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I rur translation liled wilh Ihe post- mastei* at ( hieago, III Mar. 1, 1919 True translation filed with the post 
master ai ('.liicago, III Mar. 1, 191!) 

reųuired by Ihe act of <>ct. (>. 191
17 KONTR REVOLIUCIONIE. 

R1Ų AREŠTUOTA VENGRIJOJ

as reųuired by Ihe act of Oct. fi. 1917

Rusijos konferencijos 
nebus Areštuota daug buvusių 

ministerių.

BASEL, vas. 28. — 17 žmo-

Holaudija laikys armiją
čionaiio gynimo maj.-gen Alc- 
xandcr von Szurmay; buvęs pir

Vengrijos kontr-revoliucionieriai 
areštuoti

renyi ir buvusieji nariai Veng
rijos kabineto Mathlen ir So- 
mich yra areštuoti Budapešte ir 
kaltinami kontr-revoliucinėi

Budapešto žinių. Priduriama,

( UOS SU RUSIJOS 
FRAKCIJOMIS NEBUS.

žasties siautimo įvairių ligų e- 
pidemijos, yra svarstomas Mas
kvoje ir kituose sovietų Rusijos 
miestuose.

ir finansų ministeris Alexander 
Wekerle yra ant laisvės vien dė
lei savo senatvės.

Jurų laisvės klausimas dar ne
išrištas, sako Tardieu.

nas is irancuzų delegatų kapt. 
Andre Tardieu, pasakė užrube- 

laikraščių koresponden-

I ru? translation filed with the post- 
master at ('hieago, III Mar. 1, 1919 
as reųuired by ihe act of Oct. 6, 1917
GRAIKŲ KAREIVIAI PAĖMĖ 

CHERSONIŲ.

MINNESOTA ATMETĖ 
MOTERŲ BALSAVIMĄ.

žinių 
tams

svarbiausiuos?
susitarimąv

klausimuose

konferencija tu

ATHENAI, vas. 28. — Grai
kų kareiviai dabar laiko Chcr- 
son, 92 mylios į šiaurę nuo O. 
dessos, ant dešiniojo 
Dniestro upės, pietinėj

kranto 
Rusijoj.

ri išrišti dar
Francijos-Vokie-

ją, Rusijos rubežių ir jurų lais- 
vės klausimą. Visi tie klattsi- 
mai galbūt bus išrišti bėgyje

Princes salų konferencijos 
nebus.

Kapt. Tardieu pasakė, kad 
daugiau nebėra jokii klausimo 
apie (Prin-

’, kad bolševikai neišpildė I ii-

dabar talkininkai svarsto apie 
naujus metodus įvykinimo tva
rkos Rusijoj ir egzaminuoja lin 
kainas priemones atsiekiami to 
tikslo.

Francija nenori aneksuoti ka
liojo krauli Reino, bet vien lik

Vokietijai vartoti jį kaipo bazą 
ataka vi m iii Francijos.

Rusijos klausimas, sakė jis,

mos savaitės.

Svarsto Rumunijos 
reikalavimus.

Komisija studijavimui 
munijos teritorialių klausimų, 
atnaujino egzaminavimą Ru
munijos ir Serbijos reikalavi- 
inus.

ui-

-sloy'akų klausimus, šiandie 
svarstė klausimą Slovakijos ru-

Finansinė komisija šiandie 
vienbalsiai priėmė Francijos fi
nansų ministerio Louis Klotz

finansinę sekciją

True tronslaOnn filed wUh th? n» 
master at Chicago, III Mar. 1, 1919

.4

tb? pnO-True translation filed w»*h 
mastei* at ('hieago, III Mar. t, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6. 1917

TALKININKAI UŽDEDA 
FINANSINI SPAUDIMĄ 

ANT RUSIJOS.

\VASHINGTON, vas. 28.
Federalio rezervo taryba 
draudė užrubežinės mainos 
dimą tarp Su v. Valstijų ir Rusi-

uz-

jos. Tą patį padarė Anglijos ir 
Francijos veldžios. Sprendžia
ma, kad to tikslu yra sustab
dyti aprūpinimą pinigais bolše-

Tru? translation filed with thr post- 
nuister at Chicago, III Mar. 1, 1919 
■•s reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917
HOLANDIJA LAIKYS ARMIJĄ 

PRIRENGTĄ.

Kovai prieš aneksionistų 
pastangas.

LONDONĄS, vas. 28.

gos, llolandijos kares ministe
ris šiandie kalbėdamas antrąja* 
me bute pasakė, kad reikalinga 
yra laikyti llolandijos armiją

šuoli llolandijos teritoriją ir 
kad nusiginklavimas dabartiniu

tinus reikalavimus aneksuot Ho 
landijos Limburgą ir kad Ho-

jį krantą Scheldt, taip kad lai-

perėjimo per llolandijos van
denis.

PAŠOVĖ LIETUVI 
SALIUNININKĄ.

CHICAGO. — Vakar vakare 
barniuose jaunas anglas pašovė 
lietuvį aaliunininką Heglišių 
(?). prie 35 PI. ir Halsted St.

•entralinėje Vokietijoje strei- žige, Saksonijoj, išleido atsišau-1 
kuoja ir strcikicriai visur pra- kimų j biznierius, valdininkus, 
tėjo užiminėti geležinkelius ir, daktarus, aptiekorius ir profe- 
krasą, pasak Beti^no praneši- šorius paskelbti generalį strei- 
mų. Tečiaus valdžia tikisi įvy- ką protestui prieš proletliriato 
kinti tvarką vartodama dideles streiką.
mililares spėkas. I Brunsvvicke buMusis Bruns-

Nepriklausomųjų Soc ia I i s I tj 
cadovas Hugo llaase laike tre
čio skaitymo nacionalės armi- 
ios biliaus VVeimar susi rinki
ne, protestavo prieš, vartojimą 
nacionalės armijos vykinime 
tvarkos Vokietijoje, Jis kaltino 
valdžią auginime prievartos. 
Karės ministeris Noske atsaky-

• damas, aiKreipc auuą j <mų lo
šiamą Rusijos agentų dabarti
niame judėjime ir spirėsi, kad 
reikalinga sustabdyti jų, veiki
mą.

fru? trnnslptinn filed wtfh the post- 
mnster at ('hieago, III Mar. 1, 1919 
aš reųuired dj( the act of Oct. 6. 1917

GENERALĮ STREIKAI 
VOKIETIJOJ.

nizmui.

True translation filerl with tbc po**- 
niaster at Chicago, III Mar. 1, 1919 
as reųuired bv the art of Oct. (i, 1917

KAIZERIS BANKRUTAS;
PRAŠO PINIGŲ.

Valdžia paskirusi jam $150,000 
laikinoms išlaidoms.

True translation filed with the post-inaster at (Jūcago, UI Mar. 1, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Naujas karės pavojus
VVilsonas išplaukia Francijon 

Kovo 5 d.
NAUJAS KARĖS 

PAVOJUS.

Italija Ir Jugo-Slavija arti 
rėš. Išvarė italų misiją ir 
žemino Italijos vėliavą.

ka-
pa-

PARYŽIUS, vas. 27. t Ka
rės debesįs, kurie kabojo/ant 

Ruvu- Kniatijos, Laibacbo apygardoj, 
sis Vokietijos kaizeris nesenai nuo pasirašymo po mūšių per- 
alsišaukė į Vokietijos revoliuci- trauka, dabar grąsina pratruk- 
nę valdžią prašydamas pinigų, ti, pasak vėliausių Italijos ir

WEIMAR, vas. 27.

lios llolandijos didžponio,
va-j Jugo-slavų karinė misija po 
ku- vadovyste serbų oficicrių išvijo

Sakoma, kad Holjenzolern * Austrijos tvirtovės Laibach. 
užreiškė, kad jis pasiskolino į Kaipo algiežai, italai uždarė 
40,000 guilderių nuo savo šei- rubežią ne seną Isonzo lini- 
mininko Jis prašė dalies 
privatinio tūrio,

Valdžia suliko ir užvedė 
n ė j i m u s nusprendimui 

“Generalis streikas viešpatau [k i a dalis turto 
ja Turingijoj ir Saksonijoj. A- rai priklauso valdžiai, 
pie sumišimus losi' sekcijose jimai parodė, kad btr 

SVARSTO MOTERŲ BALSA- nepranešta. Leipzigas yra ap- zeris gali reikalauti 75,000,000 
imtas generallo streiko, kuris ( markių ($18,000,000), bet val- 
taipgi suparaližavo geležinkelių džia nutarė paskirti jam laiki- 
judėjimą. Situacija Dresdenc 
normalė ir darbininkai nestrei- 
kuojtk Streiko judėjimas Rulir 
distrikte mažėja.

“Karinės operacijos vedamos 
kareivių Turingijoj, Saksonijoj 
ir Ruhr distrikte, eina sulig val
džios programo.”

ST. PAUL, Minu., vas. 28. — 
Valstijos senatas šiandie atme
tė bilių, kuriuo buvo siūloma 
paduoti žmonių nubalsavimui 
priedą prie valstijos konstituci
jos. suteikiantį (moterims bal
savimo teises.

Attstovų -butas jau būvio tą 
bilių, priėmęs.

BERLINAS, vas. 27. Lokal

ša apie atsinaujinimą sparta
kų sumišimų Muhiche.

Zeitung Am Mittag oficialia 
biuletinas sukamai aprašo strei

įstatytas pertraukos mūšių tarp 
yri- italų ir autro-vengi’ų pereitą spa 
k o- lio mėnesyj.

Tvrinė

VIMO KLAUSIMĄ.

RALEIGH, N. C., vas. — 28. 
— Nortb Caro Ii na valstijos se
natas 35 balsais prieš 12 priėmė 
bilių, suteikiantį moterims bal
savimo teisę miestų rinkimuo-

Bilius dabar eina atstovų bu- 
tan.

Vokietijoje
frue translation filed with the post- 
masler at Chicago, III Mar. 1, 191!) 
■is reųuired bv the ari nf Oct. lt, 1917

VALDŽIA ATSIĖMĖ 
HAMBORN.

Nacionalės armijos bilius 
priimtas.

savo generalį streiką. Šiąnakt 
Leipzigas yra be gazo ar elekt
ros, ar geležinkelių komunika
cijos.

Streikas llalle, apimantis ge
ležinkelio darbininkus, tebesitę
sia ir net telefoninė ir telegrafi
nė (komunikacija sutrukdoma.

Generalis streikas iškįlo Er
furte ir tokios pat žinios atei-

Tečiaus val-
C0PENHAG1 28

va- pilnomis žiniomis iš Magden-
kar užėmė Hamborn miestą burgu, kur didele dalis gelezin- 
Rubr industrinėj apygardoj, po kelių darbininkų iš pradžių bu- 
mušio, kuriame daug spartakų vo prisidėjusi prie streiko, vė- 
tapo užmušta Valdžios 
viai suėmė 116 beleisvių.

Pasak Municho Politikei) ko- ' True translntinn filed wi»h the pnst- 
masler at ('hieago, III Mar. 1, 191!) 
as reųuired by the act of Oct. K. 1917

RAGINA BURŽUAZIJĄ 
STREIKUOTI.

liau sugrįžo prie darbo.

respondento, naujos riaušės pra 
sidėjo Muniche ketverge 3,000 
spartaką kareivių nuėjo prie 
parlamento rūmų, kad priver
tus seimą paskelbti sovietų res
publiką Ra vari joj.

Pasak Weimar žinios, Vokie
tijos nacionalis seimas šiandie 
priėmė nacionalės armijos bilių 
trečiame skaityme.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III Mar. 1, 1919 

reųuired by the act of Oct. 6, 1917
HAASE KALTINA 

VALDŽIĄ.

nai tik 600,000 markių ($150,- 
000), padengimui dabartinių 
skolų ir ateities išlaidoms. C

Grįštantjs iš Austrijos italai 
karės belaisviai praneša, kad 

jų traukiniai buvo sulaikyti Lai 
bach ir būriai serbų kareivių,, 
taipjau slovanų minios, dėvin
čios austro-vengrų uiti formas, 
ištraukė juos iš vagonų ir sumi
nė ir pažemino puošusias trau-

... _____ į Italai sustabdė visus inaislo
ISPANIJOS PARLAMENTAS traukinius į čecbo-Slovakiją 

nuo ėjimo per Laibach, tuo be
veik sustabdydami maitinimą 
badaujančių žmonių, kadangi ; 
visos didžiosios linijos eina per 1

PALEISTAS.

Streikas Ispanijoj 
plėtojasi.

pric-

Pradeda judėjimą protestui 
prieš darbininkų 

streikus.

Tru? translation filed w1fb the post- 
master at ('hieago, III Mar. 1, 191!) 
>is reųuired by the act of Oct. (i. 1917.
PREZIDENTAS VVILSONAS

IŠPLAUKIA FRANCIJON •
KOVO 5.

WASIIINGT()N, vas. 28.

šono sugrįžimo į Franciją tapo

kimui prakalbos kartu su buvu
siu prezidentu raliu apie tautų

Tnu translation filed wifh the post- 
master ai ("hieago, III Mar. 1, 1919 
i.\ reųiili rd bv thr art nf Oct. 6. 1917,

TURKIJOS KOMISARAS
PARYŽIUJE.

PARYŽIl ’S, vas. 28. — Na u-

nisleris Recbid Bey atvyko į 
Paryžių. Jis tarsis su taikos 
delegacijomis apie Turkijos at-

True translation filed with the pnst- 
master at ('hieago, III Mar. 1, 191!) 
as reųuired by Ihe art of Oct. Ii, 1917

UŽGRIEBĖ I. VV. W. 
REKORDUS.

MADRID, vas. 28
žasties labai rūsčios situacijos bes, apart priešo, pripažino tau- 
Rarcclonoj, kur eina generalis tr( lygos sutarmę principe, bet 
streikas^ kuris atkirto net švit 
są ir vandenį, Ispanijos premic 
ras grafas Romanones

Italija kaipjau ir kitos vals'y- Justicijos departamento agen
tai čia šiandie sortavo vakar 
keliose skriniose užgriebtus I. 
str \vr ....i.,...,1.... (

žius neaprubežiuotam laikui, psną.
Visi atgaleiviai laikraščiai už-i rIH

mus šiauriniame l^trijos i u- True translotinn filed with the pnst- 
. ’ . . .. mastei* šit ('hieago, III Mar. 1, 1919 

įvirsti Į lie- as reųuired by Ihe act of Oct. B, 1917
- NELIKO SVEIKO NEI VIENO, 

nėra pripa- ___
HARTFORD, Conn., vas. 26.

dangi dabar valdžia galės elg-!rįnįaį vadovai ir politikai skel- 
ties kaip tik jai tinka, nekliudo- pnsilaikantįs tautų lygos. ! ril!<)ineI1ėn, 8 tapo užmušti ka

rės lauke, 1 neteko rankos irma parlamento, kuris nors ir

respublikonai nariai prida-rio
ro valdžiai daug nesmagumo. [Amerikos delegatai yra palinki 

Duonkepiai Madride sustrei-, (uoj išbandyti tautų lygos veik 
kavo ir duona yra kepama ka
reivių., bet jie negali pagaminti 
užtektinai duonos.

Valencijoj sustreikavo spaus-1 rr.)P irjiusbaton Oled witb the p<’«t 
tuvių darbininkai ir nė vienas 
laikraštis neišeina.

Francijos nuomonė, 
rodo, linksta linkui rėmimo gin kojos, kitam nupjauta abi ko-

mingamą.
Tai yra ikarinis rekordas šio 
miesilo prieš Margarel Gilson 
šeiminos.

UOSTO DARBININKAI
NUTARĖ STREIKUOTI.

NEW YORK, vas. 28. — 16,- 
(HMl 'Įioisfo darbininkių! šiandie

mastei* at Chicago, III Mar. 1, 1919 
, l»v Ihe act of Oct. I». 1917

VOKIETIJOS DELEGATAI 
BUS PARYŽIUJE 

BALANDYJ.

Pasirašyti po laikine taika.

GALI KILTI VISUOTINAS 
ELEKTROTECHNIKŲ 

STREIKAS.

SPR1NGFIELD, III. — Alek-

BASEL, vas. 28. — Pasak čia 
gautų iš Berlino žinių, biznie
riai ir profesionalai keliuose Vo nutarė sustreikuoti ryto 2 vai. 
kietijos miestuose buvo ragina- po piet. Jie neužganėdinti, kad 
mi pasitikti darbininkų klesą jiems suteikta 8 vai. darbo die- 
patierns sustreikuojant.

Merseburg, į pietryčius nuočiaus laivų savinjnkai sutiko 
Magdeburgo buržuazija sustrei- tarties toliau ir jei jie liuosno-

PARYŽIUS, vas. 28. — Tiki-

balandžio, ne kaipo pergalėto-
na be pakėlimo mokesties.

BASEL, vas. 28. — Daugiau kavo. riai pake
kaip du trečdaliai angliakasių 1 Buržuazijos komitetas Leip- ir nebus.

I “NAUJIENŲ”
I W SUKAKTUVIŲ

įverta valdiška taryba rišimui 
nesutikimų tarp darbininkų ir

rašyti po laikine taika, nežiū
rint ar darbas apie tautų lygą 
bus užbaigtas, ar ne. Tas tapo

ORAS.

Giedra ir šf^lta šiandie; ryto

5 uliTl auditoriumVIKflK’la OlUt kampas Taylor ir Racine Avė.

/airus Programas - Visi Naujieniečiai atsilankykite - Pradžia 3 v. po piet
IMPERFECT IN ORIGINAL
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Didelis Susivienijimo Lietuvių Amerikoje 122 kuopos

■ AKA fe/S'
Ignas šeinius

Mėnesiena.
COLUMBIJA SVETAINĖJE

18th Ir Paulina gatvių.

Nedelioje, Kovo-March 2 d., 1919
Svetainė atsidarys 5:30 vakare. Lošimas prasidės 7 vai. vakare.

Stato scenoje trijų veiksmų kij tik parašyta JONO ZOLPO veikalų

“Kalvio Duktė”
PASTABA. Sugrįžus iš kariuomenės J. J. Zolpui SI,A. 122 kuopa 

pakvietė ji surenkti viršminėtą vakarų. Kaip žinoma yra chicagiečianis, 
jogei vakarai rengiami per Zoipą yra pavyzdingi, o labiausia, kad šita
me veikale yra jis pats prisižadėjęs dalyvauti ir prižadėjo surinkti ga
biausius lietuviškus lošėjus, kokius galima rasti Chicagoje.

Viršminėtas veikalas yra parašytas iš atsitikimų iš didžiosios karės 
pradedant keturi metai prieš karę ir iki tain laikui, kada Bušų kariuo
menė sumušta po Tanneburgo traukėsi atgal, o vokiečiai vydami juos per 
lietuviškus kaimus ir miestelius, kas buvo galiniu išplėšė ir išvežė j Vo
kietiją, o kas nebuvo galima — sudegino. Šitame veikale parodo kiek 
skriaudų ir skurdo nukentėjo musų viengenčiai. Taipgi pusė pelno šio 
vakaro skiriama Lietuvos laisvės išgavimo. Visus nuoširdžiai kviečiame 
atsilankyti, o busite užganėdinti KOMITETAS.

i Du šimtai dovanų pinigais bus išdalinta ant

10to Maskinio Baliaus
i Parengtas DR-TĖS PALAIMINTOS LIETUVOS

Subatoj, Kovo-March Ifd., 1919
Pulaskio Svetainėje '

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

Pradžia 7 vai. vakare.
Inžanga 35c ypatai. •

Minėtas balius yra skirtingas nuo kitų, nes /
Dr-slė PALAIMINTOS LIETUVOS dovanas du- \

j os pinigais už įvairius rubus. Kviečiame vi- ’
suomenę skaitlingai atsilankyti i šj pinigiŠką 
vakarą. Muzika BROLIŲ SARPALIU. c

Kviečia visus Dr-stė PAL, LIETUVOS. c

KONCERTAS
L.S.J.L. 1-mos kuopos Styginės Orchestros 

ATSIBUS SUBATOJ, KOVO-MARCH 15 D., 1919 M.
MILDOS SVETAINĖJE 
3142 So. Halsted Street.

Inžanga su karės mokesčiais 50c ir 35c. Pradžia 7:30 vak.

(Tąsa)

Išėjo iš miško. Į pakalnę, 
nuskendęs soduose ir bekiščio- 
damas raudonais kaminais, nu
sitęsia sodžius. Pe tuoj išgali), 
lentomis apmušti, baltomis lan
ginėmis, jos tėvų namai.

Kaip butų gerai, kad ji ver
čiau gyventų anam gale so
džiaus. Eitum dabar su jų 
pakluoniais, dar daug ko prisi
šnekėtume.

Priėję į sodo vartelius susto
jo. Olė įliejo sodan, bet dar ne
siskiria.

—Ateik Tamsta pas mus va
kare. Aš lauksiu. Apsakysi 
man, kų skaitai.

— Kad... nežinau — Baisu 
(ik ir šiurpu pasidarė.

Pyksiu, jei neateisi. Lauk
siu visų naktį, — pasakė taip, 
kad ta naktis taritum bus be
galo ilga ir ji visviena lauks. 

-- A-tvisii ‘?
•—Gal.. .
—Ateik!
Jonas nemato, kur eina, ne

žino, kas čia atsitiko, tik jau- 
| čia nepaprastų lengvumų krūti
nėj. Taip laisva, kad rodos, 
butų sparnai, tai tik pakiltum 
augštyn. *

Grjžterėjo dar. Ji stovi so
do pratėgėj ir seka jį.

IV.
Vakarienė šiandie (raukės, 

rodos, begalo ilgai. Pirmai 
tarnaitė niekaip įkurti negalė
jo, o paskui Zosytė bulves nusu- 
dė, reikėjo dapildyti. Dėdie
nei irgi nepasisekė mylimų an- 
sotį sudaužė. Visi buvo supy
kę, nekantravo, o Jonas kažin 
kodėl linksmas buvo. Šnekus 
loks pasidarė, visus kirkino.

