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True translation filrd with the post- masler ai Chicago, III., Mar. 15, 1919 
as reiiuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Amerikiečiai sumušė 
Japonijos konsulą

Talkininkai nori užgriebimų

Wilsonas Paryžiuje. — Clemenceau 
pašovęs Cottin bus sušaudytas

. . AMERIKIEČIAI SUMUŠK 
JAPONUS.

O R A S.
Jūreiviai užpuolė ant Japoni* 

jos konsulato ir sumušė 
konsulą.

PEKIN, kovo 13. Amerikie
čiai jūreiviai (marines) užpuo
lė Japonijos koncesiją Tien- 
Tsin, įsiverždami į Japonijos 
konsulatą ir sumušdami konsu
lą. pasak čia gautą žinią.

Keblumai, sakoma, kilo dė
lei šiurkštaus apsiėjimo su Ame 
tikos kareiviais, kurie pasidarė 
net vark tais japoni’, dalyj mies
to.

Japonai badę amerikiečius.
Japonai kareiviai išvijo ame

rikiečius pagelbą štiką ir, sako
ma. sužeidė du amerikiečius ga
na sunkini. *•

S. karna dieną 200 užpikintų 
juniviu. kurie buvo liuosi nuo ** a 
tarnybos, parodavo japoną kon-: 
cesijoj ir užpuldinėję ant kiek- 
vi no sutikto japono.

Kada jūreiviai pasiekė konsu
latą, jie įsiveržė j jį ir sumišę 
konsulą. Konsulas, sprendžia
ma, esąs sunkiai sužeistas.

Konsulai dabar tariasi kokią 
priemonių grieblies sugrąžini

mui normalią sąlygą. Salo
nui, kad santikiai Tien-Tsin yra Į 
labai įh mpti.

True translation filed uitf Ihe post- 
maste.’ at Chicago, III., Mar. 15; 1919 
as reiiuired bv the act of Ori. h l*»17

VVashington gavo žinią.

\VASHINGTON, kovo 1 1. - 
Apie susirėmimą tarp Amerika 
kareiviu, japoną policisto ir ii 
kuriu ei vilią Tien-Tsin tapo p ra 
nešta valstybės departamentui 
šiandie ambasadoriaus Reins b 
Pekine. Jis sako, kad pasiuntė (

pirmą sekretorių Spenee 
į Tien-Tsin ištiriami ir praneši-1 
inui-

Apie' užpuolimą ant japonų 
konsulato ir sužeidimą konsulo 
apie ką praneša Pekino žinia, 
nėra pažymėta. Ambasadoriaus ' 
pranešimas yra trumpas ir ne
paduoda smulkmenų.

Nesant pilną žinią valdiniui.ai į 
nenorėjo svarstyti apie incidi n- 
tą skelbimui. lečiaus privačiai zideutasc Wilsonas sugrįšda-
pasakė, kad jei papildyta ifu ai
dėjimas prieš Japonijos konsu
latą. kailininkai, žinoma, busią 
nubausti ir bus padarytas Ja] o- 
nijai tinkamas atsiprašimas.

Japonijos konsulatas Tit n- 
Tsin vra karčiamu ir ręsta ura-* G

nu dalyj ir peštynės praeity j len 
būdavę gana tankios.

G R A S.

Lietuss ir galbūt šialčiau ši m 
die ir rytoj.

Saulė -teka 6:02 vai-, leidžia
si 5:50 valandą. Mėnuo teka 
6:22 valandą vakaro.

True translation filed wifh the post- 
niaster at Chicago, III., Mar. 15, 1919 
as reipiiied by Iiie ac‘ oi Oct. 6, 1917
TALKININKAI IR AMERIKA 

SUSIKIRS TAIKOS 
TARYBOSE.

Talkininkai palaiko slaptas su
tartis rpie užgriebimą svetimu 

žemių.

PARYŽIUS, kovo 11. — Sto
vis padarytą laike karės slaptą 
sutarčių vėl iškįlo.

