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VOKIEČIAI PA NE RYGA
Robins smerkia talkininku in 

tervencija Rusijoj
Ypač kaltina Franciją

Siberijos oficieriai sauvališkai 
rėš tuoj a nepatinkamus valdininkus

a-

VOKIEČIAI ATSIĖMĖ
RYGĄ.

Oficialis pranešimas.

Bolševike^ neteko paskutinio 
uosto Baltike provincijose.

leido sekamą pranešimą apie a- 
reštuotus:

LONDONAS, kovo 7.

“Valstybės ^departamentui 
pranešta šiandie iš Vladivoslo-

čių kareiviai Baltiko pakraščiu
ose smarkiai sumušė bolševikus

žios ten areštavo šešis ncbolšc- 
vikus narius zemstvos ir depor-

ryta be instrukcijų nė nuo ad
mirolo Kolčiako, nė nuo Oms-

negali nuversti Lenino ir Troc-f nnusiaO'M. m»<i th«* 
,............................. ...... mnAA masler at Chicago. III., Mar. 8, 1919

>!••»• bv Ibi •< i ui • )<•) 6 1 *♦ 17

PRIVERTĖ ITALIJĄ SIŲSTI
MAISTĄ SLOVAKAMS.sčių ir miestelių turi kulkasvai-

Atsakydamas į senatoriaus 
Nelsono klausimą, Robins sakė 
sutinkąs, kad intervencija turė
tų būti panaudota, jei butų lie
sa, kad tuksiančiai yra išžudo
mi bolševikų terroro, bet jis 
tvirtino, kad tas veikimas yra

nepakentimas ir stoka suprati
mo tikrųjų sąlygų Rusijoj.

Liudytojas mano, kad Rusi
jos žmonės galėtų atsikratyti 
Lenino ir Trockio bile laiku, ka-

Apie čechus

jos tapo nuginkluotos.
ko, kad konfliktas kjlo “deki
užmačių, kurios neliko padė

Italija atidarys rubežius ir 
nuims blokadą.

PARYŽIUS, kovo 7. — Tary
ba išdestinės šiandie sulaužė Ha 
lijos obslrukeionistų taktiką liti 
kui maitinimo Austro-Vengri-

vijos ir visa maitinimo proble- 
lapo pavesta .kontrolei) Herbert 
I loover.

Be 2,500,000 tonų maisto, ką

Įkainos pjulės, pietinės šalįs rei
kalauja po 3,000 tonų maisto 
kasdien.

I loover surinko 80,000 tonu 
maisto Fiume ir 'friestę nuo lai 
jko uždaryme) Serbijos-ltalijos 
rubežiaus Laibache. Rubežius 
tuoj bus atidarytas ir traukiniai 
jau išvažiavo.

Trur lihiislaliori filcd wllh the post- 
jiiaster at Chicago, III., Mar. 8, 1919 
.».> rv(|inre(i by Ihe nei oi’ Ori. 0, 1917

CECHAI UŽPUOLĖ ANT 
VOKIEČIŲ.

17 žmonių užmušta, 
110 sužeista.

Čii’i Kaaden mieste, į šiaurry
čius nuo Karlsbad, Bohemijoj, 
už apsisprendimo lejsę, vakar 
privedė prie susirėmimo su ce
chų karinėmis spėkomis. Kaip 
pranešama, 17 žmonių liko už
mušta, o IK) sužeista. Kitame 
susirėmime du civiliai žmonės 
liko pašauti.

PRAŠO KUNIGĄ NUBAUSTI.
MIRTIMI.

Papildęs baisius nusidėjimus 
prieš vaikus.

I I rue translution filcd wilh the p'»st masler at Chicago, III., Mar. 8, 1919
Į as rc(|inrc(l by Ihe act of Oet. (i, 1917

Maištas Anglijos ka=
riuomenej

Lenkai vėl skerdžia Žydus

Dideli mūšiai Berline; esą kritę 
200 žmonių

MAIŠTAS ANGLIJOS 
KARIUOMENĖJE.

Valdžios nuostoliai 
maži.

15,000 kanadiečių pakėlė maiš
tą. 5 kareiviai užmušti, daug 
areštuota.

Pašaliečiai, nežiūrint visų per

vėjo, kad pamačius muši.
Nuostoliai tarp valdžios ka

reivių yra palyginamai lengvi.

Trno francl-iHnn filrd .h“ rv’st- 
master ai Chicago, III., Mar. 8, 1919 
<is itMiuircd b\ ilir ari «»1 < Iri h I'1!/

OFICIERIAI KAIP JIEMS
TINKA ŠEIMININKAUJA 

SIBERUOJ.

mais vietinio komanduotojo ge- 
i.irolo Ivano Rinov, komanduo-

ir lame sąryšyj jis sakė žinąs
Trn«» filod W’1h ftip nnv»-
masler ai (’hieago, III., Mar. 8, 1019

DALLAS, 1 ex„ kovo 7. —Čia I 
eina nagrinėjimas bylos kliu. F.

cho-s lova kits Rusijoj, po pasi- os ,’,‘(l’,ired by the act oi Oet. <». u».U Į

Išvijo iš Vladivostoko nepatin
kamus municipalius vai V’- 
ninku*. Talkininkai neužga-* 

. . nėdinti.

pajurio distrikte. Menamas kal
tinimas prieš žmones yra jų po
litinis veikimas.

“Čia manoma, kad incidentas 
bus atitaisytas, kadangi vienuti- * •
r.iu užmintu čia išaiškinimu yra

siulimui pagelbėti išvežti juos, TALKININKAI IR VOKIEČIAI 
kaipo priemonę nuvertimui re
voliucijos “bile kokia kaina.“

PERTRAUKĖ TARYBAS.

Cechai šaudė bolševikus.
Nesusitaikp Vokietijos maitini

mo ir laivų klausime.

kai pilėme bolševikų kaimus iri 
sušaudė niekurius bolševikus be 
teisino, pridurdamas, kad dide-

LONDONAS, kovo 7.

laikinai
\VASHINGTON, kovo 7.

Vlddivpstokas tapo įveltas į 
maišatį, gen. Ivanov Rinov, ko
manduotojo Vladivostoko kari
nio distrikto po Omsko valdžia, master at Ciiicago, III., Mar. 8, 1919 

areštavimu ir d( portavimu še-į 
siu nebolševiku miesto viršin:n-l 
kų.

Oficiali apie tą incidentą 
pranešimai sako, kad pas žmo-

i rr»<^ t»,pn«i*'Hnn fil/’H th»*

t hv reuuirpd bv the ari of ei< t. 6. 1917

, ROBINS SMERKIA AMERIKOS 
INTERVENCIJĄ RUSJIOJ.

mažesnis užsikarščiavimas, ga
lima likėties kraštulinybių.

Robins užginčijo, kad Lenino 
-Trockio valdžia neišvijo Breš-

kiečių bevielinė žinia. į
PnmcJimas sako, kad talki-, _ JUCINfi AGjTACjją

mukai reikalavo, og visi pasi- i ŠIAURĖJE.
| CHRIST1ANIA. -- Smarki i

vienų ruščiausių nuo pradžios 
karės kareivių riaušių Anglijoj.

Kanados užjūrio spėkų mini- 
................................‘ nisteriįa išleido sekama oficia- Jis v ra kaltinamas iizpuohmuo-1 ’ v.. . .. i Ii pranešimą:se ir zagmimuosc vaikų. Jo 

prasikaltimai ant tiek yra bai
sus, kad distriklo prokuroras J. 
\V. Picrson pareikalavo, kad 
kunigas butų nuleistas ant mir
ties.

Be dabartinės bylos tą dievo
baimingą kunigą laukia dar 7 
išnešti prieš jį sunkus apkaltini
mai.

LONDONAS, kovo 7. — Cen
zūra po 3 dienų slėpimo žinios, i , , , 4. ... . ,,

1 , 1 rue Iranslntion fned with the pnsl-
šianakl atskleidė uždangą nuo master at Chicago, III., Mar. 8, 1919

1 as rrqijir(‘d bv Ihe act of Ori. Ii. 1917 

AMERIKOS MISIJA BERLINE 
UGNYJ.

LONDONAS, kovo 7. — Spar

15,00(1 
riaušesKanados kareivių kėlė

Kinmel kempėj, \Vales, delei su 
sivėlinimo siuntime jų Kana- 
don, ivvkusio delei trukumo lai- 

l *

Amerikos Raudonojo Kry
žiaus misijos nariai tapo pasta
tyti pavojui) šaudymo, sako Ex-

“Trįs riaušininkai ir 2 iš pi
kolos lapo užmušti ir 21 sužeis-

Pranešimas priduria, kad 
kilk nuostolių pridaryta nuo;a-

no. rulk. I aylor pa 
cioms su misija moli 
koti saugumo Palace

Amerikiečiai užsibarikadavę.

mas talkininkais, kad jie leido 
suimti valdininkus. Talkin’n- 
kų atstovai pranešė savo vald
žioms ir prašė instrukcijų.

Oficialiuose rateliuose čia ('įl
ota suprasti, kad talkininkai ir!

Sako, žmonės nori Lenino ir 
Trockio. Vadina bolševizmą 
pavojum pasauliui.

WASHINGTON, kovo 7.
Liudydamas prieš senato komi-

valdžios diktatorių, admirolą 
Kolčiaką, kad gen. Rinov turi 
būti suvaržytas nuo kliudo no 
Vladivostoko vietinei valdžiai.

• udonojo Kryžiaus misijos virši- 
! ninkas Raymond Bobins pasine 
1 rkė intervenciją Rusijoj, kaipo 
neteisingą rusams ir neprotin-

Rohins sakė, kad Amerikos
Bolševikai išrinkti.

.. . . .. ... būti vartojami sutriuškinimuiKeista situacija yra \ ladiv is- .. , ..

kimuose liko uždėta sovit tų 
(bolše vikų) municipalė valdžia.

(lomoj visos Rusijos Omsko

Jis sakė, kad jo nuomone yra, 
jog intervencija sustiprins Ru
sijos frakcijas rėmimo bolševi-

vietinę valdžią ir visa situacija 
yra kontroliuojama esančių uo
ste talkininkų ir Amerikos kari
niu laivu.C l \

ei joj ir materialiai pagelbės pa- 
| dėti pamalą išsiplėtojimui radi- 
i kalių doktrinų šioj šalyj.
i žmonės už bolševikus.

m o, jie turi turėti jį ir jis išrei-

karinių .jo nori.
Tuo pačių laiku jis pakartojo 

savo nuomonę, kad bolševizmas

Pirmosios žinios apie
Rinov pasielgimą rodė, kad jis jo, kad jei rusai nori bolševiz- 
lapo atliktas po agitacijos su
kurstytos generolų Horvato ir škė nuomonę, kad rusai tikrai 
Semionovo, Siberijos
komanduotojų, kurie nėra p r-j 
daug draugiški Kolčiakui. 1 e- 
ciaus vėliau pasirodė, kad de- yra didžiausiu pavojum, kokis 
portuotieji žmonės menama bu 
vo įmaišyti generaliame si o- 
kiųlbyje prieš Omsko v|ildž2ą. 1
Jie, sakoma, liko išsiųsti j Har- nių liudytojų tvirtinimams, kad 
biną. buk valstiečiai neturį ginklų ir

tik grąsino demokratinėms pa
saulio valdžioms.

Robi n s užginčijo pirmes-

kad Le ninas visados žinojo, 
kur yra revoliucionierių vadovė 
ir nebuvo palinkęs kliudyti jai, 
jei bent ji pradėtų vesti-kontr- 
-revoliucinę propagandą

laivai butų atiduoti be jokių są
lygų, net mprisiimant pareigos 
suteikti Vokietijai maisto. Pri

tai gavo instrukcijas nuo savo 
valdžios, kad klausimas laivų, 
finansų ir maisto gali Imli svar-

vedama 
Fintnar- 
ši auroj, 
norima

Riaušių vadovai, jų tarpe E 
civilių žmonių, liko areštuota.

Pranešimas užginčija žiniai

jimui belaisvių ge rovės, apsidru 
tino save Adlon viešint t yj už 
kulkas valdžių bala rėjos.

Žinia priduria, kad mušis už 
telegrafo ofisą buvo blogiau-

Revoliucinęc
praplėsti po visą šiaurę kinuose

toriu kryžium, tapęs užmušta;. sius, l
/■

pic jo atsinešimą linkui senos 
revoliucionierių vadovės.

ninas.
Robins taipgi užginčijo pra

nešimus, kad priešingi bolševi
kams laikraščiai buvo užgniau- 
žiami. Jis sakė, kad mažiausia

vo.

KAI) PROHIBICIJA, TAI 
PROHIBICIJA.

slijos augščiausias teismas išne
šė nuosprendį, kad Nevedos val
stijos probibicijos įstatymas jė-

uždraudžia išdirbinių ir parda
vinėjimą Nevados valstijoj ne
tik degtines, vyno, alaus ir ki

jau ir taip vadinamo “near-be- 
er” (nesvaiginančio alausL

Apsiniaukę šiandie, galbūt 
sniegas naktį ar ryto; nedidele 
permaina temperatūroj.

Saule teka 6:13 vai., leidžiasi 
6:48 vai. Mėnuo leidžiasi 12:25 
valandą nakties.

Maeterlinck apsivedė.
Reikalauja 2,500,000 tonu.
Vokiečių pranešimas lobaus

“Klausimas atidavymo pirkly 
binio laivyno gali kilti, jei ga
nėtinai maisto reikmenų, saky
sime 2.500,000 tonų maisto, y- 
ra užtikrinta Vokietijai iki se
kamos pjutės. Talkininkai ne
sutinka su tuo.

i “Kadangi abiejų pusių instru
kcijos neina toliau lo. franeuzų 
delegatas pasiūlė, kad tarybos 
butų pertrauktos, po ko dvi spe-

7'rnn trnnn tb'
master at Chicago, III., Mar. 8, 1919 

j h* requirert bv thc ari oi < »rt. n. 1917

WILS0NAS PRIEŠINGAS PA
SKANDINIMUI VOKIEČIŲ 

LAVŲ.

WASHINGTON, kovo 7.
Prezidentas \Vilsonas yra prie
šingas paskandinimui atiduoto 
Vokietijos laivyno, 
ssachusetts atstovui 
luotame kovo 1 d.

Laiške Ma-
Fuller, da-
ir šiandie

sako, kad pasiutimas sunaikin
ti laivus ‘man išrodo panašiu į 
patarimą tų, kurie nežino ką ki-

toliau po jo sugrįžimui į Pary-

tojas ir darmaturgas Mauricc 
Maeterlinck, 58 m., apsivedė su 
aktore Renee Daliau, 26 m.,

Nepažįsta, betgi turi 
bėdą.

CHICAGO, P-lė Vernona 
Pustoi, 7135 So. (’.hiyago Avė. 
patraukė j teismą John M. Meg- 
ger, 23 E. Madison SI. ir reika
lauja iš jo $10,600, nes jis

Mcrgcr apie lai užgirdęs

neprisimenąs

pri-
ne-

pa

lu erginos

Kad kam ko

greičiausia ir lengviau
siu budu įsigysite nau
dodamies N a u j i e- 
n ų Reikalavimų Skel
bi maia. Kas ko reika
laujate, kas kų turite 
kitiema pasiūlyti—pa
siskelbkite Naujie
nose. Tūkstančiai vi
sokio padėjimo žmo
nių kasdie skaito Nau 
jienaa, tūkstančiai per
skaitys jūsų pasiskel- 
himę ir tas jūsų pasi- 
akejhimas atneš jums 
geriausių pasekmių.

NAUJIENOS 
1840 South Halaied St. 
Telefonas Caual 1506

Tnie translation filcd with Ihe p» si 
masler at Chicago, III., Mar. 8, 1919 
as rrqnircd bv the act of Od. t». I >1"

LENKAI VĖL SKERDŽIA 
ŽYDUS.

TriiP Iranslntion filcd wi*h Ihe posf- 
master ai Chicago, III.. Mar. 8, 1919 
as requirc(l by the act of Oet. 15. 1917

SCHEIDEMANN NORIS 
REZIGNUOTI.

Išskerdė 100 žydų šeiminų 
Proskurove.

STOCKIIOLM, kovo 7.

ir Ukrainoj.
Žinia sako. kad 100 šeiminų 

Proskurove, t k- 
rainoje, į rytus nuo Lvovo.

Trnc translation filcd wilh th«* post 
master nt Chicago, III., Mar. 8, 1919 
as rcquircd by Ihe art of Oet. 6, 1917

200 KRITŲ BERLINE.

BERL1NAS, kovo 6. — Tarp
200 300 žmonių tapo užmušta

pradėjo ataką šiandie iš visų 
pusių ant centro miesto ir pada
rė puikų progresą. Ataka yra 
daroma išliuosavimui polici
jos stoties prie Alexandcrplatz. 
Kolumna iš vakarų priėjo iki 
už bloko nuo policijos stoties į 
dvi valandas.

Manoma, kad kolumnai pasi-

zoną, bet karine kvatiera iki 
6:30 valandą vakaro dar nebu-

Ebertas atsisakęs priimti Sshei- 
demanno rezignaciją.

AMSTERDAM, kovo 7. — Pa-

kancleris Sclieidemannas įtei
kė savo rezignaciją prezidentui

rankas kaip tinkama daryti su 
dabartine situacija.

Ebertas atsisalkė priimti re
zignaciją ir prašė Scheideman-

vadovai paskelbė šiandie, kad 
jie nėra susirūpinę situacija 
Berline. Jie sakė, kad gynimo 
munisleris Noske turi užtekti
nai kareivių palaikymui tvar-

KAI) REFORMOS, TAI 
REFORMOS.

Uždraudžia pardavinėjimą 
cigaretų.

SALT LAKE CITY, Utali. — 
Utah valst. senatas priėmė hi- 
lių, kuriuo, sakoma, uždrau
džiama šioj valstijoj išdirbimas 
ir pardavinėjimas cigaretų, ar

vo gavusi apie tai jokios žinios, medegų jų išdirbimui.



■ I
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Prakalbos
Bengia LSS. 81 kp. įvyks Kovo 8 <1. 
Liuosybės svetainėje, 1822 VVaban- 
sia Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Kalbės vienas iš geriausių kalbėto
jų LSS. organizatorius drg. JUKE
LIS iš New York City. Todėl visi 
darbininkai ir darbininkės malonė
kite atsilankyti, o išgirsite daug 

naudingų dalykų.
Kviečia KOMITETAS.

Ūsai.
(Feljetonėlis)

Sakoma, kad vienas žmogus 
labai neapkęsdavęs mus. Kartų 
jis, būdamas kcflionėjd, laba1 
nuvargo ir atsigulęs užmigo. 
Bet musė jam taip skaudžiai 
įkando, jogei jis atsibudo ir 
pravėręs akis pamatė, kad už 
pusės pėdos nuo jo susiraičiusi 
didelė barškančioji angis ir jau 
taikosi vienu smūgiu įleisti jam

“ČIGONAI
Stasio Šimkaus 2 veiksmų muzikališka drama

STATO ninilTF Muzikališka
PIRMU KIKII I f Dramos
KARTU u,nw l u Draugija

* Nedėlioj, 4 f1Dieną 
Kovo |0 ld 1919

* S. C. P. S. SVETAINĖJE
1126 W. 18th St., netoli Racine Avė.

* PRADŽIA 8 VALANDĄ VAKARE.

Kviečia visus atsilankyti BIRUTE

KONCERTAS
L8J.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.

MADISON PRIE HALSTED STREET— BURLESQUE — 
HAST1NGS SH0W

Dideles Prakalbos
ATMINIMUI DVIEJŲ METŲ SUKAKTUVIŲ NUO 

NUVERTIMO RUSIJOS CARIZMO
Rengia Soc. Tarptautiškas Darbininkų Salidarumas

LSS 231 kp., Rusų 5 kp. Lenkai ir Ukrainiečiai

C. S. P. S. SCHOLL SVETAINĖJE 
48th ir Donore street.

NEDALIOJE, KOVO-MARCH 9 DIENĄ, 1919 
Pradžia 2 vai. po pietų

Kalbės geriausi kalbėtojai kiekvienoj kalboj. Lietuviš
kai kalbės drg. Kukutis ir kiti.

Taigi draugai darbininkai ir darbininkės atsilankyki
te koskaitlingiausia, o išgirsite daug naujų ir svarbių 
pranešimų. Inžanga visiems dykai.

Kviečia KOMITETAS.

LIETUVIŲ DARBININKŲ BUČERNIŲ IR GRO~] 
SERN1NKŲ SUSIV. AMERIKOJ 

{vyks

3 Susirinkimas
NEDĖLIOJĘ, KOVO-MARCH 9 DIENĄ, 1919 M.

F. BALKAUS SVETAINĖJE
3301 So. Morgan St., Chicago, III.

Pradžia 2 vai. įm>
Neužmirškite i šį susirinkimą atsilankyti visi na

riai, nes kurie nebusite šiame susirinkime, kad vė
liau nerugotumėt, jog darbas bus užbaigtas be jūsų. 
Atsilankykite ir išreiškite savo nuomonę.

Kviečia Pirm. A. Wasilewskis.
............ ..... ,

savo mirtimi nuodų. Vadinas, 
jį musė išgelbėjo nuo mirties.

Dabar vyrai ėmė skustis (tur 
būt pamėgdžiodami kunigus) 
netik barzdų, bet ir usus. Ir net 
tyčiotis ir pajuokti tuos, kur no 
ri pasilikti nors iš dalies pana
šus į dievo “abrozų”.