Kunigui netinka džiaugties 
iš svetimos nelaimės, — paba
rė jį Vi k tūlė.

Bet greitai jis ir prie Viklu- 
tės prikibo, pramanė, kad jos 
nosytė kreiva, ir kad ji šaukš
tų ne taip laiko.

—Ko čia šiandie toks link-

• lis eit gulti.
— Aš šiandien eisiu klojimai!, 

seklyčioj užmigti sunku, sako 
Jonas O ant šieno bus gerai, 
šienas kvepia, gardu!

Ar nebijosi vienas? — rū
pestingai klausia dėdė.

Tai ir tu eik, ištiesų tenai 
geriau, — pataria jam dėdienė.

- ^Ie, aš nebijosiu, — Skubi
na Jonas. Namie visuomet 
vienas miegu.

- Neik, tėte, klojime žiurkių 
daug. Pamatysim kaip, ri'loj 
jis sugrįš be ausų, — vis ker
šija Viktutė.

—Ne, neisiu, — pamojo ran
ka dėde, o buvo jau pamanęs. 
— Tegul, kitų kartų.

Dėdienė davė pagalvį, marš
kų, antklodę ir Jonas greitai i- 
šėjo.

Jam išėjus už durų, dėdienė 
dar primena:

—Rubus gal seklyčioj palik
tum?

—Aš ant vietos, dėdien... 
Nieks nevogs.

Lekia per sodų paskui kluo
nų ir jau klojime. Viską melą 
put šalinės, prisiveria duris ir 
žiuri pro plySJ.

Dėdė dar neina gulti. Išlydi 
beinr, jojantį arklius naktygo- 
nėn. Tai ten per kiemų perei
na, tai šen, tai sutrinksi kuo, 
tai pakelia kų ir pastato.

(ialop raktas sucypė svirno 
duryse. Tai dėdė gult nuėjo.

Jonas dar kiek luktelėjęs, pa
siklausęs, IŠsispaudė pro durų 
plyšį.

Visam sodžiuje' tylu, niekur 
jokio garso. Tarytum kas So
džių vandeniu užpylė: niekas 
nekrustres, nesukrapštės.

Jonas eina pakluoniais. Nors 
žino, kad niekas nepamatys, ei
na susigūžęs. Ar takas, ar tie
siog pieva, visviena.

Prieš kalnelį sustojo.

Štai jau sumekeravo jovarai,. 
liepos Tulenų sodybos. Pasiro
dė ir augštas klojimo slogas ir 
grinčios kaminai.

Varių nekėlė, o atsargiai per
lipo ir nuslinko per sodų patvo
riu, kuotoliausia nuo triobų. 
Bijojo apsidairyti, atsigrįžti, o 
vis klausės.

Iš sodo nėjo j kiemų, o išsi- 
spraudč pro statinius, per ko
pūstų daržų. Nepataiko tarp
ežiu eiti, nuolat krypsta, į užuo
ganas atsispiria.

Išgirdo, prie punės šuva ėmė 
urgzti. Net nutirpo visas ilgai 
nekrutėjo, kol šuva aprimo.

V.
Viskas prapuolė. Visas pa

saulis tarytum kur į pakalnę 
nuėjo. Jo vietoj šešėliai beliko. 
Ve, stovi netoli agrazdų kūli
mas, išsikrepoj s toks, digliuo- 
tas, o prieisi artyn — jis ir ne- 
įdurs, ir lig į šonų pasitrauks. 
Tušt tamsiai sužydę pinavijos. 
Nuskinsi vienų, lėčiau ne jų nu
skins! ir rankoj nieko nebus, 
tik pajusi švelnų negirdimų 
kvapų. Toli..u, į kelių, stovi se
ni, ilgai augę beržai, o lig ir nė
ra jų ---- kadai 'lik. stovejp. Vie-

nas atminimas dienos. Paliesi
jį, ir išsisklaidys įiesuniatomai.

Jonas su Ole taip arti susė
dę. Galvomis palinkę, susi
glaudę. Ir regis jiems, kad jie- 

abu viename. Kadai nebu
vo, a. n matė ir nepažino vienas 
kito, ir kiekvienas savuoju, vie
nu gyvenimu gyveno, o šiandie 
na naktis, šiandien kitaip.

Ir kas buvo senai, ir nuo ma
žų dienų, ir dar šitų pavasarį, 
tai tik rodos, buvo vakar. O 
gal ir nekuomet nebuvo?

Tuomet buvo saulė, visur 
žmonės vaikščiojo, o dabar ne
bėra nieko.

(Bus daugiau)

Teatras ir Balius
Reniamau Spėkomis Chicagos Progresyvių Draugijų Susivienijimo 

Susidedančių iš sekančių Draugijų
D. L. K. Keistučio, L. J. Dainos Mylėtojų, Brolių ir 

Seserų Amerikoje ir Jaunų Vyrų L. D. ir P. Kliubo

Subatoje, Kovo-March 1 d., 1919
M. Meldažio Svetainėje

2242-44 West 23rd Place
Statoma scenoje vieno veiksmo komedija, po vardu

“CONSILIUS FOCULTATIS”
Programą išpildys Keistučio dramos skyrius ir choras.

Dainuos mišrus choras, bus deklamacijų ir kiti 
pamarginimai

Svetainė atsidarys 6:30 vai. vakare. Programas prasidės lygiai 7:30. 
Inžanga su karės taksais 35c, 40c, ir 50c ypatai.

Gerbiamieji ir gerbiamosios, veikalėlis bus labai ganėtinai įdomus 
ir juokingas. Nepraleiskite progos, nes tokia proga retai atsitinka Ir 
užtikriname iš kalno, kad busite užganėdinti.

Po programo linksmas balius iki vėlam laikui.
Kviečiame atsilankyti kuoskaitlingiausiai.

Kviečia centro K O M I T ETAS

i TEATRAS KONCERTASI
I IR RALIUS
| “Pirmyn”
l Mišrus w
| Choras. ®

— Rengiamas —

NEDELIOJE

Kovo -.
1919 Metuose I

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE,
2242 West 23-rd Place, Chicago, III,

Svetainė atsidarys 5 vai. vakare. Programas prasidės G vai.
> Jžanga 35 ir 50c

smas musų Jonas? —< stebėjo
si dėdienė.

Kai seminarijon pasodins, 
tai nebus kada juoktis, — pa
aiškino Viktutė.

— Tena i ir pro langų neduos 
pasižiūrėti, — pridėjo ir Jonas.

—Seminarijon — kaip mai
šau, — įsitraukė į juokų ir dė
dė, visuomet toks rinDtas.

Tuoj pavalgę visi ėmė ruoš-

Milžiniškos Prakalbos
Rengia L. S. S. 37-ta kuopa

Kalbės iš Valparaiso Universiteto studentas draugas 
Andriulevičius apie Rusijos ir Lietuvos stovį.

Subatoje Kovo (March) 1-mą dieną, 1919
t MALINAUSKO SVETAINĖJ, 1843 So. Halsted St.

Draugai ir draugės, jeigu jus norite dažinoti kas da
bar dedasi Rusijoj ir Lietuvoj, tai kiekvienas ateikite į 
šias prakalbas. Pradžia 7:30 v. vak. — KOMITETAS.

i Scenoje statoma 2-jų veiksmių komedija

“PABAIGTUVĖS”
P Gerbiamoji Chicagos visuomene!
4 Visi, kas tik gyvas ant pabaigtuvių “Pabaigtuvės” yra vie

natinis veikalas, atvaizdinantis lietuvių gyvenimo meilės ir papro-
I čių. Jon įeina kaimiečių dainos, muzika, Šukiai ir jt.i parengtos 
p puotos, l'aip, kad sekdami gabių lošėjų, jus jausitės esantis ant 

'lieluvlij kaimiečių puotos. z
Apart teatro, dalį koncerto atliks goriausi Chicagos chorai, 

E solo, ir taip juokingi pamarginimai.
i Taigi Gerbiamieji ir Gerbiamosios, nepamirškite atsilankyti, 
r nes paskui gailčsitės neatsilankę.
■ Kviečia “Pirmyn” Mišrus Choras

T
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Naujienų Penkių Metų
Sukaktuviu Apvaikščiojimas

) Nedelioj, Kovo-March 2 d., 1919

DIDELIS METINIS
TEATRAS ir BALSUS

SU PUIKIAUSIU PROGRAMŲ
Parengtas

DRAUGYSTĖS LIETUVOS ŪKININKO

Nedelioje, Kovo=Marcli 2 d., 1919
M. MELDAžIO SVETAINĖJ, 2242 W. 23rd Place

Pradžia 6 vai. vak. Inžanga 35c ir 50c ypatai
Programas susideda: 1) Komedija “Valsčiaus Sūdąs”, 

2)Mažiukų kvartetas, 3- Mandalinų orkestrą, 4- Stepu
kas bus su pilnu vežimu juokų, naujai parengtas Vode
vilis iš Amerikoniško, su linksmiom dainelėm.

Po teatro visoki šokiai iki vėlumo.
Lietuviams kareiviams su Union forma inžanga dykai.

• Kviečia visus atsilankyti KOMITETAS.

15as Iškilmingas Balius
— Parengtas —

Liet. Rytmetinės žvaigždės P. P. Kliubo,
— Atsibus —

Utarninkc Užgavėnių Vakarą,

Kovo-March 4tą d., 1919
Pradžia 7-tą vai. vakare

WICKER PARK DICZ. SVETAINĖJE 
2010 West North Avenue, arti Robey St.

Jžanga nuo Kliubo narių 25c prre durų 35 centai.
Muzika F. Jercck

lilIlIlIHHIIIIIIIIIIIIIIIliM

Aušros Balius

)

WEST SIDE AUDITORIUME |
kampas Taylor S t. ir Ratine Aveuue ig

Svetainė atsidarys 2 vai. po pietų. S

Kalbės įžymus kalbėtojas, ką-tik atvažiavęs iš Rusijos. Jis 
papasakos vėliausias žinias iš Lietuvos ir Gudijos. S 

Kalbės lygiai 4 vai. po pietų. Kurie norite išgirsti dabartinį padėjimą Ru- Ii 
sijos ir Lietuvos malonėkite nesivėluoti. S
Prie to bigs įvairus programas, dalyvaus geriausi Chicagos chorai ir so- g
listai. Bus imami paveikslai. Grieš J. Grušo orkestrą. Po koncerto bus g
ŠOKIAI. g

Visi NAUJIENŲ rėmėjai, NA UJIENŲ draugai, NAUJIENŲ J 
skaitytojai—-visi NAtJJIENIEčIAI atsilankykite į šį svarbų lietuviams :gg 
darbininkams sukaktuvių vakarą, paminėjimui 5 metų gyvavimo pirmo :gg 
ir vienatinio lietuvių darbininkų dienraščio — NAUJIENŲ.- ■

Norėdami nusipirkti tikietų iš anksto, malonėkite kreiptis į Naujienų g 
ofisą, arba į Darbo Žmonių Knygyną 3238 So. Halsted St., Chicago, III. gg

ifiHSiiiiiM

SU DOVANA — ARMONIKA
JAUNŲ LIETUVIŲ KLIUBAS

— Rengia -

ŠOKIUS UŽGAVĖNIŲ
VAKARE

— įvyks —

Subatoj, Kovo-March 1, 1919
Pradžia 7:30 vai. vakare, 

i - * \

J. STANČIKO SVETAINĖJ*
205 E. 115th Street.

Kovo-March diena, 1919 m.
MILDOS ABEJOSE SVETAINĖSE 

3142 So. Halsted Street. Chicago, Iii.

Pradžia 7:30 vahndą vakare

Lietuviai ir Lietuvaitės, kviečiami atsilankyk i šį 
vakarą pasišokti ir linksmai praleisti laiką.

. ; Visus kviečia atsilankyti KOMITETAS

H Visi
SlIlIlIlIHHIIHIIM

esate kviečiami atsilankyti Komitetas.

STAR &GARTER
MAD1SON PRIE HALSTED STREET

— BURLESQUE —

MOLLIE WILL!AMS' SHOW



Subata, Kovo (Mar.) 1,1919 NAUJIENOS, Chicago, III.
MMMMMMMI /««.■! *1—1/ m—M.IIMI II l.l
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3)
4)

Penki Daiktai
i i i Musų Laimėjimas "1

-------- I
(l?elj(‘loiiūhs). |

Paskučiausi
Geros, gvarantnoto vilnono muterijon;
Tikrai atsakantis darbas:
Pritaikytas drapanų gulėjimas;
Vėliausios ir gražiausios mados (styles)
Gauti savo pinigų vertę.
r.unsla pripažįsiul minėtus penkis Pasku-

ST. (’LAIR, PA. “Nauji(Mios nesočialisliškos, 
irigailis nesocialislas.“ 'Tai ko

KLEIN BROS.
HALSTED & 201h SIS.,

Musų lietuviai parda
vėjai daugelyje sky

riuose, Jiems bus nui. 1 
olnu jums patarnauti, 

| Tiktai klauskite jų

Jei 
ėiausius Dulkius, tai kreipkitės liktai pus:

MAl'SNER, Lietuvis .Siuvėjau, 
TeL Boulevurd 9728 Chicago, III.

H’tikeikimns, kurį mis vartojo 
ik* prieš Naujienas ir Grigaitį

Panedėlyj, Kovo 3 d., Dilelė Naujiena pas Klein Bros
KAINOS ATPINGA

Mos garsina-me naujas žie- bitines kainas laikos laike, 
Pamatykite .šiuos sutaupy. jniis.

a. : 
3239 So. Halnted ’St.
PASARGA: — Aš užlaikau dielžiaiisį sandėli užsieninių materijų 
taipgi kaip vietinių, taip ir užsieninių sampelių, ir kiekvienas guli 
pasirinkti sau tinkamą drapaną. Mano v<eia būna atdara nuo S ry
to iki 9 vai. vakare; nedaliomis 9—12 ryto. Reikalui esant aš galiu 
pribūti į jūsų namus ar ofisą.

i i kuopn surengė pramogų va- 
krrų-tealrą, Columbus svetai
nėj. Lošė Br. Vargšo keturių 
veiksimi drama “Gadynės Žaiz-

l. <► * .

Los.” Lošimas buvo geras, 'l ik 
žmonių lai nedaug tebuvo. Mat, 
čia ypatingai klerikalų užuita 
lietuvių kolonija. Žmonelės nė

iiivo “savo virto,
adikli galėtu Iii

e,jo, duug-daug melų, o 
iimlmečiu, ujlgal tokių

asilas.
Ak

Narse drvžės 
sulinėms ging- 
ham, (Ne (lan
giau 10 yardų)

k,lai<Jiių'iej.i Romos viešpacfaF,. 
Bet tarpe jų ir musų yra dide
lis skirtumas, šito negali matyt

Raityta cam- 
hric, 36 colių

y ardų ilgio, 
vardas 12 I/,e

kaip Aitą pluki gyduole yra v»r 
tuojnma tu ^enaukloui* 1 :u>ek 

ileydymul rumatI 
*khU>n)U krutinėję, šun< te ir mu- 
uieuyte. ttreuu die-
k ima. Ir k<>i>u)io.

PAIN-EXPELLER

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Mainierial, mechanikai, audėjai, t >brik< * ir •Imi vi«ok 
darbininkal, dirbanti viduj ir lauke, yia amžn i dianv i ,

Nei»p«!Kfink pirk’1nn>»« plid”* ralMnu •Ibleleao bnnknsc. Helknlauk geriausiu. Kn/uimt i 
r*ln-Kxpen*r, pc-Mt k>tnk ar yrn IKAKA. valal./iž^nklla rn* t»»k*hik‘>. X* rentai ir C.> ceti( 

iM. ikutę. ftniim, iH.t vlv.rae «pi ek>>ac, ar r'eaiog t* la)>’>rt<»iijo-i.
F. AD. RICHTHR a CO., 74—BO Washin;.ton St., Nevv York. N. Y

lio patarymų... Kažin kada st. 
crairiccimns prašvis skaisčioji 
piolo saulutė? —čia Buvęs.

ST. JOSEPH, M(>.

Nori būt rusu.

šiomis dienomis du lietuviai 
davė apreiškimus norį pata-

v.’rš devynis melus, anlra-

luinas vra toks, kad Komos
♦

Vi e špatai alins viekai Nepavyk
davo. O mums? — j

Ech, kam čia daug pasakoti.
Kas pažįsta istoriją, tam ir evo-1 
liudljja .neturėtų bi^li Išvedima1. , 
Tai ji išvystė" musų prakeiki-, 
mą! Matot.

'Trumpai ir storai: kilusis tu- 
’oj Ųueipoj prakeikimas prieš 
tuos socialpalriolus ir jų fon
dus,” be abejonės, atneš gerų 
vaisiu. lai kas, kad tūli sa- C a
ko, buk tas prakeikimas tai 
'unelašimčių darbas. Asilai! Ne 
žino mat, kad mes galime ir 
langiau... “Naujienos nesocia-

Bear b ra n d vi 
jios vilnonės 

tnezgimui srir 
ogus 14 svaro 
natkelis 79c
O N F mezgi

mui liovei na, 
baltas šilkas 

inencerczuotas 
malkelis (i%c

pinga
Vaikų minkštai 
Šiais padais če- 

ver\kai. mic- 
ros iki 4 15c

Turkiški rank- 
ėluoščiai balty 
Ii. su spurgais, 
tniera 17 ir 31 

\2%c

Užiresimui a- 
liejiniai aude
klai t2 colių 
pločio šviesios 
ir tamsios slai_ 
Jūs, apkarpyti 
kraštai, praei

tų metų 15c
Klein Bros, 

skalbyklos mu- 
ąlas 5 šmotai 

už 19c; šmotas 
3%ė ribbcd apati- 

Moterų Svviss 
niai marškiniai 
kaina, taikos 

Jaike kaina 5c 
17c

Novelty kvor- 
tuoti vilnoniai 
su kvoldais se- 
jonai, 23 iki 3(1 

vvaists $5,29
Su kvietkais 

apatiniai sejo- 
nai, gero sali
no, ilgio 37 iki 
40 95c

Motorų juodo
Burson pilno 

fasono pančia- 
kos, 19c

Gatavai pada
rytos lovos pa
klodės, mielos 

72X90, bal ty
los storos 88c

Campbells te
mato yriuba, 

kenas 8c 
Uneeda biscuit 

6%c

DIDELĖS VERTĖS RAKANDAI

f

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

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

Gydoma visos aštrios ir chroniškos 
ligos vy rų ,molerų ir vaikų. Obstre- 
• iški, Gynecologiški ir operatyviški 
ligoniai priimami. Del gydymo yra 
naudojama medicina .hydrotherapi- 
ja, elektrotherapija ir chirurgija.

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš l77 So. LuSalle Street 
į Romu 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

LIETUVIŲ DOMAI!
Siuomi norimo atkreipti domų Gerb. Lietuviškos Visuothcnčs. jo- 

gei buv.

S. Vilimovitz Adieka, 233 E. 115tj SI., KensinJon, III.
liko po valdyba patyrusio Rusiško Aptiekoriaus. prak

tikuojančio su virš 26 metus Rusijoje ir \merikoje. '^aipgi suma
naus aptiekory stėje Lietuvio praktikavusio Rusijoje ir Amerikoje. 
Kreipdami gi Jus domą j mus patyrimą, užtikriname, jogei mano 
apliekoje 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 
chirurgas, 'tikėdamas, kad kiekvienas apsilankęs | lAigščiau minė
tą apliekų pasiliks pilnai užganėdintu, pasilieku su didele pagarba

S. M. MESIROFF
SAVININKAS

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

likankis nori... būt rusu. Lietu- 
tuVių “diplomą kims” naujos 
širelpe ršos. —I). G. .1.

tas.” šitaip pritarė musų iš
kištam prakeikimui visi “kai- 
Ltijų“ organai. Nėra reikalo 
tdiraulies: kam, kodėl, kas. 
Draugiškai, bolševikiškai - išne

$1,00 įmokėjus prisius 3 
tu seklyčios setą masyvi 
ąžuolo, mahogany arba

čio medžio nudirbti, 
Alk ura $89,00

Lengvi išmokėjimai

amo- 
rėmai 
riešu-
tjkra

Pliene lova 2 colių parlutai, sto- 
įbraukai, gerai padaryti Vernis 
Martin, arba balta paleva nudirb-

$8.95

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
t.ivirigs ttamps nuperka už ca>h 
t.mrl and Co., 710 VV. Madisou st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Hoom 232, 2ras augstas, virš Famous 
Jothing Store, atdara vakarais iki 

< vai Nedėliornis nn<» |() iki 1

PANA, ILI

Darbp.i. — Prakalbos.
‘baisias socialpatif olų (kimi-

įima ‘'■akyti, lik pusę laiko be
dirbame... Iš viso čia turime

dirba “in
zmus

iiius atsi
lunke laisvamanių kalbėtojas 
M. X. Mockus. Kalbėjo per tris 
v; karus ir daugeliui, atvykusių

nuodėmes.” That’s all.
yra musų laimėjimas, di-j 
laimėjimas. Cha, cha, 
“Naujienos nesocialisJiš- 
Grigai|is nesocialislas”... 