(Jauta šiandie iš niekuriu A- c 

merikos delegatų taikos konfe
rencijoj žinią, kad veiksnia di
džiumos komisijos, sprendžian
čios apie Graikijos rubežius, pri 
pažinime, kad 1915 m. Londo
no sutartis yra veikmėje, neap- 
seis be užginčijimo ir negali įei
ti veikmėm jei nebus ratifikuo
tas tarybos iš dešimties, kuri 
tikrinama atsisakysianti užgir- 
ti tai.

Ypatingai įdomią dalyku yra 
tai, kad komisija tai padare 

per kombinaciją Anglijos, Fra- 
neijos ir Italijos balsą.

Nuosprendis paliečiantis Lo
ndono sutartį, kuri yra viena iš 
lą slaptą sutarimą padarytą lai 
ke karės, yra skaitoma didelės 
svarbos, kadangi, kaip už reiš
kiama, jis tiesioginiai prieštara
uja vienam iš Wilsono 14-kos 
punktą kaslink tokią sutarčių 
ir vienam paliečiančiam mažą- 

! ją tautą savęs apsisprendimą.
Yra skaitoma, kad jei didžiu-

mos komisijos nuosprendis bus 
paremtas, bus reikalinga patvir 
tinti ir Italijos reikalavimą, be

is veik viso rytinio pakraščio Ad- 
‘. riatiko jurą, taipjau ir kitas

sutartis kaslink koloniją, kurios 
buvo skaitomos kaipo tinkan- 
ini dalykai veikimui vyriausios W v'
tarybos ir pačios taikos konfe- 
renci jos.

True iraiislation filed with the post- 
masler at Chicago, tik, Mar. 15, 1919 
as tequired by the act of Oct. <>, 1917

PREZIDENTAS WILSONAS 
PARYŽIUJE-

Laukia jį svarbus darbai.

PARYŽIUS, kovo 14. — Pie

mus į taikos konferenciją po sa
vo kelionės į Suv. Valstijas, at
vyko į Paryžią tuoj po pietą 
šiandie. )

Nors prezidento atvykimo lai 
kas nebuvo paskelbtas, didelė 
minia susirinko Invalides stotyj 
11 vai.

Stotis buvo papuošia gėlėmis 
ir vėliavomis ir 21 -mas francų- 
zą pulkas buvo ten suteikti ka
rinę pagarbą Amerikos prezi
dentui.

Demonstracijai delei prezide
nto atvykimo į Paryžią antru 
kartu stokavo to didumo, kokis 
buvo pirmą kartą, atvykus pe-

I

|reilą gruodį. Vienok priėmi
mas buvo puikus ir nuoširdus.

Žmonės tyčiomis buvo laiko
mi nežinej į kokią stotį jo trau
kinis įeis. Prezidentas prašė 
to, kadangi jis norėjo šį sykį at
vykti į sostinę kaipirMirivatiš
kus pilietis. 2

rėčiaus gyventojaff užgirdo 
ryte, kad parinkta s/otim yra 
Invalides ir susirinko ten didi 
linine skaičiuje prieš atvykimą 
jo traukinio.

Prezidento traukinis, buvo su 
vėlintas kelyj iš Bristo ir atvy
ko į Invalides stotį 12.07 vai.

Dideli klausimai laukia jo.

Prezidento Wilsono atvyki
mas atidaro eilę konferenciją, 
kurios tęsis visą pabaigą savai
tės. Jos buvo surengtos pulk. 
E. M- House pasitarus su pre
mjerais Clemenceau, Lloyd Ge
orge ir Orlando.

Konferencija, kuri įvyks ne- 
dėiloj galbūt eisis apie opą 
klausimą tarp Italijos ir Jugo- 
nSlaVijos delei rytinio pakraš
čio Adriatiko.

iKtu Wilsono atidos laukian
čiu svarbiu klausimu yra ilgu
mas laiko, kokis bus duotas Vo
kietijai išmokėti savo milžiniš
ką skolą talkininkams. Tai lai
kinai nustatyta 30 melą užmo
kant apie $1,000,000.000 .kas

met.
30 metu periodas išmokėji

mus Vokietijos skolą taipgi pa
liečia lygu periodą Vokietijos 
nusiginklavimo ir talkininką 
priežiūros.