Bet tai ne viskas. Blogiausia 
yra tai, kad jie jokiu bildu ne
nori pripažinti, kad ūsai gali 
kų nors gero padaryt. Bet aš 
turiu tikrą prirodymą. štai: 
šiomis dienomis suareštavo 
man pažįstamų žmogų. Skundi
kai sako jog jų oponentai buvę 
trįs, bet trečiojo, kuris buvęs 
augštas liesas ir be ūsų vyras, 
negalėjo surasti. Kadangi iš
rodė, jog vienas iš kaltinamųjų 
yra nekaltas, tai nusprendžiau 
stoti į teismą kaipo liudininkas 
ir pasakyti ką žinau apie lai. 
Ir teisini' kuomet užklausė kal
tintojų kame yra trečias kalti
ninkas, - - jie parodė tiesiog į 
mane! Mano laimė, kad aš 
buvau su ūsais, kitaip bučiau 
prapuolęs.

Taigi, pasirodo, kad ūsai kar
tais išgelbsli žmogų nuo nelai
mės, o kariais gal ir nuo mir
ties.

Gerbkite, vyrai, savo usus!
— Rafael Vargas.

Ignas šeinius

Mėnesiena.
(Tąsa)

Kur, dabar tokios naklįs!
Aš tėvo kalinius pasiėmiau.

—Visi miega, —- sako moli
na ir susiturėjo. Bet negrįžta 
grinčion, o lukterėjus kiek-la- 
biau apsigaubė skara ir atsisė
do netoli Jono.

Kol tu, Joneli, dabar vis 
toks nelinksmas?

—Man nieko, mama.
Kai parvažiavai iš Kiečių 

ir atsimainei. Gal sergi ar tau 
taip kas negera?

—Ne-k, nesergu.
lai kodėl toks nelinksmas?

Tyli Jonas. Nutilo ir moli
na.

Jos širdis numano, kas buvo 
Kiečiuose:

O gal seminarijon nenori 
eiti?

Atsistojo Jonas, žengė žings
nį į sodo gilumą.

Eisiu, mama! — Sustojo 
prie šulo.

Staiga atsimainė motina, lig 
ko nusiminus, tokia gera, švel
ni pasidarė. Balsas nerimavi
mu ir džiaugsmu suvirpėjo.

Tu pats taip norėjai! Vis 
prašei Dievo, kad duotų sveika
tos, žadėjai Jam visą gyvenimą 
tarnauti. Juk buvai vis toks 
ligotas, nesveikas. Ir pasvei
kai ir Dievas davė mokslą ge
rai pabaigei.

—Aš busiu kunigu.
Ir motina jį godžia ir kažin- 

ka (kirviu!fc/ V
Kiek dėl tavęs išvargai!, kai 

buvai mažas, o ir paskui vis 
kur kas geresnio, vis tau. Bro
liai artojais liko, sesuo negali 
žmoniškai apsitaisyti.

O kaip tą naktį, kai tu bu
vai visai pamilęs! — prisimena 
ji vis tą naktį. — Jau uždegiau 
tau žvakę. Tu guli visas išba
lęs. Krūtinė kilnojasi taip sun
kiai ir išrijo. Kaktą išmušė

ŠOKIŲ MOKYKLA
Phone Canal 12M 
Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Unioi 
avė. ir kampas 19 
tos gatv. Chicagoj 

Ateik J vieninteli 
Šokių Mokyklą. Vi 
si šoktai mokinami 
sulig naujausia inu da;~—anįfliškf ii- lic- taviški. Aš užtik 
rinu, kad išmok i n 
siu i trumpą laiką

tokiai atsihuna kas panedėlį ir ket 
/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojai JOS. URBANAVIČIUS ir 
M. GARLO.
1900 S. Union avė., Chicago,

NAUJIENOS, 

šaltas prakaitas, per skruostelį 
ašara nuriedėjo. Ir aš visa už- 
stingau, sėdžiu viena prie tavo 
lovos. Balso pristigau, negaliu 
nieko pašaukti. Tik atsiklau
piau ir pradėjau melsties! “Die
ve, prašau, sugrąžink man jį, 
jis Tau visų gyvenimų tar
naus...’’

Molina pridėjo kampų ska
ros prie akių.

•Tu aptilai, pasikreipei 
ant šoniuko ir užmigai. Kitą
dien rytų nubudai geresnis, a-' 
kūtės pragiedrėjo. Ir pradėjai 
taisytis, diena iš dienos geryn, 
ir atsikėlei.

Atsitraukė Jonus nuo šulo, 
priėjęs pabučiavo motinai ran
kon, prisiglaudė ir pajuto, jog 
kukčioja.

—Ko tu verki? — apkabino 
molina ir ėmė glostyti jį.

Suvažiavo visi dėdės su dė
dienėmis1. Tolimesni giminės. 
Ir važiavo ne Į vestuves vaikus 
namie paliko. Važiavo tarytum 
į laidotuves žmogaus, einančio 
iš šito gyvenimo kitan.

Dėdienės, tetos ne šviesiais 
rūbais apsitaisė. Ir skareles 
ant galvos vis buvo tamsios ar 
juodos.

Ir keliu važiuodami nesi
džiaugė visi linksmai pasi maty
sią, o šnekėjo rimtai, minėjo 
Dievų ir važiavo ištyko.

Pirmiausiai tiesiai nuvažia
vo bažnyčion. Ten buvo egzek
vijos už visų giminę, buvo mal
dos už mirusius. Meldėsi sve
čiai ir vis galvojo apie Jonų. 
Melsis ir jis už/juos, už visus 
melsis. Ir Dięvas artiniems 
bus jų giminei; lo ranka lai
mins jų laukus, i,visų ateisian
čia karta, c c-

Jonas klūpojo nuošaliai prieš 
altorių ir vis buvo galvų palen
kęs. Nė. karto jos nepakėlė, ne 
pažiurėjo į niekų. Jis save Die
vui atidavė, atsisakė nuo žemės. 
Sunki, didelė bus jo priedermė.

Iš bažnyčios visi nuvažiavo į 
Jono tėvus. Dabar jau lig į jį. 
Atvažiavo jįr žilas senutisskle- 
bonas.

Ir vis klebonas šnekėjo su Jo
nu. Jų šneka buvo tyli, kito
niška. Ir visi tyliai, rimtai šne
kėjo ir visų akįs buvo padėtos 
į Jonų.

Nieko nesakė tėvas molinai, 
bet abu tų-pat jautė. Prašė sve
čius valgyti, ir prie vieno ir prie 
kito sėdo, bet niekam valgyt 
nerūpėjo, ir kad valgė, lai lig 
nepastebėdami.

(Bus daugiau

SOUTH OMAHA, NEBR.

Reikalauja visuotino lietuviu 
seimo.

Chicago, III.

|TEATRAS KONCERTASI 
I IR BALIUS

— Rengiamus —

Pirmyn $ 
Mišrus

Choras.

NEDELIOJE

1919 Metuose

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

Svetaine atsidarys 5 vai. vakare. Programas prasidės 6 vai.
Įžanga 35 ir 50c.

Scenoje statoma 2-jų veiksmių komedija

“PABAIGTUVES”
Gerbiamoji Chicagos visuomene!

Visi, kas tik gyvas ant pabaigtuvių “Pabaigtuves” yra vie
natinis veikalas, atvaizdinantis lietuvių gyvenimo meiles ir papro
čių. Jon Įeina kaimiečių dainos, muzika, šokiai ir jų parengtos 
puotos. Taip, kad sekdami gabių lošėjų, jus jausitės esantįs ant 
lietuvių kaimiečių puotos.

Apart teatro, dalį koncerto atliks geriausi Chicagos chorai, 
solo, ir taip juokingi pamarginimai.

Taigi Gerbiamieji ir Gerbiamosios, nepamirškite atsilankyti, 
nes paskui gailčsitės neatsilankę.

Kviečia “Pirmyn” Mišrus Choras

PRANEŠIMAS

Šiuo pranešu savo kostumieriams ir pažįstamiems 
kad aš nuo 20 dienos vasario persikėliau isChicagos 
Į Lyons, III. — visiems gerai žinoma vieta kaipo Cher- 
nausko Daržas, k’jr ateinančią, vasarą galėsime kartu 
linksminties ant tyro oro. Mano Telefonas Lyons 309.

Su tikra pagarba
GEORGE M.' CHERNAUSKAS.

Subata, Kovo 8 d., 1919

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

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

je, šita mašina beveik nauja, prie 
jos randasi rinkinys 

rekordų ir deiman- 
linč adata veltui, Mes 
taipgi turime keletą 

Mį|WnHVffli| augfttos klesos phono 
grafų, kuriuos mes 
parduosime už bile

IV ■ Pas>ulytq kainą, už
H*' I *u* k°d ines turime
mį BĮHllįkiJ I pratuštinti vietą, Me? 

taipgi esame privers- 
į) ti prašalinti §ią savai-

) tę dvi labai gražias,
• tikros skaros sekly

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

šita yra netikėtas pasitaikymas, 
Užeikie tuojaus. Pristatome veltui 
WESTERN STORAGE HOUSE 

2810 W Harrison St Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai, Nedė- 

lionmis nuo 1|) iki 4

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

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

10 So. LaSalle Street
Telephone Fraoklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.
-.. . " 1 *T----

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliams Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10e 
Prie šių kainų priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 12-ra GATVĖS

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Einel and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vaL Nedėliomis nuo 10 iki 1.

| Dr. D. J. BAGOCILIS į
Į Lietnvis Gydytojas irI Chirurgas1 Ofisas 10900 So. Michigan Avė. I 
Rv Rezidencija .10731 S Michigan I 
K Avė., Roseland, 111.
h Telefonas tas pals rezidencijai
* ir ofisui: Pulhnan 342.

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

Dr. M T. STRiKOLIS
iii Lietuvis

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

Ofiso Tel. Boulevard 160
Rez Tol Scelcy 420

Vietiniai draugysčių komite
tai dalyvaujantis G. ir N. L. 
skyriuje, vardan (1) LSS. 87 
kuopos, (2) šv. M. P. Bažanca- 
vos moterų draugystes, (3) T. 
M. 1). 17 kuopos, (4) SLS. 131 
kuopos, (5) Šviesos draugijos, 
(6) Birules Dainirių Kliubo ir 
(7- Lietuvių Ligoje pašelpinč 
Draugystė vienbalsiai nutarė iš
nešti sekančią rezoliuciją kas lel 
rengiamojo seimo:

(1) Visuotinas Lietuvių Sei
mas pilnoj prasmėje lo žodžio 
dabartiniu laiku yra reikalin
gas ir turėtų bul sušauktas kuo- 
greičiųusiu laiku, kad apsvars
čius likimą musų Tėvynės Lie
tuvos; (2) Bet jeigu turčių įvyk
ti party viskas seimas, lai toks 
seimas dabartiniame kritiškame 
momente yra pasmerk linas: vi
si parlyviški kivirčai turėtų bul 
pamiršti ir reikėtų dirbti iš
vien, kad Lietuva liktų Nepri- 
gulminga.

Reziliuci.ios Komisija t 
EranciškiiH Zigmantas, 

Antanas Poškus, 
Kotrina Yunevičienč.

Skaitykite ir Platinkite

[Dr.A.Montvi?
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st 
Suite 600—612 

Phone Haymarket 25G> 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted SL 
Phone Canal 4626

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.
%- ■............. ..... .....................

♦

J .........
DR. VIRG. NARBUTT

Physician & Surgcon
Office: valandos 2—4 ir 7—9 

po pietų.
300! Wc8t 22nd Street

Tel. Lawndale 660
Gyvenimas: 2111 Marshall Blv. 

Tel. Rockvvell 1681.
........................ ... ........................... ....

...---- ----------------- , .

Minyky 
Kunigy 
Darbai

Filipinų Salose 
žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c.
“N AU J IENOS” 

1739 So. Halsted St.
Chicago, III.

“NAUJIENAS”
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The Roseland State Savings Bank
115-ta Gatvė ir Michigan Avenne

(korespondencijos j j
HARVEY, 1TJ riboj, turi vieną broli, Vlncen

Armour and Company NĖRA Smulk 
meniški Groserių Pardavėjai

Kapitalas S200.000.00 Perviršis 50,000.00 
Viso Turto $1,600,000.00

$1.00 Atidaroma Taupymo Sąskaita

šmeižikai nenustlnga.
Gudienę Bostone.

A. a. Kairis buvo linksmaus

rinkime 1 budo 
dttvo

TAM tikri agentai platino žinias buk Armour and Company kontro
liuoja nekurtas grosernes arba pienuoja eiti j smulkmenišku grosernių biznį

Atdara Seredos Vakarais
aiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiiiiiiiiiiiM

Apsauga Padėtiems Pinigams
Security Bank

Milwaukee Avė. cor. C irpenter St.
NARIAI FEDFRAL RESERVE SYSTEM 

3; PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu IPinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak.

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

I

t

viską Valstybinė įlanka Amerikoje

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

Vienintėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kas Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo laupomuosius pinigus į šią Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvar anluojama, kad jųsų pinigai \ra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuožimtis mokama už padrtua pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo morlgiėio ir atliekame visokius Rau
kinius reikalus.
Rankos valandos nuo 9 ryto iki 4 pn pietų Subatojc nuo 9 ryto iki 
12d. l larninko ir Subatos vakare iki 9 .va), vak. ,

JONAS B. BRENZA, Pirmininkas .11’1 »»'S C RRENZA. Kasierhis 
JONAS KROTKAS, Vire-Pirm S. A. SZYMKėW!CZ, Vice-Prez.

D1REK TOKIAI:
•o\’\S KROTKAS s 
ZIGM. BAI.CZIKONJS 
Jl’STIN MACKEW1CJ| 
»l I «l S C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,

ANT ENZRIGIEL
ST. SZYMKIEW1CZ
M. S. BRENZA

£XTR A!
JUOZAPAS MOCKUS, LIETUVIS SIUVĖJAS

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 visokius 
drabužius. Darbą atlieku greitai, gražiai ir pigiai.

Juozapas Mockus
3216 So. Ilalsted Street, Chicago I

I ukstančius 
žmones praleidžia teatrams 
ir visokios rųšies pasilinks- 
minim arus. 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 
kurios mes parduodame ant 
išmokeščių po

$1.00 mėnesyje
36 dainos arba muzikė dykai 

Kiekviena mašina 
gvarantuota

Rašykite mums ir mes luo- 
jaus išsiųsime jums mu

sų puikų iliustruotą 
katalogą DYKAI

Eagle Graphophone Co.
104 East 16th Street

Dept. 13 New York, N, Y.

Doleriu

Kritęs iš viršaus akmuo sulau
žė nugarkauli. Ilgus keturis 
mėne.^its (velionis kentėjo ne- 
tpsakomų kančių ir neišlaikė.

.nonas Kairis. Mirė St. Jobus 
livor butvie, Snriiml ’ielde, kovo

Draugams $r paz.įstamienis 
nunešu, jogi i šiomis dienomis.

tas bedirbant Peabody Coal

Menesyje

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Otirą. Lenly. Rėmą Ir Stogams Popirro

SPECIALIAI: Maleva malevojiniui įdubą išvldaua, po $1.19 ni gal
CARR BROS. VVRECKINC, CO.

I0V3-303* a ll.l.ted St.. CMr.vn. III

(uoli prieš klerikalų šmeižikus, 
kurie šmeižia socialislus per 
Cbicagos kunigų “Draugą”. 
Pav., 51-nuime lo laikraščio nu- 
imrvjc Intas apsimetėlis, pasi-

Chicago
klllL

les, besąžiningiii šmeižia llai- 
vcy’o lietuvius socialistus.

Lslmija yra tokia. - 
vos vyčiu kuopa, iš 
I leigbls, vadovaujama
Baltučio, nutarė surengti pra
mogų vakarą. Vyčiams gelbė
jo tūli vietos biznieriai. Bet 
Harvey lietuviai nemaža užsi
rūstino ant neprašytųjų rengė
ju. t žsirustino ne todėl, kad 
jie rengia tą vakarą, o todėl

joms.
Vasario 23 dieną įvyko ini- 

nėlasai pramogų vakaras. Ilar- 
vevicciai susitarę eitų į vakarą.

turį leidimo ir lodei negalį imt
Dnmtnd. Tiiin ir nudarė. Ta-

pagrūmojęs paš^diiiimu i‘

Tada kunigas pabūgęs ir buk

ha jos nieknrie buvo pašalinti

nes pašalintuosius. Baigianlies

kties i svetainę ir nerimauti. 
Tuom t kunigas ir jo pagelbi 
ninkai pradėję maldauti, kai’

giu:

stotų, <> jeigu ne, tai busią pa
vartot.t fiziška spėka... Muzi-

iiv : Iru mentus išėję. Tuo bildu 
šokiai lurėie užsibaigti. Kimi- 

irgus <l:*r labiau susirūpinęs

sigaves iš Harvey... Jam 
gelbėjęs virinis biznierius, 
ris policislų lydimas, pasiėmęs 
jį savo automobiliu ir išvežęs.

Bet kunigų ‘“Draugo” kores
pondentas susigėdi tvirtinti,

ku-

Todel mes žemiau pa- 
228-tos kan

gumas
sirašjusieii
pos vardu kuogriežėiausiai pro
testuojame prieš tokius ^šmeiži
mus ir kartu apreikkiarne, 
kad niekas ir nė vieno socialis
to neišmetė iš minėtos svetai
nės.

Protesto Komisija:
P. Slėnis,
J. Izbickas,

PAVVNEE, ILI

iš Raseiniųmžiaus. 
, javi’elo, 
parapijos. Amerikon jau ant
ru kartu buvo atvykęs. Paliko 
dideliame nubudime moterį ir

sugyventi it’ buvo 
šeimynos užlail 

Priklausė prie trijų pašaipiųjų

Kazimiero Karalaičio ir SLA 
kuopos St. Louise.

apinėse (vardo nežinau) be 
jokių bažnytinių ceremonijų.

n.vs. T< bunic jam lengva šios 
žemelė!

—Domininkas Dotkus.

SPRINGFIELD, ILI

Susirinkimas.

lis susirinkimas LMPS. 1G kuo 
pos. Susirinkimą tečiaus pri 
neina pavadinti ne susirinkimu 
> pasibarimu. 
vadinusios save 
o taip nederamai pasielgė, kad 
net sarmata. Dalis kaltės puo
la ir ant draugės protokolų ryš
ininkės, kuri elgiasi kaip tinka
mi nepaiso didžiumos nuta- 
•imų ir tl. 'Taip nereikėtu.

kenkti paeini kuopai.

retų nukentėti delei asmeniškų 
kivirču... c

Draugės, išmokime pager

kuri mes jon įdėjome.
— Permalanti Dalyką

DETROIT, MICH.

Darbai.

Su darbais Detroite nėra brdos. 
Kol kas dirbame gerai. Vis dėl
to, iš kitur atvažiavusiam dar
bas gauti sunku. Liuosų vietų 
randasi lik dėl mechanikų, 

garsus jhelik savo 
dirbtuvėmis, o ir 

Čia, berods, aulo-
uitoinobiių
nik vklomis.v7

mobilių dirbimo luokvklu v Ta 
daugiau negu byle kokiame 
mieste visose Suv. Valstijose. 
Tikrai gera tečiaus vra lik ne-S ’ v

? COMPANYARMOUR*
CHICAGO

gyduoles pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt, 
išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu- 

'' “o krutinę. Vidurių rėžinia*

Jbnčjimas. Kraujo, inkstų. Nervu Ir 
kūno, ir buvau nustojęs vilties, kaii 

isur jieškojatf sau pagetbos, nesigailėjau vtsoje Aine-

Draugės, pusi 
progresislėmis

daugi svetainė pasirodė esanti 
permaža. Apie pusė susirinku
sių žmonių tuo būdu turėjo grį-

CHEMICAL INS1TJ UTION J. Baltrenas, Prof.
1707 So. Halated St„ Telephone (Janai 6417 (Jiicago. 111

šitos žinios yra gryniausias išmistas. 
Mes panaikinome karta ir panaikino

me visados. Armour and Compa- 
ny nekontroliuoja jokios grosernes 
visai ir nėra dalininkais jų. Mes ne
priklausome ir neesame surišti su sa
vininkais smulkmeniškų grosernių. 
Armour and Company neturi nė min

grosernių biznį.
Armour ir Company platina ir par
davinėja tam tikros rūšies su apru- 
bežiuotu skaitlium valgomų daiktų, 
kurie ne tiesioginiai paeina iš gyvų 
gyvuliu, šitas yra tiktai pasekmes 
gamtiškos evoliucijos. T Tusų sistema 
pardavinėjimo ir išdalijimo turi būti 
užlaikyta su didžiausiu pasistengi
mu ir rupestingumu. Yra reikalin
ga iš ekonomiško atžvilgio kad at
laikius ir pristačius tokiam dideliam 
plotui kiekviename metlaikyje.
Šita musų išdalinimo sistema pagel
bsti mums pristatyti kasdienini mai
stą žmonėms labai pasekmingai už 
kainą taip mažą, kad negalima suly
ginti su tokiu patarnavimu. Jeigu 
musų gabumas yra tokis kad mes 
galime patarnauti publikai ekono

miškiau ir prieinamiau ne kaip mu
su lenktyniuotojai, tai smulkmeniš
ki groserninkai ir pirkėjai turi pel
ną.