Kas dabar šilam netikėtų, tas 
Hitų lik... asilas! *

Je*. nors tos Naujienos yra lik 
rų tikriausias “Iron \vooel,” 
»ors musu aštrus kritikos kir
ais (lie'žiiiviiii) atšoka nuo j u

lai 
lelis

PARDAVIMAS NAUJŲ ŠILKŲ 
Daug audinių ir spalvų paiu-pinta dideliam supilkime, Vėliau 

sios kainos šio sezono
Sutaupykite $1 iki $2 ant kiekvieno yardo 

$3,50 Storo Foulatd Taffeta 40 colių pločio, vardas $2.10 
$3,00 stora dubuita Grepe Meteor 40 colių pločio -2,10 
$5,00 šilko Satin Chermense, 40 co- 
pločio $2,10 
$3,50 Moon Glo Crepe, yardas 38 co
liai pločio 
$4,00 Viso šilko poplino, 40 colių plo
čio 
$3,00 storo dvigubo Crepe, 10 colių

$3,50 storo Salin Lu.\on, 10 colių plo
čio ...............................................................
.*3,00 Juodo peare de Soįe, 36 colių 
pločio

YARDAS

f JOSEPH C. W0IX)N^
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. La Šalie Su 
lelephone Central 6390

V akaraia
’ 2911 W. 22nd Strrei

Telephone Central 6990

Dr. WHITNEY
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų 
VYRAI IR MOTERS,

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

Ofiso valandos 9 e 1W ii T ^3V NeJėlinmis 10 rvto
ryto iki 8 vakare. I H ii I I I iki 2 vai diena

422 S. State St., arti Va»? Burrn St., Chicago, III.

*Tukstančius Doleriu 
žmonės praleidžia teatrams 
ir visokios rūšies pasilinks- ’
minim ams. Kam tuos visus 
pinigus leisti, jeigu jus ga- 
lite girdėti jūsų pačių na- 
muose puikiausius dainini- 
nkus ir muziką iš musų su 
ragu ir be rago phonografų 
korius mes parduodame ant 
išmokeščių po

$1.00 mėnesyje
36 dainos arba muzikė dykai

Kiekviena mašina
gvarantuota

Rašykite mums ir mes tuo-
jaus išsiųsime jums mu

sų puikų iliustruotą 
katalogą DYKAI

Eagle Graphophone Co.
101 East 16th Street 

Dept. 13 New York, N. Y.

Mėnesyje

Rusiškos ir Turkiiltos Vanos

I2th SL Tet. Kedzie 8902 
Paulina Tet. VVeatern 15 
3514-16 W. I2th arti 
St. Louia Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti I2th 
St., Chicago, I1L

KUSSIAN 
TVaKtSH

I PIRMA NEGU PIRKS), GAUK MUSŲ KAINAS
' ant Durų, Lentų, Rėmų Ir Stogama Poplero
I SPECIALIAI: Maleva mntevojiniui Ktubų išvidaua, po <1.19 už gsi

CARR BROS. VVRECKING CO.
1003-303* R. Ilalated St.. Chl/.t/o. «l

bos rėti Del lokiu c 
mažai. Mockaus prakal-

Naujienų Skaitytojas.

FREMONT, OHIO.

sario H‘» ei. čia pasimirė* 
vadas.
Buvo

įmanių
a.a 
uolus Bimbos /pamokslu 
tojus ir buvusios Karelo 
deivės šėrininkas. 'Tebūnie* jam 
I ngva šioji svetimos šalies, že
melė.. —Jo Draugas.

beini-

SĖKLOS.
(lininkiji Draugija pasirūpino 

perdavinėt geniausias, šviežiausias 
sėklas daržovių. Javų, šieno ir viso
kias sėklas kokios lik eikininkams 
\ ra reikalingos, ir mieslelėnains j

rais, bušeliais, ir maišais po 100 
svaru ar daugiau. Siusime* j visas 
Suvirintas Valstija*;. Anrašvdami 

pažymėkite, koikų sėklų j kokią že
mė, o mes patarsiu) kiek ju reikės 
ir taip gi pas mus yra visokių Pur

inų ant nardavimo nuisej kaina..
Klausiant kainos jdėkite* markę at
sakymui. Adresuokite:

AMERIKOS ŪKININKAS
P. o. Box 9i>, įtart Michigan

M i n y k ų 
Kunigy 
Darbai

kaitymui. 64 puslapiai
Kaina 35c.

NAUJIENOS

(’hicatfo, III.

:is: ims vistiek darysime kas 
•i ikalinga. Kada negalėsime* į- 
,e*ikli vienaiš kairiaisiais argu- 
ne nlais, si veršimės kilti lik
lirinyn, pirmyn!

Taip, mes buvome tikri, kad

ės žlugti nuo vieno musų rik- 
li įėjimo. Todėl, mes išsiunti- 
lėjnme į visas keUirias Iii,Iaviš
ko svit to puses rėkavimo spe- 
‘ialistus. Ir - - Naujienos ne- 
'friuva... Bet neveizint to. mes 
‘urime didelį laimėjimą: “kai- 
■iųjų” organai dabar visa gerk- 
’e šaukia apie musų išleistą pra

mvikiskai ure!
Ji*, Naujienos nesūria lis tiškus

Grigaitis - buržu 
riausias buržujus,
iš jo buržuaziškos barzdos.

Lai matosi
O

Draugai kairieji: visi aidobl- 
ju-dobljui ir ekstra bolševikai— 
tegyvuoja musų laimėjimas! 
Tegyvuoja kairiųjų organai, 
kuiVie mj'elai mus priglaudžia, 
o tos Naujienos —■ duokime 
joms ramybę, nes... žmonės dar 
nemoka apvertinti musų laimė
jimo....

—G vaizdikas.

BOLESLAVA ŠIUŠIENE
Mirė vasario 28 d., 1 vai. iš 
ryt<\ Velionė paėjo iš Kauno 
gub., Raseinių pav, K vedai* 
nių miestelio, paliko didelia
me nuliūdime vyrą Joną šiu
ši. Laidotuvės įvyks nanedč- 
lyj, kovo 3 d, 10 miliutų prieš 
8 vai. iš ryto i švento Myko
lo Arkaniuolo Bažnyčią iš ten 
į šv, Kazimiero kapines, Kvie
čia visus gimines, draugus ir 
pažįstamus atsilankyti į šer
menis ir daly vauti laidotuvė
se
2311 ITankford SI, Chicago

Reumatismo Worm’o
I

Reiimatiško ir Abe'no Skaudėjimo Gyduoles
Pilnai Užtikrintos Gyduolės neto REUMATIZMO Visose Formose
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus j 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per

j CARL F. W0RM
! 34(M> SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Per Pačią — $1.10.

VyiiškyOrapaiiy Batgmi
Nauji, neatimti, daryt) ant užsa

kymo siutai ii overkotai. vertės nuo 
t<30 iki $50, dabar parsiduoda pn >15 
ir 25 dolerius

Nauji, daryt) gatavi nūn <15 iki 
!?35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pamot 
fų overkotų

Visai mažai vartoti siutai ir over 
Kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabai 
$5 ir augščian Keinės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo 
k i $7.51).
\tdara kasdieną, nedėtomis ir va
karais

« H. G O R D O K
4IS S lUIut/A m

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai giiižų $200,00 vertės 
Phonografą, pasilikusį sankrovo

je, šita mašina beveik nauja, prie 
_jį į jos randasi rinkinys 

3-1 rekordų ii’ deiman- 
tinė adata veltui, Mes 
taipgi tinime keletą 

iffil I augštos klesos phono
Į grafų, kuriuos mes 
Į parduosime už bite 

Įgfj 'inWjljji|WI pasiūlyti) kainą, už 
nmilrii I nics MirimeIJJllraH I ’raluštinti vietą, Me.* 

taipgi esame privers- 
Ii prašalinti šią savai-

I Įl tę dvi kibai gražias, 
'* tikros skuros seklv-

čios setus vertus $175 kožnas, par
duosime už jose; pasiūlytą kainą, 
Taipgi vieną naujausios mados len-

Jeigu jus nesate tvir
tas arba sveikas, jus tu-

nlį bandymą: patėmykite 
kaip ilgai jus galite dir
bti arba kiek toli jus ga
lite nueiti be nuovargio. 
Tuokart paimkite du pe
nkių granų plėskeliu Nu- 
xated Iron tris syk die
noje per dvi savaiti. 'Ta
da ir vėl išmėginki! sa
vo stiprumą ir pastebė
kite, kiek jus pasitaiso
te. Daug žmonių pada- 
.rė šį išmėginimą, ir nu
sistebėjo savo pagerėju
siu stiprumu, pakantru
mu ir energija. Nuxa- 
ted Iron yra garantuotas 
suteikti užganėdinimą ar
ba bus grąžinami pini
gai. Gaunama pas visus 
gerus aptiekorius.

šita yra netikėtas pasitaikymas, 
l'žeikie* tuojaus. Pristatome veltui 
WESTERN STORAGE HOLSE

2810 W Harrison St Chieago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai, Neelč-

lionmis nuei 10 iki I

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
?anedėlyj, Ketverge ir SubatoJ

Pirmas Floras 15c. Balkonas Hk
Prie šių kainų prlskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI 'AKTAI KASDIEN
KALSTEI) ir t?-ra GATVĖS

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

Paminėkite Naujienų 5 metų 
sukaktuves kovo 2 d. atsilanky
dami į West Side Auditorium.

3147 S. Halated St., Chicago 
Tel. Drover 8674

Kriaučių Domai
Mes užlaikom pamušalui; ir viso

kius trimingus kas lik reikalinga dėl 
kriaučių.

Taipgi turim Vilnonių rnatarijų.
Pas mus, galima gauti, visokių 

kriaučiškų daiktų (fikshers) kaip 
tai: mašinų, prosų, stalų, volkiesų ir 
U.

Musų tavoms geriausias, kainos Že 
minusios.

Roman Chaitlcn
1612 Rlue Island Avė , Chicago. 111. 

tarp l()-!os ir LS-tos gatvių.
Tel. Ganai 1348

Prižiūrėkite 
Savo Regėjimą 
Duokite apžiurėli savo akis 

dykai pas 
PETER A. MILLER 

įgijęs mokslišką laipsni 
Expertas Optikas

Kreivos akjs ati
taisomos su aki
niais.

I>II.NA EILR 
GRAZNŲ

TAISOMA LAIKRODŽIAI 
2128 W. 22nd St., Chicago 
Užganėdinimas gvarantuotas.

Phono Canal 5838 
Sky rius: 1906 W. 14 St.. Ciceru

DR. VIRG. NARBUTT
Physician X Surgeon 

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

3001 West 22nd Street 
’Tel. Lavvndale 660

Gy venimas: 2111 Marstiall Blv. 
Tel. Rockvvell 1681.

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytojau Ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So Michigan A^e.
Rezidencija 10731 S. Michigan 

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: rollman 342.
Vai.: 9 ryto iki II d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

J Dr. M T. STRIKOLIS
Lietuvis

Gydytojas ir Chirurgas
J 1757 W. 47 St. Chicago, III.

Ofisn Tol. Routevard 160 
Rez Tol Seeley ‘120

Dr. A. M. SCHEIEB
Sugrįžo iš kariuomenės ir už
siims pruklika prie
3101 So. Morgan St. Chicago
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jau atėjęs. Tik tas interna
cionalizmas esąs dvejapos 
rūšies ir iš jųdviejų dabar 
tenką pasirinkt viena: arba 
internacionalizmą valdžių, 
apsireiškianti Tautų Lygot

ant jų. Jisai gali būt suvertas 
dvejopu budu. Vienas būdas
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Socializmo Mokslo Skyrius
Subata, Kovo (Mar.) 1,1919

1739 SO. HALSTED ST 
CHICAGO. ILLINOIS

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. (aidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Hafsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

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

Suvienytose-Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50
1.85
1.45

. 75

..02
, 12
. 50

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25 

.. 65

tautoms bendrai kita kitai 
remti, arba internacionaliz
mą socialistų, anarchistų ir 
bolševikų. Jeigu valstybių 
valdžios užsiimsiančios ir 
toliau karėmis ir prisirengi
mais karėms, tai soęializmas 
ir bolševizmas turėsiąs išsi
plėtoti ir Suvienytose Val
stijose, ir išsiplėtosiąs. Jis 
nepasitenkinsiąs vien agita
torių kalbomis viduj ir vie
šai gatvėse, bet tas socializ
mas įsibriausiąs ir kongre- 
san, i atstovų butą ir Į sena
tą; jis užimsiąs šios šalies

pavergimas. Gen. Smuts te
čiaus šitam budui griežtai prie
šinasi. Jisai nurodo, kad Rusi
jos, Austrijos ir 'Turkijos im
perijų tipas subankrulijo da-

Mažųjų tautų laikinius pavergi
me aštrina tautinius prieštaravi 
mus imperijoje ir paraiižuoja

pritarimu) “Įgaliotinio.” Kitos 
tų šalių yra ne liktai Lygos 
“įgaliotinio” (mauda toriaus) 
proteguojamos, o ir valdomos, 
pagal Lyfyos nustatytus princi
pus. Pagali o s, tre
čios tų šalių yra lokiam padėji
me, kaip kad jos butų “įgaliotų- 

Panašumas Smuls’o Tautų 
jų” valstybių dalįs.
Lygos pieno j Didžiosios Brita
nijos imperijos sistemą eina

Evoliucija ir Revoliucija.

K. Kautsky.

I ros betgi puses būtieji dalykai verčia vėl daugiau 
vietos užleisti katastrofoms gamtiniam besiplėto-

cijos, taip Darwino organes 
joms.

True translntion filed with the post- 
inastcr at Chicago. III Mai*. 1, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Neramumai 
Vokietijoj.

Kapitalistinės žinių agen-

Vokietijoj. Nuolatos skel
biama apie didelius susirė
mimus ir mūšius valdžios ka 
riuomenės su spartakiečiais, 
apie nugalėjimus tai vienos 
pusės, tai antros.

Be abejo, neramumų Vo
kietijoj yra. Tokių pervar
tų laiku kitaip nė negali būt, 
ypatingai sąlygose, kuriose 
šalis dabar atsirado po ke
turių metų baisios karės. 
Bet kad apie tuos neramu
mus buržuazinės žinių agen
tūros daug netiesos skelbia, 
tai taipjau negalima abejoti. 
Tatai paliudija 'ir Chicagos 
Daily Nevvs pasiųstas Vo
kietijon korespondentas Ben 
Hecht. Savo koresponden
cijoj vas. 20 jis sako:

“Skelbiamos iki šiol žinios 
apie Vokietijos bolševikų’’ 
revoliuciją susideda iš 90 
nuošimčių paskalų ir 10 nuo 
šimčių bluffo (melo).”

užėmęs jas kitose šalyse: jis 
ir šioj šalyj visą politinę ga
lią užgrobsiąs i šabo rankas.

Tai tiesa. Tik senatorius, 
kurs tiki, kad nuo to antrojo 
internacionalizmo — nuo so
cializmo įsiviešpatavimo — 
išgelbėsiąs tik Tautų Lygos 
internacionalizmas, gali ir 
klysti. Tautų Lyga galės su 
mažinti karių pavojų, regu
liuojant tautų politinius, 
santykius, bet ji nesulaikys 
tarptautinio socialistų judė
jimo, iki jis ne atsieks savo 
tikslo — įsteigimo socialės ir 
industrinės demokratijos. 
Kapitalizmo tvarka savo am 
žiu jau atgyveno.

True translnfinn filed with the post- 
niaster ai Chicago, III Mar. 1, 19ĮĮĮ 
as ireųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Tautų Lygos kon= 
stitucija.
1*. Grigaitis.

H.
Tautų Lygos konstitucijos 

turinys, kurį aš trumpai išdės
čiau vakarykščiame straipsny-

ja priėmė kone ištisai gen. 
Smuls'o pieną. Ištisi konstitu
cijos straipsniai ne tiktai turi
niu, o ir frazeologija (žodžiais) 
yra tikra Smuls'o projekto ko
pija.

dai, tokia imperija 
atsilaikyti.

ku-

džia iaiks nuo laiko sušaukia 
savo autonominių valstybių at
stovų konferencijas, kurios 
svarsto paduotuosius jai klau
simus, patariamąją teise, —

turėtu

mą tautų susivienijimą pavergi 
mo keliu, yra ta, kad priėmus 
jį, didžiosios valstybės 
pasidalinti jomis tarp
Taikos darymas tuomet pavir
stų didžiųjų valstybių varžyti
nėmis dėl grobio; o šitokia tai
ka, Smuls’o nuomone, įvarytų

nes, kurie pasijustų, kad visos 
pasibaisėtinos šios karės aukos 
jeklo autorius sitdo kitokį būdą 
nuėjo niekais.

-- lokį, kuris suvienytų ir su
irusiųjų imperijų teritorijas, 
ir nepriklausomąsias valstybes.

į Smuls'o projektą, kaip pa-

mę ta sistema, pagal kurią yra 
subudavota Didžiosios Britani
jos imperija.

Kaip Didžiosios Britanijos im 
peri joje, taip ir Smuls’o projek- 
(tuojMinoje 'Tautų (Lygojei, yra 
cenlralinė valdžia ir |M) jos att- 
oritelu stovinčios, įvairiame pri
klausomybės laipsnyje, dides

nės ir mažesnės valstybės ir te
ritorijos. Tokia Britanijos im
perijos dalis, kaip Kanada, yra

Indija

minislralorių, kone beteisės ko 
unijos sąlygomis; pagalios ne

suskaitomos Anglijos kolonijos 
caitonios Anglijos kolonijos 
randasi tokiame-pal pavergimo

išgirdęs, kad ten ir ten ei- 
< ną smarkus mūšiai tarp spar 

takų ir valdžios kariuome
nės, jis tuojaus vykęs ton 
vieton dalykų patirti, bet da
žniausiai pasirodę, kad gan
dai buvę melagingi: jokių 
mūšių nė susirėmimų ten 
nebuvę.

Buržuazinių žinių agentu 
rų korespondentai gaudo ši
tokius gandus ir skelbia kai
po tikrus atsitikimus. Tei
sybės patirti jie nesirūpina. 
Bet to nė nereikia. Prieši
ngai, juo daugiau “žinių” 
paleisi svietan apie “baisias 
piovynes” tarp pačių revo- 
liucijonierių,’tuo labiau dis
kredituosi pasaulio akyse pa 
čią revoliuciją. O tai juk 
visų šalių buržuazijai šian
die ypač — labai svarbu.

Gen. Smuts, darydamas savo 
projektą, matoma, nuolatos

tanijos imperijos pieną. Jisai 
pradeda savo išvadžiojimus 
nuo to, kad Tautų Lygos visų 
pirma esą reikia tam, kad už-
pildžius tuštumą, pasidariusią 
po to, kaip dabartinėje karėje 
suiro keletas didelių imperijų, 
jungusių po savo valdžia krū
vas tautu. Suiro Austro-Vengri 
jos monarchija, suiro Rusija,

rių tautų ir valdė didelius žemės

tautos ir kolonijos turi kaip- 
nors bul sutvarkytos ir kokiais 
nors ryšiais sujungtos į daiktą.

Generolas Smuts atranda, ir 
mano supratimu visai teisingai, 
kad butų žingsnis ne pirmyn, o 
atgal, jeigu suirusiųjų imperijų

euzų, belgų arba buvusios 
k i ('čių kolonijos.
(locija (laipsnių
laidinių teisių pripažinime yra

Panaši gra- 
įvairuinas)

8<>je

sudaro pildomasis komi te**

ja penkios arba šešios stambiu-

dalinamos į dvi rųšis: vidutines 
ir mažas. Visos vidutinės vals-

du atstovu pildomojoje taryta- 
je (kuomet kiekviena stambio
ji valstybe po vieną); taip-pat 
ir mažosios valstybes, kurių 
skaičius yra dar didesnis, negu 
vidutinių,, turi visos kartu tik
tai du atstovu pildomojoje tary
boje. Vidutinių ir mažųjų val-

True translation filed wi»n the post, 
mastei* at Chicago, III Mar. 1, 1919 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Senatorius apie 
Internacionalizmą.

kiekviena savo likimui, padin- 
damos tuo mišinį nepriklauso
mų nuo viena kilos ir kovojan
čių su viena kita, tautų. Pa
saulio progresas eina ne prie 
skyrimosi laidos nuo tautos, o

tą, yra mažesne ( I), negu pen
kių arba šešių didžiųjų valsty
bių atstovybė (5).

Po’ šilų, savarankiškų, bet 
kontroliuojamų iTautų Lygos 
centre didžiųjbi valstybių bal
sais, vidutinių ir mažųjų valsty-

inųjų” valstybių ir teritorijų. 
.Jos nėra skaitomos nepriklauso 
mumis laidomis, ir lodei negali

Senatorius Hitchcock — 
jis yra užsienio dalykų ko
misijos pirmininkas — rem-

ir gindamas Tautų Lygos 
reikalą senate, prikaišiojo 
opozicijos senatoriams, kad 
jie biją internacionalizmo. 
Bet internacionalizmas esąs 
m. Lcišvngiauia-;, jo laikas

mui jų tanių likimą į jų pačių

ar vėliaus neišvengiamu budu 
pataptų didžiųjų valstybių gro
biu. ,

Reikia, vadinasi, sutvarkyt 
tas nuo senųjų imperijų jluigo 
pasRiuosavucoas teritorijai,

Ir tarpe šilų “globojamųjų

aisvės pripažinimo (arba ne- 
iripažinimo) laipsnių,. Vienos 

jų yra skaitomos “beveik ne
priklausomomis“ ir randasi po 
protektoratu kokio-nors Lygos

Prie visų tų istorinės teisės laužymų, labai stro
piai prisidėjo ir pati buržuazija. Taigi ji, pata
pus vi(‘šj)ataujančiaja kliša, varde tos teisės išlic- 
sų nebegalėjo revoliucijos smerkti, nors josios 
teisės filosofija ir darė visa, ką galėdama, kad 
gamtos teisę ir istorinę teisę vieną su antraja su
derinus. Ji turėjo būtinai jieškoti panagesnių 
argumentų revoliucijai smerkti, ir rado jų nau
jajame, kariu su ja kilusiame, protavimo bude, 
būtent, g a m t a m o k s 1 i a m e. Kol buržu
azija buvo revoliucinga, tada ir gainios Žinijoj 
(geologijoj, biologijoj) viešpatavo k a t a s t r o- 
f ų t e o r i j o s, kurios skelbė, kad gamtos besi- 
vystymas einąs priekyn staigiais ir dideliais šuo
liais. Kada buržuazine revoliucija buvo pabaig-

I:ranz Mehring.

lijos social-demokratų rašytojo, Franzo Merriu- 
go, mh tj. Jeigu ta žinia yra teisinga, tai socia-

Mebringas buvo vienas stambiausiųjų publi
cistų ir mokslininkų Vokietijos socialistų eilėse. 
Jisai 'turėjo didelį gabumą lilisofijoje; po rusų 
Plcclianovo jisai buvo bene geriausis Markso fi
losofijos žinovas visame Internacionale. Kili jo 
speciališkumai tai — literatūra ir istorija. Jo

slani-

sušaukia valstybių delegatų (vi
sų Lygos narių) susirinkimus, 
kurie irgi svarsto tą, ką pasiū
lo jiems pildomoji taryba; ir 
jų nutarimai turi liktai pata
riamąją vertę.