Frm trHn'iMinn filrd with the post 
masler at Chicago, III., Mar. 15, 1919 
.* M,,. hi'I <lt O(«t. Ii. 191’’

PREZIDENTAS VVILSONAS 
SUSITIKO SU PRBMIERAIS.

/PARYŽIUS, kovo 11. — Su
grįžimas prezidento Wilsono ii 
intirnaciojialės komisijos dar
bo įstatymą svarstymas progra
mos pirmam susirinkiiui Inter
nacionale* Darbo Konferencijos 
kuri įvyks sekamą spalio mėn., 
galbūt Washingtone, buvo svar 
blausiais nuotikiais laikos kon
ferencijoj šiandie. Prezidentas 
\ViIsonas po savo atvykimui 
tuoj sėdo prie darbo savo n tu
joj rezidencijoj Place dės Elats 
l'nis. Premieras Lloyd George 
lankė ten prezidentą ir abudu 
atlaikė ilgą konferenciją. Vė
liau prezidentas turėjo ilgą kon 
fereneiją de Crillon viešbuty} su 
premieru Clemenceau, premie
ru Lloy Gorge ir pulk. House- 
ru Lloyd George ir pulk. Hou
se.

Prezidentas pilnai žinojo apie 
taikos deelgatą atliktą darbą. 
Laike savo kelionės iš Suv. Val
stiją jis buvo nuolatiniuose su- 
sinešimuose bevieliniu su Pary 
žium. Pulk. House nuvežė į 
Brestą daugybę, popierą apie 
konferencijos darbą laike pre
zidento nebuvimo.

Prezidentas praleidę kelias va 
landas pereitą naktį peržiurinė 
damas popieras ir priimdamas 
išaiškinimus nuo pulk. House.

True trnnslntion filed wilh the post- 
maslcr at Chicago, III., Mar. 15, 1919 
as reiiuired by the net of Oct. 6, 1917
COTTIN BUS SUŠAUDYTAS.

Užpuolikas ant premjero Cle
menceau turės mirti.

PARYŽIUS, kovo 11. Emi
le Cotlin, kuris nesenai padare 
pasikėsinimą ant premiero Geo
rgės Clemenceau gyvasties, šia

ndie karinio teismo liko nutei
stas ant mirties. Karinio teis
mo verdiktas buvo vienbalsis.

Pasak oficialiu rekordo, per
skaityto kariniame hisme, Cot- 
inui pirmą sykį gimė idėja nu

šauti premii rą gegužės mėnesyj 
’918 m. Gtgužyj, 1918 avinči
os dirbtuvių darbininkai strei

kavo- Po to, sakoma, (’oltin 
iradėjęs praktikuoti šaudymą.

Tuo Iran^InHon fil< d wHh the post 
iiasler at Chicago, III., Mar. 15, 1919 
s rcuuiifd b\ dn- «<-t of Oct. H. 1917 
JAPONAI AREŠTAVĘ: 40,000

ŽMONIŲ-

\orejos nepriklausomybės šali
ninkai yra metami kalėjlman.

PEKIN, kovo 1 1. Korėjos 
nepriklausomybės judėjimo va
dovai atvyko j Pekiną ir 
'virtiną, kad judėjimas yra na- 
‘ionalis ir turi 3,000,000 šalinin- 
kąjsrikšifonią,', budistu,, dan
gaus garbintoju ir beveik visus 
studentus. Jie sako, kad Korė
joj yra didelis nerimavimas ir 
kad 40,000 žmonių jau tapo a- 
reštuota ir kad jauoną praneši
mai nėra teisingi.

Vadovai sako, kad Korėjos ne 
nriklausomybės judėjimas palie 
*ia visus Rytus ir išreiškia nuo
monę, kad taikos konferencija 
negali jo ignoruoti.

Cruc ♦rnnslntinn fibd v’ith the pnst- 
mastei at Chicago, III., Mar. 15, 1919 
<s ri*(pnred hy Ihe art of Oct. t». 1917
1 SUŠAUDĖ 24 SPARTAKUS.