Armour ir Company yra daugiau 
ne kaip pakuotoja. Jie yra parupin- 
tojai ir pristatytojai maisto. Bet 

musų dalyvavimas groserio skyriu
je reprezentuoja tiktai 4.6 nuošimtį 
musų viso biznio. Dargi daugmeny- 
je pardavojanti namai, kurių atsto
vai platina šias neteisingas žinias 
patįs užsiima skaitlingais iš šalies 
toli nuo valgomu daiktų produktais. 
Dabartinis surašąs tavorų, kuriuos 
mes nupirkome nuo daugmenyje par 
duodamo groserio, susideda iš dau

giau negu keturesdešimts surašų, 
kurių nė vienas negali būt vartoja-

Pranešimai kas link musų užsiėmi
mo, arba manymo užsiimti smulkme
niško pardavojimo groserio yra, be 
skirtumo neteisingi. Pastok žodžių 
Pono J. Ogden Armour, ‘ Mes netu
rime pasiryžimo įsigyti bėdos parda- 
vojant smulkmeniškai prie apsunki
nimo išdirbinio ir išdalinimo.” 
A r m o u r and Company iš to 
atžvilgio pasilikę visų smulkmeniš
ku pardavėju kaipo musų bendradar 
biai. Turėdami savo šaldomuosius 
karus ir musų skyrių namus musų 
pasistengimas bus toliaus aprūpin
ti juos puikiausiu maistu įvairios 

rųšies kokį mes galime surinkti ir 
sutaisyti no kokybes marke apvalai
no ženklelio.

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

sija, nevirininias pilvelio, nuslabnėjimas. Krahjo, inkstų. Nėr™ 
a belu a.s spėkų nustojimas viso f 
begyvensiu. Visur jieškojau 
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagetbos.

Rei kada pareikalavau Salutaras vaistų, Ritteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona. lukštų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt. 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžiniu* 
išnyko po.užmušimui visų ligų. Bėgiu 3 mėnesių išgerdavau kas •» 
vaitė po buteli Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skii tarną kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mvlistų ge- 

‘radėpstei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su tokiais 
atsitikimais patariu mioširdŽai kreipties pre Salutaras:

mokykla.' Joje mokinasi apie 
'00 žmonių. Patartina, kad ir v

uos i minėtąją mokyklą. Išmo
tus amalo visuomet išmoks iš- 
hšime, ne prausimo, Ir Lietuvon

tęsėsi net ketvertą valandų, 
žmonės atydžiai klausėsi ir plo 
jo. Užbaigus kalbą, publika

siu delnų plojimu.
veninių.

— P. Valentukevičia.

WESTVILLE, ILI

Bazaras. — Prakalbos.
Darbai.

Vasario 2G dieną rymo kata- 
ikų parapija atidarė bazarą. 
\ndtliuotasi iki kovo 4 dienai.

ningų” katalikų forai, ir jie 
ūką tepešę. Ryino-ka tulikai 

*.<><!< I manė būti laimingesni,

to pažangiuoju Westvillės leitu- 
viai. Geras ženklas.

Kovo 2 dieną Lietuvių Lais
vamanių Federacijos 15-toji 
kuopa buvo surengusi prakal
bas. Kalbėjo gerb. P. Dubic- 
kas, -iš ('Judagos. (Wesftvilllie- 
čiai jį gerai pažįsta: jau trečiu 
kartu jis atsilanko į Westvillę. 
Paskirtą valandą žmonės 
kantriai laukė pasirodant 
belojo, 'lik gaila, kad ne 
turėjo progos jį pamatyti,

ne-

visi
ka-

Markūnas. Jo kalba 
bet pamokinanti bu

dažniau pasirodytų 
musų veikimo.

ir trumpa, 
vo. Butu 
Markūnas 

viešajame
Lėšų padengimui į 

lios draugai suaukojo 
Iš tos sumos $5.00 tapo paskir
ti Westvillės Lietuviškos Mo
kyklos tondan. Tą patį vakarą
literatūros buvo parduota už 
$18.90. Visiems dalyvavusiems 
ir aukojusiems /tai|u širdingą* 
ačių.

Darbai tuo tarpu eina 
vėžio žingine. Dirbame

Pagal I n statymu s.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE,
1739 So. Ilalsted Street,

gau

Pel-
nors

išdirbtas per dvyliką metų. Par
siduoda greitai ir prieinamai.

Parsiduoda
laikoma Icekrim, cigarai, ei ga
rotai ir kitokios visokiis smul
kmenos. Vieta apgyventa dide-

N ''iiMNUMIlHIHHIi! lt# J'W<

tikra 
tik po 

Nežinia, ar

išsigalį nusipirkti 
giausių dalykų. Jo,

reikalin-
aukso lai-

— Long.

Dr. A. M. SCHEIER
Sugrįžo iš kariuomenės ir už
siims praktika prie
3101 So. Morgan St. Chicago

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

Telephone Drover 6060.
DR. .1. M. I.1PSON, Administratorius

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

JOSEPH C. VVOLON 
LIETUVIS APVOKATA8 

29 S. La Šalie SL
Vakaraii) 

2911 W 22 n <1 Street

ONA ŽALYS
114 E. 107th St., Roseland, III.

Vyriški) Drapanų Bargenei
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas 
mūšių overkotų.

Visai mažai vartoti
verkotai, vertes nuo $25 iki $<85, da 
bar $5 ir augščiau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams siutai 
nuo $3.00 iki 7.50

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va 
karais.

S. GORDON
1415 S Ilalsted str Chicago, III

po

iki 
iki

nuo $15
nuo $7.51)

kailiu pa

siutai ir o
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“Kiekvienas asmuo, rastas 
kaltu dėl peržengimo garantuo
tų kiekvienam piliečiui civiliui 
teisių, šiame bilhije* išvardytų, 
mažiau kaip $500 ir ne daugiau

Antra, kiekvienas žmogus

galėjo matyti, kad “Naujieno
se” paduotosios ištraukos iš

Telephone Canal 1506

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

Chicagoje — per nešiotojus
Viena kopija ........................... 02
Savaitei ..............................  13
Mėnesiui ................................... 09

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

Pinigus reikia siųst Pačto Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

turi būt nubaustas pinigais ne 
mažiau kaip 90 dienų ir nedau
giau kaip vienais metais, arba 
kartu ir pinigais ir kalėjimu”.

Toliau įstatymo projektas

žmonių susimokinlų laužyti ga
rantuotas žmonėms pilietines

$6.00

35.00
3.00
1.65
1.25

.. 65

True translntion filed witb the post- 
master at Chicago, III., Mar. 8, 1919

Robinso 
liudijimai

l’žtalai, kad Rusijos valdžią 
paėmę i savo rankas bolševikai

talkininkai, 
labai

karlu su 
juos smerkė, 
ivo šalies ir

kaipo parsidavėlius, tuomet dar

senato subkomisija klausinėja 
pulk. Raymond Robinsą, 
kurs buvo ilgesnį laiką Rusijoj

žiaus misija. Robinso liudiji-

liniu santykiu su Leninu ir Tro- v •> C

ekiu, gerai susipažinęs su Bu-

sovietu valdžiac

Iš Jo liudijimų pasirodo, kad

talkininkų valdžioms. Lunino-

norėjo. Kad atsispyrus prieš 
vokiečius, jie per S. Valstijų am 
basadorių, ir per Britanijos ko
misarą, ir per patį Bobinsą šau
kėsi talkininkų, ypatingai Ang-

riausiai ekonomines paramos so 
vietų valdžiai. Bet į šitą šauks-

Padėjimas buvo taip blogas, 
kad kitokio išėjimo Rusijai ne
bebuvo, kaip lik taikvlics su

ta. Jeigu talkininkai butų pa
rėmę sovietų valdžią šituo jos

kitaip išėję: Musija butų kiek

paskiroji butų buvus priversta 
laikyti savo kariuomenės spė
kas rylų fronte; o lai butų pa
lengvinę talkininkams greičiau 
sumušti vokiečius vakaruose, ir 
karė, tuo budu, butų buvus

I aigi sulig Robinso |tiu( loji
mais išeina, kad smerkdami

loksko taiką, talkininkams ten-

Įstatymas pilieti
nėms teisėms ginti

niinališki konspi ra toriai ir to-

bausti lygiai*taip, kaip augs- 
čiau kad pasakyta.

Be to, tokie konspira toriai ir 
pilietinių žmonių teisių laužy
tojai turėtų dar ir kitaip nu
kentėti. Pavyzdžiui, valdinin
kai, kurie butų rasti kaltais dėl 
lokių prasižengimų, nebetektų 
teises užimti kokią-nors valdi
ninko vietą per dešimtį metų.

apsau-
deda

“šiuo garantuojama vyrams 
ir moterims teisės, visoj valsti
joj, organizuoti unijas, draugi-

jų nariai nori įsisteigti... Tokių 
unijų, draugijų ir asociacijų, o 
taipgi jų narių, arba jų išrink-

Ii būt varžomos ar siaurina
mos.”

sė žinomas darbininkų leisiu 
ginėjas Krank P. Walsh. Tą pa
tį biliu darbininkų atstovai

V v , v

mano įnešti ir į kitas šiaurva
karinių valstijų Icgislaluras.

Naujas “literatūros 
perlas’’.

39-am “Naujienų” numeryje 
lapo išspausdinta mano straips
nis apie vadinamąjį “Ekonomi
nį Determinizmą,” kuriame aš 
puroilžiuu, kad žmonės, vadi- 
nanlįs Markso istorijos filosofi
ją “ekonominiu determiniz
mu,” iškreipia jos prasmę. Pa
tvirtinimui šitos savo nuomo
nės, aš padaviau dvejetą ištrau

kalą “Zur Krilik der polilischen 
Oekonomic.” Ir dėlei to aš su
silaukiau netikėtos kritikos iš 
vieno “Laisvės" bendradarbio.

įdėjau į savo straipsnį, minėto-

kaikurie sakiniai,

juos delei jų baisumo... buržua- 
ziškiems ekonomistams. Sako:

“Naufici^ą” ‘moksliniams’ 
socialistams, matomai, labai 
nepatinka, kad politinis, soci-

mino apsireiškimas priklau
so nuo reikmenų gaminimo 
budo. Buržuaziški ckono- 
nomistai jau senai ugnia 
spjaudo ant to Markso užrei-

Taigi, "Laisvės bendradarbio 
nuomom-, praleidimas tų saki
nių “Naujienų” straipsnyje liti-

“buržuaziški ekonomistai” ne
pakenčia Markso materialisti
nės filosol ijos.

r tas “Naujie- 
buvo blaivam

Minnesotos valstijos lagisla- 
luron lapo įneštas bilius (įsta
tymo projektas), tupintis tikslu 
apsaugoti žmones nuo valdinin
kų ir šiaip reakcijai tarnaujan
čių gaivalų sauvafios. Bilius 
pakartoja šalies konstitucijos 
garantuojamąsias žmonėms su
sirinkimų, spaudos ir žodžio la
isves teises ir deda įstatymai ši- kinusios materialistinę Markso

kią nesąmonę, ar ne; bet jo “ai
škinimas” “Naujienų’1’ šilraips- 
nio^yra pavyzdys visai nepap
rastos net ir “Laisvei” “literatū
ros.”

Pirmiausia, visi žmonės, ku
rie skaito “Naujienas,” žino gc-

tokį straipsnį; filosofiją.

šiai išreiškia tą pačią mintį, ku
rios “slėpimą” prikaišioja joms 
“Laisvės” rašytojas. 'Tenai, pav. 
vienas sakin'ys skamba laip:

tikiu suma sudaro ekonomi
nį visuomenės sudėjimą, tą 
realj pagrindą, ant kurio iš- 
kįla teisinis ir politinis ant
statas, ir kuriam atsako tam 
tikros sąmonės formos.”

seimo nereikia! Jie mat su
pranta, kad tokiame seime gal 
būt iškelta jų “pasitarnavimai” 
visuomenei, kuriais jie iki šiol 
dumdavo mažai svarstančius 
žmones, ir parodyta svietui jų 
kreiva politika.

Je, tie seno įstatymo tauti
ninkai priprato klausyti “Ro
mos agentų”. Jie apsitvėrė 
“kyniška siena” ir velytų per 
amžius matyt lietuvių visuome
nę suklaupusią po kunigų ko
jomis ir maldaujančią susimy-

Amerikos lietuviai savo sei
me, vieloje poleriavimo, galė
tų nutari prisidėt prie uždary

uijicnų” straipsnio.

kiu! “Naujienoms” nepatinka 
ta Markso mintis, kad “politi
nis, socialis ir protinis žmonių 
gyvenimo apsireiškimas pri
klauso nuo reikmenų gaminimo 
budo.” Argi jisai nemato, kad

Gabriams ir’jo sekėjams. Tuo 
tarpu Lietuvoje, vieloje buvu
sių bažnyčių bei kliošlorių, 
žmonės galėtu įsteigti lais-

las ir universj,letus.
— A. B. Liutkus.

Redakcijos Atsakymai į
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Socializmo Mokslo Skyrius
Evoliucija ir Revoliucija.

K. Kautsky.

Apsireiškia tani tikra senosios katastrofų te-

marksizme. Kaip

minio plėtojimus ir spartesnės teisinio ir politi
nio antstato pervartos, taip kurios-nekurios nau
josios biologinės ir geologinės teorijis pripažįsta 
šalia palengva besidarančių mažų ir mažiausių 
keitimąsi taipjau staigius ir didelius formų persi
keitimus, katastrofas, kurios kįla iš pirmesniųjų.

kurių du Vries davė gamtininkų kongrese, Ham-

gą laiką pasilieka nepersimainydamos; pagalios 
vienos išnyksta, pasenę ir nebegalėdamos pib- 
tenkinli gyvenimo sąlygų, kurios tuo tarpu jau

kurių vienos išsilaiko ir dauginasi, kitos betgi, 
kurios gyvenimo sąlygoms neatsako, žūsta.

Aš neturiu tikslo iš šilų naujų pastebėjimų

mo prasidėjimas, bet visiškas 1 unkcijonavimų 
pasiliovimas, naujo sutvėrimo m irtis. Iš an
tros pusės, jeigu palengvas organų besivvslynias

ivuiiv ii- lęsues, ta! jie nie
kados negalėtų savo naujų funkcijų pradėti, ne
padarę revoliucinio gimimo akto. Pasi(‘kus tam

neišvengiamas.
Tą patį mes ėandame visuomenėje.

lojimų (evoliucijų) pasekmė, čia irgi ne kas 
kita, kaip lik visuomenės organai, kur palengva 
ir nuolat plėtojasi. Kas staigu, vienu kirčiu, re
voliucijai gali būt perkeista, lai jų funkcijos. 
Taip, pavyzdžiui, geidulį iš kapitalistiškai funk- 
cijonuojančios (veikiančios) ir keleto kapitalis
tų pasipelnymui tarnaujančios įstaigos galima 
vienu kirčiu perkeisti socialistiškai funkcijonuo- 
jančia ir vinį lik visuomenes labui tarnaujančia 
įstaiga. 'Taigi, kaip kad gemant kūdikiui, visos 
jo funkcijos vienu sykiu padaro revoliuciją _
įgįja savaranki kraujo tekėjimą, kvėpavimą, vir
škinimą t; ip vienu sykiu, vienu kirčiu turi 
bul padaryta visų funkcijų purvai ta ir kalbamą- 
jame geležini elyj, n< s visos jos anksčiai su kita 

vieną v

'Trečias dalykas: “Naujienos” 
pirmos ir vienintelės iš visų lie
tuvių laikraščių padavė ištisai 
lą vietą iš Markso veikalo įžan
gos, kurioje yra suformuluota 
Markso istorijos filosofija. O 
“Laisvės” bendradarbis drįsta 
pasakoti, kad “Naujienos” sle
pia materialistiškas Markso paž 
valgas! Ir šitaip jisai elgiasi

kuria- 
kaikurių 

nurodyta, 
numeryje 
dalis!!

“Naujienų” straipsnyje 
me jisai “pasigedo” 
Markso sakinių, yra 
kuriame dienraščio 
tilpo ta Markso rašto

“Naujienų” straipsnyje, prie 
kurio prisikabino “Laisvės” 
bendradarbis, ėjo kalba apie lai, 
kad ekonomija nėra galutina 
visuomenės apsireiškimų pric-

gaminimo jiegų stovio visuome 
nėję. Todėl lenai tapo pakar-

kso įžangos, kurioje aiškinama 
skirtumas tarpe gaminimo san
tykių (ekonomijos) ir gamini
mo jiegu (įrankių, technikos, 
eta.). Straipsnio tikliti per

jokio reikalo.

gui tatai buvo aišku.

“literatų,” k u r i e smarkauja 
Brooklyno “kairiųjų” organe! 
Jiems tai “buržuaziškas prie-

mai.

• ui iert 
nuomotu

P. Grigaitis

s o h!sai
v? **

REIKIA SEIMO.

ku t arybai pajudinus klausima

tuvių suvažiavjmą, iš daugel 
man žinomų vietų lietuvių 
kliubai, kuopos ir draugijos ši
lam sumanymui pritaria. iš 
kai kurių vielų dargi pasigirdo

kuogrcįičiausia.
Pilnai pritardamas lokiam

visuotinas Amerikos lietuvių 
saunas, vadovaujamas progre-

ciausia. Momentas dabar yra 
labai svarbus. Kiekvienas my
lintis prigimtą savo šalį, kalbą 
ir norintis jos gyventojams dar
bo žmonėms geresnių gyveni
mo sąlygų, turčių pritart tam

Bet ar tam prakilniam 
manymui nebus kliūčių?

tai ir sumanymai yr 
džiausiu smūgiu a 
vieni.s ir jų lyderiams.

811-

Juk
no- 

skau-

Lithuanian Bureau,

verstos prįstatyli paeini verti
mus, lodei siųsdami lietuvių 
kalbon verstus informuoja
muosius rašius, atsiųskite kar- €

(u ir jų anglišką tekstą.

A. Mažiliui, E. Chicago, Ind.
Pranešime buvo pažymėta 

kovo 2 diena.” Naujai pasiųs-

True translalion filiai with the post- 
master at Chicago, III., Mar. 8, 191!) 
as rcųtiircd by the act of Och 6, 1917

tą kongreso ūktą gaus eilinio 
kareivio dviejų mėnesių algą, 
$60.00. Tas pats įstatymas geras- 
jūreiviams, kurie su garbe pa- 
liuosuoli. Norint gauti ’uos pi
nigus, reikia kreiptis j, finansų 
raštinę, Lemon Building, Wa- 
shington, I). C., pasiunčiant pa- 
liuosavimo popierius ir praneši
mą apie tarnystę kariuomenėje,

riuonienes slo.lin pirmą kartą.
Amerikos Raudonasis Kry

žius vis dar lebesiunlinėja laiš
kus nuo giminių čia giminėms 
ir draugams šalyse pirmiaus 
buvusiose po ccnlralią valsty-

priima ir pasiunčia lokius laiš
kus yra galima rasti Ateivių 
Gynimų Lygoje, 821 So. Halsted

Daugelis žmonių dabar labai <» €■
įdomauja pajaminių mokėsiu
mokėjimu. Yra labai svarbu,

tų teisingai paduota valdžios at
stovams, idant jie galėtų išpil
dyti įstatymą ka'jp reikiant.

pilietis turi tam tikrų teisių pa
gal įstatymą, kurių “ncapsigy- 
venusis pilietis” neturi. Tie, ku
rie atranda sunkenybę sustaty
ti pranešimą, privalo pirma pa
siteirauti apie lai.

'Tie, kurie rengiasi grįžti Eu
ropon, ar tikisi partraukti savo 
gimines iš Europos į Su v. \'al-

Atiivių Gynimo Lyga mielu 
noru pagelbės šiluose dalykuo
se žmonėms nekalbantiems an
glų kalba. Ateivių Gynimo Ly
ga, 821 So. Halsted St., Cliica- 
go. Ofiso valandos kasdien nuo

štadienius — nuo 9

tintadieniais nuo 10 iki 12 vai.

Klaidų pataisymas.

Vakarykščio N-nų numerio

Nuo pajamų 
it 6%, o turi 

Jie iribul: Nuo pajamų iki $500 rci-
dabar šaukia savu spaudoj, kad kia mokėt

tokios jau klaidos darymas, kaip kad daro klaidą 
tie, kur iš evoliucijos teorijos išveda, kad revoliu
cija esąs negalimas daiktus. Bet tie pastebėjimai

gamtos tyrinėtojai, o lodei jau vien dėl tos prie
žasties butų klaidinga iš kurios-nors jų hypole-

lę visuomenės draugijos besiplėtojimc.
Jei tečiaus kas-nors tatai daro, tai mes galime 

atsakyti į tai vienu labai populiariu, visiems ži-

ta daro šuolių: aš turiu omenej gimimo apsirei
škimu. Gimimo aktas yra šuolis. Vienu kirčiu

C' *

iš f o c t u s o, kurs yra dalis molinos organizmo 
ir kurs jojo kraujo tekėjimu dalinasi, jojo pe
nimas, nepažįstąs kvėpavimo, štai patampa sa
varankis žmogiškas sutvėrimas, turįs nuovoką

biąs, nuosavą maistą priimąs U’ jį pervirškintą 
išmetąs.