Nuo Rrilanijos imperijos sis
temos Smuts’o 'Tautų Lygos 
pienas tečiaus skiriasi Ino, 

kad pirmojoje cenlraliiiis auto
ritetas yra vienos valdžios (Au

je tas autoritetas priklauso ke-

kom pi ik t uolesnis.
lipdymas penkelo-šešeto milži
niškų imperijų, padarytas pa
gal Didžiosios Britanijos mode-

Pagelba savo imperijos siste
mos, Anglija* valdo trečdalį pa
saulio, 
pieno,

Tokia yra Tautų Lyga 
Smuls’o projekte, ir tokia ji 
yra tame projekte, kurį priėmė 
taikos (kouforeiį’ijos komisija, 
pirmininkaujama prezidento 
Wilsono.

Komisijos projektas tečiaus 
yra vienam labai svarbiam pun 
k te atžagareiviškesnis už

siūlo priimti, praėjus kuriam

lygiomis teisėmis su Britanija, 
S'uv. Valstijomis, Francija, Ita
lija ir Japonija. Lygos pildo
moje taryboje Ino bildu, pagal 
jo pieną, butų šešių didžiųjų 
valstybių atstovai (kiša taryba 
susidėtų iš dešimts narių), o

skiria pildomoje taryboje nuo
latines vielas lik'lai penkioms

'ai šilą projektą, darosi anl- 
ile valstybe, žeminus slovin-

čia, negu Italija arba Japonija.
Kokie tečiaus yra projektuo

jamosios Lygos trukumai dar-

Padėkojimas.

LMPS. 17-la kuopa Delroit, 
Mieli., atsiuntė man per “Nau
jienas” pašalpos $11.30c. už ką 
tariu labai ĮnuoMrdžiaii ačiū 
visai 17-lai kuopai ir visoms na 
renis, surengusioms balių ma
no naudai. Dar sykį visiems 
ačiū! — J. žemaite.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krirninaliSkuose 
taip ir civiliokuose, te sumose, Daro 

visokius dokumentus irpopieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Nalstod SI.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
12? N. Beartam St.

1111-13 Bnity Bldg.
Tel. Central 4411

Ar reikia paskolos ant jusu praper- 
Čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ai 
mainyti savo namą, lotą ar formą? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padalyti popieras ar per 
žiūrėti abstraktus?

Kreipkite* prie

CENTRAI MANUFACTURING 
DISTRIGT BANK

1112 W; 35fh St. Tel. Drover 6310 
Chicugo, 111.

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

eilėse jisai yra žinomas
apie palengvą, nežymų besi Pietoj imą, kurs kįląs
iš gausos nesuskaitomų mažyčių pažangos žings
nių ir prisitaikymų konkurencijos kovoj. Revo-

mintis, kad ir gamtoj dedasi katastrofos; o kon-

sados tiesioginiu budu užsikrėtę politiniais ir so
cialiais buržuazi'ij(xs rcfkalav/mais. Katastrofų
leoiijų sKcinejai mi\o kuiįj ii»\ lumvmn/i,
o ne revoliucinių palinkimų. Bet kiekvienas, no- 
ronis-ni'iioroins, pasiduoda šielo-tiek tos klesos 
kurioj jis gyvena, protavimo budo įtekmei, ir 
kiekvienas šio lo įneša iš jos į savo mokslines 
pažvalgas. Mes juk žinome tikrai,kad į Darvviną, 
į jo gamtos mokslų byl’oh'zas, labai dideles įtek
mės turėjo ekonomines pažvalgos Th. R. Malthu- 
so, kurs buvo griežčiausias revoliucijos prieši
ninkas. Ir turbūt tai ne pripuolamas atsitiki
mas, kad evoliucijos teorijos kilo iš Anglijos 
(Lyell, Darvvin), iš los šalies, kurios istorija nuo’ 
250 metų vien revoliucinius diegus leido, kuriuos

Supranlamas dalykas, kad kurios-nors pažval- 
gos teisingumas ar neteisingumas visai neparei
na ant jos priklausymo nuo ūpo tų klesų, iš kurių 
ji kilus. Bet nuo šilo ūpo priklauso jos istori
nis pasisekimas. Jeigu naująsias, <ov<xUiu*ijxa>ite
orijas greitai ir karštai priima platieji visuome
nės sluogsniai, kurie visai neturėjo jokių galimy-

tiko jų stipriai' atjaučiamiems reikalavimams. 
Iš vienos pusės — o tai labai svarbu ir revoliu
cini ins sluogsniams —• jos daug pamatingiau,

šoki reikalingumą pripažinti kokią nors viršgams 
tine galybę, kuri pakartojamais tvėrimo aklais

dėl neišmintingas dalykas.

rota yra ne 
iraująs, o lo- 
šiandie nori

amlamokslių evoliucijos teorijų, kurios nu- 
, kad gamta jokių šiuolių nežinanti, o logi-

įimti; kad žengimas priekyn tegalįs eiti lik mažių- 
niažiausių keitimų ir gerinimų keliu, kas visuo
menėj vadinama socialėmis reformomis. I no

ivoka. dėl kurios moksliškai auklėti žmonės

j lai butų galima atsakyti, kad čia visai nėra 
reikalo lolyginti, be niekur nieko, visuomenins 
apsireiškimus su gamtos apsireiškimais, liesa, 
musų pažvalgos vienais dalykais, kaip jau mas
tome, nejučiomis daro įtekmes ir sulig kilų; bet 
tai nėra gera, ir mes nelik neturime sužiniai ir

viena pažanga patyrimo ir pabojimo metoduose

taip jau musų pastabumui ir išmanymui kitose

tapjau ir savitus įstatymus, kurie kitoms netin-

vien7 dėl išlaukinio Panašumo, įstatymą, kurs vie
nai tų sričių, dera, tuojuu, be niekur nieko, pri
laikyti liktai, kaip ve kad norėtum gi m lies vaisi
nimo ir paveldimo problemas išrišti tiesiai che-

čią klaidą daro tie, kur nori gamtos įstatymus 
tiesiog visuomenei laikyti, kaip aidai tie, kur, va- 
duodamies kovos už būvį teorija skelbia konku
renciją esant gamtine būtinybe, arba kurie vėl iš

revoliucija turinti bul atmetama kaipo negalimas

Bei butų galima dar ir daugiau kas atsakyti. 
Kad senąsias gamtos moksluose katastrofų teori
jas ir užmesta ant visados, lai ir naujesniosios

randa vis didesnių prieštaravimų. Iš vienos pu
sės apsireiškia didesnio palinkimo ųuielistinėms 
teorijoms, konservatyvioms teorijoms, kurios 
dagi evoliucijai mažiausio saiko teduoda; iš anl-

ir kaipo leidėjas litera'linio 
Markso, Engelso ir Lassalle’o palikimo.“ Parti
jos istoriją jisai paraše keturiuose dideliuose to
muose, ir lol.io-pat dydžio yra jo išleistas su 
puikiais kommentarais (paaiškinimais), retes- 
niųjų Markso, Engelso ir Lassalio raštų rinkinys.

Per daugelį metų Mehringas buvo narys redak
cijų vokiečių socialistų mokslinio žurnalo “Die 
Neue Zeit” ir dienraščio “Die Leipziger Volks- J I . . M

Mehringas atėjo į social-demokralijos eiles iš 
buržuazinių demokratų. Jau 1873 in. jisai ėmė 
rašyt socialistiškils straipsnius ir veikalus. Bet 
vėliaus jisai “atkrito,“ ir per keletą metų piktai 
užpuldinėjo ant socialistų); paskui tečiaus, arš

palapo socialistu. Savo dideliu istorišku veikalu 
apie social-demokraliją Mehringas, iš dalies, 
stengėsi atsilyginti jai už pirmcsnųis savo užpul
dinėjimus.

Bet Mehringo bėda buvo ta, kad jisai neturėjo 
progos plačiai susipažinti su tarptautiniu darbi
ninkų judėjimu, kaip kiti stambieji Europos 
socialistų vadai, ir jo apyregė paliko nemažai 
apribota jo gimtosios šalies horizontu. Būda
mas dideliu istoriku pagal savo gabumus ir išsi
lavinimą, jisai savo jiegas parode pilname didu

jimuose.
.^ftjtą&^iąjDkus jo trukumas buvo ekonomijos 
srityje. Prie šilo mokslo jisai, malonia, neturė
jo didelio palinkimo, ir lodei jisai negalėjo taip 
giliai apverlinli Markso darbus, kaip, pavyzdžiui, 
K. Kautskis. Ir vėlesniuose savo gyvenimo me- * 
tuose jisai ėmė toliu lies nuo mokslinio socializ
mo levų palikimo. \

lik žmonės, nežinantis ką šneka, gali pasaky
ti, kad Mehringas buvęs ištikimesnis Markso pa-

tim jų nesutikimo. Buvo kaip tiktai priešingai. 
Dar dirbdamas prie žurnalo “Die Neue Zuit,” 
kaipo įžengiamųjų straipsnių rašytojas, Mehrin
gas jau ėmė tame žurnale išvedžiot, kad esą juo 
arčiaus prisižiūrėti, tuo labinus “Lassal’o žvaig
ždė užtemdina Markso žvaigždę.’’ Kilus delei to 
polemikai su vyriausiuoju “Die Neue Zuit” re
daktorium, K. Kanlskiu, Mehringas padare la
bai neapgalvotą žingsnį: kad primilžius “Markso

straipsniui ištraukas iš privatinių Markso laiš
kų, kurių nuorašus jam buvo paskolinusi Mark
so duktė, kada jisai rašė savo istoriškus veikalus. 
Kautskis Ino labai pasipiktino, ir Mehringas tuo
met jau, žinoma, nebegalėjo palikti žurnalo re
dakcijoje.

Mehringo didelis nusilenkimas prieš Lassal’o 
asmenį matyt da ir iš to, kad jisai savo veikale 
apie vokiečiui social-demokratų partiją pritaria 
labinus lassaliečių frakcijai, balsavusiai reichsta
ge laike 1870 m. karės už karus kreditus, negu 
Bobeliui ir Liebknechtui, susilaikiusiems nuo 
balsavimo: jo, Bobelio ir Licbknccblo taktika ne

Reikia pažymėti, kad los savo nuomonės Meh
ringas nea Ii taisė nė 1910 m. laidoje savo veikalo 
šitas faktas sumuša į dulkes tą musų “kairiųjų” 
legendą, kad Mebringas buvęs “radikališkesnis 
marksistas.” negu Kautskis. Tiesa, jisai buvo 
“radikališkesnis”, bei liktai ne marksistinėje, o 
b u r ž u a z i š k o j e prasmėje. Nuo buržua
zinio radikalizmo įtekmės Mehringas, matoma, 
nepajiegė pasiliuosuoli iki pat savo mirties. To
dėl ir dabartinės karės laiku jisai nuslydo į “kai
riąją“ pusę nuo tiesaus mokslinio socializmo ke
lio.

Mehringas paskutiniais melais prisidėjo prie

bai daug tulžies išliejo, atakuodamas Kautskį ir 
visų Nepriklausomųjų social-demokratų parti
ją. Jisai vėl “atkrito“ kaip 1877 m., kuomet 
iš socialistų partijos jisai buvo patapęs piktu jų 
priešu: tiktai dabar jisai kovojo prieš geriausią
ją dalį socialistų partijos po “kairaus socializ
mo” vėliava.

judėjimui. ProtaujaUjtįp darlilminkai visuomet 
jam bus dėkingi už jo puikius raštus ir jo ilgą,

Franz Mchring numirė, eidamas 73 metus am
žiaus.

/
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, Chicago,

Jaunuomenes Skyrius
Genijus tai didi ištvermė. 

Kantrumas ir sau pasitikėji
mas padarys žmogų tuo, kuomi 
jis nori būti.

★

lopyti

Gatvėje
Nei angjs išsiraivę skersai-išilgai, 
Joms, rodos, nėr nei galo-pabaigos, 
čia susitinka, skirias priešai ir draugai, 
Čia viso pilna: keršio, meilės, skurdo, pabrangos...
E, myliu jas, tas nuolat budinčias gatves!
čia įsjkun^t Darbo-prana šo lėmimui:
...Ir kuklios, painios, grąsios, bet .. i

kuri per savo labirintus ves — \

Tūli žmonės bando 
seną savo bažnyčios sistemą. 
Kiekvieną dieną tečiaus mes 
matome naują bažnyčios rams
tį su trupantį. Jei bažnyčia
nori gyvuoti, ji turi paliesti 
tvirtesnį pagrindą arba su vi
sais pilioriais pargriūti ir pra
gaišti.

- nepn- 
senovės pric- 

nga ne
naudos ir darbininkų
lai reiškia užmerkti a-

Klajūnas.į1919.

Mano kambarys

kas, kurio visi mes turėtume 
j ieškoti. Bet liuosybe su prip- 
eipu ir teisingumu. Liuosybe 
tai pamatas, ant kurio guli vi
sa ateitis.

OEEOMARGARINE
at»mour4company

_____ _______ OBNZRAU orhcE* CH'CAftO

L*
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tik tų draugų... atžagareivumą. 
Kitais žodžiais tariant 
siliuosavimą nuo 
tarų’?. Sakyti, kad paža 
teikia 
klcsai,
kis ir tvirtinti, kad vidudienis 
Staiga liko vidurnakčiu...

Prašyčiau (jeigu galima), 
tad draugai mane neperpras
iu: aš nė nemanau tvirtinti, 
kad “šių dienų progresas” tai 
visokios palaimos šaltinis. Nie
ko panašaus. Tūlais atžvilgiais 
ir kai kurių darbininkų gyveni
mas šiandie yra blogesnis negu 
šimts metų atgal. Bet to nevei
zint, abclnas draugijos — tai
gi ir darbininkų — padėjimas 
yra daug geresnis negu šimts 
metų atgal.

lindime keliatą pavyzdėlių. 
Sakysime, kapitalistinė spau
da yra “aršiausia darbininkų 
mulkintoją.” Bet kur jus ra

Grynai Daržovių 
Margarina 

Augščiausios Rųšies
Skaityk daug: įvairių laik

raščių bei knygų. . Nesibijok 
per daug išmokti. Jei beskai
tydamas ir netapsi mokytu 
žmogumi, bqt neišvengiamai 
liksi gerai apsiskaičiusiu.

P Buk Sveika
Nepavelyk iš nesuvir- 

škinto maisto nuodams 
susirinkt j savo žarnas, 
kurie esti isinčrę i jųsų 
System^. Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybe 
kitų bčdą paseks. Lai
kyk savo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kitų daro, imant retkar
čiais po dožą seną, atsa
kančią, iš daržovių šei
mynišką kepenų gyduo
le.

Thedford’a

Black-Draught
Mrs. W. F. Pickle iš 

Rising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- — 
ford’o Black-Draught, gh&K 
kaipo šeimynos gyduo-ĮĮl-B 
lę. Mano vyro motina ■SS*’ 
negalėdavo imt Calomel, 
nes tas būdavo perstip- 
rus jai, todėl ii varto
davo Black-Draught, 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojantj ir kepenas 
reguliuojanti... Mes var
tojame jį šeimynoje ir 
tikime, kad ji yra ge
riausi kepenims pada
ryta gyduolė.” Mėgink 
ji. Reikalauk tikro- 
Thedford’o 25c už kre- 
bute. E-75

Kada aš atsidarydavau savo 
kambario duris ties mano slen
ksčiu, visuomet matydavosi 
purvinas kelias. Anapus ke
lio, ligi pat girios, tęsėsi kal
nuotas laukas. Laukas buvo 
apsėtas javais.

Naktimis, (lovoj gulėdamas 
ilgai, ilgai klausydamas kaip 
mano kambario durų ir apie 
buto kampus staugia vėjas. 
Tame vėjo užėsyj, rodos, gir
dėjosi vaitojimai, liguisti skun
dai, beprotiškas grūmojimas, 
nusiminimas ir gailesčio mal-I 
dos... Visuomet lijo, ir lietaus 
lašai kukliai taškelio į lango 
stiklus ir keistai varvėjo že
myn, nei gailios skausmo aša
rėlės...

Vėjas klupdė lauke, augštus

kadant kelio, ant javų, ant mi
ško, jaukdamas dangų su žeme, 
leidžiasi pilkas, drėgnas rūkas. 
Tamsios naktys, kaip motina, 
kuri rauda mirusio 
glaudės prie mano 
lovos, prie, mano širdies.. O aš 
badavau vienui-vienas.

— Seiniškis.

Pažibos

Ak, žmogau, viduje tavęs 
randasi galybė, kuri gali su
tverti neregėtų daiktų. Paža
dink ją. Mintyk. Ir tu pasiju
si beplaukiąs begnlinlame gy
vybės vandenyne.

Bukite diktatoriais savo pa
čių reikalų, bet ne kitų. Kiek
vienas žmogus turi būti savo 
paties reikalų diktatorium.

atėjo.

taringo snaudulio tyla turi būti 
sulaužyta pirmynžengiančios 
minties karžygio. Valanda 
prisiartino. Mes turime paro
dyti ant sosto ilgą laiką ištrem- 

sunaus, Įlujį imperatorių — Protą.

Pinigai geriausi tarnai. Bet 
kartais lieka tyronišku valdonu.

vatkas ir nesveikapročius), ku
lis delei to pasmerktų visą 
spaudą kaipo tokią? Niekur. 
Vadinasi, Guttenbergo “išmis
tas” teikia naudos ir darbinin
kams. Ir kiekvienas stengiasi 
juo pasinaudoti kuodaugiau-

Toliau, imsime Wallso “i.š- 
mislą,'’ garvežius, kitaip ta- 
(Pianlt igofgžliiikdT^us. Ak, beje

- kadaise juos norėta pašalin
ti nuo žemes paviršiaus, Bet 
šiandie, kiekvienas susipratęs 
(ir ausišvietęs) darbininkas ži
no, kad geležinkeliai yra bali
nas dalykas: ir’ kapitalistams 
(kurie iš jų rausiasi didelių 
pelnų ir darbininkams, ypač 
miestų darbininkams. Žlmogų, 
kuris “patartų” jiems išardyti 
geležinkelius, jie veikiausia pa
siųstų į tam tikrą ligoninę...

ii

MOTERS pageidauja Nut-Ola Margarine kadangi jis užvaduo
ja kiekvieną reikalavimą taip kaip sviestas — ant duonos, 

čielų pupelių, pyragėlių ir keptų bulvių — darant pyragaičius 
gardumynų ir abelniems kepimo reikalams. Vartojamas Nut-ola 
užtikrina didelį sutaupymą ant jūsų sviesto bilų.
Naujai ištobulinta Armour formula pavartota išdirbome Nut-ola 
Margarine užtikrina augščiausį ‘‘palaikymą” kokybės taip pat 
kaip ir švel numo ir naudingo gerumo; taip duodami Nut-ola tą 
patį prižiūrėjimą jus duodate visokį augštos rūšies maistą, jus 
galite naudotis įuomi visokiame laike su užsiganėdinimu, sutau- 
pymu ir pasisekimu.

Nut-ola Susideda
Iš aliejaus saldžią baltą 

cocoa-ricšulų.
Pcanut aliejaus—gerai Iš

dirbto.. ,
Riebaus pasterizuoto pieno.
Pirmos kokybės druskos.

NIEKO KITO

Vartojami pri vidiškėms šrii 
davėjai aprūpins su kiekvb 
dėžulę tyrų daržovių paj 
nurodymais kaip vartoti.

Užsisakykite svarų Nut-ola ^įaiidien. Da- 
rodykite, kad tai yra verta pačėdumo jū
sų namuose. Jūsų krautuvninkas gali 
jums parduoti. Bukite tikras sakydami
“Armour Nut-ola.”

minis par 
u pakeliu 
ižinlų su

ARMOUR • COMPANY
CHICAGO

ORKESTRĄ-BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

® J. BALAKAS
IJZ

1414 So. 49th Court 
Cicero, III.

Tol. Cicero 2316

Nauja mintis yra naujas gy
venimas. Mintyk puikias min- 
tig. Gamta tau atidengia už
slėptas misterijas. Tčinyk: 
jos gražybe atsispindi tavo sie
loje.

Apveik opumą, 
būti narsiu. Nėra 
Kartok nuolatos esmi 
ir nauja drąsa užgims

ko
Mokykis 

bijotis 
drąsus 
tavyje.

Laikykite Pinigus Tvirtame, Iš
bandytame Valstijiniame Banke

ANT BRIDGEPORTO

Apsidaryk (apmik. Kokios 
didžios permainos! Žmonių o- 
pinijos persikeitė — progresuo
ja; spauda perkeitė savo išžiū
rą; iteologlija, kaipo gyvenimo 
vadovė, nupuolė; biblija ir kili 
“šventa raštai” jiebeteko savo 
autoritdlo; darbininkų mases 
reikalauja lygių teisių; žmonės 
susiprato; dvasiškija išsigando. 
Naujas gyvenimas,
siskaidrėjo. Užstojo 
era; proto viešpatavimas, 
daug dar galėtų padaryti 
pratęs darbininkas. Taigi, 
bininkai, susipraskite!

daras, kurį kontroliuoja ir iš 
kurio darosi sau pelnų kapita
listai. Bei aš manau, kad jo 
“pakasavojimui” nepritartų 

dargi ir pats krašlutinysai “ra
dikalas,” kur bent dešimtį kar
tų į dieną pasmerkia 
so laimėjimus.” Mat, 
jisai nusimano, kad be telegrafo 
apsieiti negalima: tuomet jis 
nebegautų netik jam neprie
lankių, o ir geistinų žinių; ar
ba gautų jų lik už mėnesio 
dviejų, arba net melų — vieloj 
to, kad dabar jis sužino jas tą 
pačią dieną.