BERL1NAS, kovo 12. 24
nariai nebegyvuojančios liau
dies jūreivių divizijos tapo grei
tai sušaudyti vakar iš priežas
ties ginkluoto pasipriešinimo 
valdžios kareiviams vidurmies- 
'•io budinke Berline, kur buvo 
livizijos algą išmokėtojas.

Reto 250 nariai buvusios jū
reivių gvardijos tapo suimti ir 
uždaryti kalėjiman iki karinio 
eismo.

l'rur translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Mar. 15, 1919 
<s rvginred to the act of Oct. 6, 1917

SUKILĖLIAI LAIKO 
PRIEMIESTĮ.

LONDONAS, kovo 14. — Ex- 
change Tclegraph iš (’.openha- 
geno sako, kad spartaką spėkos 
vis dar laiko dalį Berlino prie
miesčio Lichtenberg ir atkak
liai priešinasi valdžios spėkoms.

Mūšiai tęsiasi Lichtenburge 
ir Karlshorst.

Daug žmonių lapo užmušta ir 
sužeista mūšiuose. Daug na-1 
mi’( sugriauta bombomis.

Žinia sako, kad lik keli prane
šimai atėjo į Copenhageną iš 
Berlino ir tie suvėlinti.

True trnnslntion filed with the post- 
mnster at Chicago, III., Mar. 15, 1919 
as reqinred hy the act of Oct. 6, 1917

. . DAUG ŽMONIŲ UŽMUŠTA
BERLINO MŪŠIUOSE.

Lavoninės yra perpildytos 
užmuštųjų lavonais.

COPENHAGEN, kovo 14.
Pasak Berlino Zeilung am. Mil 
(ag, skaičius auką dabartinių 

spartaką sumišimą Berline yra
taip didelis, kad sunku rasti vie- mažiausia per 6 mėnesius po į-
tos lavonams Berino lavoninė
se.

i Laikraštis sako, kad 196 lavo- 
* uai yra Hanover gatvės lavoni
nėj iš tą lavoną 43 yra indenti- 
fikuoti. Lavoninė yra perpil
dyta.

Beveik tiek pat užmuštąją y-

■■■■■f —  ..............t "j

ra garnizono ligonbulyj, o Frie- 
dricbschain ligonbulyj rytinia
me Berline yra 115 lavonų. Ur
ban ligonbulyj, pietvakarinia

me Berline guli 30 užmuštą 
žmonių. c

True translation filed with the post- 
nmster at Chicago, III., Mar. 15, 1919 
as rrcpnred by the art of Oct. 6, 1917

> AUSTRIJA PRIĖMĖ 
KONSTITUCIJĄ.

Ministerija susidės iš socialistu 
ir krikščionių socialistų.

VIENNA, kovo 14. šiandie 
nubalsuotoji Vokiečių Austrijos 
konstitucija sudaro valdžią iš 
valstybės kanclerio ir 10 depar
tamentą sekretorių. Užrubeži- 
nią reikalą, armijos, maisto ir 
komunikacijos departamentai 
veiks tik iki bus padaryta uni
ja su Vokietija ” Kabinetas bus 
sudarytas iš socialidemokratą ir 
krikščionių socialistą. Vokie
čių nacionalistai atsisakė nuo 
vietą ministerijoj.

I'iue translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., Mar. 15, 1919 
as rr<|iiired by the act of Oct. 6, 1917

SINN FEIN REIKALAUJA
SAUGIOS KELIONĖS.

Airijos delegatai į taikos konfe
renciją neprašys pasportų.

DUBLIN, kovo 14. — Sinn 
Feineriai “sulig internacionalio 
papročio” prašo iš Anglijos val
džios užtikrinimo saugios kelio
nės ją delegatams į laikos kon
ferenciją, bet sukama, jie nepra 
šys pasportų.

’l'nie translation filed w’th Ihe po<t 
master at (’.hicago, III., Mar. 15, 1919 
as reipnred by the act of Oct. (». 1917 

BADAS GRĘSIA VOKIETIJAI.