^Tolygumą tarp gimimo ir revoliucijos mato- 
meVcvien tiktai tame apsireiškimo staigume.

ja vien I u n k c i j o m i s? ••(•)• r g'a-n ai vystosi

vystymo laipsnio lasai šuolis tegali įvykti, kurs 
staigu ima savo naujas funkcijas pildyt. Jeigu

mas nėra dar pasiekęs reikiamojo laipsnio, lai 
jo pasckuies yra ne organii naujo t unkcijonavi-

Sutaisė A. LALIS
I Jetuviškai-angliškas pirmoje dalyje

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

daugumas lietuvių. Dar nežinančiam 
apie šį žodyną aiškiai apsako jo ver

tę nors ir ši teisybė, kad kiekvieno ap- 
šviestesnio žmogaus siūboje tikrai ra
si šią brangintiną knygą.

žodynas tik ir yra vienatiniuO 
raktu prie jos.

lieka vienijime tu dviejų kalbų, jis 
yra gražios laidos, popiera gera, vir
šui stiprus ir gražus, puslapių turi

patįs viršai juodos drobės, ant nuga
ros aukso užrašai. Kaina $6.00.. Ta 
pati knyga, visi apdarai moroko sku- 
ros apdaruose—$7.00. Kreipkitės j:

N A U J I E N O S
1739 S. Halsted St., Chicago, iii.

Kazimieras Gugis

Miestu Ofisui:
117 N. Heoiborn Si.

1 m 43 Uiūty Bldg.
Tel. Centrui 4411

Vcdtt visokius r eikalus, kaip krirninaliikiiotie 
taip ir eivilišicituse teismuose. Daro 

Visokius dokumentus irpopieras.

Natnų Ofisu::

3323 S. Halsted St.
Ant trečių luini

Tel. Drovcr 1310

1UKAUKITE LIETUVOS
JLALSVkS fondan.

ki-ta rišusi. Visų tų funkcijų negaliu 
paskui kilos, laipsniškai visuomeninti, 
šiandie lokomotyvų mašinistų ir kūrintoji! funl

ij inc t ų kasierių ir knygvedžių funkcijos, ir lt. 
Tufai labai aišku kalbant apie geležinkelį; bet 
kaip neišmintinga butų laipsniškai socializuoli

išmintinga butų laipsniškai socializuoli įvairias 
ministerijos funkcijas cenlralizuoluoj valstybėj. 
Ministerija laip jau yra kaipo vienas kūnas, kurio 
organai turi bendrai veikti; vieno jų funkcijos 
negali Imt pakeistos, nepakeičiau t kartu ir visų 
kitų, 'kokia idėja, kad socialu demokratija sten
gtųsi laipsniškai užkariauti įvairius ministerijos 
skyrius butą nemažiau keista, kaip kad kas bau

nesį ar daugiau laiko po kils kito sekančiais gim- 
dymi aklais, kurių kiekvienas iš yščiuose (‘sąmo
jo vaisiaus gimdytų atskirai ypatingus savaran
kius kūdikio organus, ir čia dar kūdikis pasilik
tų bambašaičiu sujungtas su molina, kol jis iš
moks vaikščioti ir kalbėti.

Bet jeigu geležinkelis, arba ministerija, 
negali būt kitaip, kaip lik vienu kirčiu, vienu ir 
tuo pačiu laiku, visuose savo organuose, iš kapi
talistiškai funkcijuojančių paversti socialistiškai 
funkcijuojančiais, iš .kapitalo organų paversti

Ii tegalima tik tada, kada visi visuomenės orga-

nors suprantamas daiktas, kad apie visuomenę 
negalima taip, kaip kad apie motinos organizmą, 
moksliškai nustatyti, kada ji tokio veikiamo pri
brendimo laipsnio yra atsiekus.

Si

■W

rsi

IHIIIIIIHIIIM*

Ar reikia paskolos ant jūsų praper 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ai 
mainyti savo namą, lotą ar farmą? 
Ar reikia insnrance?
Ar reikia padaryti popieras ar per 
Žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFAGTURih’G 
DISTRIGT BANK

1112 W. 351h St. Tel. Drovcr 6310 
Chicago, III.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry 
to iki 3 po pietų • vakarais seredo 
mis ir subaloniis nuo (» iki 8 vai.

Kriaučių Domai
Mes užlaikėm pamušalus ir viso

kius treningus kas tik reikalinga dėl 
kriaučių.

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

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

Musų tavoras geriausias, kainos že 
miausios.

Roman Chaltlcn
1612 Bhie Island Avė , Chicago, III.

Tel. Canal 1348
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Jaunuomenės Skyrius
Ten Kur

Kuomet pučia rudenio vėjas.

Ir kryžius svyruoja pašliejęs.

I Pradžioje buvo žodis, 
žodžiai yra simboliu. 
Medituok į žodžius ir jų ver

tes. i
Apsipiešk kiekvieno žodžio 

paveikslą gyvai; ir jų ypatybių 
materializavimai išduos tau 
rezultatų.

Paimk tris žodžius: Meilę, 
j Ramybę, Harmoniją ir medi
tuok į juos.

I Piešk savo paveikslą iš nera
mių vilnių. Numalšink suju-

gaminimo santykius, kurie at
sako tam tikram jų materialių 
gaminimo j'iegų ’išsiplė lojimo 
laipsniui.”

lios nepriklausau lįs santykiai?

našai — juos vadina aplinkybė 
mis.

žiemužę sniegai baltinlėbai,

Ir apušė dreba nuo vėjo.

Liūdnam ir tyliam tam kamputyj. 
Toli nuo žmonių ir nuo svieto —■

ir vakaro Ramybe gyvens juose.
Ir, pagalius, pasaulis atbus su 

džiaugsmu ir saulės šviesybe 
ir giedos linksmai apie savo 
pripažintąją dievybę.

— Omnia Vincit Amor.

Vis dėlto, kada mes šilą tiesą 
aiškiname kiliems savo drau-l 
gams darbininkams ir jaunuo-! 
liams, tai naujieji pranašai mus: 
apšaukia buržuazijos bernais,| 
išdavikais ir tolygiais stipriais1 
žodžiais. Šitaip darydami te-; 
čaus jie neapgina, o peizoja K. 
Markso mokslą. Ar jie šitai da-1 
ro silžiniai ar nesužiniai — čia 
nesvarbu.

Nurimt mano siela norėtų. Nauji Pranašai
Eikime toliau.

Svajot vien saldžiai apie gražų, 
Malonų gyvenimo rytą. 
Minėti vien monus miražų...

Mes turime lietuvių parda-į 
vėjų daugelyje skyrių.

Klauskite jų. Jie yra dėl ' 
jūsų patarnavimo.

KLEINO&
HAI.STLI) A 20111 SIS.

Ar jut taupote Klein Bros. Į 
Stcinpas — jos yra geriau- 
sios. Dykai su kiekvienu 
pirkiniu nuo 10c ir dau-1 

ginu. I

Rakandai dėl .Jusu Namo
Mes išrėdėme (laug namų ant labai lengvų išmokėjimų. Kodėl gi ne jus?

Puikus Stalas, VViIliam and Ma
ry škico, 45 colių, viršus ištie
siamas iki 6 pėdų, padaryta iš 
gero ąžuolo, nusmil- CIT*'*’ 
tai nudirbtas ^11

Thedford’e

Mano gyvenimas yra Harmoni
ja.

Mano gyvenimas yra džiaugs
mas.

Mano gyvenimas jieško įsikūni
jimo.

Mano gyvenimas yra paplūdęs 
gelmėse meilės.

Mano gyvenimas yra apšviestas

Padaryk sekančius tvirtini
mus ir medituok į kiekvieną, 
kol vidujinė reikšmė bus pa- 
čiuopta ir tų tvirtinimų pasek-“X ’ Nepavelyk iŠ nesuvir- 

j Skinto maisto nuodams 
vf. 1< susirinkt į savo žarnas, 

kurie esti įsi nėrę i jųsų M » systemą. Nevirškinimas, - 5 užkietėjimas viduriu, 
galvos skaudėjimas, blo- 

| gas kraujas ir daugybė 
EJI kitų bėdų paseks. Lai- 

kyk savo vidurius va- 
r * J liais, kaip tūkstančiai 
I 4 kitą daro, imant retkar- 

s®n<V>4 kančia, iš daržovių šei- 
’ f niyni.šką kepenų gyduo-

Aspirantui

Pastaruoju laiku tūli draugai 
jaunuoliai ytin užsiinteresavo 
visuomeniniais klausimais, yp
ač socialistiniais klausiniais. Už 
siinteresavo ne todėl, kad dau
giau pasimokinus, o kad sura
dus įrauk;į sumušimui taip ne
pakenčiamų dešiniųjų — kaip

ir musų jaunuomenės ratelių 
narių, įkurto nesimpatizuoja 
bolševizmui.

“Materialio gyvenimo gami
nimo būdas nustato sočiai], po
litinį ir dvasinį gyvenimo pro
cesą apskritai.”

Vadinas, gyvenimo bėgį ne- 
gal nustatyt nė stiprus naujųjų 
pranašų žodžiai nė jų šukavi
mai, apie išdavikus ir lt. Bet 
atleiskite, šitai sakydamas aš ne 
nemanau tvirtinti, jogei suži- 
nus darbininkų veikimas nieko 
nereikštų. Jis gali reikšti daug.

Inmokėt tiktai $1.75 cash, tuokart 
50c į savaitę.

Seklyčios Setas Colonial stailės, 
masyvi rėmai, nudirbta ąžuolu, 
mahogany arba riešučio medžiu, 

apmušta su tikra CQQ 
skūra ...................

$9.00 cash, $1.00 į savaitę

Piieninė Lova, 2 coj 
niai, stori įbrukai,

Vernis Martin arba 
balta paieva.

Lengvi išmokėjimai.

nuolat i-
nudirbta

$6.90

Dalyvavau visoje eilėje susi-

rengė jaunuoinejnės raiteliai. 
Vyriausias klausimas visur yra 
vienas ir tas pats: vykint sočia-

- bolše

Panedelyje išpardavimas 
moterų naminių suknių 
Puikios kokybės naminių suknių 
už extra pigias kainas, kadangi 
mes pirkome jas pigiai nuo Phi- 
ladclphijos išdirbėjo.

SKYRIUS 1. .
Chambery arba Gin-fjlm 
ham suknės, puikios 0 J wl 
stailės, micros 31 

iki 46, $2 vertės po
SKYRIUS 2 

Buikios kokybės suk-
I f Bės gražių pelrinų, 
tisO u micros 34 iki 52, $3

į DIDELIS SUrillKIMAS ČEVERYKŲ
J supirkome New Yorko sankrovos sami

eų minkštos rųšies čeverykų vyrams, moterims 
n- vaikams ir pasiūlome juos 10 dide- lių skyri 
ų po vien:) trečdalį mažiau. Trjs iš šių skyrių

L apkainuota po
k 97c $1.97 $2.37

Black-Draught
Mrs. W. F. Pickle iš 

Rising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- 
ford’o Black-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo- 

“1 lę. Mano vyro motina 
negalėdavo imt Calomel, 
nes tas būdavo perstip- 
rus jai, todėl ji varto
davo Black-Draught, 
kaipo švelnų, vidurius 
liuosuojantį ir kepenas 
reguliuojantį... Mes var- 
tojame ji šeimynoje ir

NR tikime, kad ji yra ge- 
liausi kepenims pada- 
ry la gyduolė.” Mėgink

Mano gyvenimas yra Dievo 
stebuklų išraiška.

iį( ją. Reikalauk tikro- 
y ij Thedford’o 25c už kre-

mas tobulumo.
Mano gyvenimas yra sujungtas 

su vįsu gyvenimu.
Mano gyvenimas yra dievišku- 

kumas.
Aš maudaus gyvybės versmėje
* — giesme ir šokiu.
Pildyk savo pareiga, kad nu-

kasdieną — ryte ir vakare — 
Meilės, Ramybės ir Harmoni-

Laikykite Pinigus Tvirtame, Iš
bandytame Valstijiniame Banke

ANT BRIDGEPORTO

CENTRAL MANUFACTURINO
DISTRICT BANK

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

- TURTAS $5,000,000.00
Wm. N. Jarnagin, 

Prezidentas
H. E. Poronto, 

Vicc.Prezidcntas
John W. Gorby, 

Vicc-Preziucntas
Frunk L_ Webb, 

Kasininkas
J. R. Rolley, 

Pag. Kasininkas
F. C. Hocbel, 

Pag. Kasininkas
S. L. Fabijonas, 

Liet. Skyr. Vedėjas
A. Pctratis, 

Kcal Estatc ir Insura
nce Skyriaus Vedėjas

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

KARS PASIBAIGS
Pradėkite dėti arba perkelkite savo pinigus į šiA VISIŠKAI 

SAUGIĄ VALSTYBINE B ANKA. Moka 3% procentą.
Pinigus (sumą) IŠMOKA ANT PAREIKALAVIMO.

Sudaloj nuo 9 ryto iki 1 po pietų. VAKARAIS, Seredomis 
ir Subatomis nuo 6 iki 8 vai.

ko Markso mokinimų - 
vikai ar menševikai?

Ir veik visur ir visada nubal
suojama, kad “reikia vykinti 
socializmą” ir kad bolševikai

Kame gi dalykas? Nejaugi 
mes, kurie iki šiol alkartotinai 
sakėme, kad sjocialzmas nėra 
įvykinamas sulig kieno nors 
užsakymu, kad jisai yra ilgo ir 
tani tikro visuomenės besiplė- 
tojimo produktas, nejaugi mes 
klydome?

Nieko panašaus! Musų argu
mentai |iko nesumušti. JTcn, 
kur mus sumušo, buvo ne argu
mentai, bet — stiprus žodžiai ii

Bet ne lame visa svarba. Mes 
nededame dideles svarbos ta
riamame musų “sumušime”. 
Sulig musų, tas “sumušimas” 
mus nė šildo nė šaldo: delei lo 
mes neliksime jkitokirįis. Įsiti
kinimais maininkauli gali lik 
tokie žmonės, kuriuos daugelis 
vadina Jonvaikiais ar kaip ten 
daugiau. Taigi dalykas eina ne 
apie mus, kaipo tam tikros i- 
dėjos gynėjus, o apie tuos, ku-

jaunuomenės eiles ir norėtų ži
noti “kame gi loji teisybe.” 
Mat, atsirado naujų pranašų, 
kurie kone kas vakaras jiems

niukai esą lik bolševikai ir jie 
patįs. Tie dešinieji, sako anie 
pranašai, yra likrų-tikriausi

pats Marksas jeigu jis šiandie 
gyventų senai butų suvijęs į 
kanapes. Jie — nenorį vykini 
socializmo ir tuo bildu talkinin
kauja buržuazijai. Pats Mark

ku.
Dar toliau:
“Ne žmonių sąmone nulemia 

jų buvimą, o atbulai: jų buvi
mas nustato jų sąmonę.”

Tuo gi tarpu naujieji prana-Į 
šai alkartotinai pasakoja, jo- i 
gei “lik reikia norėti ir viską ! 
turėsime“... Šitokiu pasakymu 
jie tečiaus išduoda savo gimi
ningumą “senovės prietarų” 
skelbėjams. Ir anie juk sako: 
“Prašykite, o bus išklausyta, 
duksnokile, o bus atidaryta...”

Bet lai dar neviskas. Ten 
pat Marksas užreiškia sekamai:

“Tam tikra visuomenės tvar-!
ka niekuomet neišnyksta kol L , , .• v ..... ‘ . . sas nurodo. Jeigu ns neatsa-neissipletoja visos gaminimo' . .yl, .. , , < kys, bus aišku, įogei is nežinojiegos, kurioms ji yra pakanka-’ : ..

Panedčho
Bargenai

Tiktai

TIKRA HOFE 
baltito muslino, 

pilnas yardas 
pločio, minkš

tas nudirbimas, 
Uuc vertės, už 

r 15-c 
(Nedaugiau 10

Kadu koks nors naujas pra- 
į našus pradedu jums pasakoti 
| apie saVo “išlikymybę” marksi- 
I zmo principams,” apie lai, buk 
“pats Marksas šitaip yra pasa
kęs
kur ir kada jis (Marksus) taip

tuoj paklauskite jo:

minimo santykiai niekuomet 
neužima savo vietos, kol mate- 
rialės jų gyvavimo sąlygos ne
tampa išbrandintos (matured) 
senosios visuomenes yšeiuosc.”

kymų šaltinius ir tuo dar nepa
sitenkinkite. Jeigu pat.s netu-

zi ją” reikėtų kuogreičiausiai i 
“išnešti” kokį tuziną rezoliuci
jų... Pasakyti, kad “ta m tikra 
‘visuomenės tvarka niekuomet 
neišnyksta, kol neišsiplėtoja 
visos gaminimo jiegos”, tai — 
sulig naujųjų pranašų — did-

išdavimas, arba social-išdavi-

pals Marksas, kurio mokinimų 
musų pranašai, sako, prisilai-

Dabar draugai jaunuoliai te
gul sprendžia: kurie “geresni” 
niarksininkai — tie, kur nuola
tos šūkauja apie bolševizmą ar 

mes? Mes sakėme iki šiol ir s
sakome dabar, kad vyriausias 
musų uždavinys yra gerai su

Ii jose naudai plačiųjų minių. 
Naujieji gi pranašai su lokiais 
mažmožiais,

visa tuojau.
Gerai. Pažiūrėsime ir mes | 

ką jisai sako. Tą, ką jisai (tai-į 
gi Marksas) sako turėtų gerai | 
įsidėmėti kiekvienas jaunuolis 1° sal1 Ūktai lokių 
ir jaunuolė ir kada lokio prana
šai pradės jums pasakoti apie 
savo žinojimus !ir 
parsidavimus 
jiems po nosių.

Savo knygoje “Prie Pobliki- 
nės Ekonomijos Kritikos” (kas 
moka anglų kalbą, galima gaut

Gerai.

ie-

“Todėl žmonija visuomet sla- 
užilaviiiiii,

nždaviniai “atsiranda liktai teJ 
'“dešinių jų” linais, kur materialės jų išrišimo 

pakiškite sąlygos jau gyvuoja arba bent

Marksas tarp kita sako:
“VLsuonieniškame savo gyve- 

I nimo gaminime žmonės stoja į 
tam tikrus, būtinus, nuo jų va-'
lios nepriklausančius santykius, tų prisilaikyti sekamo:

pradeda rastis.”
Vadinasi, ne mes užmiršome 

Markso mokinimus, o anie na it 
jieji priešai, kurie, deja, ųl mo
kinimų dar niekad nežinojo...

Jaunieji mano draugai ir 
draugės, kurie, lankosi j “lavini
mosi susirinkimus” ir palįs 
ten disknsiioja, visuomet tnrė-

nuei

čia i yra labai laimingi: jie lu-

įname susirinkime pakiškite ją 
naujajam pranašui. Tuo bildu

cialistais.

Mokinomės Boti 
Nuosaikiais.

'Teisinga toji lietuvių patar
le, kuri sako, kad žmogus mo
kinasi iki mirties. Nėra pašau 
lyj žmogaus, kuris galėtų iš
mokti viską ir vienu užsimoji
mu.

šiame rašinėlyje tečiaus mes į draugas vyrų, moterų ir vaikų, 
nekalbėsime apie lai, 
mokti to “visko,” o

NT '..tA PAVYZDINIŲ APATNEŠŲ
V IŠPARDAVIMAS
ffįk , Mes ‘ledaine ant išpardavimo 'i'. V. Farwcll

/■n » e’k* vasarinių apatnešųl)o bOc imi (lolciio. 1 irkite is / <!idehy skyrių po

9c 19c 29c iki 99c
MUILAS

Ambcr skalbyk
los muilas, cK

Ira specialiai 
10 šmo- 
tų už

Vilnonės Suk- 
nėniH materijos, 
36 colių pločio, 
visokios rųsies 

verpimo, 75c

50c

Vyrų juodos 

bivelnos pan- 
čiakos. dulnil-

'i',.,.1:'..10c

OUAKER ro
kuotos avižos 

šiame specialia 
mc išpardavime 

UŽ pa-

Tūkstančiai žmonių

ima po tris saldainius
Partola prieš einant

nėra gerame slovyj 
arba gerai nedirba.

da didžiuojasi gera sveikata.
PARTOLA yra vienintelė priemonė, kuri išvalo kraują ir 

vidurius. Ji yra gera, kad nieko nekenkia nei mažam kudikui.

rus ir moteris.
Alkreipkil domų į nenorniališkumą ir negerą vidurių vei

kimą. PARTOLA prašalina šitą. Kuomet atsiranda ant pavir
šiaus kimo spuogai, — žinote kas lai yra? Tai ženklas, jog vi
duriai gerai neveikia.

nesveikumo ir kitokių nesmagumų, kurie paeina dėl negero vi
durių veikimo, tuojau imkite -PARTOLA, i ji jums viską pa

Partola ne lik veikia gerai,

mų, kurie daugiausia paeina iš

PARTOLA

lik apie 
nuosai-

Kožnoje šeimynoje privalo ras- 
ties viena dėžule PARTOLA.