CENTRAL MANUFACTURINd 
DISTR1CT BANK

A STATE BANK

1112 W. 35th Street (3 blokai nuo Halsted St.) Chicago 
kuriame Suvienytų Valstijų Valdžia laiko pinigus 

TURTAI $5,000,000.00
Wm. N. Jaruagin, 

Prezidentas
H. E. Poronto, 

Vice.Prezidenlas
John W. Gorby, * 

Vicc-Prczidcntas
Frank L Webb, 

Kasininkas
J. R. Kollev,

Pag. Kasininkas
F. C. Hoebel, 

Pag. Kasininkas
S. L. Fabijonas, 

Liet. Skyr. Vedėjas
A. Pctratis, 

Real Ižstate ir Insura
nce Skyriaus Vedėjus

Diena nu- 
nau j a 

Bet 
susi- 
dar-

kis,” kuris bevelytų vieloj gaso 
ir elektros lempų turėti savo 
bule — balaną (kitur vadina 
šakalį) ? (‘lasas ir elektra 
“progreso laimėjimai,” ir 
juos reikia riebiai apmokėti 

pilalislų kompanijoms.
aš esu tikras
las” Uisuomdl pabiri Rks pūjj 
muoju du “progreso laimėji
mu,” o balana vaduosis lik ne- 
išvengliname atsitikime.

Pagalios, ar daug rasis tokių

AS. ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnčjes pilvelis buvo. Dispeu 

jimas. Kraujo, inkstų, Nervu Ir 
abclnas spėką nuštojimas viso kimo, ir buvau nustojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutaras vaistų, Bitterin, Kraujo valyto
jo, Ncrvatona, Inkstų ir ReuruatJzmo gyduolė?, po suvartojimui 
minėtos gvduolčs pradėjo mauc pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas issivnlč. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai uehebadč po krutinę. Vidurių režuaui 
Išnyko po užmuftiniui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas sa
vaitė po buleli Salutnras, Bitterin. ir po 3 mčn. savo paveiksle pa 
mačiau toki skirtumų kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1600 sykių dčkuoju Saiularas mylistų go- 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su Lokiais 
atsitikimais patariu uuoširdlsi kreipties pro Salut&r&s:

SALŲ T ARAS
CHEMICAL INSTITUTION J. Ballrenas, Prof

1707 So. Halsted St.» Telephone Canai 6417 CSaics|K), III.

sija, nevirinimas pilvelio, ouslabnCjim

vra
‘už

Bet 
radika-

laimėjimų” paveldėtojais! Todėl 
jiems yra svarbu ne šiaušties, 
ne “atmest}” (uos Balinėsimus, - 
o organizuolies, šviesios, kad ■

Nemanyk, kad kili žmones 
yra už tave geresni, išmintin
gesni, gudresni. Ne. Kiekvie
nas asmuo yra embrioniškas ge 
nijus. Ir genijus yra tas žmo- 

kuris sipic. save mano

ir žino. Manyk augštai apie

naudoti: sužiniai, su
sau ir visai žmonijai.

Šito turčių neužmiršti
draugai jaunuoliai.

— Vailionis.

pusi-1 
nauda

mano

Susitikus

sau, o ir kitiems.
— Omnia Vincil Amor.

Darbininkai ir 
Pažanga.

kiantį Lietuvos bažnylkicinį, 

o su panieka žiūrėtų i naujo- 
vinį kultūrinės šalies didmiestį, 
turintį puikią kanalizaciją ir vi
sų kilų įmonių. Mažai, oi ma
žai berasime tokios rūšies radi-

.1 imi i

(ieva 1’3 ’lą
ją pasveikinau: - 
močiute, g< rų r,

Lietuvių Tautiškos Kapines i
priklauso ne vienai kokiai sektai, bet jos yra visų Chicagos ir 
apielinki/ą lietuvių, ir jomis gali naudoties reikalui esant visi lie
tuviai tie

vienai kokiai sėklai, bet jos yra visų ChicUgos ir 

skiriamo likėjimiškų ar kokių kilų pažvalgų norėdami 
mirusius artimus ar pažįstamus; patarnavimas yra su. 

teikiamas visiems lygiai.
Lotai parsiduoda vertės $50 ir augščiau. Jos randasi prie Keen 

uvc., vienas blokas j pietus nuo Archer avė.
Reikalui esant galima kreipties i užveizdą kapinėse ypališkai ar

ba telefonu: Willow Springs 20 lt

koma, kad progresas milžiniš
kais žingsniais žengia pirmyn.

išgirsime paaiškinimą, kad 
šiandie pasaulyj nieko neslo-

f Raumafižmas Sausgėla, į
* ■ imi........ II X

A STATE BANK
nebuvo pavojaus, vienok daug žmonių laike kares bi

jojo laikyti savo pinigus ant knygutės banke ir labai tankiai 
kavojo nesaugiose vietose. Tuomi trotijo procentus ir buvo 
pavojuje prarasti pinigus.

KARĖ PASIBAIGĖ
Pradėkite dėti arba perkelkite savo pinigus į ŠiA VIŠI&KAI 

SAUGIĄ VALSTYBINI BANKA. Moka 3% procentą. 
Pinigus (sumą) IŠMOKA ANT PAREIKALAVIMO.

Pas mus rasite mandagų patarnavimą ir rūpestingą atliki
mą dalykų. VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdiena. 
Sudatoj nuo 9 ryto iki 1 po pietų. VAKARAIS, Seredomis 
ir Subatomis nuo 6 iki 8 vai 
•. t

— • -na

ar pazan- 
kokios 

kle-

Draugai jaunuolim 
stato sau klausimų 
ga, kaipo tokia, teikia 
nors naudos darbininkų 
sai?

Reikia pasakyti, kad į šį 
klausimą daugelis duoda seka
mą atsakymą: —- ”0 kas man 
iš tų, progreso laimėjimų, jei
gu jais naudojasi mano pa-

galima išgirsti labai dažnai, y- 
pač pastaruoju laiku. Ir kas 
nesmagu, kad tie a įsakytojai 
veik išimtinai yra socialistai, 
ar bent jais pasivadinusieji.

daug draugų, kurie nuolat kar
toja: “O kas man iš tų progreso 
laimėjimų?”

Trumpai ir storai: tie drau
gai yra savo rūšies davatkos. 
Jiems, tiesa, rodosi, kad lokiuo 
pasakymu jie išrišo visą “gy
venimo paslaptį.” Bet tikreny
bėj jie yra atžagareivių talki
ninkai; ypač tų atžagareivių, 
kuriuos lietuviai iki šiol vadin
davo ^tamsybės apaštalais.”

Apsišvietęs darbininkas ži
no, kad kone visi “progreso 
laimėjimai” kartu yra ir jo lai
mėjimai nors dažnai gal ne 
tiesioginiai, kitaip sakant, “ne-

Tai yra bloga, šitoks atsa-1 apčiuopiamai”. Juk darbi- 
' kyinas iieliudija nieko kita, kaip mukai, o ne kas kitas, galų

Gerą... ji taipgi atsake 
—Man vakar sakė, kad 

gale ir norite iškelianti... 
aš tam netikėjau. O, kaip ma
lonu yra jus dar pamatyti ir 
pasikalbėti!

- Man čia

scr-

labai skaudėjo, 
parodė jinai. Išker

Juokčsi pilnu balsu, rodyda

vo] o
veidą, senelė, /kuri maz- 

prieangio laipins.
— Seiniškis.

Civilizacija

K

šiandien labai daug kalbama 
apie civilizaciją. Dažnai net 
laikraščiuose rašoma, kad da
bartinė žmonija pergyvena aug- 
ščlausį civilizacijos laipsnį. Sa-

kuoja: darbo laukas išvystytas 
kuopuikiausiai, gamtiškos Spė
kos sunaudojamos sumaningai 
ir palies darbo našumas, aėiu 
patobulintoms gaminimo Įmo
nėms, labai progresuoja. Su-

Pats-gi nuėjo daryti moksliškų 
tyrinėjimų.

Mokslo pagelba jis suvaldė 
griaustinį, kuris tiek daug blč- 
dies jam pridarydavo; užkaria
vo orą ir išaiškino dangiškų 
kimų apsireiškimus, kurio pir
miau žmogui darydavo dideles 
baimės, nusileido į žemes vidu
rius, padaręs lenai tyrinėjimus, 
išaiškino žmonijai žemės tvori- 
mosi istoriją, išskaitliavo laiką 
ir periodus to tvėrimosi ir galu-

Nesikortkykite savęs skaus- 
l mals, Reumatizmu, Sausgėle, 
| Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
* —raumenų sukiniu; nes skau- 
i dėjimai naikina kūno gyvybę 
f ir dažnai ant patalo paguldo, 
į CAPS1CO COMPOUND mo- 
[ stis lengvai prašalina viršini- 
b nėtas ligas; mums šiandie dau- 
P gybė žmonių siunčia padėkn- 
L vonės pasveikę. Prekė 50e per 

pačia 55c arba dvi už K 1.05.

j Juslia Kulis
į 3259 S. lialsted St., Chicsgo, III.

Knyga BALTINIS SVEIKA, 
į TOS”, augalais gydvtiea, kai- 
Į na 50c.

Ukinikas
Skailykilc ‘‘Ūkininkų’’, bepartyvi- 

šką luikrašli; tik $L(M) metams. Tai
pgi pirklh* tikr;| medų tiesiog nuo 
Tai nios. Bleklnč 5 svarų $1.85. Pri- 
siųskilc markę det atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas”
Box 96, Hari, Micbigan.

(Tąsa seka ant 6 puslp.) T



NAUJIENOS, Chicago, TU.

INFLUENZA IR GRIPAIS (Tąsa nuo 5-to puslp.) simo atsakymas. čia truputį gumentas!

Vis dar siaučia ir su savim 
nešasi tuksiančius aukų, kurie 
be laiko miršta.

Infhienzą ir Gripas tankiau
sia užpuola tokius žmonos, ku 
rių organizmas yra nusilpęs, ir 
kurie kenčia nuo anemia, ku
rių kraujas nėra tvirtas ir ne

nuo kurių paeina įvairus apsi 
reiškimai ant žemės pavir 
šiauš.

imi ir mokėjimu

jnc apsisaugoti prieš Infhienzą, 
sustiprinant savo organizmą.

geru, subudavojant savo visą 
sistemą vartojant visiems ži

nomą būdavo loja ir Toniką,

iškilo ant augščiausio laipsnio, 
liko pasaulio valdytoju ir gam
tos turtų paveldėtoju. Nieks to 
nemėgins užginčyti.

Dabar pakahiskime mes sa- 
yęs, kokiu Hudu žmonija lai pa-

Kuris atnaujins jusn visą si
stemą priduos jums naujo krau 
jo ir sustiprins jūsų muskulus.

lykus, kuriu Jums trūksta.

j’hicnza 
duris pasirinkti1

Tuomet gailėsiesi, 
neįsigijąi Partoglory iš

ir

kad
laiko, bet bus po laikui.

Padarykite ta šiandien,• € ne.

nešimo. šeši buleliai šio vi
siems žinomo Eli\ir Partoglory 
kainuoja tiktai $5.00; vienas 
butelis vienas doleris. Mes gerai 
supakuojame ir siunčiame sa-

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė., Dept. L 1

Tol. Ofiso Kedzie 5121) 
Res. Garfiekl 2213.

Išbandoma akys ir pritaikoma 
stiklai

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

Padvigubinama stiklai.
DR. M. SLAGER, O- D.

Akių Specialistas
Optomet ristas ir Optikas 

Rezidencija 4049 Grcnsbaw st.
Ofisas 3956 W. 12th St. 

Kampas Crowford Avė.

Subata, Kovo (Mar.) 1,1919
il —... ........................................ ...... ,«... .I

Sumanus žmogus niokuomi I 
nepasitenkins “paknobincj i- 

inu.” Jeigu jam prisieitų pasi
vaduoti kilo mintimis, lai jis, 
bloginusiame atsilikime, sleng- 

i lobu-* savo nežinojimą, kitaip sakant, sis perduoti savo skaitytojams 
(ar klausytojams) bent abelną 
jų turinį.

“Knebinėtojai” šilo nedaro. 
Jiems gana “išknebinėti” sau 
patinkamą sakinį, dargi nevei
zint to, kad jo (to jiems pnlin-j 
kaino sakinio) 
butų prieš juos 
ją “teoriją 
lygius

siekimui savo tikslo. Noras gy- mu-šukaviinu mano paslėpti

lesnį gyvenimo laipsnį lai argumentų stoką šitoji pastan- 
fakloriai, kurte žmoniją vedė 1 ga lečiaus yra bergždžia. Taip 
prie lo. Gyveninio aplinkybės ilgai, kol straksėtojas bus strak- 
— lai veiklius, kuris neallaid- I sėtoj u, savo nežinojimą išduot 
žiai stūmė žmoniją prie lo ir j*sai pals!
visiems jos užkariavimams ren-

Į trečią klausimą mes galime

mes pažymėsime kokią
Iš kur ji gavo Jas pu- |()^ laipsniškai lavinamas žino*

kų ir išnaudojimui jos turto 
šaltinių? Kas žmonijai parodė 
kelią prie tų užkariavimų?

Parankamo delei, stengsimės 
kiekvieną klausimą atskirai gvil 
denti. Pradėsime nuo pirmo.

Mes žinome, kad žemės ka
muolys jau pergyveno šimtus 
tuksiančių ir miliomis melų.

klausima mes turime atskleisti i

istorijos lapus ir pasižiūrėti į 
žmonijos gyvenimą praeityj. 
Juos skaitydami, mes nužengsi-

nimo gadynę. Čia mes pamaly-

ibejonės jis tokiu ir buvo) laip
sniškai kabinosi-lipo gyvenimo

kimo kaip sunki buvo ta primi-

-z 4'

gerinti. Laikui bėgant ir tobu- 
ilinant įrankius, kariu ir žh|o- 
’ gaus protas tobulinosi iki Jut

jis m mokėjo tinkamai kontro-s 
liuoli savęs; jo protavimas bu-j 
vo jam nesuprantamu, negirdė
tu dalvku.

paprasto

bu ir negirdėtomis proto pajie 
gomis. Jis buvo apdovanota:

Prisižiūrėkime į laikraštinio 
pandenioniuino rengėjus. Kuo 
jie pirmiausia pasižymi?

Stipriais gestais ir žodžiais! 
Tas pats įr musų susirinkimuo
se. Pasiknebinėja Komuuįistų 
Manifeste, suranda “kokį nors” 
sau patinkamą sakinį ir-žiu 

nauja “teorija” apie blusas! 
Pasiknebinėja “kur-nors” ki
tur - tas pa'ls.

Tai yra bloga. Bloga lodei, 
kad lie knebinėtojai niekuomet 
nėra perskaitę ne Komunistų 
Manifesto, nė kita kokia Mark- 
so ar Engelso knygą, kuriose 
jie taip dažnai knebinėjasi... O 
jeigu ir perskaitė, tai tie jv, 
“knebinėjimai” rodo, kad jie 
visiškai nesuprato ką skaitė!

* * ♦

paaiškinimas 
ir turi nau- 

apie blusas ar to- 
Dirvo sutvėrimus...”

Sekti-pamegdžioti tuos strak
sėto] us musų jaunuomenei nė- 
jra jokio Reikalo. šukavimas, 
skeryčiuojimąsi nėra joks mok
slas. Pirmas ir vyriausias jau
nuomenės uždavinys yra — or-

Šviestis-lavintis taip, kad

visuomenės nariu.
Tuo privalo rupi n lies musų 

jaunuomenės kuopelės ir jų 
vadovai.

Nesikarščiuokime!
— Veteranas.

tikslą, kurį kili
svajone* arba įsi-

vaizdinimu. Genijus, gyvenda
mas tokioj atmosferoje, atmos
feroj pajuokimo ir persekioji-

savo siekinio. 'Piktai tuomet, 
kuomet jo svajonės virto tikre
nybe; kuomet jos buvo pripa
žintos kitų daugiau protaujan
čių žmonių nesugriaunami gy-' 
veninio faktu, žmonija persto
davo niekinus ir persekiojus jį. 
Užtenka mums atsiminti apienas, spiriamas gyvenimo ap-!

linkybių, išmoko pasigaminti Į 
įvairių įrankiu, ačiū kuriems i

n> In.vi nnlnn.rv.-.io I,- sil"<' kokiose aplinkybėse geni-
į taip in^rjąųdus, tuksiančius me
tų žmogus, iš vienos pusės spi
riamas gyvenimo aplinkybių, iš 
antros — noro gyventi, nuolat 
žengė, pirmyn panaudodamas

Taigi čia išlavinto žmogaus 
protas lošė ylių M^hčbi'ą rolė ro
dydamas žmonijai kelią prie

Dvi Naujieny Rėmėjos

gštesnio gyvenimo laipsnio.
Aišku, žmonija pasiekė

kariavimo, ir suteikė 
tiems užkariavimams.

Dabar pažvelgkme į 
lizaeiją iš antros pusės.

budus Bronė VaitkiutėSofija Vaitkiutė.
Penki metai

lieto žengdama ir nuolat 
' miama nematomų spėkų 
. myn.

t antrą klausimą mums

slu- 
pir-

pa- 
klau-

ta civi- 
Pažiu- 

rėkin^t1 kaip žmonija visa lai 
supranta, ant kokio laipsnio ji 
stovi ir ant kiek jos būvis liko 
pagerintas? šitas klausima*

Nuo tos dienos jaunosios Nau- 
“seivy- 

uijienasninku laikraštis Naujienos, jan- li”*— dėti gautu 
nosios sesers, Sofija ir Brone centus į “banką.
Vaitkiutės buvo pirmosios, ku-l t ž metų laiko Sofija ir Bro 
rios gelbėjo Naujienoms — pa r- nė nusitarė pažiūrėti savo lur 
Havinėjant jas gatvėse. | to. Ach, koks buvo joms džiau

Apsauga Padėtiems Pinigams
darbininkų klesai. Mes jį trum
pai pagvildensime

Nesikarščiuokime.

kapitalas 
$200,000.00

PERVIRŠIUS
$25,0(10.00

Reikale Valdžios Taxu
Pranešame visiems Chicagos ir apygardos Lietu, 

viains, jog Universal State Banke randasi kasdieną 
nuo 12-tos vai. pietų iki 4 tai vai. po pietų Suvienytu 
Valstijų atstovas, kuris suteikia žmonėms patarimus 
“Income Tax” arba įplaukimo duoklių reikaluose ir 
gelbsti išpildyti taxų blankas.

Kas Turi Mokėt Taxus
Kiekvienas neženotas asmuo, našlys ir našlė, kurių 

įplaukimas 1918 metuose buvo $1000.00 
glaus.

Kiekvienas ženotas asmuo gyvenantis 
nuo savo vyro arba moteries ir turinti 
$1000.00 arba dauginus laike 1918 metų.

Kiekvienas ženotas asmuo gyvenantis atskirtum 
ar motere, kuri turėjo įplaukimą $2000.00 arba dau 
giaus laike 1918 metų priskaitant uždarbį moters ar
ba vyro ir nepilnamečių vaikų.

Surašąs įplaukimo turi būti padarytas ant tam tik
rų blankų, suteikiamų valdžios ir perduotos valflžiai 
ne vėliau kaip Kovo 15, 1919, kitaip bus uždėta baus

mė. Reikalingas blankas galima gauti Universal 
State Banke nuo valdžios atstovo tarpe 12-tos ir 4 tos 
vai. po pietų.

arba dau-

atskririum 
įplaukimą

BANKO VALDYBA:
JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas,

Wm. M. ANTONISEN, Vicc-prezidentas, 
JOHN L BAGDZIUNAS, Vice-prezidentas 

ir Kasiomis.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. Halsled $1. «s Chicago, III. 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 
vai. po pietų, o 1 1ABNINKAIS ir SI BATOMIS nuo

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

security Bank
OF CHICAGO

MHwaukee Avė. cor. Caroenter St 
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM 
n>ELN0 ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Saugios Depozitu Dėžės

Vienon-Jciton jaunuomenės

Drau-

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

nizaeijos ir lavinimosi klausi
mus, pradėjo kaulylies už “bol
ševikiškus principui”. Karato 
budo, bet įninku išsilavinimu 
draugai, susirado naują “zabo- 
vą” — garsiai pašūkauti.

D ra 11 ga i, 1 n esik a ršči u ok i m e.! 
Ypač neprivalu karščiuoties 
mums, socialistams jaunuo
liams. Juk mes iki šiol skvrė-

nų rėmėjos nekreipė domos j. turtas išneša šimtą trjsdešimts 
tuos “sudilusius centus,” kuriui (130) dolerių! Taip šimtas tris 
jos gaudavo pardavinėjant Nau-1 dešimts dolerių vienais centais, 
jienas. Todėl už juos jos misi- j 'lai rodo, kad pinigų galima 
pirkdavo “kandžių.” Vėliau susilausotj ar po vjeną centą, 
betgi, kuomet Sofija ir Brone Je, pradėtas su tais 130 doleriais

aujienų, ir kad bus galima su-’ tu ir jų tėvų turtas sudaro ke-

kalaVo tėčio ir mamos, kad jie j Mergaitės ir vaikai, kurie pa r

Reikalavimas buvo išpildytas, tas dvi Naujienų rėmėjas

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

$1.00 Atidaroma Taupymo Sąskaita

Atdara Seredos Vakarais

EXTRA!
.JUOZAPAS MOCKUS, LIETUVIS SIUVĖJAS

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu* 
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
" 807-809 W. 35th $1., kampas S, Halstad SI.

