinis namas, geriausiai budavo- 
Itis, vanos, elektra, gesas, vidus ge
riausio žibančio ąžuolo medžio, žiū
rint net akis traukia, viskas po .šios 
mados. Namas randasi 2928 \V. 40th 
Place, arti Franciseo avė., Brighton 
Parke. Kas nori tikrai gero namo ir 
už tikrų kainų. Meldžiu neiti j vidų 
be manos, rendauninkai bauginąs. 
Tiktai ke’i blokai nuo naujų Ciane 
Co. fabriku. Adresuokite.

Kpz’m’'?ras k. Urnikis, 
4542 So. \Vood st., Chicago, III.

$100 90 NUPIRKS TAU VIENA 
IŠ SEKANČIU NAMU.

2-jų lubų nugščio mūrinis mimas 
2—5 kambarius pagyvenimai su beis- 
menlu. Su visoks intaisymais, Namas 
randasi gražioj vieloj. n»n l.owe gal. 
Kaina $3400. Inmokėti liktai $400. li
kusius kaip rendų.

MICHAEL L KIRAS
3331 So. Halsted St., Chicago, III.

,2-ju lubų augščio medinis namas 
4-4 kambarius pagyvenimai. Su vi
sais intaisymais. Bendos neša $55 
i mėnesi. 369g So. Union Avė., Parsi
duoda už $2800. Inmoėti tiktai $300, 
likusius kain rendų.

MICHAEL J. KIRAS
3331 So. Halsted SI., Chicago, III.

GERAS PIRKINYS.
Parsiduoda 3-j’i augščiu mūrinis 

namas. 5 pagyvenimai ir štoras. Be
veik naujas, su vėliausios mados į- 
taisvinais. Elektriką apšviestas, a- 
žuolu papuoštas, garu apšildomas. 
Namas randasi lab»i gražini vietoj, 
v’cnas blokas nuo Garfield IPvd.. 3 
blokai mio Sherman narko. Rendos 
•’nhi $2034 į metus. Parsiduoda už 
16500. įmokėti $2000. likusius nagai 
pirkėjo nor>. Savininkes taipgi su
tinka mainyti ant mažesnio namo, 
arba lotu.

MICHAEL J. KIRAS 
3331 So. Halsted St., Chicago, III.

H. LEIBOVITZ
Persikėlė aitrai

i n savo
seną vietą, \

kur 
pirmiaus

buvo \

1652 W. Van Buren St,
ARTI PAULINA STR.

NAMALŽEMĖ MOKYKLOS

E.VI’RA (.ERAS PARDAVIMAS 
.*200 Įmokėti, likusius ant lengvų 
mėnesinių išmokėjimu, nupirks'le 

gerų 2-jų )>agyv nimų minią po 6 ir 
I kambarius ant Bridgeporto, pusė 
bloko nuo šv. Jurgio bažnvčios. Pre
kė greitam pardavimui $1700, nes 
savininkas išvažiuoja ant farmos. At 
sišaukite pas A. Grigas and Co., 311 I 
So.. Halsted St. Chicago, III.

PARSIDUODA trijų fialų geras 
mūrinis irimas lietuvių anielinkėje 
ant Bridgeporto su mūriniu garad- 
/inni užpakali.jc dėl dviejų automo
bilių. Rendos neša -65.00 į mėnesį; 
$2000 reikia Įmokėti, likusius išmo
kėjimui pagal sularimų. Atsišaukite 
pas A. Grigas and (!o., 3114 So. llal- 
sled SI., ( hieago, III.

FARMOS PARSIDUODA
Aplinkie miesto Scoltville, Michi

gan kur i ra Didžiausia Lietuvių 
I'aJ inerių Kalonija Amerikoje, kurių 
mes apgyvendinome su 438 Lietuvius 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 I aisvis ir 1 Katalikiš
ka, kuri turi Kunigų ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kalonijoje suvmėn iš Anglikų jų ge
ras Farnias kad Apgyvendinms jas 
lietuvais ūkininkais. Turime ant 
parudavimo geru, pigių Ūkių. Mažų 

; ir Dideliu su Budinkais Sodnais, Ap- 
1 sėtais Laukais, lurįlne su Gyvuliais 
i ir ūkio mašinoms parduodame ant 
j lengvusių išmokėjimų, Ukes gyvu-
• liūs ir padal inęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kalonijos

• 'ai (L4’'o išpavido, nepirkit niekur 
kitur l’kios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepilkai, atvažiuokite tuo
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
bus linksma gyventi ant gražiu gerų 
id iu kur laukai ligas su daug puikių 
Upeliu ir žuvingu ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
jievu daržovių Sodnų Pievų, ir ga-

i niovų. Mes turime daug geros ne- 
i.du-blos žemes, kurių parduodam pi

giai nuo $8 ligi -18 Akerj. Kurie 
perka nas mus ukes gelžkelio kaštus 
siigrržiname, duodamie dovanu $25. 
dorelius, kožnam už, kožnų prisiųsta 
lieluvi kuris pirktu ūke. Noriirti 
platesnius žinios prisiųskile už (ie. 
stalium gausite ukiu Katalogą ir 
žemlapį Kalonijos Adresas.

I A. Kiedis & Co.
Peoples State Rauk Building. 

Scoltville, Mich.

*ALKNI'ik£ DKF.8HM4K1NG 
lOU.Ei.Kb ,

Ho. Halsted »L, 2407 W. Ma- 
UiM'ii, lb&0 N. Wells St.