VELTUI

Graži ir naudinga dovanelė 
kožnam prisiuntusiam užsaky
mą ir pinigus sykiu su tuo pa-

kurna.<
Nuosaikumas turi 

kos reikšmės musų viešąja me 
veikime. Nuosaikumu galima 
atsiekti lai, kad organizatyvis 
dailias neštų “šimteriopą vai
sių” • ypač dabarliniuoju lai
ku. Be nuosaikumo gi galima 
prieiti prie lo, kad nelik negau
sime lo tariamojo vaisiaus, o 
ir pralošiame lai, ką buvome į- 
sigiię. nuo seniau.

niilžiniš-
Didele dėžė kainuoja 

$1.00.

suokite:
APTEKA PARTOSA, 

169 Second Avė.
Nevv York, N. Y., Dept. L: 1.

įveriamojo 
deklamuoti

kinimosi rimto 
darbo, pradėta
“apie didįjį darbininkų klesos 
išganingumą” bolševizmą. Sa
kau deklamuoti, o m' svarsly- 
ti-rišti tą klausimą rimtai. Mat, 
dažniausia esti taip, kad dekla- 
inuo tojams nepatinka rimtas

gumą ne argumentais, o stip
riais žodžiais ir rankų pakėli
mu. Tai juk yra tolygu tam, 
ka “anais laikais” pakritikuo

no kaip jie elgdavosi su taria
maisiais lieretikais. Nejaugi

vimu mėgstame liluluotis pro-

Ypač dajbar reikalinga pa
kalbėti apie nuosaikumą. Da
bar, kada tūli musų draugai, 
akivaizdoje didžiųjų visapa-

lte.
Jai yra bloga. Bloga ne to- 

dtl, kad Jonas stoja už bolše
vikus, o Petras prieš. Bloga

pamėgdžioti anuos

ta....

ja usmams. Vienoj-kitoj jau
nuomenės kuopelėj vietoj nio- parodyt savo nuomonės teisin-
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Mokinkies Kūliai Turi Progą
('.ausi geresnį ir švaresnį darbą ir geresnį užmokestį tik tuomet, kuo 

met išmoksi Angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Musų mokykloje gali
ma greitai ir lengvai išmokti visą Anglų kalbą, skaitymą ir raštą, už pri
einamą atlyginimą. Taigi, pasinaudok šia proga. Dabar yra geras laikas 
mokinties — namies nėra ko veikli, o pasimokinhnui yra geriausias 
laikas.

NEBŪK SUTINGĘS — IMKIS Už DARBO!
Gal jautiesi, kad šie uždaviniai yra pervargęs ir perviršija tavo 

spėkas supratimo, arba kad Angliška kalba dėl tavęs yra persunki Ir 
kad jos negalėsi išmokti? Jeigu taip, tai galime užtikrinti tave, kad bė
giu šešių metų daugelis vvrų ir moterų, įvairių amžių, po musu prie
žiūra, išmoko Anglišką kalbą, turėdami mažas spėkas supratimo, ir vos 
tik pradžiamoksliai. Išmoksi ir tamsta, jei lik pradėsi mokslą musų mo
kykloje, ir laikysies jos tvirtai; pastoviai pribusi ant lekcijų ir mokin- 
sies pagal savo išgalėjimo.

Apart Anglų kalbos, musų mokykloje yra mokinama I ieluylų kal
ba, pradinė ir gramatika, aritmetika, laišku rašymas, istorija, geograli- 

-jia ir daugelis kitų atskirų šakų. Taipgi, mokiname visas Graminei* Sehool 
ir Iligh Sehool šakas.

Mokytojai musų mokyklos yra pastovus ir turi gera prityrimą, las 
kiekvienam užtikrina gerą progresą. Pradėk mokinties, nesigailėsi.

VISK y AIŠKINAME LIETUVIŠKAI
Prisirašyti ateikite luojaus. Dabar pradėjus bus mokiniui geresnė 

nauda negu kad butų pradėjęs vėliaus. Mokinama dienomis ir vakarais.

“N” AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL
3103 £■*«>. (kampas ‘51 it- (’hica^o, III.

Išgelbės Tik Fermos.
■■■■■■■■■■■■■■■■H MMBVKBI

NUO bedarbės, brangaus pragyvenimo, nuo nesveiko dusnaiis oro 
ir visokių pavojingų sužeidimų dirbtuvėse užtikrins Jumis ateiti ir lai
mingą gyvenimą tik farinos.

Skubinkitės pirkti farmas, nes Ims didžiausias žemių reikala
vimas, kokio dar niekad Amerikoj nebuvo. Kaip tik tapo laikai, kad 
visa geresnė žemė Ims luojaus išparduota Dabar pasidarė tokis truku
mas produktų, kad jau kainos yra mokamos dvigubos, net ir trigubos už 
visokius produktus.

Lietuviai važiuokite į Lietuviška Koloniją, išsirinkite sau geras far 
mas, pakol lar galite gauti pigiai. Pirkite tiesiog nuo žemės savininkų 
iš Lietuvių Bendrovės (Korporacijos) I iberty Laiid and Inveslment (.o. 
Prie minėtos bendrovės priguli apie tūkstantis lietuviu. Bendrovės už
duotis yra pagelbėti lietuviams įgyti geras farmas, pigiai su mažu {mo
kėjimu, ir duoti visas pagelbas pradedant gyvent ant tarnui. , Bendro
vės žemė yra labai panaši į Lietuvos žemę, ant kurios auga vįsoki pro 
dūktai, kaip tai: bulvės, žirniai kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, dobilai 
ir visokios daržovės. Žemė yra labai gera ir lengvai dirbama, taipgi 
randasi prie visokių parankumų taimeriams. Prie gerų kelių (vieške 
liu) geležinkelių, arti mokyklų, krautuvių, prie gražių ežeru, prie pat 
miestelio, kuriame jau keli lietuviai biznieriai atidarė biznius, o alei 
nantį pavasarį atsidarys daugiau biznių, ir bus visas miestelis lietuviu 
valdžioje, kur galėsite gyventi kaip Lietuvoje, visur lietuviškai susikal 
besite. Iš lietuvių korporacijos pereitą meta jau daug lietuviu pirko 
sau farmas, o ateinančių vasarą tūkstančiai žada važiuoti pirkti sau 
farmas ir namus miestelyje ir apsigyventi tarpe savųjų.

Klauskite platesnių paai'kinimų, prisiųs.lami savo vardą ir adresą, o 
mes prisiusime Jums knygelę su aprašymais ir paveikslais apie lietu
višką koloniją. Adresuokite tiesiai į bendrovės ofisą:

LIBERTY LANI) and INVESTMENT CO.. 
3301 South Halsted Street, Chicago. 111.

44JM.

Reumatismo Worm’o
Reumatiško ir Abelno Skaudėjimo Gyduoles

i Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose 
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus į 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos Ijk per

CARL F. W0RM
3100 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS

Per Pačią — $1.10.
I------------------------- ------------------—___-

4 Dr. WH1TNEY
Specialistas

Gydyme chronišky 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, nustojimą noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 1MIIIITMEV Nedaliomis 10 ryto 
ryto iki 8 vakare, Mla W lll I 11 ELI iki 2 vai. dieną

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

(Suka nu t 5-to pusi.)

Kalbėti, diskusuoli viešojo 
musu gyvenimo apsireiškimus 
būtinai reikia. Jalai reikia 
svarstyti ir apie bolševikus. Bet 
svarstant, diskusuojanl koki 
nors klausimą reikia aiškinti jį, 
o ne stenglies užrėkti savo 
priešininką. O dar labiau rei
kia vengti įtarinėjimu ir nei 
stačiai neleistinu užsipuldinėji
mą. Stipri kalba, prikišima? 
savo priešininkui nebūtų blo
gybių ir pravardžiavimosi nė
ra joks argumentas. Tatai 
parodo lik vienų dalyką, bū
tent lą, kad žmogus, kuris ši 
lai p elgiasi, yra nenuosaikus.

^inkile jums vienas pavyzdė
lis musu nenuosaikumo. “Km 

C

nors“ ir “kada nors buvo su
rengtos “milžiniškos prakal 
Įjos.“ Kalbėli pakviesta lai| 
JlUI ka 1!>C- to j ty"  

moksli ivi. Jisai “aiškina“ mok»

slinj socializmų ir užreiškia nmž 
daug taip: pagal Markso moks 
lą, jau leodalizmo gadynėj pra
sidėjo kapitalizmas. Taigi da
bartine kapitalistinė tvarku 
buvo išauklėta feodalizmo lop 
šyje. (ii augau t-besiplėtojanl 
gaminimo įmonėms turės įvyk
ti ir socializmas — ar mes te 
norėsime ar nenorėsime.

Labai gerai!
Dabar šiakite antroji meda 

lio pusė. - - Menševikai, sako 
las pats labai “garsus kalbėto 
jas,“ atmetė socializmo princi 
pus. Jie, girdi, tvirtina, kad so 
cializmas yra negalimas ten 
kur ekonominės sąlygos dai 
Dera tam prirengę atsakančios 
dirvos.., "V

Kaip šilą suprasti? Ar taip, 
kad Marksas butų nežinojęs ką 
jisai rašo, ar “garsusis kalbė
tojas“ nesuprato ką jisai skai
tė ir ką vėliau “aiškino“ susi
rinkusiems klausytojams? Ku 

"riš Porš kiek žino, kas būvi' 
Marksas, suprantama, greitai 
supras kame dalykas. Jam bus 
aišku, kad kalbėtojas buvo vi
siškai nemiosakus. 

♦ ♦ *

Karlų vienas “mokytojas“ ši 
taip pasakė apie mokslinio so
cializmo įsteigėją Karoli Mark
są: “Aš nežinau, bet kada aš 
skaičiau jo parašytą knygą “Re
voliucija ir kontr-revoliucija,” 
tai man rodėsi, kad jis yra kur 
kas didesnis bolševikas negu, 
puls Leninas.”

Kad supratus tikrąją los 
“gudrybės*” paslaptį, pasaky

siu jogei kalba ėjo... apie social- 
patriolus. ‘‘Mokytojas“ labai 
gėrėjos Lenino bolševizmu, ki
taip kova prieš kitas socialistų 
partijas. Tuogi tarpu Markso 
veikale “Revoliucija ir kontr- 
revoliucija” kalbama apie nuoli- 
kius Vokiečiuose, Paryžiuje ir 
Austruose ir a|)1e buržuazijos 
rolę tuose nuolikiuose. Apie 
soeialpalriolus, kovą prieš so
cialistus ten nė žodžio.

Žmogus, kuris neskaitė minė
tojo veikalo (kurie supranta 
anglų kalbą, gali jį gaut (Ji. 
Kerro spaustuvėje4, Chicagoje) 
ano “mokytojo” žodžius galė
jo skaityti esant tikru pinigu. 
Bet žinantiems apie ką Marksas 
ten rašė, buvo aišku, kad “mo
kytojas“ yra arba sužinos apsi
metėlis arba visiškas nežinėlis.

kinties povaliai su atsidėjimu, 
reikia veikti pieningai be nžsi- 
karščiavimų — lik tada musų 
darbas bus pasekmingas.

Reikia mokinties boti nuo
saikiais.

— Veteranas.

Kam To Reik?
Jau geroka valanda kaip įsi

teigė Lietuvių Socialistų Jau- 
momenės Lyga, kitaip sakant 
kelios liet, socialistų jaumiome- 
lės kuopelės.

įsisteigė, apsikrykštijo ir — 
o pakako. Dabar mes tinime 
fyvą lavoną, kuris tituluojama 
keturiomis didelėmis (raidėmis 
- “LSJL“....

Veikimo tasai gyvastį i lavo
ms neparodo jokio. Bei kar
piais jis truputuką pasilvarso 
■;»x<> ( susi r i i i i>, <• ) 11-
/ei tylu-rainu. Sukanku tuni 
ikras periodas, kada lavonui 
r vėl reikia pasitvarsyti, jisai 
uisilvarso, ir laukia, lankia, 
laukia.,.. i1I

O žmonės, ta ‘‘plačioji visuo-1 
menė,” Verčiami manyti, kad 
iž tų keturių didelių raidžių 
(LSJL.) slepiasi dievai žino 
kas: “milžiniškas veikimas,“ 
laug “gabių“ ir “garsių veikė- 
u“ — et eetera. v

Ar kam patiks ar ne, bet tu-
iu pasakyti liesą. Tos keturios 
•aidės yra lik kamufliažas gy
vajam jaunuomenės-nc4jaunuo 
neneš lavonui paslėpti... 'lik 
pamislykite, ta musų “lyga” 
alinti jau metai kaip “gyvuo- 
a,” bet iki šiol nieku bildu ne
stengė sudaryti savo organiza- 
ijos centro! Niekur aš nema- 
iaiL tokio dalyko, kaip organi- 

’.acija be savo centro, be ku- 
•io juk jokia organizacija nė
jai gyvuoti. Ret musų kamu- 
liažislams tai nesvarbu. Jie 
tiri keturias dideles raides, iri 
‘plačioji visuomenė” privalo 
nanyti, kad už jų yra sudėta 
icišsemiama išmintis...

šitoks žaidimas turėtų pasi- 
iauli. Niekam juk nėra pa- 
laptis, kad, pavyzdžiui, tokioje 

Pirmoje kuopoje veikia kone 
šimtinai vieni “seniai” iš LSS.

Bridgeport Painting & Hardware Gompany
(Not inc.).

Malevojimo, dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimavimo ir grei- 
navimo.

Malevos, aliejai, lakeriai, Šepečiai, kalcimas, sieninė popiera, stik
las, geležiniai tavorai ir tt.

Mes patarnaujame visose dalyse miesto.
3149 So. Halsted Street, Telephone Yards 7282

Tai yra tik keli pavyzdžiai 
musų nenuosaikumo. Butų ga
lima rasti dar daugiau. Bet už 
teks ir to, kad persergėjus (Irau 
gus ir drauges jaunuolius - 
vengti nenuosaikumų.

Reikia mokinties būti nuo
saikiais. Vely mažiau pasaky
ti, bet rimtai ir apgalvotai. Ve
ly skaityti tik po vieną puslapį 
kas vakarą, bet stengties supra
sti jį teisingai. Didžiausias nuo
saikumo neprietelis yra skubu
mas, veikimas tik apčiupomis- 
apgraibomis. Reikia todėl 1110-

ketvirtosios kuopos. Pirmosios 
nisirinkimai -— bent pastaruo- 
u laiku — grynų gryniausia 

kopija ketvirtosjos susirinkimų, 
’inoma, truputuką “švelnesne.” 

Kam to reik? Kam eikvoti 
.pėkas vienam ir tam pačiam 
heliksliui — tuščių šiaudui kil
imui? Juk, jeigu negalima ar 
nenorima kajbčti apie ypatin
guosius jaunuomenės reikalus, 
‘.ai apie bolševizmo išganingu
mą ar kitas tolygias “lemas” 
galima prisikalbėti ketvirtoje.

Aš senai abejojau apie tą 
“lygą*”. Abejojau todėl, kad 
'oje susispietė pačių LSS. kuo
pų nariai, dargi tokie, kur bai
gia ar pervarė trečią metų 
kryželį... “Jaunuoliai”, nėra 
kas besakyti!

' Bet delei to, taip sakant, pil
ie bėdos: jeigu pana Katryna 
norės būti “jauna,” tai ji kiek
vienais melais neužmirš pasi
sakyti, jogei “ant grabnyčių 
man sukaks lygiai aštuonioli
ka metelių..”. Tas pats ir su mu
sų “jaunuoliais.” Jeigu jie no-| 
ri būt “jaunais” — bala juos 
nemato! Užsispyrėlių visuo
met buvo ir bus. Bet jeigu or
ganizacija, kuri įsteigta kokiuo 
nors specialiu tikslu, ir nueina 
“šunkeliais,” tai yra negera.

Socialistinė jaunuomenės or
ganizacija mums reikalinga, to 
nieks neužginčys. Ji turėtų su
traukti daiktan visą Amerikos 
lietuvių jaunuomenę, darbi
ninkišką jaunuomenę. Netik 
sutraukti-sutelkti, o ir lavin
ti ją. Bet... dabartiniai musų 
ja umiomenOs-ne-jaunuo,menes 

“vadovai” pirmiausia yra sve
timų dievų išpažintojai. Su-^ 
klaupę prieš tuos svetimus die
vus jie “užmiršta” viską.

tanas

irdė

Fisher 
Sch u bert 
Kalbėt &I)avls 

Standard .

Vertes
Parlor Grand 1400
Studio Grand 1350
Puritaii Grand 1200

Mason and Hamlin
Parduoda 

1320 
1100 
975

Vartoti Pianai 
Detmer Grand . 
Steinway upright

Progų Sutaupyti 
nuo *25 iki *250
ant vieno šių pagarsėjusių pianų, kurie buvo var
toti Chicagos artistų Grane! Opera Co. ir gerai ži 
nomose šio miesto konservatori jose.

Player Pianai
Conover player 

Buphona solo player 
Carola player 
Camhridge player 
Cecilian player 
Rimbai player

350.00
285.00
235.00
185.00
175.00
165.00
150.00

( anie Pianai
Vertės Parduoda

Arta &(’rafts
upright 500

Counthian įnori ei 500
Elizabethian model 500

Kingsbury Pianai

435
365
315

750,00 llealy ” 135.00 Vertes Parduoda
700.00
600.0() Conover I’ianai Jonic model 

u pright 490 420
375.00 Vertes Parduoda Jonic model

Conover Grand 850 750 upright 490 415325.00 Golhic upright 615 525 Jonic tnodel
175.00 Conservatory upright 505 495 upright 490 395

Atekite apžiūrėti 
enus. Klauskite 

vio pardav. Ix»uis Zavadii
šiuos barg A * VII PJO L0.U.IS ^AVADIL Mgr.H fl|<| L ateivių skyriaus.■JI 1J Į,,, Į, Cable kampas Wabash ir,

Jaekson. Tel. Harriaon 16'14

Tel. Ofiso Kedzie 5120 
Bes. Garfield 2213. 

Išbandoma akys ir prilaikoma 
stiklai

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

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

Akių Specialistas 
Optometristas ir Optikas 

Rezidencija 4019 Grenshaw st. 
Ofisas 3956 W. 121h St.

Kampas Crovvford Avė.

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bepartyvi- 

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

“Amerikos Ūkininkas”
Box 96, Hart, Michigan.

Reumatizmas Sausgėla
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgčle, 
Kautų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND ruo
štis lengvai prašalina viršmi- 
nėtas ligas; mums šiandie duu 
gvbė žmonių siunčia padėka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

Juslia Kulis
3259 S. Halsted St., Chicago, lll.

Knyga BALTINIS SVEIKA 
TOS”, augalais gydvties, kai
na 50c.

.... ........ —----------------
Tuo keliu eidami mes tik 

sugrįšime algai i Ketvirtąją... 
O kam to reik? Mes juk neesa
me (ar bent nenorime būti) 
tos pasakiškos varnos, kurios 
per dieną skridę “į šiltąją že
mę” vakare grįžta atgal pasižiū
rėti ar toli nuskrido...

Aš sakau, jeigu nesiranda 
kitokios jaunuomenes, jeigu 
ta, kur iki šiol veikė už tų ketu
rių raidžių, nieko nepaveikė 
padėkime tašką. Organizacija 
be savo centro, organizacija be 
pieningo veikimo nėra jokia 
organizacija, o tik jos karikatū
ra, šiame atsitikime - - y|)atin- 
gas kamufliažas.

Bet kam to reik?
— Chicagietis.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

Reikalaukite katalogų.

O Silpnos
a Aš prašalinsiu jusų kentėjimą. Aš 

paliuosuosiu jus nuo įpročio

Akys
Priežastis nervų ligos

žmonės serga galvos skaudėj; 
mo ir nervų ligomis, jie ima vi
sokius žinomus vaisius, gauna gi 
liktai laikiną pagelbą. Išgydy
mui preižasties yra darbas

Kompetcntiško okulisto
Pavojus slepiasi silpnose akyse.

.VATyu(^ijjl(‘ijB|,I|iq ta
rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akįs yra silpnos. Lai
ke praeitų

21 metų Chicagojc
Aš išgydžiau tuksiančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš galiu tą 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 melų buvusi kreivomis 

akimis Sojihia Masalus,lietuvė me
rgina, gyvenanti prie 1522 So. 
Paulina si., buvo atitaisytos krei-

Jeigu aš prašalinsiu jūsų 
TONSILS jus GERKLĖS 
LIGOS PASIBAIGS.

Yra įsteigtas faktas tarp mok
slinčių, kad tonsilai yra priežas
tis gerklės ligų.

Jie yra bereikalingai susirinkę.

kiniui pavojingų perų, kurie yra 
nriežastim gerklės ligos. Tonsi- 
iitis tankiai yra pradžia tuberku- 
liozo. Visi gydytojai pataria pra
šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežas 
čia visą gerklės ligų

Jei jūsų tonsilai kuomet nors 
jūsų buvo užsidegę jie turi būt 
prašalinti be atidėliojimo.

Kasdien jie įtraukia perų ir ga
dina pamažu jūsų gerklę iki ant 
galo neapsireiškia nuolatinė ger
klės liga ir liūdnos pasekmės.

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau
jo—be ligonbučio

Savo 21 metų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau speci- 
alę mokslišką metodą nežinomą 
kitiems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jWsų tonsilus visai be 
skausmo, be Milorol’ormo, be kra
ujo, be siuntimų jus į ligonbulį. 
Mano melodos yra visai ne ken
ksmingos, ir į minutę aš apsidir
bu, jusų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau žmonių, kad pra- 
šaįinus lohsilus—žmonės kurie 
tikrai praljtido, kad tonsilai \ ra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.