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

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

VYRIAUSYBE:
JONAS B. BRFNZA, Pirmininkas JULIUS C. RRFNZA. Karterius 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm. S. A. SZYMKėWICZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS BROž.IS JONAS KROTKAS
ANT. F.NZBIGIEL ZIGM. RALCZIKONIS
ST. SZYMKIEWICZ JUSTIN MACKEWICH
M. S. BRENZA JULIUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

tik tuo, kad jie dažniausia savo

o mes protu-įsitikinimu. Ta
tai jeigu ir mes pradėsime eiti 
“jų keliais” - kas tuomet bus?

Bus tas, kad judėjimas, kurį

Vengkime ilo,

Nuomonių skirtumai 
giami. Bet ar delei 
kelti tą atkakliąją 
musų spaudoj ir susirinkimuo
se? Nejaugi negalima butų ap
sieiti be tų negudrių šukavimų 
apie soeialpatriotus, sociališda- 
vikus, Kainus, Judošius, šunso- 
cialistus ir... žioplius ir dur
nius? Nejaugi?... Besivaduojan- 
tįs tais epitetais turėtų juk at
siminti , kad jie nėra joks ar-

neišven-

Or.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison «i 
Saite 600—612 

Phone Haynuirket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St
Phone (amai 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

We»l «12«

fcOKIŲ MOKYKLA
Phone Ganai 1256

/’h Geo. M. Chernauckv į 
Svet., 1900 S. U n Inu 

Lavė. ir kampa* 19 
- tO8 Chicagoj. '

Ateik i vienintele 
Šokių Mokyklą. Vi- 
si šokiai mokinama 

ii sulig naujausia ina-
ImS8«W da;—angliški ir lie- 

ImdSId- Aš užtik- 
^^9 y! rijau, kad išmokIn 

j trumpą laiką 
t panedėli ir kettokiai atsibuna kas panedčlį ir ket 

/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare
I Mokytojai JOS. URBANAVIČIUS ir 
.M. GARLO.
| 1900 S. Union avė., Chicago

Akių, Ausų Nosies,
Gerkles ir Kataro

Jeigu jus sergate nuo akių arba nosies, gerklės ir 
krutinės ligų, pasikalbėkite su specialistu 22 metų pa
tyrimo'. j

Kreivos akįs atitaisoma.
Akiniai pritaikomi.

FRANKLIN O. CARTER, M. D.
120 So. State St. 2-ras augštas.

Valandos: 9—5; Nedėliomis 10—12
Iškaba besisukanti šviesa*

Jeigu Tamsta nori gerai padaryto Siuto, Kelnių 
ar Ploščiaus ir iš geros materijos, ateik pas mane, 
o aš Tamstą užganėdinsiu. Gausi darbą geresnį 
kaip kitur ir pigiau, negu kitur, stakas bus geres

nis kaip kitur. Dabar yra laikas užsisakyti siutą 
ar pavasarinį ploščių. Meldžiu ateiti ir persitikrin
ti.# Taipgi dažau, valau, taisau ir prosinu visokias 
drabužius. Darbą atlieku greitai/gražiai ir pigiai.

Juozapas Mockus
3216 So. Halsted’Street, Chicago, III.

VIENATINIS REGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIU8 ANT BRIDGEPORm

VYRAMb IR SUAUG1EMS
AkmiHi Aukno rėmuose nuo $8,00 Ir »ū- 
lfXA|p.u Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
auirič’au. Pritaikome akiniu* ut<lyk* 
Atminkit: Galvos sopėjimą*, nervitku* 

nkių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt irs vaisiais (vairių ligų, kurios ga- 
Ii būti prn&alintoa gorų akinių pritaky- 
mn. ištyrimas uždyka. jei perSti ar 
skauda akis Jei jos raudonos, jei gal
va »<>i>a, jei blogai matai, jei akis silp
sta. notę*k ilgiau, o jie&kok pagelho. 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai nždjką Atmink, kad mes kot- 
nsni gvarantuolam akiniu* Ir kiekvia- 
nam gerai prirenk am

Ekspertas Optika* 
vaistų, ateikit pas mana buvau ap-

H. M. MESIROFK. 
Jei jų» sergate ir reikalaujate patarimo arba 
tiekoriu» Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. A4 duodu patarimu. DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokiu* rusiSkua vaistu*. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru* A4 *«u draup'HM imnntų.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St., Chicago, III.
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“Lirika” Girių Dvasios
Svetainė atsidarys 5 vai. Programas prasidėš 6:30 v.v. 

Inžanga 50c ir 35c ypatai

Vieno veiksmo su dainomis
Lietuvių Moterų Progrcs. Susiv. 25 kuopa 

Rengia jrairij KONCERTĄ IR BALIU

NEDĖLIOJ KOVO (MARCH) 2 D., 1919
K. of P. SVETAINĖJE 

11037 Michigan Avė., Roseland, III.
-------------------- ■ ' ■ , ■■■ , ■-; ■■ . -t; -7 .-----------trTi>W. gdUSfalff Tl*

Chicago ir
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NAUJIENŲ JUBILĖJUS.

Naujienos su mumis, mes su 
Naujienomis!” — sako # 

d. Aglinskas.

Ryto apvaikščiosime penkių 
mėtų sukaktuvės vienintelio A-

dienraščio. Naujienų. Ryto Nau 
jienų jubilėjus. »

Praėjo penki melai, kaip įsis
teigė Chicagos lietuvių socialis
tu laikraštis Naujienos. Trum-

Naujienų nuveiktus darbus, rei
kia pasakyti, kad jos atliko la
bai daug. Nuo pat savo įsistei
gi mo Naujienos gynė darbinin
kų reikalus. Ir visada ir visur 
jos buvo pergalėtojos — nevei
zint kas pastodavo joms kelią. 
Taip, su Naujienomis skaitėsi ir 
skaitosi jųfpirešai ir draugai.

Naujienos jau pergyveno ke
lis musų idėjinių prfešų dienra
ščius, kuriems negręsė jokie su
varžymai ir kurie nestokavo to, 
kas reikalinga dienraščio palai
kymui, pinigų. Jiems tik rei
kėjo pamoti ir apdumti žmone-

neišlafke. Užgimė, pasirodė, 
pasiskyrečiojo ir dingo kaip ne-

Dicvčs:

—— «*

Apielinke j
■ ,.7i«ar7nįi.4—rfrniar.ai-ir.i rraaJ

. ■ rmia

Veikale Gyrių Dvasios (eina lošimas, tris solo, sik- 
stetas ir šokiai. Lošimų mokina M. Dundulienė; dai
nas P. Sarpalius.

Veikalas Gyrių
J.

MUŠEIKOS APTRANKĖ.
KAREIVIO PATI APSIVEDĖ 

SU KITU. \š myliu tave ir seserį ir te- 
mažučius ir visus. Bran-

gi reikėtų visai netekti gėdos, 
kad griovus sunkiu ir ilgu triū
su subudayotą darbą, kaip kad 
elgiasi tūli savo rųšies užsispy
rėliui. Tai reikštų atsisakyti 
nuo visa, kas iki šiol iškovota, 
ir suteikti neapsakomo džiaugs
mo musų idėjiniams priešams. 
Dar daugiau, tai reikštų, kad 
pažangiųjų darbininkų minios 
ir vėla turėtų šokti sulig atža
gareivių smuiku. Taip neguli
ma !

jubilėjų, dar drūčiau atmerki
me rankas. Naujienos pergy
veno didžiųjų sunkenybių lai-į 
kus: palyginamai trumpu lai
ku jos milžininkai sustiprėjo ir 
net įsigijo nuosavą namą. Te
gul tas sustiprina dvasia visus 
Naujienų dalininkus, darbinin
kus. bendradarbius, jų skaity
tojus ir rėmėjus, kad dar dides
ne energija dirbus pradėtąjį dar 
bą iki sekamo 10 metų jubilė- 
jaus.

Naujienos su mumis, mes su 
Naujienomis!

—J. \B. Aglinskas.

5.

6.
7.«.
9.

■■rfim ii iimn*'* i'im i ai. j . i .u’j—jį...'-.eiu___m

Instrumentai Trio (seleeted) Pinte violin ir pianas 
atliks P. V. Sarpalius, K. Sarpalius ir O Paculat 

Duetas ................................ Sesers Bertuliukčs
Solo ........................................ Draugč N. Stilsonicnč
Duetas .............. Stclla Staniuliutė ir Briedukas
Instrumentai Trio, gitare, mandolin and violin

Robcrt and Dirk Vander VVal
10. Duetas (Plaukė sau laivelis

A. Ženjaičiutė ir Salome Staniuliutė
• lt. Baritonas Barkorolle, ..................... Kari Sarpalius

12. LMPS. 25 kp. Moterų Choras, vad. P. Sarpaliui
Programai pasibaigus kokiai. Muzika Sarpaliaus

Maloniai kviečia visus atsilankyti' LMPS 25 kp.

H

.1

PROGRAMAS I
Dvasios
Sadulienė, 
Dirmantienė, 
Petronienė, j
Januspnienė, f
Marcinkevičienė, .

į ,1. Grybienė, 
v G. KuČinskienė.

Prakalba ......................................... M. Dundulienė
Monologas ................................................A. Bertuliukė
Duetas (Kregždelė), A. Žemaičiutė ir S. Staniuliutė

$5,ood IŠKRAUSTĖ Iš BANKO 
VAGILIAI.

Vakar vagiliai vėl apkrauste 
bankų - Merchants Bank, 4949 
So. Stalo gt., privatįnę įstaigą 
priklausančia J. P; Casey. Trįs 
negrai megstinėmis kepurėmis

plautomis skylėmis akims už
klupo kasininkę Miss Gr. Phil
lips ir paėmė tarp $4,000 ir $5<- 
000 Pas buvo, po 10 vai. ryto. 
Atvažiavo ir nuvažiavo automo
biliu.

UŽKENKĖ PAVOGTI $35,000

Vakar anksti rylmctyj la iška
li c šis/ Will|flin Bejrry užkenkė 
suplėšymui saugiosios šėpos su 
$35,000 B!ue Island pačios stp-

Pačtos stotis yra lygiai prieš 
policijos stotį. Berry gabena 
siuntinius nuo geležinkelio sto
ties pačios stotim Atčjęs vakar 
pačton rado duris neužrakintas 
ir pamatė šviesą užpakalyj ži
bant. čia jis suprato, kad kas 
negera ir tuojaus nubėgo sker-

Nors jis, tarytum, paUylomis 
varste duris, bet vagiliai išgir
do ir nubėgo, palikę išgręžę šė
poj dvidešimts vieną skylę, įran 
kius išblaškytus asloje ir nitro-

Kitaip buvo su Naujienomis. 
Jos gimė skurdžių darbininkų, 
fabrikų darbininkų, lopšyje — 
ne su pinigais ir ne dėl pinigų. 
Naujienų įsteigėjai iškalno per-] 
matė, kad Amerikos lietuviams 
darbini akam s rejkalingas ait
rus ginklas jų kovoj prieš nau
dotojus. Ir tokįųo ginklu pata
po musų dienraštis Naujienos. 
Ve kodėl Naujii'nonrjs sekėsi.

iandie jos patapoVe kode! 
tvirčiausiu ir įtekmingiausiu A- 
merikos lietuvių laikraščiu.

Naujienos netik kovojo už 
darbo žmonių reikalus, o kartu 
stengėsi apšviesti juos, padary
ti išsilavinusiais, sužiniais ir pil
nai suprantančiais savo, kaipo 
k lesus, reikalus darbininkais. 
Tuo tikslu jos įvedė įvairius sky 
rius, kur kiekvienas darbinin
kas, sulig savo gabumais gali 
išreikšti, savo nuomones. Tuo 
budu jos patraukė su savim mi
nias lietuvių darbininkų, ir kar-

Kareivis Arthur Ha r ris sugrį
žęs Chicagon iš stovyklos Geor
gijuje, rado, kad jo pati Floren- 
ce, 19 metų amžiaus yra aplei
dus kambarius,1 kuriuose ją 
buvo palikęs, pn. 6117 Ellis avė. 
ir apsivedus su Charles Lepper, 
ugniakuriu, dirbančiu Illinois 
Central gelžkelio kompanijai. 
Lepper ir moteris buvo areštuo
ti. Moteris teisina savo pasi
elgimą tuo, kad ji pirmą kartą 
apsivesdama buvo nemetė ir to
dėl ji skaitė jį neturinčiu svar
bos. Jos išklausinėjimus dar 
bus.

Miesto žemlapių skyriaus per 
dėlini John D. Rįllcy užvakar 
vakare rado be sąmonės ant au-

Clark ir W. Lake gt. Jis buvo 
nugabentas į ligoninę, bei ten 
patirta, kad sužeidimas nepavo
jingas Jam belipant laiptais du 
vyru jį pastūmėję ir jis paskui 
atsipeikėjo lik ligoninėj.

EKSPLOZIJA NAME UŽMU- 
ŠUSI MERGAITĘ.

Name gyveno nėgrai; jie sako, 
kad tai baltųjų kerštas.

TYRINĖJA SLAPTĄ GABE
NIMĄ DEGTINĖS.

galėjau. Atleisk man už tą liū
dnumą, kurį aš tau padariau ir 
Dieve palaimink jus visus. Ma- 
jor užims mano vietą ir steng
sis kiek jis galės ir tikėkimės 
susitikti danguje. Jūsų sūnūs

Albert”
Merginai paraše šitaip:
“Brangi Mylimoji: Turėk už- 

sitikėjimą pasauliu ir tikėk, kad! 
aš tave myliu. Dieve tave lai-’ 
mink. I

Albert.

MIESTO KONTROLIERIUS
IŠVAŽIAVO WASHINGTON.

Org. -----------------
SLA. Antrojo Apskričio kuo

pos, taipjau norinčios įsto- 
Į ti į jį, šiuo maloniai prašomos 
išrinkti savo atstovus į busimą 
suvažiavimą, kuris įvyks nede- 
lioj, kovo 23, kaip 1 valandą po 
])o pietų, Birutės svetainėje 
3249 Morgan st., Chicago, III.

Butų geistina, kad kuopos 
| pasirūpintų atsiųsti pačius vei- 
; kliausius savo narius arba kad- 
l ir pačias kuopų valdybas.
f II Apskr. gekr.,

"T" S. Kvietkauskas.

BRIDGEPORT

švietusiais žmonėmis — inteli
gentais. '

Tiesa, tūli dabar, tarytum at
simokėdami už ią gerą, kurį 

jiems suteikė musų dienraštis, 
varo prieš jį savotišką agitaci
ją ir geistų, kad j j ištiktų kokia 
nors nelaimė. Žinoma, tai sa
vo rųšies užsispyrėliai.

Naujienos įsigijo daug prie
šų, ypač nuo to laiko, kada ta
po įvesta visa eilė suvaržymų. 
Iš visų pusių žvelgė į jas kerš
tingos akjs... Juodieji “kramo- 
los malšintoja}” nekartą būgo 
“kur reikia,“ kad savo melagin
gais skundais pakenkus dienra
ščio gyvavimui. Iš kitos gi pu
sės savo rųšies užsispyrėliai

Vakar policija ėmė gerai ty
rinėti gabenimą degtinės iš Chi
cagos į South Bend, Ind. Fede- 
raliai viršininkai kamantinėja 
Ton y Belinskį, mechaniką iš 
Indianos miestelio ir Johną S. 
Browną, kuris važinėja karieta 
prie Morrisono viešbučio, ir jo 
pagelbininką T. C. Callahan.

Policija sako, kad Brown ir 
Callahan prisipažinę, jog kelis 
kartus nuvežę degtinės savo ka
rieta į Indianą, bet jie užsigina, 
kad jie, kaip Belinski sako, api* 
piešę jį ant $100,

REIKIA DAUGIAUS 
POLICIJOS.

Murinajame trijų augštų, C. 
riiomaso name pu. 3365-3101 
Indiana avė. vakar 2 vai. ryto 
ištiko eksplozija koridoriuje, 
rrisdešimts žmonių, kurie gy
veno antrame ir trečiame augš- 
te ištaisytuose kambariuose li
kosi išmėtyti iš lovų. Mergaitė 
6 metų buvo išmesta tokiu sma 
rkumu, kad atsitrenkė galva į 
sieną ir nuo to užgavimo mirė 
bevežant į ligoninę.

Keletas žmonių, tarp jų kiti 
sužeisti, mano, kad šitą eksplo
ziją sutaisė balsieji, keršjnda- 
mi juodveidžiams, kad jie tarp 
baltųjų drįsta apsigyventi. Vi
sas tas namas užimtas negrų. 
Negrai sako, kad jiems beuž- 
imant tą namą buvo užreiškį- 
mų pasipriešinančių tam, kad 
ten negrai gyventų. ' Policija 
daro ištyrinėjimus.

Miesto kontrolierius Pike va
kar išvažiavo į Washingtoną 
Vaizbos ir Darbo Skyriaus kon- 
ferencijon., kuri bus pirmadie- 
nyj. šiton konferencijon yra 
paskirti visų valstijų governo- 
rai ir 
jurai, 
va uja

visų didžiųjų miestų nia- 
Kontrolierius Pike pisto

nui jotą Thompson^.

TEISMAS PRITEISĖ 
$10,000.

Susirinkimas.

Praeitą nedėldienį buvo LSS. 
kp. mėnesinis susirikimas.

ką, sklindą ar ką tokį... Jani 
bekalbant svetainėj pasigirsta 
balsas: — “Vikšry, ne prie da
lyko kalbi!” “Kalbėtojas” te- 
čians nepaiso ir reikalauja iš- t/ ! I
mest” nors tuos keturis Naujie
nų direktorius, kurie priklauso 
ketvirtai kuopai”... Jie, girdi, 
padarę “didelį pusidejimą prieš 
LSS. principus.” (

Kažinkas dar pastebėjo, kad 
“išmetimas” čia nieko’negelbės: 
išmestieji galpsią nueiti į Soč. 
Partiją. Pirmininkas taipgi pu
riai ne mynii Įinnetaoin etain 
(virtino, kad “Naujienų direk
toriai ne musų biznis” ir (nešė
jas atsisėdo.

Keisti žmonės. Bendrovės su 
sirinkinie jie būtinai reikalavo, 
kad direktoriai butų socialistai, 
o dabar — nori mest juos lauk. 
Oi, proteli, proteli!

Girdėjęs.
—......................... . ■*>■■■

DU NEGALIMU DAIKTU.

alima nuskristi iki 
Ir taip pat negalima 

kokybę Trinerio A- 
merikoniško Karčiojo Vyno E- 
lixcrio.

Įvairios firmos įmitavo bon- 
l^a, ženklelį, vardą ir spalvą 
ir skonį, bet jie negalėjo imi
tuoti kokybės, kuri yra priežas
timi, nustebinančių pasekmių.

Trinerio Amerikoniško Kar
taus Vyno Elixiras yra ne pa-

Nėra 
mėnulio.

maj priklauso daugiausia prie 
seniausio kurto žmogaus ži
nojimo.

Bet kaip jį sumasinti, kad 
pakelti jo medikalį turtą iki 
augščiausio laipsnio pasistengi
mo tas buvo didžiu daiktu.

Išrišimas atsiektas Trinerio 
su taisymo padaro šį vaisią tik
ra palaima dėl visų, kurie ser
ga vidurių liga, nevirinimu, gal
vos skaudėjimu, abelnu nusilpi
mu, ir lt. Visose aptiekosc 
$1.10.

Jcigu sergate reumatizmu 
arba neuralgijos skausmais,, 
nikstelėjimu, išsisukimu ir lt., 
pamėginkile Trinerio Linimen-

' •*- *W ?*** * *** **v+*tr

| Sergėkite savo akis]

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

A4 turiu 15 metą patyrimą ir 
italių ištirt jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at- 
ieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Aahland Avė:, Chicago, 
Kampas 18-tos gatvės 

X-čios lubos, virš Plstt'o aptiekos 
Tėmykite i mano parašą 

Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

i

Dr. A. R. Bluimilial

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
i tuščias, kada pra 

nyksta regčjims. 
) Mes vartojjam 

pagerintą Oph- 
l.J tbalmometer. Y- 

patinga doma at- 
kreipiama i vai- 
9 ryto iki 9 vak. 

nedčldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
‘Z.Z S. Ashland av. kamp. 47 at 

Telephone Yards 4317

kns. Vai.: nuo 9 ryto
4649 S. Aahland av. kam 

Telephone Yards 41 
Boulevard 6487.

G

Tclcphoac Ytrdr 5032

Dr M. Stupniui
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
s ir nuc 5 iki u vakare

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

1149 S. Morgan StM kertė SX «L 
Chicago, III.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką ■ 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet S 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedėlio- ft 
mis vakarais ofisas uždarytes g 

Telephone Yards 687
Tas yra vaistas kaip tik dėl 

jūsų Prašalink visus 
mus. Aptiekosc 35 ir 65 
tai, krasa 45 ir 75 centai, 
seph Triucr Company, 
1313 So. Ashland Avenue, 
cago, III'

(Apgarsinimas)

skaus-
cen-
Jo-

Telephone Yards 5834.

D r. P.Oo liegner | 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki IX 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak 
3325 So. Halated St. Chicago. |

atsakantis.
Kaip ir visuose, kituose kuo

pos susirinkimuose pirmiausia 
svarstyta bėgamieji reikalai. 
Kada pareikalauta raportų iš į- 
vairių komisijų, jų tarpe atsto
vo į N-nų, Bendrovės konferen
ciją, atsistoja tūlas plika galva 
žmogelis ir kaktą suraukęs pra
deda kažką kalbėti. Vėliau jis 
duoda “įnešimą,” kad esą “rei
kia išmesti iš kuopos visus Nau
jienų direktorius, o kariu ir iš 
IJSS. centro.” Mat, jie visuo
tiname Naujienų Bendroves še- 
rininkų susirinkime atmetę L. 
S. S. VIII rajono kokį ten laiš-

4
ttoxlt m 8. AnhlM Bivtf. CVkarf 

Harutarkot 1144

DR. A. A. ROTH
MUSAS GYDYTOJAS k CHIRURGAI 

Spaetaliataf Moterišką* Vyrtžkt, 
Vaiki ir vi«i chroalikit ligi

Oflaaa: W44 8. Halated ftL, Chlear 
Tel«*haa« Drevar MM

VALANDOat 14—11 ryta; t—l
1—vakare. Nadtllomb 10—11 dUraa.