1.17 M .k y k los Suv. Valstijos*. 
MIivhhh*. Petrrnų Kirpimas. JU»- 
sigiiiiifi dėl biznu, u namų. Vie-

I l.n> duiMtauKU dikai i>lploniai 
1 I eilgvi isr<),>kejiTiiMt (ivai»ui«v 

ta iSojokHi.i jo* purinti tuklia* af 
m Phuiu Sedey 1643
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DIENINE IR VAKARINE

MOKYKLA
Cta gali lengvai ir greitu išmo.<ti Anglų ir 

Lietuvių kaibis, aritnieUką, S. V.. Anghtos. 
Lietuvos ir ab Iną istorijas, geografiją, raftytt ;

I laifikus, ir tt. Taipg’, turime vrammar ir Hieh 
Scnool'ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuesą laką pasimozinimui, nesigailėsite. I

i American Coliege Preparatory School
3103 SO. HAt.STvr ~T K >

^MERGINOS IR VYRAI •- Mokytis 
barzdaskutį stos amalo, ateikite ar
ba rasi kitę; dienų arba vakarais.

IRI—CITY BARBER COLLEGE 
81'J So. State St.. Chicago.

A.rlk,U.inoc> iJLilliV MUhitiLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typeivriting. pirklybos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
m»s istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo H rvto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3(< 
PU6 So Halsted M ('.hieago. Ui

Aušros Mokykla.
šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skydus. Yra mokinama du 
sikiu j savaitę. Mokytojauja pa
ti ręs mokytojas J. T. Vitkus, kuris 
per kelis metus mokytojavo Valpa- 
raizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose juo
kinama po senovei. Prisiraši Ii ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

FARMA ANT PARDAVIMO 
labai pigiai 160 akrų, visa išdirbtaže- 
mė. Pirmos klesos budinkai -- kpįp 
polivarkas. 35 galvijai, 5 arkliai, vi
sokios mažiuos. Pusę įmokėt, liku
sius 5 procentus

P. SLAUZIS 
2515 (’Jara Pl.»Tel. Ilmilboldt 6377.

PARSfDl’ODA. Mes garsiname 
tiktai bargenus. Praktiškai naujos 
2 aukštu mūrinis, 2 flatų po 5 kam
barius kiekvienas. Maudynės, ele
ktros .šviesos, pasparos lentynos, 
ąžuolo grindys ir nudirbinias, geras 
plumbevimas ir fi.stures, cemento 
apalinanis, didelis prieduris, medi
nis garage. Geriausias namas to
je apielinkėje Parneli ir 291a gatvės. 
Tiktai $5650. Dalj įmokėti, likusius 
mėnesiniu išmokėjimu, 
Ignatius Chap and Co., 31st ir Wal- 
laee Street, Chicago, III.

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu j trumpų 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

lūs esate užkviečiami aplankyti ir 
l>2» m s* t x t i miiHij mokykit) -----
dirinj ir vakarais ir gauti speciališ-
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų inie- 
rų — Bile stailės arba dydžio, iš Hi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

J. F. Kaanicka. Perdėtinis
118 N. La Šalie gat.. prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-tn auc.štn

ĮVAIRUS SKELBIMAI
AH TINOTE, kad I.. ('.dėžinis |>a- 

siuva di'apanas geriausiai ir priima 
L. Bondsus.
4503 So. \Vood St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 5669.
PARSIDUODA Irjs muro namai, i 

visi neša 15 procentų. Bus greitai 
parduoti, nes išvažiuoju ant ūkės. 

' Atsišaukite pas savininkų:
J. Januška, 3131 Archer Av., Chicago

}   — .1, ,  ...................    ■ I II ■«! — — ■    ............ . .... !■— ————I-——— • ■

PARDAVIMUI arba išmainymui 
devynių kambariu 1 ir nusė aukšto 
namas ir beismantas, 2 lotai prie 
10531 Edbrook Avė. Klauskite tel. 
Albanv 9098..

l’RFFD TATE, 
2827 N. \Vbittle SI. Chicago.

PARDAVIMUI nigiai žemų. Miller- 
lon — Mason Co., Michigan. gera 
ž«>mė. Pirkite tiesiai nuo savininko.

1 Be aveniu. Gera mokvkla. Arti gele- 
ž/nkelis De' (dalesnių žinių kreip
kis į WM. ZOPEL,
4017 Brighton PI., Chicago, III.

FARMA A’.MNOM ANT NAMO
120 akru žemės su puikiais budin.

' kais, \Visconsine, norime išmainyti i 
ant miesto propertės, 30 galvijų. 4 ( 
arkliai, daugybė kiaulių, vištų, žų- ' 
su ir visokių farmiškų mašinerijų 
kokių liktai reikalingu, taipgi pa-( 
šnro. midų, sėklų, miltų, mėsos, yra 
užtektinai. Del platesnio susižinoji- 
j”o kreipkitės pas
United I and and Tnveslmenl Co., 
117 N. Dearborn si., Chicago

! ..... . ... - —r—-
PARDUODU labai pigiai naujų 

mūrinį narna, tini 2-jų augštų, po 
keturis kambarius, su cementuotu 
beismanlu, apsodintas medžiais, di
delis gardas. Savininkas gyvena 
ant pirmų lubų.
4021 Brighton PI., Chicago, UI.

ČESLAVAS KOWALSKIS 0. D.

SPECIALISTAS AKIŲ IR RUPTU- 
ROS.

Saugokite savo AKIS 
Skaudėjimas galvos ir užtemimas 

akių skaitant ar dirbant yra pavo
jingu ženklu regėjimui. Gerai pris
kirti akiniai suteikia kiekvienam 
greitą palengvinimą. 
CZESLAVAS KOVALSKIS. O. D. 

1034 Milwaukee avė. kam. Nohle, 21. 
Valandos: nuo 10 ry4o iki 9 vakare. 

Ncdėliomis nuo 10 iki 12.