Mano mokestis yra

Jeigu jųsų akįs kreivos, nenusi
minkite. Aš išgydysiu jus be vai
stų, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
ką gydymo metodą prašaliniinui 
ligų. Aš jums užtikrinsiu nuola
tinį gydymą, ir suteiksiu jūsų ;i- 
kims sveiką regėjimą. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite 
tuojaus.

Ausis.
Kurtumas ir iižkritimas ausies 
nuo įvairių priežasčių gydoma 
pasekmingai.

Kam kentėt nuo no= kiekvieną gerai ir sąžiningai Ma- 

sies ligų ir kataro

Aš visuomet nusitariau

Daug akių, ausų ir gerklės Ii- j (lynui, 
gų paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos —nosyje.

no atlyginimas už prašalinimą jū
sų lonsilų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jūsų gy- 

Todel tas neužstos jums 
aid kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau, jus 
ir vėl sirgsite. Todėl ateik pas 
mane luojaus—kol pasekmės nė
ra pavojingos—ir aš patarsiu jum.surasti priežastį—ir išgydyti ligą.

Dr. F. O. CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

120 So. State St., antras augštas. Chicago.
Vienos durįs į žiemius nuo Valandos: 9 iki 7.

The Fair Nedėliomis 10 iki 12
itninmiĮiw—i

ORKESTRĄ—BENĄ

1414 So 49th Court 
Cicero, lll. 

Tol. Cicero 2316

Parūpina visokiems 
reikalams

J. BRUKAS

3147 S. Haloted St.. C
Tel. Drover 8674

Prižmrėkite 
Savo Regėjimą 
Duokite apžiiirėti savo akis 

dykai pas 
f’ETER A. MILLFR 

įgijęs mokslišką laipsnį 
Išpertas Optikas

Kleivos akįs ati
taisomos su aki
niais.

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

Phone Canal 5838
Skyrius: 4906 W* 14 St., Cicero

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi 

cagoje ir jos apie- 
linkėse.



NEPAVYKUS PIKTADARIŲ 
ŽYGIS.

Chicago ir Apielinke

NOS, Chicago

Kėsinosi apiplėšti lietuvį 
krautuvninkų.

Laisvės Fondui paaukota $71. 
Aukos įteikta fondo iždinnikui, 
K. (ingiui.

—Antanas Staniulis.

Du jauni piktadariai andais 
kėsinosi apiplėšti lietuvį laik
rodininkų, p. Charles Budrį, 
2103 South Oakley Avė. Įėję

TRIJŲ METŲ MERGAITĖ 
LAUKIA KETVIRTŲ 

TĖVŲ.

Mildred Larson, mergaite tri
vienas jų paprašė, kad krautuv-, jų metų turėjo progų turėti net 
ninkas nuimtų jam nuo piršto j trejis tėvus auklėtojus. Pasku- 

I tinį kartų ji buvo Mlchael Bus- 
ch’ų šeimynoje, 114 N. Hamlin 
Avė. Kaimynai apskundė ne- 
mečiu teismui, kad minėti žino- • M
nes prastai užluiko mergaitę, 

leidosi bėgti. Krautuvės savi-' teismas atėmė mergaitę iš jų ir 
ninkas, pastvėręs revolverį, dar dabar ji vėl yra prieglaudos na- 
pasivijo, bet negalėjo pagauti.
Mačiusieji piktadarius praeiviai
nedrįso juos sulaikyti, bijoda- TRUESE UŽKLUPO VIENĄ IR 
mi kulkos. Plėšikai ištruko.

—Westsidietis.

žiedų. Padtara^is (tečiaus lai
ku spėjo apsižiūrėti ir, neva ei
damas prie antro stalo pasiim
tų žnyples, paspruko. Plėšikai, 
matydami, kad jų pienai iširo,

niuose.

PAĖMĖ $900.

LIETUVOS LAISVĖS 
FONDAS.

su-
Ne-

Laikydamas savo metinį 
sirinkima kovo 5 d. Liet. 

C

priguliu ingus Kliubas nutarė pa 
aukoti iš iždo 50 dolerių Lietu
vos Liisvės Fondui. Bet pasi
rodžius, kad pas iždininkų trum 
pa pinigų (ant rankų) tai drau
gai nutarė paaukoti laisvės bon- 
dsa vertės 50 dol. Belo, Kastan- c
tas Grigas davė įnešimų kadir

Trįs vyrai vakar rylmetyj įė
jo į smuklę Old Bose Distillery, 

i 1330 So. Ashland Avė. ir pasi
šaukė 3 stiklus alaus. Bartende- 
riui Skouran’ui pradėjus leisti 
jiems alų, jie išsitraukė revol
verius ir paliepė, jam kelti ran
kas augšlyn. Paskui jie užda-

go su $9(10. Barlenderį palei
do atėjęs kostumeris.

WEST SIDE

vos Laisvės Fondų. įnešimas 
buvo priimtas ir sekantįs drau
gai paaukojo:

A. Ivanauckas $3.00; Kast. 
Grigas, J. Staniulis, J. Krishco- 
kas, A. Staniulis po $2.00; J.

Pri taria Antram Internaciona
lui. — Nenor žarijų.

Paėda, J. Pra-

plinckas po $1.09. Viso suau
kota $21.00. Gi kartu su laisvės 
bondsu (už 50 dol.) viso Liet.

NUXATED
UNuxated Iron padidi

na stiprumą švel
niu, nervuotų, suiru- 

Xsių žmonių j dvi ja
vaiti laiko daugelyj at
sitikimų. Vartotas ir 

Aaugštai rekomenduo
tas buvusių Suvienytų 
Valstijų Senatorių ir T Kongreso narių, gerai 
žinomų gydytojų ir bu 
vusių V iešos Sveikatos 

Eperdėtinių. Klauskite 
savo gydytojo arba ap 
tiekoriaus apie tai.

Dvidešimts Antroji visuomet 
mokėdavo apgint savo organi
zacijos garbę. Tuo labiau ji 
gina jų dabartinės visapasauli- 
nės suįrutės laiku. Neveizint to, 
kad kurios-niekurios liet, socia
listu, kuopos, Chicagoj ir jos a* 
pielinkėse, nuvažiavo “į kairę” 
ir dabar niekina visa tai, kų pa
čios buvo sutverę — Dvidešimts 
Antroji stovi senoj pozicijoj ir 
dar garsiau kartoja viso pasau
lio darbininkų obalsį: vienyki
tės!

Tų obalsį ji dar kartų pakar
tojo praeitame savo Susirinki
me, kovo 6 d. Ji užgyrū Antrą
jį Internacionalų, kuris tapo at
gaivintas Berno konferencijoj, 
Šveicarijoj. Užgyre ir pasiža
dėjo remti jį visais galimais bu-

šitas rodo, kad Dvidešimts 
Antrosios nariai yra ne jausmų, 
o proto revoltiucioniediai. Ir 
kiekvienas, kuris dar neužmir
šo, kad darbininkų galybė yra

Aš esmi speciali- 
tas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsilikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų irvdžinn 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.
219 S. Dearborn St (Prieš pačtą). Chicago, III.

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

Tel. Arniitagc 3*209.
Valandos Po piety 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedaliomis 10 iki

Chicago. III.

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th SL Tel. Kedzie 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th at., arti 
St. Louia Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, Iii.

rUffaussfAft
TURKIS H

VVITH SALT .

.. <* ‘-t

tik pasekme jų vienybės, šitų 
kuopos nutarimų privalo pa
sveikinti.

Antras nutarimas, tai — lin
dėti ant stalo (kiti sako “į gur
bų”) visų giėb| “instrukcijų” ir 
atsišaukimų, kų teikėsi prisių
sti tūlos žarijos užžiebėjai. Va
dinas, kuopa nieko bendra ne
nor turėti su tuo bizniu, kuris 
dabar bandoma varyti prisiden
gus Vili rajono firma. Taip ir 
reikia. Juk tie biznieriai suži- 
niai laužo garsųjį praeitų metų 
“referendumų,” j|<ur pasakyta, 
kad tolygų biznį galima varyti

kita skaityta VIII rajono atsi
šaukimas, kuriame prašo para
mos žarijai. Atsišaukimas-pra- 
šymas tečiaus padėtas į gurbų. 
Mat, musų kuopa mato, kad čia 
yra tik tūlų nesusikontroliuo- 
jančių save draugų, užsispyri
mas. Remti juos reikėtų — su
kiniai daryti organizacijoj su-

Ilk

jungos! Antra, netik Dvide
šimts Antrosios nariams, o ir 
patiems biznieriams aišku, kad 
tai yra lošimas, dargi visai ne
gudriai pradėtas. Dvidešimts 
Antroji, žinoma, pralošti nenor, 
todėl ir žarijos jai yra — nerei-

Toliau nutarta paaukot 10 do- 
li ’ ių Dėbso bylos vedimo reika
le ms ir 10 dol. Lawrenc6’o strei 
k i n inkams. ' i »

Beje, kovo 11, kuopa rengia 
prakalbas paminėjimui Rusijos 
revoliucijos sukaktuvių. Ka
dangi rengimo komisija yra 
pakvietusi kalbėti vienų ekstra 
“k lirų,jį” kalbėtojų, tai susirin
kimas nutarė, idant komisija 
dabotų, kad rengiamosios pra
kalbos nebūtų pavartojamos 
skleidimui frakcinės neapykan
tos, ką dabar taip dažnai “pra
ktikuoja” tūli ‘^kairiųjų” kal-

Pažiūrėsime kų pasakys kilos 
kuopos. Jeigu jų atsakymas 

bus toks, kaip 138 kuopos — į- 
doinu bus pamatyti kas iš visa 
to išeis. —Teisinas.

)

Kovo 2 d. čia susirinko būre
lis draugų paminėti d. L. Berk- 

Į kmano perlines vestuves, besi
šnekučiuojant prisiminta apie 
politikos prasikaltėlius, čia jau 
tapo paaukota jų naudai kele
tas centų. Aukojo: Geistaras 
50c; L. Berkmanas, A. Mieravi- 
čia, J. Dolan, J. Elterinan, Kai
lis, Dočkus ir S. Kykas — po 
25c. Dar du draugu aukojo po 
50c, jų pavardžių tečiaus nebe
atsimenu. Aukos bus atiduota

-—Slapukas.

ROSELAND

LMPS. 25 kp. davė koncertų. 
Vaidinta vieno veiksnio su dai
nomis “Lyrika,” Kl. Jmfgelio- 
nio. Išėjo kuopuikiausia. Tos 
dainos tik ir žavėjo publikų, no
rėjos kiaušy ties ir kiaušy ties.

Kuopon įstojo du nauji nariai 
ir tris persikėlė iš Ketvirtosios. 

—Vietinis.

NORTH SIDE

Pavyzdingas susirinkimėlis.

Kovo d. buvo p. Kazimiero 
Luko ir jo sūnaus varduvių bei 
“kaziihierinių” a p vaikščioji
mas. Susirinkimėlyj dalydavo 
p. L. artimiausieji .draugai bei 
pažįstami.

Anot žmonių patarlės, kur 
daug galvų, ten nemaža ir pro- 
to. Pas pats ir šiame susirinki- 
mėlvj. Sveteliai, besivaiši^da- 
ini bešnekučiuodami neužmir
šo ir apie Lietuvos laisvę pakal-

Kadangi sausų kalbų niekas 
n klauso, tas pats ir su Lietu
vos laisve — jeigu ir gana daug 
apie Lietuvos laisvę kalbėsi, bet 
pinigiškai nepamilsi, reikštų 
pilstymų iš tuščio į tuščių. į

Taigi, p. Luko ir jo sūnaus 
varduvių apvaikščioti susirinko 
svečiai ne vien mylintįs aušti 
“saldžius žodžius” apie Lietu
vos laisvę, bet prisirengę visad 
ir pinigiškai paremti.

Patartina ir kiliems lietu
viams apvaikščiojant savo var- 
duvves, imti šį gražų pavyzdį iš 
p. Luko varduvių apvaikščioji- 
mo, tai yra paaukoti nors po ke
lis centus į Lietuvos Laisvės Fo
ndų.

P-no Luko varduvių apvaik- 
ščiojime Lietuvos Laisvės Fon
dui paaukojo:

Ka. Lukas
Aleksandra Lukicnė
Kaz. Lukas (sunūs)

dldienė. Sccnos-miškas, kaip 
kad veikalas reikalavo,1 buvo 
papuoštas gyvomis gėlėmis ir ki 
tokiais įvairumais. Po persta
tymui d. M, Dundulienė kalbėjo 
apie Liet. Moterų Progresyvia-1 
ko Susivienijimo reikalus. Ai-j 
škino dclko moterįs turi prigu
lėti prie tos organizacijos, ra
gino organizuoties ir lavinties 
ir lt. Toliaus sekė monologas, 
instrumentai trio, duetai, solo 
ir ant galo dainavo LMPS. 25! 
kp. choras. Iš šių paskutinių 
dalių prograino geriausia publi
kai paliko solo “Kur bakūžė sa
manota,” kurių išpildė K. Sar- 
pahus. Abclnai imant, visas pro 
gramas buvo išpildytas kaip bu
vo paskelbtas ir publika buvo 
patenkinta. Buvo girdėtis šne
kučiuojantis, joge i jie norėtų, 
dar karta ta “Lyrikų” pamatyti.

— Pr. Sabyrg.

Praėjusį rudenį Juozapas Vil
mantas paaukavo “Aušrai” tri
eilę armonikų, vertes apie pen
kiasdešimts dolerių. Kovo 1 d. 
.1. Stančiko svetainėj buvo “Au
šros” vakarėlis, kur ir ta armo
nika buvo parduota. 
Gigai Ruzgai, 232 So
May\vood, III. Buvo ir šokiai. 
Pelno liks viršaus trijų šimtų

Ji teko

Pastaromis dienomis apsive-

Dalinis
Kiniauskas
Kaminskas 
Mickevičius

$2.00
1.00
1.00
1.00 Į 
1.00
1.00
1.00!
1.00'

I

Viso $0.00
Aukos perduota Naujienų Re

dakcijai ($9 gavome ir atidavė
me kur skirta. —Red.).

— Nemunas.

Nepritaria užsispyrėliams. — 
Aukos.

Kovo 5 d. laikė mėnesinį su
rinkimų LSS.% 138 kp. Tarp

Bruškaite ir J. Povilonis su p- 
le K. Bulevičiute. Abidvi po
ros šliubų ėmė So. Cbicagojc 
pas kun. Petraitį. L. M. D. 

j “Aido” choras jaunavedžiams 
suteikė po dovanėlę už jų paši
lti rnavimų Aidui.

—Roselandietis.

inn Puikiai atspaustų oi nn 
IUU KONVERTŲOIiUU

su jūsų
vardu, pavarde ir antrašu

Laiškas su jūsų pilnu antrašu, 
atspausdintu ant konverto, 

niekados neprapuls krušoj, nes 
jei jis nesurastų tos ypalos, ku
riai jus rašėte, jis

sugrįš jums atgal.
Prisiųskite $1.00 ir pilna jūsų 
antrašą, o mes atspausdinsime 
100 konvertų, ir luojaus prisiu
sime jums.

NAUJIENOS
1739 So, Halsted Street

Chicago, III.
I
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Sustabdyk Vagį! 
“JUMBO” gazo degtuvas, parodytas čia 
po dešine, tikro dydžio, yra vagis ant 
kokio tai nebūtų šviesos įtaisos Chicagoj. 
Jeigu jus turite tokį, meskite šalin. Jis 
tai ir yra priežastimi didelių bilų už ga- 
zą ir daugelio skundų kurie pasiekia mus.

Tvirtinimas, kad “Jumbo” duos daugiau 
šviesos tuo pat laiku eikvodamas 

mažiau gazo yra netiesa.
Vartokite mantle dektuvus gavimui daugiau švie
sos su mažiau gazo. Deginant po penkias valandas 
j dieną per mėnesį, “Jumbo” suvartoja $2.30 vertės 
gazo; “Junior” mantle degtuvas į tą laiką suvarto
ja tik už 39 centus vertės gazo, arba $1.91 mažiau 
iT duoda daug daugiau šviesos.
Mes parduodarhe “Junior Mantle” čielą degtuvą tik 
už penkioliką centų (kurie mažiau kainuoja negu 

kad “Jumbos” paprastai) arba 
duodame vieną už dyką mainais 
ant “Jumbo”, musų didžiojoj raš
tinėj arba vienoj iš žemiau pa
duotų krautuvių.

WEST SIDE 
W Madison st. 
W 12th St. 

Milwaukee av. 
W 26th St. 

W Madison st.

Tai yra 
‘‘JUMBO” 

gazo degtuvas

Į Sergėkite savo akis į

NcuŽsitikčkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akinis tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
Jjaliu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
unis akinius tikrai. Darbą at
teku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETAN.A
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

3-čios lubos, virš Platt’o apliekos 
Tėmykite į mano parašą 

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

3643 Irving Pk Blv 
408 W North Avė. 

SOUTH SIDE 
731 W 63rd St.
3478 Archer Avė. 

103-5 E 35th St. 
9051 Commercial av 
11025 Michigan av.

Tai yra 
“JUNOIOR MANTLE”

’^lillllllllllllllim

S 2142 
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NORTH SIDE
3071 Lincoln Avė.

The Peoples Gas Light & CoRe Go.
Michigan Avė. at Adams Street 

Telephorie Wabash 6000

■■ - ~~ 7 ' - ' ~ 1 .......... 4

j Dr. A. R. Blumenhial |

AKIŲ SPECIALISTAS J 
Akle Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra H 
tuščias, kada pra 9 
nyksta regėjimą.

Mes vartoBam g 
pagerintą Oph- į 
tbatmometer. Y- g 
patinga doma at- $ 
kreipiama i vai- a

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną, k 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 st L 

Tdephone Yards 4317 
Boulevard G487.

LSTERN
3442 So. Halsted Street

PARDUODA
KOMUNIJOS SIUTUS

dėl jūsų vaikų 
ir KOMUNIJOS SUKNELĖS

dėl jūsų mergaičių
Baltos pirštinaites, baltos waistės, kakla- 

vaistės ir balti čeverykučiai, ištikrųjų 
viskas dėl komunijos 

Ateikite ir pamatykite

kSTERN
3442 So. Halsted Street x

SVIETAS IŠSIGIMSTA.

Viso pasaulio permainymas 
pilname įsisiūbavime, ir mes ne 
galime išsigelbėti nuo didelių, 
nuotikių.

Išdirbinius gyduolių yra pa
brangintas didesnėmis kaino
mis, kadangi uždedami ant jų 
mokesčiai.

Nenusiminkite dėl jų. koky-

Tokis visuomet buvo molto 
Trincrio Laboratorijos.

štai kodėl kaina Trincrio A- 
merikoniško Kartaus Vyno Eli- 
xiro, pačios užtikimiatįsios gy
duolės dėl visų vidurių netvar- 
kuinos ir Trincrio Angclica Bit- 

t< r 'fonika, neperviršijamas kai, 
po atbudavotojas gyvybės ir e-' 
nergijos nežimiai pakilo, kad 

apsaugojus kokybę.
Visos kilos 'Trincrio gyduoles, I 

ypatingai Trinefio Linimentas, 
nuo rematizmo, neuralgijos ir 
išsisukimo, Trincrio kosulio ma 1 
Išintojas nuo šalčio ir kosulio, j 
ir Trincrio Antipulrina, gerai’ 
veikia gargaliavimui burnos 
plovimui ir žaizdų gydymui, 
parduodama visose aptickose 
laja pačia kaina kaip ir pirma.

Reikalaukite Trincrio gyduo-

So. Ashland Avė., Chicago, 111.

G ERB. Naujienų akai- j 
tytojos ir įskaityto- !

jai prašomi pirkinių rei 
kalais eiti i tas sankro- ! 
vas, kurios skelbia^ ; 
Naujienose. i

----------—.—

KIŠENINIS

ŽODYNĖLIS

Lieiuviškai-Angliškas

Angliškai-Liefuviškas
Talpina savyje reika

lingiausius, kasdie var
tojamus, žodžius. La
bai paranki knygutė ne
šiotis ir kiekviename 
reikale pasinaudoti.

Kaina 75c
Galhna gauti “NAU

JIENŲ” Administirad- 
1739 So. Halsted Street 

Chicago, III.

SVEIKATA
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis Įimtus 

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

Užsisakydami ir pinigus šių 
sd am i rašykite šiuo adresu:

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

Tclcphone Yards: 3032

Dr. K, Stipini
3109 S. Morgan st. Chicago i

VALANDOS: Nuo 8 i?:i 11 ryto ! 
ir nuo 5 iki t$ vakare

DR. M. HERZMAN 
iš r. esu jos

Gernj lietuviams finomes per 16 me
tų kalpc patyręs gydytoj:;*, chirurgą- 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chron; ' vy- >
rų, moterų ir vaikų, pagal r. iuw • {.w 1
metodas X-Ray ir kitokiu; eleklroo ;>rie- ' 
taisus. i J

Ofiras ir Labaratorija: 1025 W. 18tb f 
flt. netoil Fisk St.

VALANDOS: Nuo iG— VA pietų- X? 
6—8 vakarais. Telerhciie „anai 3213. ;
GYVENIMAS: 3412 S. f’h..ded Street .