DR. M. HERZMAN
Posčdininkų teismas augšles- 

niąjame teisme pas teisėją J. J. 
Sullivan vakar priteisė $10,000 
Lenai Gordtasky’ienei, 1309 W. 
12 gt. iš Edwardo Bormano, 
1327 N. Maplewood gt. Gord- 
tasky’enė buvo apskundusi jį, 
kad jis kovo 9 d., 1917 m. su
mušė ją, daužė, smaugė ir par
metė žemėn. Posedininkai pri
teisė visą sumą, kiek ji reikala
vo.

Gerai lietuviams iinomas per 1(5 me
tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą* 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy* 
pų, motery tr vaikų, ppgal naujausias 
metodas X -Ray ir kitokias elektros prie
taisus.

Ofisas ir I>abaratorija: 102B W. 18tl» 
St. uetoij Fhik St.

VALANDOS: Nuo ię—lu piety.
6-.8 vikarais. Tejerbcrc Ganai 81 i IŠ
GYVENIMAS: M12 S. Hahted Street 

VALANDOS: ft—» ryto,, tiktai. Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeri* 
1920 So. Halfited St, Chicago'. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rylų; 6-9 va- ;
kare. Tek CanaJ 4367. I

JOHNSON PAKARTAS.

APIPLĖŠĖ VAIKĄ 13 METŲ.Johnson, baudžiamas 
už nušovimą policinio 
Corcorano, nuėjo prie

Sako didysai posėdininkų 
teismas.

pažįstamo šoferio atėmė iš jo 
$500; atėmę, pinigus, išmetė jį 
Jankau ir nuvažiavo sau.

k

dekretų-prakeikimų. Bet to ne
veizint Naujienos liko dar tvir
tesnės. !

Čia matau reikalo pastebėti—, 
ar kas tikės ar ne, man nesvar
bu — štai ką: aš nepritariu die
nraščio pakraipai; esmi dau
giau su kairiuoju sparnu. Bct-

Vasario mėnesio didysai po
sėdi iu akų teismas' vakar savo 
galutiname (pranešime teisėjui 
Marcus Kavanag h kriminalia
me teisme patarė padidinti po
licijos skyrių, užžiurčti smuk
les ir geriau prižiūrėti įstatymo 
kas dėl nešiojimo paslėptų gin
klų.

Chicagos Vagabundų draugi
ja rengia paskaitą Colonial sve
tainėj, 20 W, Randolph gt., ryto 
kaip 2:30 valandą po pietų. M. 
VVųlsh skaitys tema “Meksika 
šiandie.

Albert 
mirtimi 
Martino 
kartuvių pats ir pa tyloms pasa
kė budeliui Davies, kad jis pa
siskubintų su prisirengimu ir 
užvaduotų jį nuo iieri.mo. 9:51 
vai. jis buvo pripažintas negy
vu.
Johnson paliko du raščiuku; 

vieną savo molinai; kitą, savo 
mylimąja i. Molinai jis rašė 
taip:

Andre.w Kolter, 13 metų, nuo 
10(i Houslon avė., pasisamdė 
juodą karietą nuvažiuoti į U- 
nion stotį, iš kur jis ketino va
žiuoti Pillsburgan,v Pas;jį ka
rieton įšoko du vyrai. 'ITcs 126 
gt. ir Caronddlet Avė. jie atkišo

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri 
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu, 
gydymu,

Pritaikau akinius teisingai 
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D
rn St. (Prieš pačtą). Chicago, UI
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Pranešimai
Pirmyn Mišraus Choro dainų 

repeticijų bus nedėlioj, kovo 2. Vie 
šo knygyno svet. 1822 \X’abiinsiu 
avė. kaip 2 vai. po pielų Valdyba.

Ilarvey, III. LSS. 228 kp. rengia 
pramogų vakarą snbatoj, kovo. J,

sled SI. Pradžia 7 vai vak
— Komitetus

REIKIA DARBININKŲ

, Chicago,
i nimli.!■■■■■

Subata, Kovo (Mar.) 1,1919

RAKANDAI NAMAI-ŽEMĖ

Cicero, — Cicero Lietuvių Paš. 
Kliubo niiriiu, ižiimle, k:id esame • 
sulikv dalvvaut R. R. Kliubo vakare . - -- ■ v n i
kovo d <1. Tatai bukite malonus h; < A Gemskiojivel^ latUO So. Hid- 
nedelioj 8 vai. vak. visi susirinkit į 
Tamollunienės svet. Iš ten trauk- i 
sim į alių. Pirm.K. P. Deveiki*. I 
..Mandolinų Lekcijų jvyks pam
ilt I y j. I|.»vo 3 <1. Pulaskio purkų 

svetainėj, 7:30 vul. vakare. Visi 
mandulininkai bukite paskirtu lai
ku. J. Druskls...

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PRIRODYMO BIURAI

(’hiengos veikėjų bprvlis nusp- 
reudė sušaukti C.hicagos ii' apielin- 
kės draugysčių atstovų Konferenci

ją. Konferencija jvyks nedėlioj, 
kovo 2. 6 vai. vakare, Woodmano 
svetainėj, kertė 33-čios ir Lime gt. 
Konferencijon kviečiami visų Chi- 
cagt» ir apielinkių Draugijų ir kuo. 
py atstovai ar valdybos.

— OrganizatyvlH Komitetas.

Aurora. UI. — Laisvės Mylėtojų 
Vyrų ir Moterų Draugystė paminė
jimui savo 10 metinių gyvavimo su
kak tuviu rengia dideles prakalbus 
nedėlioj. kovo 2. Dilenburg svetai
nėj 84 Nrw York SI. (kertė Broad- 
way). Pradžia kaip 2 vai. po pietų. 
Kulbės moksleivis A. žvmonlas. iš 
(’hieagos, ir vielos teisėjas, p. Men- 
gen. Visi kviečiami atsilank'Ii.

— Komitetas.

(U. S. Free Employnient Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adrfeais:
iii-122 N. DEARBURN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimą visuoseUž 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 — i fabrikus, į ka
syklas, i ukius, i šiaip įvairius įslui-

— kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbam*

BARGENAS
$200 (hibellais springsals phonogra 

I s, grujiim visokio uarbo rckmoiis. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, leipgi įmiki,i playei 
pianų, vėliausios mados. Sekl.sčios 
s lų, valgomojo kambario setus, dev 
enporl, divonus, paveikslus ir lt. Par
duosiu už bite kokį teisingų pasiūly
mų. Nepraleiskite to bargeno. Rasi- 
drncija
1922 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

PARSIDUODU 
$32110. Parduosiu 
motai slat\las, 75 pe lų ilgio. • pa
gyvenimai ir š'oras,’ galiu ir mai
nyti j automobilių arba lotų. Dar 
m* visai išmokėtas. 3142 S. Union 
avo, 2-ras aukštus iš priekio,

namų. Kali 
už $2 •IKI.

SLA. 36 kp. mėnesinis susirinki- ' 
nms ivvks nedėlioj kovo 2, kaip 
1:30 vai. po pietų. Birutės svet., ker
tė Morgan ir 33 gat. Nariai, malonė

kite atsilankyti. Turime 
reikalų — Pirmininkas

svarbių 
I. Y—is

susirin-Cicero.— SLA. 194 kp.
kimns bus kovo 2 d., 1:30 vai po 
pietų, paprastoj svetainėj 1447 So 
49 Avė. Susirinkite visi ir atsives
kite )Rųjų įrangų. « ,

—Pirm. K. I*. Deveikis.

Cieero. — vakarinės žvaigždės 
Kliubo mėnesinis susirinkimas j- 

vyks kovo 2. kaln 12 vai. dien'» S. 
Žvibo svet. 1347 So. 50th Avė. Visi 
kliubo nari'Ja malonėkite būti pas- 
kietu laiku Nut. Raštininkus.

i S.I Lvros 1 kuopos repeticijos 
veikalo Paskutinė Banga jvyks ne
dalioj, kovo 2 d. 12 vai dieną, Auš
ros svetainėje. 3001 So. Halsted St.

Draugai lošėjai malonėkite nesi, 
vėluoti ..— Komitetas.

LSJL 1 kp. susirinkimas- jvyks 
kovo 3 d., Mildos svet. kaip 8 vai. 
vakare. Nariai kviečiami ątsilankvti 

— Valdyba.

C icero. — Cicero Lietuvių Koop
eracijos šerininku susirinkimas bus 
panedėly.i, kovo 3 d., kaip 7:30 vai. 
vakare. Š. Žvibo svet., 1347 So. 50 
Avė. Malonėkite vici šėrininkai at
silankyti ir savo draugus atsivest.

— C. L. Koop Valdyba

Brighton Park. — Liet. Laisva- 
»"?Riu 5 ko. mėnesinis susirin
kimas jvyks kovo 3 d., kaip 7 *3<i 
vai. vakare. T. Maženio svet. 3834 
So. Kedzie Avė. Visi malonėkite su
sirinkti laiku, nes turim labai daug 
svarbių reikalų. —> T. K.

I 8S. 234 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlipj, K°yq 2 d. Settlemenl svet. 
4636 (iross Avė. Pradžia 10:30 iš ry to. 
Draugai, nors syki malonėkit atsi
lankyti visi ir paskirtu luiku nes 
turim daug svarbiu reikalu apsvars
tymui. Sekr. O. Oudiekos.

Roseland. — IAIPS. 25 kp. rengia 
Koųcertų ir bulių nedėlioj. kovo 2, 
K. nf P. Svej, 1X1037 Michigan Avė. 
Svetainė at«14arys 5 vai. vak. Pro
gramų pradžia 6:30 vai. vak. 
kviečiame atsilankyti.

Visus

Kuopa.

Lietuvių Rytinė* žvaigždė* Pa*. 
Kliubo extra susirinkimas jvyks 
subatoje, kovo 1, Liuosybės sve- 
uinė'j. 1822 VS'abansių avė. Pradžia 
7:30 vai. vakura Nariai prašomi 
atvykti laiku.

— Sekr. J. Zakarauskai.

TYPEXVRITERKA, mokanti gerai 
anglų ir lietuvių kalbas, reikalinga 
advokato ofise dirbti. Krcinkties 
adresu: Adv. K. (ingis, Room 1111-13 
l’nity Bhlg., 127 X. Dearborn St.

PARSIDUODA gera Viklrola su 
rekordais. M.ižai vartota vertės 
8125 00 parsiduoda už pusė kainos 
Galima matyli nuo 4 — 9 valandos.

XV. Xjjižulovich.
3111 S. Halsted str. 1 floor Chicago

PARDUODU fornišius dėl ma
žos šeimynos geras pečius, gera 

lova ir kili visi daiktai gana geri. 
Parduosiu visus sykiu arba po vie
nų atskirai. Atsišaukite:
1710 Nevvbcrry Avė., pirmas fialas.

PARDAVIMUI 1225, 4227 ir 4239 
o. Arleshm 4 ir I nauji kambariai 
aluos, apie 250 cash. likusius taip 
kaip remiu. Kaina $3000.00. Mc DO- 
ALI) and CO., 2630 XV. 38lh St.

nedėliomis.

PARDAVIMUi

Rncine, Wis. — I.SA. 100 l'uopos 
susirinkimas bus 2 diena kovo, 2 
valandų |>o pietų XVinters Hali prie 

, 6-tos gatvės. Visi nariai aleikile i 
susirinkimą laiku. Yra prisiųsti 
Kalendorini už 1919 metus. Taipgi 
reikia užsimokėti priderančių duo
klę ir ekstra mokesčius. Visus 
SLA. narils ir norinčius būti nariais 
kviečia atsilanky ti — kuopos .rast.

Rockford. III.— SLA. 77 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dėlioję, kovo 2 diena, lygiai 2 vai. 
po pietų — 1012 So. Main st. Narių 
pareiga yra kuoskaitlingiausiai at- 
silankvti Į susirinkimą. Tain Jau 
norintieji įstoti j Susivienijimų, ne
pamirškit laiku aLsikyti.

— Org, S. J. Petrauskas.

Kenosha. XVis, — 2 d. kova bus T.
M. 1). 119 kp. susirinkimas 2:30 vai.

I po pietų Schlitz Hali, Nariai ateikit 
ir atsiimkit knygos. Belo, bus ren
kama nauja valdyba ir imama mo- 
kesČei už 1919 m, Kaz. Brarevičius.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIESKAU savo moteries Sta
nislavos Kuokštą ir 12 metu duk
ters, Stanislavos kuri prasišalino 
nuo manęs 20 d. Vasario išsivežda
ma su savimi ir dukterj. Meldžiu 
sugrįsti tuojaus tad viską dovanosiu 
o jaigu nesugriši tai nepilki ne for- 
nišių. nė nepraleiski pinigų, pati ar
ba kws žinote malonėkite pranešti 
sekančiu adresu. Duktes prašau at
rašyti man laiškėlį.

Ant. Knukšte
6441 So. Knox Av. Chicago.

AGENTAI.
‘Ar jus norite mokvlies biznio 

kuris moka gerų pelnų? Taipgi 
nuolatinį. Jus galite la dary Ii ir 
laikyties savo dabartinio darbo. 
Viską kų aš jūsų reikalą usiu, yra 
dvi valandos darb o kas vakaras 
po 6 vai. vkare. Turi būt 25 me- 
amžiaus, Gerai pažįstamas mie- 

*. atsiknokite i room 846 First
tu
'•c.................... , ................ .......
National Bank Bldg, 68 XV’. Monroe 
St, Ofisas atdaras iki 9 vai, vak II 
XX’. ELMORE, Generalis mancger.

REIKIA merginos ar moteris prie 
namų darbo; nereikia plaut, geras 
užmokestis, pastovus darbas.

P. Goldman, 
Douglas Blvd. Chicago, III.

Tel. Lavvndale 321
3611

REIKALINGA moteris dėl plovimo 
indų nųilame ręstamane, Va’andos 
nuo 9 ryto iki 7 v. vak. nedėldienis 
nedirbama. Atsišaukite.

Backnuinn’s Restaurimt, 
8('j XV. 121 h 4St Chicago,

Tel. Ilaymarket 3501
m

KEIKIA DARBININKU PRIE SIU

VIMO; KELINIU ŠAPOJE

PRIE SIUVIMO SIULIU

STYČERIU

KIŠENIŲ DIRBĖJU. WAIST

BANĮ) SIUVĖJU
ROYAL TĄIMJRS.

SO. WELtS ST., CHICAGO.

REIKIA vaikų užpjauti gvinutus 
uit sriubų. Turi būt virš 16 
irnžiaus. Atsišaukite j

The Ryan Car Company, 
Hegewisch, III.

melų

PARDAVIMU1 gerai įtaisyta ir ap
simokanti grosernė ir bučernė. Gera 
viela. Priežastis pardavimo kita biz
nis. Pigiai remia nebrangi kaina 
lĮčl platesniu žinių rašykite laiška j 
Naujienų ofisų pažymėdami ant lai
ško no. 34.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser 

nė. Parduodu labai pigiai iš prie 
žasties ligos. Katras pirmiausia a 
tris tas gaus labai pigiai. Pasiimi 
tyli su savininku galima subalo 
ba nedėlioj .

P. VIRBICKAS 
3312 So. Halstud, St., (Jiicago,

NAMALZEMf

av

ilį.

NAUpINGA ŽINIA.
Jieškanti pirkti damą, lotų ūkę; a- 

teik stačiai Į mano offisą, ir nusi
pirksi dykčiai pigiau, negu kur ki- 

j tur. Faktiškas du rodymas. Eikite 
su blle kokiu Real Estale agentu iš
sirinkti patinkamų namą i.šderėkite 
piiriaUsiai galima nunirklf, tada i 

, vieta davimo rnnkniidgi’is ateikvtc 
ras mane parodysiu kad per mane 
l’> pa1’ namo nupirksi iki $500.00 pi
giau. ir be skirtumo kur property 
rcsiraslu, mano i’vps metas šio Real 
’ sfote biznio dasiekia visur. Musų 
T'"vn of Lak? Wood ir gpiv/is 
ofl‘ivas liko pankelius i didiji offisn 

i no žemiau nurodyta antrašo už kų 
! u”o šio laiko visus kviečių su viso- 

pi ve reikalai® atsilankyti stačiai į 
dul'jl offisa. Tie ka*’*5? turite narna, 
lo’a farma arba kokia kitą nuosa- 

: v' be ir nnr’te pprduo’i, «aliu nar 
; duoti greičiaus ir už pinigus negu 
kės kilę® Xraland'’s: kas durna nuo 
8 r’ io ik' 6 vak. Utarninkais i’’ Sn- 
ba’omis iki 9 va’, vak. Nedėliomis 
nuo 1 po viotu iki 6 vai vaj.

Cbns. JC. Urnick.
Room 1’128 Crųi m nuars B'u’ding 

220 So. Stale St. Ka’npas (Jujney 
j Chicago, III.

KARMOS PARSIDUODA t .
Aplinkie miesto Scollyille, Michi

gan kur \ ra Didžiausia Lietuvių 
Farmerlu Kolonija Amerikoje, kurių 
męs apgy vendinome su 438 Lieluvias 
Ūkininkais kurie Imi 3 Ūkiškas 
l)ra>igvsles 2 I aisvis ir 1 KalaĮikiš- 
ka, kuri turi Kunigų ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kolonijoje siivmėn iš Anglikų jų ge
rus Karinas kad Augy vendinius jas 
lietuvius ūkininkais. Turime ant 
parodavimo geru, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais I atikais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, Ukes gyvu
lius ir padarinys. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kalonijos 
lai daro išpavido. nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepilkai, atvažiuokite tuo- 
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi- 
me l u pę lietuviu ūkininku kur jums daržinė 
bus linksma gy venli ant gražių gerų 
tikiu kur laukai ligtis su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
iievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga- 
nievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerj. Kurie 
perka pas mus ukes gelžkelio kaštus 
sugrržiname, duodamie dovanų $25. 
dorelius kožnam už, kožnų prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu tikę. Norinti 
plalesnios žinios prisiųskite už 
štampu gausite ūkių Katalogu 
žernlapj Kolonijos Adresas.

A. Kiedis X Co. 
Peoples State Bank Building. 

Scottville, Mich.

H.1EI80VITZ
i n savo

seną vie!
kur

pirmiaus
l)UVO

1652 W, Vau Būrėsi SI.
ARTI PAULINA STR

6c.
ir

i Turiu namą ir farmą. Iš kuriu 
viena esiu priverstas parduoti, far- 

: rnų randasi netoli miesto 4 1-2 my- 
| lios nuo Benton Harbor. Mich. 50 
akerių žemės sodas susideda iš 100 
medžių obelų, 300 grašiu, 190 slyvų, 
ir kilų ^vaisingų medelių, 'leipgi 3 
akerių grėpu, nauji budinkai, pa
darai ir abejrai viskas ištaisyta pa
gal vėliausiai reikalavimus, visai ar
ti randasi du I ietuviui kaimy nai. 
Parduosiu už prieinamą kainų. Na
mas randasi prie 123 ir Green Si. 
Kuriame dabar vra karčema, svetai
nė ir g\venami ruimai ant antro 
floro. Kas norite pirkti turite ma
tyti ypatiškai, nes ant laiškų nega
liu atsakyti kadangi nemoku rašyH.

Namo 
kampas 
karmos 
Benton 
veika.

adresas 12300 Green 
West Pulhnan, 
R. F. 1). 2 Box 
Mich. Stanley

adresas
Harbor,

St. 
III 
102

FARMA 120 akerių parduosiu už 
$4,000,00 10 galvijų, 4 arkliai 5 

kiaulės, visokios mašinos, Triobos 
geros. 100 akerių išdirbtos žemės, 
javų y ra Įvales, 40 akerių rugių pa
sėta. $2000 įmokėti. Atsišaukite:

Tel Humboldt 6277
FARMA

80 akrų žemės Michigano valjjijoj: 
60 akrų dirbamos žemės, didelis so
dnas, 5 kambarių grinčia, tvartas, 

l, žemė aptverta tvoromis, 1 
mylia iki miestuko, pusė mylios iki 
mokyklos. Mainom ant miesto pra- 
pertės arba lotų.
United Land and Investment Co.
117 N. Dearborn St., Chicago, III.

PARDAVIMUI namas 2 fialų, 5-5, 
ir lotas, prie 3924 Artesian Avė. su 
maudyne ir toiletu viduje, gaso švie 
sa, didelė barnė užpakalyje. Atsi
šaukite j savininkų.
5833 So. California Avė., Chicago.

PRANEŠIMAS ŪKIŲ PIRKĖJAMS

R EIK A LIN G A S S A VININ K A M S 
Lietuvis konlraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu blokines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius slo
gus ir visokius blokinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi- 
cagos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaranli'jų.
gus

i

2106

Kam tokis žmo- 
reikalinges, kreipkitės 

LITHUAN1AN RED 
ROOFING CO, 

and Sheet Metai XVorks 
XV, 241h St tel Canal 1802

AMERIKOS LIETUVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisių, .Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilielystės, dailiarašys- 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryto 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki P:34» 

ov. iiaisteU St.. Chicago, UI.Kreipkitės į Lietuvių Ūkininkų 
Draugijų, Scottville, Mich. Didžiau, 
šia Lietuvių Ūkininkų Kolonija A- 
merikoje, kurioj yra virš 400 lie
tuvių ūkininku Lietuvių Ūkininku 
^Draugijos užduotis yra darbuotis 
delei Lietuvių Visuomenės labo ir 
dėl pagerinimo Lietuvių Ūkininkų 
šii'j kolonijoj gyvenimo, ir apsau
goti ūkių jieškantiems pirkti nuo 
visokių agentu ir ūkių savininku, 
kurie su pagalba kaimynų prikalba 
pakeleivi prie pirkimo ūkės, kuris 

nežinodamas jos verčios užmoka 
didelę kainų ir tankiai gauna neti
kusią ūkę 
lūs žemes, 
sy bę L. U. 
paima ant 
pigiausių 

jų ukes ir apgyvendina lietuviais 
už tą pačia kaina, tik paimdami 
Draugijai labai maža nuošimti už 
savo pasidarbavimų. Norinti ūkės 
pirkti kreipkitės j L. U. D., kuri tu
ri ganėtinai paėmusi nuo svetimtau
čiu gerų ūkiu dėl apgyvendinimo 
lietuviais. Yra mažu ir didelių ūkių; 
vienos mažai pradirbtos su men
kais budinkais, kurios yra nigios, 
k'los visai išdirbtos su puikiais bu
dinkais ir sodnais didesne kaina; 
turime ii- su gyvuliais ir mašinomis 
gerų ūkių. Perkant reikia trečią da
li arba puse sumos tuoj sumokei, 
likusioii suma ant išmokėjimo. Dran 
gijos Ūkių pardavimo agentas ir di
rektoriai tau apsakys apie perka
mos ūkės gerumą 7r blogumų, kur 
žinosi tikrai kų perkąs ir gausi ge
rus žemės dokumentus. Ir paisai 
galėsi įslot į Draugijų kurios mieriu 
vra užkoĮonizuoti šį kraštų vien 

lietuviais ūkininkais, korporatyvi C 
ku budu supirkinCjant ukes, maši
nas, Įrankius, sėklas, gyvulius; tuo 
budu perkant susičėdina daug pini
gu. Korporatyvišku budu parduo
dame visokius ūkių produktus mie
stu lietuviams be perkupČių, iš ko 

musu ūkininkai turi gerą pelną. 
Atsilikus nelaimei, bėdai arba svar
biam ūkio pagerinimui, Draugija 

duoda pinigiška pagalbų, pažičioji- 
mo formoi. I.. U. I). storojasi įsigv. 
ti Scottvillč’j savo svetainę ir vė- 
rau'/ę dvi sudėjimo ūkio produktų. 
I . U. D samdys lietuvį mokytoių 
dėl mokinimo ūkininku vaikų, lie
tuvių rašto, muzikos, dainų* plati
na mokslą, rengia paskaitas anie, 
mokslų ir pagerinimą ukininkystės 
ir koncertus su šokiais, kad tuo pa

laikius tarpe jaunimo lietuvystę. 
Susirgus sąnariui jo ūkė yra apdir
bama; numirus draugija palaidoja. 
Norinti atvažiuoti ir pirkti ūkę, tu
rite iškahio už kelių dienų praneš
ti Draugijos valdybai. Pirmininkas 
ir agentas ūkių ir produktų pasiun
timo A. Kiedis; sekretorius Juoza
pas Geriba: kasierius Juozapas Ar
lauskas. Direktoriai: T. Lapenas, 

M. Jodsnukis, L. Markuckis.
Adresas: ,

ir neteisingus dokumen- 
Matydami lokių netei- 

1). pati supirkinėja, arba 
pardavimo ir išlygsta už 
kainų nuo svetimtaučių

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

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau
sius kirpimo-designing ir siuvimo 

i sky rius ,kur mes suteiksime praktiš
ką patyrimą kuomet jus mokysitės.

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų moky klą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 

į kai pigią kainą.
Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 

rą — bile stailės arba dydžio, iš bi- 
Je madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Atsišauki! ant 4-to augštn

i Didelis Bargenas už $225.00 nupir- 
' ksile du lotu vertu $450.00 Austin 
I jr 59-dh st. Išvažiuodamas iš šio 
i miesto turiu parduoti šių savailę.

Kreipkitės šiuo antrašu: 
Jhon Miluchky,

711 West 17-lh Place., Chicago, III.

DIDELI BAUGINAI
PARSIDUODA

2928 XV. lOth Place ari i Grane Co. 
fabrikų naujas mūrinis namas 3 

pagyvenimu, viskas po šios mados.
3909 XV. 53rd gat. naujas mūrinis 

namas ant 2 pagyvenimų. extra lo
tas, barnė dėl 2 karvių, statytas po 
šios .nados.

3630 So. Union Avė. medinis ge
rame padėjime 4 pagyvenimų namas 
toiletai viduje.
3812 So Parnell Avė, 3 pagyvenimų 
medinis gražus nųmas.

131 So. 12th Avė, May\vood, medi
nis 2 pagyvenimų namas ir extra 
lotas, puikus beismentas pusė blo
ko nuo Madi®on Street karų.

Mozart ir 47 gat. 30 pėdų pločio 
lotas, visi iinprovemenlai suvesti ir 
nemokėti gatavas dėl statymo na
mo.

80 akru \Visconsin ūke viena ir 
uiisė mylios nuo miesto, puikus bu
dinkai, upelis niekados neišdŽius- 
tanlis bėga per ganykla, 14 gaivu 
galvijų, geros mašinos ir padargai 
ge musia juodžiamė.

Minėtos pronertės iš didelio eci- 
kolo priverstinai turi būti parduo
tos greitai už »ai nors pigiausis pa
siūlymas ne bus atmestas, ir ant 
leivrvu išmokėjimu. Arba ką turite 
pasiūlymui ant išsimainymo.

Garfie’d Avė. ir 43 gat. naujas 
mūrinis 2 pagyvenimu po 6 ruimus 

namas, arti lietuviškos Brighton 
Pprk Bažnyčios.

5335 So. Shields Avė. 3 gatvės į 
vakarus nuo XX'entworth Avė. I 

pagyvenimu po I ruimus medinis 
namas puikiame padėjime su beis, 
meniu arti Rock Lsland šapų ver- 
’as 3 syk daugiau už kų likime par- 
' luoti.

444 E. 46tb PI. arti Grand Boul- 
vard, 3 augščiu mūrinis, namas. Nėra 
iokia kaina už kiek gali nupirkti, 
•a’ yra didžiausias bargenas pasau
lyje.

Adresuokite:
CHAS. Z. URNICK, 

Room 1328 Consumers Bldg 
So. State St. kampas Ouincy 

Kasdieną nuo 8 rytų

REIKALINGAS atsakantis bučeris 
kuris gali atlikti visų savo darbų, 
kalbantis, Angliškai, Lietuviškai, at
sišaukite greitai.

J. C. Vcblauskas, 
3001 S<>. V\rallace St., Chicago, III.

J VAIRUS SKELBIMAI

FARMOS AR TINOTE, kad L. Geležinis pa
siuva drapanas geriausiai ir priima 
L. Bondsus.
4503 So. XVood St., Chicago. III.

Tel. Bonlevnrd 5660

PAJIFSKAU pusseserės Zosės Kra
sauskaitės. 7 metai atgal girdėjau gy 
veno New Vorkc ir girdėjau, kad že- 
notą, bet vyro pravardės nežinau. 
Prašau kas ja žinot, malonėkite pra
nešti arba jos pačios atsišaukti šiuo 
adresu:

F. KRASAUSKAITĖ
4017 So. Taiman Avė., Chicago, III.

LSS. 43 Kn.
jvyks nedė-

Melrose
■Mėnesinis
lioj kovo 2 d., 10 v. ryto, Frank ir 
Jautės svet. kertės 23 ir Lake gatvių. 
Draugai malonėkite susirinkt laiku.

Organizatorius A. Staškua

Park. III. — 
susirinkimas

LSS. 4 kuopos frrabnešiai lariai 
pagal ekstra susirinkimo nutarimą 
imdonėkitr pribūti subatoje. kovo 
1 d, kaip 2 vai. po pietų rezidenci
joje daktaro MontviHo. 2117 X\’ash- 
ington blvd. ir atiduokite paskuti

nį patarnavima įnirusiai d-augei 
Julijai Mentvidienei — Valdyba.

Pajie.škau Brankos Aleknos, brolių 
ir Oniškio par. Didsodžio sodžiaius, 
Aleksandravos pav. Kauno gub. Tu
riu svarbų reikalą. Meldžiu atsišau 
kti ar kas žino malonės pranešti.

Antanas Kanapa,
75 Concord St., Lawrence, Mass

West Pult man, III. — LSg. 235 kp. 
mėnesinis susirinkimas Įvyks 2 d. 
kovo 720 W. 120-th str. Pradžia 12 
vai. ryto. Draugai malonėkite susi
rinkti paskirtu laiku.

Sekr. J J C

I ietuvių I aisvės Kliubo mėnesinio 
susirinkimas įvyks Snbatoj. 1 d. ko
vo. Tatai kurie norėtų prisirašyti, 
galės už vieną dol. tolinus ir vėl bus 
pagal metų senumo. J. Širkaitis, Ražt.

LSS. 8 kn. rajono propogandos 
mokyk’os Jek^ja ivvks Nedėlmi 
Kovos 2, d. 9 vai. išrvta Aušros salėj 
31)01 S. Halsted St. Draugai ir drau
gės, malonėkit neveliuoti.

— Komisija.

LSS. 4 kp. ir LSJL. t kp. rengiama 
paskaita įvyks nedėliok 2 Kovos 
10:30 ryte Aušros salėj. 3001 So. 
So. Halsted St. Tema: Soeinlirmas 
Santraukoj” (?). Skaitys plė V. Jva- 
nauskiutė, iš Valnaraisio draugai 

lankykitės patįs ir kitus paraginki!.
— Komisija.

I-SS. 37 kp. rengia prakalbas 
suimtoje, kovo 1 d. Malinausko svet, 
1843 So. Halsted St. Kalbės d. An. 

drelevičius Pradžia 7:30 vakare*. 
—Komitetas.

drelevičius Pradžia 
Inžanga nemokama.

Anskr. SLSD

PetroPA.IIESKAU savo švogerio 
Gerybos, Kauno gub., Telšių pav., 
Viešvėnų miestelio. Pirmiaus gyve
no Chicago. 111. Po to laiko išvažia
vo i Westville, UI. — j mainas. Tu
riu labai svarbų reikalų. Jis pats, 
ar kas kitas meldžiu pranešti; už 
tą hipiu labai dėkingas.

. JUOZAPAS PRELGAUSKAS, 
1730 So. Halsted St., Chicago, III.

Aš Magdelena Kulvinskutė pa- 
įirškau nushroliu Juozo ir laimimo 
Paeina iš Suvalkų gub., VVilkaviš- 
kio pav.. Senioku kaimo. Turiu la
bai svarbų reikalų, meldžiu atsi
šaukti už ką busiu dėkinga. Aš po 
nm vadinuos M. Sioavičlmė.
2637 Van-Buren PL, Gary, Ind.

PAJIE.ŠKAU savo brolio Antano 
Diliaus. Paeina iš Kauno gub., Alek
sandrovo* pavieto, Ziobi.škių parap,

Bųranauli.škių sodžiaus. Meldžiu 
atsišaukti ji pati arba kas žino ma
lonėkite pranešti šiuo antrašu:

JUOZAPAS DII.IS
P. O. Box 546 Smuggler, Colorndo.

JIEšKO DARBO

Jungtinė Tarvba I
Ch.-delegatų ir kiekvieno choro 

valdybų susirinkamas snbatoj ko
vo 1 d.‘, 8 vai. vak. Meldažio svet,. 
2242 W 23rd i‘l. lūis renkama val- 
d|ba Sekr. F. Mazola

PAJIE.ŠKAU darbo į bučerne, esu 
atsakantis bučeris, kalbu keletą 
kalbų. Suprantu biznį. Kam reika
lingas tokis bučeris atsišaukite laiš
ku j Naujienn ofisų pažymėdami ant 
laiško No. 35.
...n..1 1 "" . .. — ____ ; ■■------- 1 1 -

JIEŠKO KAMBARIŲ

SLA. 226 kp. susirinkimas jvyks 
Nedėlioj. kovo 2 d.. 1 vpl. po pietų. 
Liuosvbės svet., 1822 XX’abansia r- 
ve. Visi nariai malonėkite susirin
kti paskirtu laiku.

N ui. Raštininkas.

DLK. Keistučio L D Ddlndš My
lėtojų, Brolių ir Seserų Amerikoj 
ir Jaunų Vyrų L D ir P Kliubas 
rengia pramogų vakarą subatėlei 

kovo 1. Meldažio svet. Pradžia 7:30 
vah yak, * Komitetas.

PAJIE.ŠKAU stenografės mergi
nas arba vaikino mokančio lietu
višką ir anglišką raštą j Real Es
tete ofisą. Gera mokestis ir pragy

venimas pas lietuvius, gražiame 
Lietuviu Ūkininkų Kolonijos mies
te. Galite dar gera ir Extrų uždar
bi turėt, k irs mokėtų lietuvišką imi 
zika ir dainas, kur vakarais ir ne
dėliomis galėtų pamokinti lietuvių 
ūkininku vaikus muzikos ir dainų. 
Atsišaukite ant adreso:

A. KIEDIS, 
Peoples State Bank Building, 

Scottville. Mich

Rl'IKM.ĄUJA Agentų, labai ap
simokanti atidos atkreipimo propo, 
z’-ija ir vra tikra nroga likti tur
tingu, ir atnešti naudų publikai, dėl 
tu. kurie yra su ambicija. Tie ir 
gali užsiimti agentauti, kurie netin
gi pasidarbuoti po kelias valandas 
vakarais, parėję iš savo dieninio 
darbo ir nedėldieniais. čionai yra 
proga padaryti pinigu daug dau
giau ant šalies, negu iš savo regu- 
Tiariško sunkaus darbo, bet gali
ma laikvties su savo reguliariu dar

bu iki išmoksi agentvstę pilnai. 
Mes išmokysime absoliutikai dykai 
ir la naČia proga padaryti pinigų 
rnokindamos, Nereikia anglų kalbos 
jeigu negali. Utarninkais ir Suim
tomis nuo 9 ryto iki 9 vakaro, kito
mis dienomis nuo 9 rvtų iki 6 va
kare; Nedėliomis nuo 1 po pietų iki 

6 vakare.
National Land Investment Co 

220 So. State St., Room 1328.
REIKIA prityrusios merginos ku

ri gali kalbėti lenkiškai, lietuviškai 
j gatavų dėvėjimui merginų drapa
nų skyrių.

Lustigs Department Store 
3110 So. Halsted St.. Chicago, UI.

REIKALINGA mergina namų dar
bui.
2117 XXr. Arthington St. 2-ras flatas.

REIKALAUJAM kukoriaus ant 
naktų vyro. Turi mokėti darbų. Ge
ras užmokestis. Atsišaukite greitu 
laiku.

XV. B. JUČUS
3205 So. Halsted St., Chicago, III.

automobiliai

parsiduoda lietuvių kolonijoj, Michi
gano valstijoj, tiesiog nuo pačių sa
vininkų. Fanuos gyvenamos ir ne
gyvenamos. Platesnių žinių klaus
kite per laiška, įdedant markę už 3c.

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

3 GERI BARGENAL
PARSIDUODA BEVEIK NAUJAS 

MŪRINIS narnąs ant dvieju gyve
nimų po penkins kambarius su 
gasu ir elektra maudynėmis, augš- 
tas ir išcementuotas 
prekė $4400 ant 
išmokėjimų.

beismontas;
lengvų mėnesinių

PIGIAI GERAS 
keturių pagyveni-

PARSIDUODA
MŪRINIS namas 
mų su augštų belsmentų ir su aukš
tom vi.škoms, lietuvių apielinkėje 
Bridgeporte, greitam pardavimui 
prekė $4,500, reikia $1,000 įmokėti 
likusius remia išmokės.

PARSIDUODA GERAS MEDINIS 
NAMAS ANT dviejų pagyvenimų po 
šeštus kambarius, su gasu ir mau
dynėmis. prekė $1,800, reikia įmo
kėti $600 likusius pagal sutarimo, 
kreipkitės pas:

A. Grigas and Co, 
3114 S. Halsted st., Chicago, III.

PARSIDUODA 40 akrų farma ge
ras namus 5 ruimu ir barnė: 2 ar
kliai, 2 karv.čs melžiamos ir 2 jau
nos karvės. 5 kiaulės ir kiti dėl far- 
mos reikalingi daiktai. Viena mylia 
nuo miesto ir javai sėklai. Kaina 
$2,400, jmokėt pusę, o kita pusė 
aut išmokėjimo

MIDDLE INLET, VVIS. 
Box 94 R. N.

LIETUVIU ŪKININKU DRAUGIJA 
Scottville, Mich. .

MOKYKLOS

DRAUGIJOS IR ORGA
NIZACIJOS

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba. 
Laikinasai Komitetas:

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

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

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

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

K-to Nariai:
ŠMOTELIS,

10604 Edbrook Avė., Chicago, III.
JULIA ŽEMAITĖ,

2919 XV. Division St.. Chicago, III.

III.

in.

Rytmetinės žvaigždės Pašalpos ir 
pasilinksminimo Kliubo valdyba:

i J. ('hepaitis, pirmininkas.
I 1661 N. Oakley Blvd.
T. Sabiecki, pirm, pagellrninkas,

i 2042 Homer str.
J. Zakarauskas, nular. raštininkas,

Į 1302 N. Hoyne Avenue.
J. Rasimas, iždininkas,

1845 N. Hovne Avenue 
J. Kitchas, finansų raštininkas,

3646 Hamilton Avenue.
Susirinkimai atsibnna pirmų ket- 

vergų kiekvieno mėnesio, I.iuosy- 
bės svetainėje 1822 XVabansia Avė. 
kaip 7:30 valandų vakare.

FARMA parsiduoda, 40 akrų že
mės su namais ir su gyvuliais 3 ir 

i pusė mylios nuo miesto. Kaina 
82500. $1,500 iš kalno užmokėti, li
kusi pinigai ant išmokėjimo. Parsi
duoda 20 akrų žemės 3 ir pusė my
lios nuo miesto kaina $650. $100 iš 

kalno užmokėti likusieji pinigai 
■ ant išmokėjimo. Platesnių žinių ra- 

šyik lietuviškai pas
JOHN JESFVICH 

F.agle Rivcr, Box 302, XVis.
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Valandos: _______ . .

iki 6 vai vak. Utarninkais ir Suim
tomis iki 9 vai. vakare. Nedėliomis 
nuo 1 po pietų iki 6 vai. vakare.

CHICAGOS LIETUVIU DARBININ
KU TARYBOS 

Pidomasia Komitetas
A. Petrulis, pirmininkas

3313 So. Lowe A ve.
S. Danilevičius, iždininkas

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. XVells st.

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas. Petrenų Kirpimas, De
signing, dėl biznio ir namų. Vie
los duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. "■ ‘ “| <

J. Degutis, sekretorius
2228 Coblenz SI. 

Komiteto nariai:
P. JakaviČia, 927 XV. 33rd PI.
J. Gustaitis. 2856 XV. 38th PI.
J. Vilis. 2538 Frankfort SI.
J. Briedis,

PARSIDUODA mūrinis namas 2 
nagvveniniu su beismantu ir su 2 
lotais. Persiduos už $3000 lik #<»00 
įmokėti, o likusius ramios išmokės.

PARSIDUODA I pagyvenimu mū
rinė stuba su visais gerais įtaisy
mais. Persiduos už $3,500. Bandos 
neša 8480 i metus.

PARSIDUODA naujas 2 pagyveni 
•nu namas po 6 kambarius su mau- 
linėmis. elektros šviesomis, aržuo- 
Hnhus 'taisvniais vidur'.je. Xrcrtės 
87000. Persiduos už $5.750

PARSIDUODA mūrinis namas 3 
pagvvenipių no 6 kambarius su 

maudynėmis, elektros šviesomis ir 
geru baismentu Ąžuolu įtaisymai 

”,vdu»r. Pendns neša $828 i metus. 
Randasi 618 XV. 31st St.
LIBERTY LAND and 1NVF.ST. CO.

3301 So. Halsted St., Chicago, III.

Phone Seclev 1613
SARA PATEK, Pirmininkė

Aušros Mokykla.
Šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu j savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas J. T. Vitkus, kuris 
per kelis metus mokytojavo Valpa- 
raizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo-

Jnun. Liet. Am. Tautiško Kliubo 
valdyba 1919 metams:PARSIDUODA mūrinis 2 augšti. 

, amas po 4 kambarius ir tuščias lo- 
as šalę to namo ir staldas dėl 3 
arviu ir galima laikyti vištų kiek 
ori. Namas du metai kaip statytas 
lekfra ir gesas. $1000 reikia įmokėti 
o likusius ant lengvu išmokėjimu 
amas pats išsimoka. Priežastis par
davimo išvažiuoju j formas. Gali 
latvtis su savininku vakarais ir ne-

PA J IEŠKO mergina gero kamba
rio Bridgeporto apielinkėĮįe arba ki
tur. Praneškite telefonu Boulevard 
1183.

oitti vii a i v a a dytt ' GREI TAI tui i būt parduotas au-SIliLYMAl KAMBARIU i tomobiHuS su 7 sėdynėmis Lemo. 
zin 1916 m. 8 cilindrų, patsai štar- 
duojasi abet Detroit, mažai varto
tas—beveik naujas ir vasarinis vir
šus. Galit matyt pas Bielski Bros., 
5315 So. Ashland Avė. Savininkas 
K. Frank. Tel. Drover 9694. Atsi- ................... ........... .
šaukite šiomis valandomis: 6 - 8 dėlii om i s, 3009 U. 53 Š7." Čhicagi?
a.nų ir 5 —8 p.m. ]J., ant pirmų lubų.

Isiduoda kambarts gražioj vietoj 
prie mažos šeimynos su valgiu arba 

„L“ .. Telefonas namuose. Atsi-valgio. Telefonas namuose.
šaukite nuo 4 iki 9 vai. vak.

< A. Donile.
2956 Poplar Avė., 1 bloko XV. Halsted 

Yards 3111.

kynama po senovei. Prisirašyti ga- I 
Įima visuomet.

3001 So. Halsted St

S. S. Meškauskas. Pirm..
• 3752 So. XVaIlace st.

Kuncn, Vicc-pn-m..
3126 So. Lowe avė.

J. Pelroks, Nut. Rašt.
3422 So. Lowe avė. 

Gustaitis, fin. rašt.
2856 XV. 38 PI.

K.

J.
J. Žilvitis, ižo.

t 841 W. 33 st