VALANDOS; 3—f' .iktii

(

iiniiiMimiriiritf'ij. »ui— jn - 
ITelephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner į 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak.
3325 So. Halsted St., Chicago §

8. A * h i 9 k 4 Hhf. CMfugv 
1 m-ha/w*?ket

DR. A. A. ROTH 
uUBArt GYDYTOJAS h CHIHUJtGAk 

MuteHškk, Vyrtikg, 
Vilką b tisą ekrosižkt ligą

8. HaitiSt, Chleagi

»0—11 ryt*? 2-1
• Nchi/ltamu. :V—ii

11 inv tu rnn.'iPtf i

Dr Leo Awotin
Gydytojau, Chirurgas, Akušeris H 
1920 So. Halsted St. Chicago. | 
Kalba lietuviškai, latviškai ir jį 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va- į 
kare. Tel. Canal 4367. 1

ąwrwrww'MnTftf|itrr/ imi pum1 i "m rm w 11 ssftu

Tel. Yards 3654. AKUŠERIAI

Mrs.A.MIchiitewl£z
Baigus Akušerijoj Ko- 
ež'ii; ilgs! praktika
ms i Pennsylvanijos 
sospltalėse ir Phila- 
lelphijoj. Paaek min
tai patarnauja prie 
Hmdymo. Duodu rodą 
riaokioss ligose mote- 
Imi ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str.

Chicago.
N uo 6 iki 11 ryto, Ir 7 Iki vėlo vak. (
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Pranešimai REIKIA DARBININKŲ

Pastaba atslunčiantiems draugijų 
pranešimus: — 

Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavarde ir adresų 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
milingus etc. skelbiame dy
kai. bet jie turi būt trumpai 
surašyti. kad neužimtu daug 
vietos, ir atsiusti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėja n t raštu, galima 
telefonu, ('.anai 1506, pranešti

— Redakcija

LSS. 171 kp. sekanti lekcija bus 
nedėlioj, kovo 9 d., 2:30 vai. po pie
ty, T. Maženio svet. 3831 So. Kedzie 
Avė. Prelegentu Ims T. Dundulis.

KvietMn visus Komitetas

Brighton Park. — Farmazonų re
peticija jv\ks nedėlioti, kovo 9 d., 
|o vai. ryto. Tarno .Maženio svet.
3831 So. Kedzie Avė.

— J. Gustaitis.

Roseland. — SI.A. 139 kp. mėnesi 
Uis susirinkimas Ims subatoj, kovo 
8 d., 7:30 vakare. Socialistu svet. 
lt 100 So. Michigan Avė. Visi .drau
gai ir draugės malonėkite atsilanky 
Ii. nes turim daug svarbiu dalyku 
apsvarstymui.

Už rašt. K. Kalnietis.

I.ai.HvnmaniŲ Fed. 1 kuopos 
metinis susirinkimas jvyks nedėlioj, 
kovo 9 d., 10 vai. iš ryto. Kardo o- 
tise, 1 113 N. Paulina St. Visi nariai 
privalo atsilankyti, nes bus renka

ma valdyba sekantiems metams 
Prie to s ra ir daugiau svarbiu rei
kalu. — Valdyba

SI.A. 176 ir TMD. 8 kuopų susi
rinkimas jv\k.s nedėlioj. kovo 9, 
kaip 1:30 vai. po piety. T. Maženio 
svet. 383: So. Kedzie Avė. Abieju 
kuopų nariai malonėsite susir:nl ti 
laiku, turime daug svarbiu reikn’u 
aptarti. — Rašt. J. Misevcis

Indiana Harbor, Ind. — I.SS. 217 
kuopos nariai turi įsidėmėti, k;ul 
nedėlioj, kovo 9, rengiama labai 

svarbios nraknibos. Rengia Soc. Pur
ly brenčius. Kalbės d. \VilliaAt H. 
Handry, iš Indianapolio. Pradžia 

2 vtl. po pietų — Komitetas.

TMD. 27 kn. susirinkimas jv\ks 
nedėHoj. kovo 9, 2 vai. po pietų, d. V. 
Pieržinskio svet. 1600 So. Paulina 
gal. Visi nariai privalote atsilankvti 
laiku, nes turime daug dalykų apkal
bėti. Taipgi atsiveskite nauju nario.

— Sekretorius.

Cicero.— Socialistų Rinkimo Kam 
ponijos atydarvmui pirmas viešus 
susirinkimas jvyks ncdė’ioj. kovo 
9 d.. 2:30 vai. »»o rietu. Liberty sv«t. 
52 Avė. ir 22 P’ace. Kalbės sorėilis- 
tų kandidatai. Bus ir programas.

—Komite’as.

C’cero. —D'kai pamokos dėl vy
ru kovo 10 d. 8 vai. vakare. Vien 
tik dėl moterų kovo 24 d., 8 vai. va
kare. Vieta Liberty svet., 52 Avė. ir 
22 P*. Duos lekcijas Dr. J. T Greer

Kviečia Soc. Jaunuomenės Lyga

Rusų Dramatiškos spėkos Chica- 
goje, stato scenoje 3 veiksmų (Ira
nu, _tėvas įstatymo ribose— 
Nedėlioję, kovo 9 d., liuli Ilouse te
atre. —Pulk ir Halsted gi. Pradžia 
7:31) vai. vakare. — Komi.etas.

Kenosha, Wis. — LDLD. susirinki
mas M. X. Mockaus reikalais jvyks 
nedėlioj, kovo 9 d., 11:39 vai. ryto. 
Socialistų svet.. Nariai ir kolektoriai 
kurie rinkote pinigus būtinai turite 
būti paskirtu laiku ir sykiu pinigus 
su blankoms atsinešti.

—* J. Wareaukevičius„ pirm.

LSS. VIII Rajono Propogandos 
Mokyklos lekcija jvyks kovo 9, ne
dėlioj, Aušros salėj, 10 vai. ryto.

— Komitetas

LSS. 4 kn. ir LS.IL I kp. Iavin:- 
P>o« ’usirinkimas įvy ks kovo 9 ne
dėlioj, Aušros svet. Pradžia 11:30 
vai. ryto. Prelegentu bus d. Bimba 
iš A’alparaiso. — Komitetas

Rnselrnd. — I.SS. 137 kn. stnir5"- 
1 unias įvyks nedėlioj, kovo 9 de> 
l(»,on ,-al. ryto. Aušros mok’ kl ’j, 
10909 Mi'higan Avė. Norintieji pri
stoti iruariai bukite la'ku. Bus duo
dama laikraštis Musų Tiesa ir kny
gos pr: eil'v metu. — Org. D. K. S.

D r-•■♦ės liet. Vė’iava Am. No. 1 
točue’-'uis susirinkimas Jvvks ne
dėlioj, kovo 9, kain 1 vai. po pietų, 
Davis S(|iiare Park svet. prie 45 ir 
Paulina gat. Draugai ir draugės, 
malonėkite pribūti laiku, nes yra 
lobai svarbių reikalų apsvarstymui. 
'Kaipgi atsiveskite naujų draugų.

—Prot. Rašt. D. Motuz

VolroMe Park, 111. — Socialistų 
Dailės Pat. repeticija (Jono Širdis) 
jvyks pėtnyčioj, kovo 7 d., kaip 7: 
.30 vakare. Frank ir James svet. Ak
torių meldžiu susirinkti paskirtu 
laiku. —Ad. Staškus.

S^cialir/ų Apšvietus Kliubo susi
rinkimas ivvks nedėlioj. kovo 9 d., 
S»anford t’srko svetainėj (Union ir 
14 PI Inčjimas iš 14 PI..) lygiai 
1 aip 10 vai. is rvto. Nariai kviečia
mi susirinkti laiku. Bus diskusuo- 
jnma tema ‘‘Rusijos ir Vokietiips 
revoliucijos”. —Valdyba.

E. Chicago, Ind. — TMD. 127 kp. 
nenanrastas susirinkimas įvvks ne
dėlioj kovo 9 d., 2 vai. PO pietų, K. 
Grikšo svet.. Kiekvieno draugo pri
valumas atsilankyti, nes yra daug 
neatidėtinų reikalų.

Nut. Rašt A. Masillis.

LSJU 1 kp. repeticija veikalo 
Paskutinė Banga Įvyks nedėlioj. ko
vo 9 d., 2 vai. po pietų. Aušros svet. 
3001 So. (laiškui SI. —Komitetas.

LDLD. 19 kp. susirinkimas (vyks 
nedėlioj, kovo 9 d., 1:30 vai. po pie
tų, Mark White svet. (ingine room) 
30lh ir llilsted St. Visi nariai yra 
kviečiami atsilankyti —M. Titiškis.

E. Chicago, Ind. — LSS. 201 kp. 
susirinkimas jvyks kovo 9 d., 10 
vai. ryto, K. Grikšo svet. 150 ir kam 
pas Northcote Avė. Visi nariai Im

tinai atsilankykite. Atsiveskit ir 
nauju nariu — A. Kazlauskas.

Kenosha, Wia. — LMPS. 72 kp. 
mėnesinis susirinkimus jvyks ncdė 
ioj. kovo 9. Socialistu svetainėj, 

Prairie avp. ir Shcridan Road, kaip 
2 vai. diena. Narės maloniai pra
imtos atsilanksti, turime daug sva

rbiu reikalu. —Sekretorė M. K.

Draugystės Meilės Lietuviu Ame- 
ikoje susirinkimas jvyks kovo X d., 

kaip 7:30 vai. vakare. G. M. Chor
ui tiško svet., 1900 Union avė. Dra- 
>vai l»,iksitės atsilankyti ir atsives, 
i nauju nariu. Kurie nurito įstoti 

musy draugystę. —Valdyba

LMPS III. Rajonas rengia puikių 
šeimyniškų vakarienę. Nedėlioj. 
Kovo 9. Mildos svet. Pradžia 5:30 
vai. vak. Kadangi durų tikietai ne
bus parduodami, todėl norintieji 
dalyvauti prašomi atsiusti nusižudė 
jimus ne vėliau kaip iki Kovo 8 d.

• no adresu: .1. žemaitė, 1739 South 
Halsted Street.
•’si-iiiga:—Kuopos draugės turite pa- 
.iėinę tikietu platinimui, malonėkite 
sugražinti pinigus ir likusius likie- 
lus Pėtnyčioj, 8 vai. vak., j Aušros 
svet. prie Halsted ir 30 gatvės.

—Komisija

ASMENŲ J IEŠKOJ IM AI
PAJIEšKAU brolio Antano Kve- 

dero. Kauno gub., Raseinių pav., Ši
lalės parap., Obelinių sodos. Metai 
atgal gyveno po numeriu 1508 So. 
Paulina st. Po tuo numeriu išgy
veno 7 melus. Draugai, kurie jj 
pažjslate ar jis pats meldžiu a’si- 
’aukli. Ir kitų draugų, kurie jj pa
žįstate atsišaukite po šituo antrašu: 

Jurgis Kvederis.
1510 So. Paulina si., Chicago, III.

PAJIEŠKAU dviejų brolių Mate
li šo ir Antano Judeikitj. Paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., VVišeivene 
narap., Šalpgirių sodos. Girdėjau, 
kad Mateušas atvažiavęs {Ameriką, 
o Antanas atvažiavęs iš Anglius. Me 
Idžiu atsišaukti jų pačių arba kas 
žinote praneškite.

Juozapas Judeikis,
P. O. Box 33 Terminai llotel 

Taeoma, \Vash.

PAJIF.ŠKAU savo moteries Sta
nislavos Kniukšta, po tėvais Stanis
lava Vilnius, dabar vadinasi Tama
šauskienė. Paeina iš Kauno gub.. 
Plungės narap., Trujkių sodos. Tu
ri 2 broliu ir 2 seseris Amerikoje. 
Nenriklauso nė prie bažnyčios nė 
nrie Laisvamanių. Išsivežė sykiu 12 
mplų mergaitę. Yra labai svarbus 
reikalas, tai meldžiu atsišaukti. 
Draugai, patėmydami lokių ypatų, 
mehlžiu pranešti, Už teisingų pra. 
nešimų duosiu 825.0(1

ANT. KNIUKŠTA.
6411 So. Knox Avė., Chicago, III.

PA.ITFŠKAU giminės Jono Siur
bęs. jis sykiu gyveno Amsterdam, 
N. Y., paskiaus Boston, Mass.. o da
bar girdėjau kad Chicago, III. 'Pu
riu svarbu reikalų. Meldžiu atsišau
kti arba kas žinot malonėkit pra- į 
nešti:

MIKLIAM JAKAITIS
213 E. Matų St., Amstprdam, N. Y.

PAJIEšKAU Jono ir Kazimiero 
Žibučiu, tiri? apie 8 n etai gyveno 
'apie New Yorka. Jiedu yra po 27 i 
—*’0 metu amži uis. i ina iš '* )• I 
niškių kaimo. Vhuisla’o pav. Su 
valkų gub. Jie patįs ar kas žinote, 
malonžkite atsišaukti, nes jau labai 
semtai kain juodu mačiau.

TAMOŠIUS ŠIRVAITIS 
812 AV. 33rd SI.., Chicago, III.

YMAl KAMBARIU
ATIDUODAMA rendon kamba- 

1 rys vienam arba dviem vaikinams 
i 18-tos gatvės ani°linkčje. Atsišau
ki^ nnn 6 iki 8 vai. vakarais.

1724 Ruble St., Chicago, III.

ĮIEŠKO KAMBARĮ!'
REIKALINGAS švarus kambarys 

dėt pavienio vyro Bridgeporto an:e- 
linkčj. Turinti šviesų ir parartų 
kambarį meldžiu pranešti sekančiu 
adresu:
J. K. 3105 So. Halsted St.

care oi’ Barbei- Shop

I REIKIA DARBININKŲ. |

VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR
BO PBIRODYMO BIURAI

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

adresais: !
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba 
105-107 SO. JEFFERSON ST 
Už darbo parupinimą visuose tuo- 1 

se valdžios Įsteigtuose ir užlaikomuo- ’ 
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj. 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rūšies darbininkų — i fabrikus, i ka
syklas. j nkius, j šiaip jvairjas įstai
gai kaip vyrų, taip moterų ir vai* 
kų, kaip amatininkų, taip oapra- Į 

I stiem'. darbam*

RFIKIA vyro gerai ansipažinusio 
C.hicagoje, kuris mkrčtų uždirbti 

nuo $25 iki $30 j savaitę liuosame 
laike arba naktimis. Darbas Real 
Ėst a te. Prityrimo nereikia. Atsišau, J 
kitę j

CHAS. SUROMSKI.
3346 So. Halsted St..

Atdara nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vak.

REIKIA

DRAPANŲ PARDAVĖJO 

f DEPARTAMENTINĘ SANKROVA

KURIS GYVENA IR TURI

PAŽINTI PIETU-VAKARU..

PUSU YPATINGAI ANT

T()\VN OF LAKE

GFRAM ŽMOGUI RUS PASKIRTA

SKYRIUS IR GARSINAMA PER

VISUS APGARSINIMUS LIETU

VIU LAIKRAŠČIUOSE

GERA MOKESTIS PASEKMINGAM

PARDAVĖJUI.

L. KLEIN,( ________
HALSTED čfc LIBERTY STREETS

Kl'I KALINGA darhioinkų prie Cu
krinių binokli su šeimynomis nrpn 
pavienių ypatų. Aug.ščiausiai moka 
ma Michigano valstijoje. Gera mo
kestis ir puikios darbo sąlygos. Dy
kai namu renda, dykai Iransporta- 
cija, priskaitant vaikus. Pasilikite 
mošų lignitus C.hiciigoje ir Indiano
je sekančiose vietose:
Ubas. Kossay’s office, 9328 (’oltage 
Grove Avė., bite dienų nuo 8 r\lo 
iki 8 vakaro. Al. YVebers Home, 16 12 
Orchard St., bile dienų nuo 8 ryto 
iki 9 vakare. Fekelc and Sons Off
ice, 1957 W. Grand Avė. Nedėlio- 
kovo 9, nuo 9 iki 11 ryto. East

Hiimmond, Ind. Company House 
No. 9.3, kovo 9. ant 9 ryta. Indiana 
Harbor, Ind. Nedėlioję kovo 9 ant 
3 po pietų 35(11 Pennsvlvanta Avė.

MICIIIGAN SUGAR CO. 
Saginavv, Mi< h.

PA.IIEŠKAI’ stenografės mergi
nos arba vaikino mokančio lietu
viškų ir angliškų raštų j Real Es_ 
tale ofisų. Gera mokestis ir pragy

venimas pas lietuvius, gražiame 
Lietuvių Ūkininkų Kolonijos mies
te. Galite dar gerų ir Extra uždar
bi turėt, knis mokėtų lietuviškų mu 
zika ir dainas, kur vakarais ir ne- 
dė'iomis galėtų pamokinti lietuvių 
ūkininkų vaikus muzikos ir dainų. 
Atsišaukite ant adreso:

A. KIEDIS, 
Peoples Slide Rauk Building, 

Scottville, Mich.

RUKAI.AU.’U kriaučių prie kos- t 
lumiersko vyriško ir moteriško dar- | 
1)0. Darbas pastovus, gera mokes
tis. Atsišaukite greitai.

S. A, AL E K NO.
911 W. 33rd St., Te!. Drovcr 6836.

RUKAI AUJU dviejų kriaučių 
prie abelno darbo: vieta pastovi, o 
sn užmokesčiu turi kreiptis per laiš
ką.

WM. TAMOŠAITIS, 
220 W. Main St., Collinsville, III.

REIKALINGA moteris arba mergi
na prie namų darbo — 89.90 j sa
vaitę ruimas ir valgys. Atsišaukit 
tuojaus. i

ANDREW SPOLERICH 1 
4167 South Halsted slr., Chicago '

REIKALAUJU gerai patyrusio 
moterišku kaulu shivėjo.
Josenh Skutas. 3106 So. Halsted St. 
REIKIA MOTERŲ I KAUTU ŠAPĄ 

TR1MUHU ANT SPECIALIU 
KAUTU ORDFRIU 

SPECIALI PAAKINIMAI 
ATSIŠAUKITE TUOJAUS

ROVAL TAILORS
731 SOUTH \VU.LS STREET

REIKAI INGA 5 geru vyru siu- j 
vėju prie mo’eriškų paprastai siu- j 

varnu kaulu. 1
URBANUŠ BROTHERS.

I ad'es’ Tailor<(.
3250 Ogden Avė., Chicago, U. i

RFIKIA DIRBĖJU KAUTU ŠAPOJE 
’rnn<T-niiT 

UGZAMINUOTOJU p i | nKD’TVp’Ų 
CANVAS BUSTERIU 

SFTPi'RlU I
PUČIU BU^TUUV 

UNIš,?BIU
P:-‘ov’m darbas, a”Mčia'isia mo- 
kc’ Gs, ^4 '"’l. ,,avpitė'p. I n:kas ir 
pusė už viršlaikį. Atsišaukite tuo. 

j:uis:
. POVAI. TAILORS
l 731 SOUTH AVELLS STREET

■ - j - Į
REIKIA KFI NIU SIUVĖJU ŠAPO.I 

STičiuoTom
SIELIU SIUVĖJU 

JUOSMENIU SIUVĖJU 
'ugšč'misia mokestis,p astovus dar 
bas, I I vai. į savaite. Laikas ir pu
sė už viršlaiki. Atsišaukite tuojaus.

ROVAL TAILORS
731 SOUTH AVELLS STREET

RbJKALINGA tuojaus 5 kriaučių 
nrie moterų kautų ir sijonų. Alsi, 
šaukite tuojaus:

SVILOAV
1765 Ogden Avė., Chicago, III.

RFIKIA 6 i/orii kriaučių; 4 nrie 
moterišku kautu ir 2 prip sijonų. 
Atsišaukite tuojaus.

J. M. L.AUCAITIS
306 So. AVestern Avė., Chicago, III.

I
REIKIA bučerio, turi mokėti tų 

darbų gerai ir turi turėti gorų reko
mendacijų. Atsišaukite telefonu 

Stcwart 9358.

REIKIA DARBININKŲ
Reikalingi vyrai dėl gyvenimo į 

LIETUVIŠKA HOTEI I su valgiu 
gera viela dėl pakeleivių. Geri 
švarus kambariui.

LIETUVIŠKAS KOTELIS 
1606 So. Halsted Street, Chicago 

Tol. Ganai 5512

REIKALINGI Agentai pardavinė
ti naujų išrastų patentų, kur yra 
reikalinga kožnam name. Iš kilų 

, miestų atsišaukite per laiškų. Gan 
site visų paaiškinimų.

f (ieo. \VASl.OVAS
128I I XV. 3(>lh SI., Chicago, III

RAKANDAI
BARGENAS

8200 (labi liais springsais phonogrn 
fas, grajina visokio (laibo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, leipgi puiku player 
pianų, vėliausios mados. Seklyčios 
setų, valgomojo kambario setus, dev 
cnport, divonus, paveikslus ir lt. Par
duosiu už bile kokį teisingų pasiūly
mų. Nepraleiskite to bargeno. Rasi- 
• lenrija
1922 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA lype\vriter mašina, 
vargonai, sek įsčios setas, seklyčios 
stulas, dvvonas, vaidrodis ir komoda 
prežaslis pardavimo, išvažiuoju j 
• ikj. Jonas Rawot, 4523 So. Paulina 
Street, Chicago, III.

PARDAVIMU)
PARSIDUODA žuvininko biznis. 

Tai y ra šluba 3 kambarių, 2 valtjs 
ir foroičiai stubos; vardas anlverlas 
dailiais štakielais; galima laikyti da
ugybes ančių. Randasi ant ežero 
kranto, vardu Cahnnet Pullman, III. 
Parsiduos labai pigiai, net už 250 
dol. cash. Vietos adresas — Fool ap. 
Kcnsington avė., Lake Calmnet Pult 
man. III. Savininko adresas

J. A. Navickus.
1167 S. Halsted si.

Phone Boulevard 9891

BI'ČERIAI kas norite parduoti 
bučernę? Geistina kad pranešiu iš 
Chicagos apielinkių. Aš noriu pirk
ti Bučernę ii- Grosernę. Meldžiu pra
nešti šiuo antrašu:

A. \VALUKAS
6031 So. Stale St. Chicago, III.

PARDAVIMUI bnčernė ii- groser- 
nė pigini, Užtikrintas geras biznis. 
Priežastis pardavimo aš nelabai su
prantu biznio. Geriausias pirkimas 
geram žmogui..
467 AVest 31st St., Chicago. III.

I* ARSI DUODA Sty-minė prosyna 
ma mašina iš priežasties sumažinimo 
vietos, atsiša"kif greitai,

W Norak,
2210 AV 22 and Leavitl Sis.

PARDAVIMUI gerai ita'svla ii- ap
simokanti grosernč ir bučerne. Gera 
i ie’.i. pru'ŽHstis pardavimo —k'la 

1 'znis. Pigiai renda nebrangi. Del 
plal ‘sni!i ž'niu kreipkitės pas

S a M rnr.F
3721 Sp. Halsted St. Tel. Drover 3()0

STOCK’AI—ŠĖROS.
PARDAA’ĖIAS šlakų ii- bondsn. 

Geistina natvres. k»|bųs liet aviškai 
arba kokia kita kalba. Puiki proga, 
alga ir nuošimtis. I<:unt»iir\s 1036, 
29 So. La Šalie Si.., Chicago, III.

AUTOMORTI IAI
PARSIDUODA Garfer Irolms su 

ledo ii- E.spresu išvežioiirnu. Biznis 
išdirbtas per 7 melus. Parduosiu la. 
bai pigiai. Priežastis pardavimo, no
riu išvažiuoti i kitų miestų. Norin
ti niekti atsišaukite:
819 \V 33rd St., Chicago, III.

TURIU PARDUOTI a’itnn)obi'm 
I'orda, viskas gerame padėjime. Tai 
rai der nan'ji. Parduosiu pigiai. At
sišaukite laišku i Naujienų ofisų 
paž\ niėdaini ant laiško No. 37.

NAMAI-žEMe ___
PARDUODU lota arba mainau ant 

namo už prieinamų kaina. Lotai 
randasi nrie parko McKinley. Savi
ninko adresas

J. Garnius.
3431 S. \Vallaee str.. aid nirmų lubų, 
iš užpakalio. Chicago, III.

a r'MOS PARSH\hqd a
Anlinklę miesto Scollville. Miehl- 

<f;ui kur ' ra D'džiausia I ietuvių 
I>'iH’,iici,i,i Kaioni’a Anier’kojo. kurių 
i"<> • apgyvendinome su 438 Lietuvius 
Ūkininkais km-'e turi 3 Uki'-kas 
o,..,k •) i aisvis i»- 1 Kata’ikiš- 
ku, kuri luti Kunigų ir Lietuviškas 

ir°s.. Mes turime toje puikioje 
Ka1<>n:joje suvmėn iš Angl’ku jų ge- 
n»s F,,,-mas kari Angyvnndimus jas 
lietuvirs ūkininkais. Turime ant 
nnrodrtvimo geru, pigių Ūkių. Mažų 
ir Dideliu su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime sų Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusiu išmokėjimu, Ukes gyvu
lius i»- oadarinęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musu Kolonijos 
hd d<')»’() išpavido. nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
nas mus nepirkai, atvažiuokite tuo
jaus mis mus mes jus apgyvendinsi
me l'U’ne lietuvių ūkininku kur jums 
bus linksma gvvenli ant gražių gerų 
idci>> kur laukai ligos su daug puikių 
Upelių ir žuvingu ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
ii»‘vu daržovių Sodnu Pievų, ir ga
ri ievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 Ilgi -18 Akeri. Kurie 
perka nas mus ukes gelžkelio kaštus 
«ugrržinfune. duodamie dovanu $25. 
dorelius kožnam už, kožnų prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūke. Norinti 
rbde^nios žinios prisiųskile už 6c. 
štampu muisite tikiu Katalogo ir 
žemlapį Kolonijos Adresas.

A. Kiedis & Co. 
Peoples State Bank Building. 

Scollville, Mich.

NAxMAI žEMfi

PRANEŠIMAS UKIU PIRKĖJAMS

Kreipkitės j Lietuvių Ūkininku 
Draugijų, Scollville, Mieli. Didžiau
sia Lietuvių Ūkininkų Kolonija A- 
merikoje, kurioj yra virš 499 lie
tuvių ūkininkų. Lietuvių Ūkininkų 
Draugijos užduotis yra darbuotis 

drlei Lietuvių Visuomenės labo ir 
dėl pagerinimo Lietuvių Ūkininkų 
šidj kolonijoj gy venimo, ir apsau
goti ūkių jieškanliems pirkti nuo 
visokių agentų ir ūkių savininku, 
kurie su pagalba kaimynų prikalba 
pakeleivį prie pirkimo ūkės, kuris 
nežinodamas jos verčios užmoka 

didelę kainų ir lankiai gauna neli
kusių ūkę ir neteisingus dokumen
tus žemės. Matydami lokių netei
sybę I.. U. D. pati supirkinėja, arba 
paima ant pardavimo ir išlygsta už 
pigiausių kaini) nuo svetimtaučių 

jų ukes ir apgyvendina lietuviais 
už I;) pačia kalnų, lik paimdami 
Draugijai labai maži) nuošimtį už 
savo pasidarbavimų. Norinti tikės 
pirkti kreipkitės į L. U. D., kuri tu
ri ganėtinai paėmusi nuo svetimtau
čių gerų .ūkių dėl apgyvendinimo 
lietuviais. Yra mažu ir didelių ūkių; 
vienos mažai pradirbtos su men
kais budinkais. kurios yra pigios, 
kilos visai išdirbtos su puikiais bu
dinkais ii’ sodnais didesne kaina; 
tinime ir su gyvuliais ir mašinomis 
gerų ūkių. Perkant reikia trečių (ki
li arba puse sumos tuoj sumokėt, 
likusioji suma ant išmokėjimo. Drau 
gijos Ūkių pardavimo agentas ir di
rektoriai tau apsakys apie perka
mos ūkės gerumą n- blogumų, kur 
ži uosi tikrai kų pei kus ir gausi ge
rus žemės dokuiiient os. Ir patsai 
galėsi jstot į Draugijų kurios mieriu 
via ii/koloniziioti šį kraštų vien 

lietuviais ūkininkais, korporatyviš- 
ku bildu supirkinėjant tikės, maši
nas, Įrankius, sėklas, gyvulius; tuo 
bintu perkant susičėdina daug pini
gų. Korporat\ višku bodu parduo
dame visokius tikiu produktus mie
stu lietuviams be perkupčių, iš ko 

musų ūkininkai turi gerų pelnų. 
Atsitikus nelaimei, bėdai arba svar
biam ūkio pagerinimui, Draugija 

duoda pinigiška pagalbų, pažičioji- 
mo formoj. L. U. D. storojasi įsigy
ti Scottvillė'j savo svetainę ir vė- 
rntizę d?l sudėjimo ūkio produktų.
L. U. D. samdys lietuvį mokytojų 
dėl mokinimo ūkininku vaikų, lie
tuvių rašto, muzikos, dainų* plati
na mokslų, rengia paskaitas apie 
moksli) 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 tikę, tu
rite iškidno už l<**lių dienu nraneš- 
H Draugijos valdybai. Pirmininkas 
• r agentas ūkiu ir produktų pasiun
tinio A. Kiedis: sekretorius Juoza
pas Geriba: kasierius Juozapas Ar
lauskas. Direktoriai: ’l’. Lajiėnas,

M. Jodsnukis, L. Markuckis.
.Adresas: ,

LIETUVIU ŪKININKU DRAUGIJA 
Scollville, Mieli.

PARDAVIMUI 4225, 4227 ir 423V 
o. Artesian 1 ir 4 nauji kambariai 
įduos, anie 250 cash. likusius laii 
kaip remtų. Kaina 83000.00. Mc 1)0 
ALI) and CO.. 2630 AV. 38th St 
’dara 9 ry lų ikj 9 vakare kasdien ii 
nedėliomis.

FARMA! * EAKMA!
I) 11) Ž LA U SIS B A R G E N A S

PARSIDUODA 8() akru farma už 
82.500. Namas su trim dideliais rū
mais, klėtis, kūtė, du cementiniai 
skiepai ir sodnas su 24 obelimis, 
2 višnios, 4 slivos I vy nogradai ir 
vi’-okių vuogu medžiai. 50 akrų iš
dirbta žemė ir 30 akrų aptverta dėl 
ganyklos. 2 mylios nuo miesto ir 
y ra \Visconsin River netoli nuo mlt 
sų miesto. Žemė gera. Lietuvių ap

gyventa. Priežastis pardavimo: 
nėra kam dirbti. Vaikai nenori dirb 
ti ant farmos, tėvai seni ir negali 
dirbti. Kas norite bargeno pašau
kite per telefonų arba ypališkai at
važiuokite šiuo adresu:

W,M. TIKIMAS 
11361 S. Michigan Avė Chicago, III. 

Tel. Pullman 759.

PARSIDUODA 40 akru farma ge
ras mimas 5 ruimu ir baimė; 2 ar
kliai. 2 karvės melžiamos ir 2 jau
nos karvės. 5 kiau’ės ir kili dėl far
mos reikalingi daiktai. Viena mylia 
nuo miesto ir javai sėklai. Kainu 
$2.400, įmokčl pusę, o kita pusė 
ant išmokėjimo

MIDDLF INI ET. AVIS. 
Box 94 R. N.

PARSIDUODA namas 4 pagyveni
mu, elektros šviesa; lietuvių apielin 
kėje ant Halsted gatves. Raudos ne
šu 818 į mėnesį. Namas verias 

$6.000, parsiduoda už $2.500 tiesiai 
nuo t-:>vinioko— už Duse kainos. 

Pamafik. o tikrai pirksi. Atsišauki
te šiuo adresu:

J. JANUSZKA 
3131 Archer Avė. Chicago, III.

PARDUODAMA lotai Gary, In
diana už puse kainos.

GFO. RUKLIC
1931 So. Fisk St., Chicago, l|l.

3 GERI BARGENAL
PARSIDUODA BEVEIK NAUJAS 

MŪRINIS namas ant dvieju gyve
nimų po penktus kambarius su 
gasu ir elektra maudynėmis, augš- 
tas ir išcemenluotas beismonlas; 
prekė $1100 ant lengvų mėnesinių 
išmokėjimų.

PARSIDUODA PIGIAI GERAS 
MŪRINIS namas keturių pagyveni
mų su augštų beismentų ir su aukš
tom viškoms, lietuvių apielinkėje 
Bridgeporto. greitam pardavimui 
prekė $4,500. reikia $1,009 įmokėti 
likusius renda išmokės.

PARSIDUODA GERAS MEDINIS 
N'MAS ANT dviejų pagyvenimų po 
šešias kambarius, su gasu ir mau- 

1 d’-nėmis, prekė $1,800, reikia įmo
kėti $600 likusius pagal sutarimo, 
kreipkitės pas:

A. Grigas anjl Co.
3114 S. Halsted st., ' Chicago, III.

PARDAVIMUI: Mes garsiname 
j lik Largenus. Dviejų aukštų mūri

nis, du 6 kambarių fialai, maudyne, 
gesas, atigšlas beismonlas, akmens 
pamatas, didelis užpakalyje purčius. 

; Enipriild Avė., arti 32ros gatvės. 
Tiktai $5,000.09; dalį įmokėti, liku- 

i sius pagnl pirkėjo išgalę.
‘ IGNATIUS C.JIAP & Co., 
, 31st and \Vallaee Sis.. Chieago, III.

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

| |)ttsė mylios nuo miesto. Kaifut 
$2500. $1,500 iš kulno užmokėti, li- 

| kusi pinigai ant išmokėjimo. Parsi
duoda 20 akrų žemės 3 ir pusė my
lios nuo miesto kuinu $650. $109 iš 

kulno užmokėti likusieji pinigai 
ant išmokėjimo. Platesnių žinių ra
šyk lietuviškai pas

JOHN JESEVICII
Eagle River, Box 302, \Vis.

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

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

VERTELGŲ DOMAI! Iš priežas
ties menkos sveikatos turiu parduot 
savo bučernę ir grosernę su namu 
vieno augšto lietuvių apielinkėje. 

Balti įtaisymai, elektros šviesos ir 
vėliausj pagerinimai. Ne bus atmes
tas leisinvas pa<iui\inas

M. J. KIRAS
3331 So. Halsted SI., ('hieago III.

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę AVisconsine, ir aš esu laitai 
užganėdintas. Daug kilų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa- 
iiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor. Lincoln ir I angdale Da
viduose, VVisconsin. ši yra TIK
RA PROG.A. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir lt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite j mane bile kokių die
na po šešių vai. vak.

Antcn Paulick,
897 Lincoln Avė., Hoekford. Iii

MOKYKLOS

VALENTINE DRESMAKING ; 
COLLEGES

6205 So. Halsted st.. 2407 W. Ma- ' 
diaon, 1850 N. Wclls st.

137 Mokyklos otiv. Valstijifše. ; 
Siuvimas, Pelrenų Kirpimas, De- • 
signing, dėl biznio ir namų. Vie- j 
tos duodamos dykai. Diplomai. ! 
Lengvi išmokėjimai. Gvurantuo- i 
ta išmokinti jus pasiūti sukuos už 
$10. Plione Seeley 1613

SARA PATEK, Pirmininkė <

SPE( IALeS VAKARINES a 
klesos anglų kalbos prasidės 
Subatoj.Kovo 22 d. 1919. Už
sirašykite iš anksto. Del p|a- Į 
tesnių žinių atsišaukite vaka- i 
rais į

L. P. NARMONTAITft 
3223 Parnel Avė., Chicago, III.

Tel Boulevard 9923. U

DIENINE IR VAKARINE ’ j
MOKYKLA

čia gili k'.igv«d ir greitai išmokti Anglų ir 
Lietuvių kalbia, aritmetikų, S. V., Augiuos, 
Lietuvos ir ab’lnų istorijas, geograHją, rašyti i 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Gratnmar ir Hi«rh 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo- !■ 
kitę iiuosą laiką pasiinokinimui, nesigailėsite. l|

American College Prepara4oiy Scliool "
3103 SO. HALSTED "T.. CHICAGO. ILL. i

Aušros Mokykla.
šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu į savaitę. Mokytojauja pa
ti ręs mokytojas J. T. Vitkus, kuris 
per kelis metus mokytojavo Valpa- 
raižo Universitete. STa organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 

‘visi tuojaus. Kituose skyriuose nio- 
kyniuna po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviško? 

kalbų, aritmetikos, knygvedystSs 
stenografijos, type\vriting, pirkly bu 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel 
uos istorijos, geografijos, politiško 
ekonomijos, pilielvstčs. dailiarašv< 
lės.

Mokinimo valandos: nuo 8 ryt 
iki 5 po pietų; yak. nuo 7:30 iki 9:3 
3106 So Halsted St. Chieago ll:

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

mas padarys jus žinovu i trumpe 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-designing ir siuvimt 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiš 
kų patyrimą kuomet jus mokysitė*

Elektra varomos mašinos ,musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ii 
pamatyti musų mokyklų bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti specialia 
kai pigių kainų.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie 
i rų — bile stailčs arba dydžio, iš bi 
I te madų knygos.

MASTĘR DESIGNING SCHOOL 
Ji F. Kasnicka, Perdėtinia

118 N. La Šalie gat., prieš City Hali 
Mcišimkit nnt 4-fn nopšfo

l ĮVAIRUS skelbimai
AR ŽINOTE, kad L. Geležinis pa

siuva drapanas geriausiai ir priima 
L. Bondsus.
4503 So. \Vood St., Chicago, UI 

Tel. Boulevard 5669.

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
si ntis. Dedu rain paipas, dirbu ble- 
kinius kaminus, dedu blokines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius slo
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse (311- 
cagos. Darbų ai lieku atsakančiai ir 
duodu gvaranti'jų. Kam lokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Sheet Metai WorkR
2106 W, 241h St Tel Ganai 4802

MUSU SĖKLOS DYGSTA
Mes turime visokios rųšies sėklų 

dėl UKIU ir DAR^.U- Pirmos klesos 
sėklos už nebrangių kainų. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainų sura
šo.

Iligh Poinl Seed Farm
5 \Voodland Park, Roehester, N. Y.

SĖK! OS.
Ūkininkų Draugija pasirūpino 

parilavinėl goriausias, šviežiausias 
sėklas daržovių. Javų, šieno ir viso
kias sėklas kokios tik ūkininkams 
yra reikalingos, ir miestelėnams į 
daržus, (ialinia gaut pakeliais,<sva
rais, bušeliais, ir maišais po 1(10 
svarų ar daugiau. Siusime į visas 
Suvienytas Valstijas. Aprašydami, 

pažymėkite, koikų sėklų j kokių 
mę, o mes patitrsim kiek jų reikės 
ir taip gi pas mus yra visokių for

mų ant pardavimo musų kaina..
Klausiant kainos įdėkite markę at
sakymui. Adresuokite:

AMERIKOS ŪKININKAS
P. O. Box 96, Hart Michigan

DRAUGIJOS IR ORGA- 
_NIZ AC įįOS 

Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba. 
Laikinasai Komitetą*:

P. GRIGAITIS, Prezidentas,
1849 S Halsted St., Chicago, III. 

K JURGELIONIS, Vice-Prez.,
3133 Enterald Avė., (Jiicngo, III. 

\ LAUŠ, Sekretorius,
1840 S. Halsted St., Chicago, III. 

K GL'GlS, Iždininkas,
127 N. Dearborn SI., Chicago, III.

K-to Nariai: z
J. ŠMOTELIS,

10694 Edbrook Avė., Chicago, III.
II LIA ŽEMAITĖ,

2919 W. Division St.. (’.hicago, HI.

Rytmetinės žvaigždės Pašalpos ir 
pasilinksminimo Kliubo valdyba:

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

T. Sabiecki, pirm, pagelbininkas, 
2942 Homer str. 

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

J. Rasimas, iždininkas,
1815 N, Hoyne Avenue 

J. Kitchas, finansų raštininkas, 
3646 Hamilton Avenue. 

Susirinkimai atsibuna pirmų ket
vergi) kiekvieno menesio, l.iuosy- 
bčs svetainėje 1822 \Vabansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

Jaun. Liet. Am. Tautiško Kliubo 
valdyba 1919 metams:

S. S. Meškauskas, Pirm., 
3752 So. \Vnllace si.

K. Kunca, Vice-pirm.,
3126 So. Lowe avė.

K. J. Petroks, Nut. Rašt.
3422 So. Lowe avė.

L Gustaitis, fin. rast.
2856 W. 38 PI.

L žilvitis, ižu. 
t 841 W. 33 si.

CHIŲAGOS LIETUVIŲ DARBININ
KU TARYBOS

Pidomasis Komitetas
A. Petrulis, pirmininkas

3313 So. Lowe Avė.
S. Danilevičius, iždininkas

1617 N, VVinchesler Avė.
J. Degutis, sekretorius

2228 Coblenz SI.
Komiteto nariai:

P. Jakavičia, 927 W. 33rd PI.
J. Gustaitis, 2856 W. 381h PI.
J. Vilis, 2538 Frankforl SI.
J. Briedis,

S. L. A. 55 K d. W. PULLM AN, I LI 
Valdyba 1919 m. ir jų adresai

Kažys Mačiulskis. nirtn.
1 1927 Un’on 've. 

KažVs Kaličius, pirm, pagelbininkas, 
835 \V. 122nd SI. 

Ona Mačiulskienė, nut. rašt.
11927 Union Avė. 

Andrius Statkus, turtu rašt.
120 Union Avė. 

Jonas Gruzdis, iždininkas,
722 W. 120!h SI. 

Stasys Boreika, duoklerįinkis
11826 Lowe Avė. 

Jonas Rienšas, kvotėjas,
3310 So. Halsted St., Chicago 

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

Petras Laukis, durininkas.
12113 Green St.

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

T. D. M. LIETUVOS BROLIU 
IR SESERŲ 

Kcnsington, III. 
*

Susirinkimai atsibuna kiekvieno 
mėnesio pirmų penkiadienį. I'rank 
Shedvillo svetainėje, 341 E. Kensing 
ton Avė, Kcnsington, III.

Valdyba :
D. Shalkus. nrez.

21.3 E. Kensinglon Avė. 
Jonas \Vilkas, vice-nrez.

206 E. 1181h SI.
W. Markauskas, iždininkas.

355 E. Kensinglon Avė.
F. Grigula. prot. rašt.

10449 So. \Ventworth Avė.
W. Dargis, turtų rašt.

10520 So. Stale St.
Norintieji prisirašyti atsilankyti 

i susirikimų. Įstojimas pagal amžių 
ir konstitucijų.