LONDONAS, kovo 14. — Re- 
uterio žinia iš Berlino sako, kad 
jei Vokietija negaus gana daug 
maisto laike balandžio, prasidės 
tikras badavimas^

“Valdžia buvo priversta padi
dinti duonos porcijas kelios sa
vaitės atgtil, kad palaikius žmo
nes gana rainiais.” sako žinia. 
“Su ta porcija grudų ištekliaus 
išsisems iki gegužės. Žemdir

byste yra užsilikusi ir tik pusės 
derliaus tikimasi šienu t.

True translation filed with the post- 
inaster at (’.hicago, III., Mar. 15, 1919 
as reiiuired by Ihe act of Oct. 6. 1917 
RUSIJA BE DERLIAUS 1919-

ARCHANOEI.SK. kovo 13.— 
Delei suirimo transportacijos, 
valstiečiai abejoja apie sėjimą 
daugiau grudų, negu jiems pa
tiems reikalinga, kadangi jie bi
josi bolševiką užgriebimo. Iš 
priežasties trukumo sėklą, ku
rios, delei bado, tapo suvartotos 
maistui, Rusija bus palyginimai 
be derliaus 1919 m. ir tos sąly
gos įsitrauks į 1920 m., net jei
gu šalyj bus įvykinta laika. Jei
gu situacija nepasidarys norma
lė, dalykai kas met eis blogyn.

“Pašalinis pasaulis, ypač A- 
merika, turi būti pasirengęs ma 
itinti didžiumą Rusijos žmonių 

vykinimui taikos,” pasakė šian
die maisto komiteto narys.

‘‘Ir kaip ilgai Rusija pasiliks 
be derliaus, įtikusioji Europos 
dalis taipgi turės žiūrėti į Ame
riką, delei grudų, kurie pirmiau 
pilėsi iš Rusijos Baltiko ir Juo
dųjų jurų uostų.”

True trnnslntion filed with the post-maste” at Chicago, II!., Mar. 15, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 «

Bolševikai busią Archangels
ke gegužes 1 d.

Prisiekia išliuosuot Debsą
Berlino sukilimas sutriuškintas. - 

Japonai areštavo 40000
BOLŠEVIKAI ATKARIAVO 

FRANCUOS DIDUMO 
PLOTĄ.

Jie tikisi pasiekti Archangelską 
iki gegiižės 1 d.

LONDONAS, kovo 14. - Mail 
gavo žinią iš Helsinforso, kad 
bolševikų generalis štabas Mas
kvoje tvirtina, jog laike sausio 
ir vasario menesių bolševikų ar
mija užėmė teritoriją Francijos 
diduimo, turėdama 1.655 myliu 
geležinkelių po savo kontrole ir 
užreiškia, kad Sovietą kareiviai 
pasieks Archangelską iki gegu
žės 1 d.

Sušaudę daug žmonių.

Po bolševiką įėjimo į Kijevą, 
jie, sakoma, sušaudė ekonomis
tą prof. Baranovski, kuris nese
nai buvo paskirtas atstauvauli 
Ukrainą Paryžiuje.

Prof. Zaboloti, prof. Efimcn- 
ko, gen. Ralbačan, 11 laikrašti
ninką ir municipaliteto prezi- 
dentas taipgi esą sušaudyti bol
ševikų. C

t rue trnnslntion filed with the post- 
masler nt (’hiengo, Il|., Mar. 15, 1 19 
«s reqair<Mt by the acl of Oct. H. I"17

AMERIKA APRŪPINA 600,000 
RUSŲ BELAISVIŲ.

Bijosi siųsti į Rusiją, kad nepa
kliūtų bolševikams.

PARYŽIUS, kovo U. — To- 
manduolojas Amerikos karinės 
misijos Berline brig. gen- Geor
ge II. Harries yra čia, kar ra
portavus vyriausiai karės tary
bai apie karinę ir ekonominę si
tuaciją Rusijoj.

Kada Amerikos partija r.p- 
leido Berliną, valdžios spėkos 
buvo viršenybėje ir gen. Harries 
nuomom', valdžia kontniiluios 
situacija, ypač jei bus pasiųs
ta maisto sulaikyki bolševi
kų pavoją, nuo rytinio rube- 
žiaus.

Amerikos misija 'Vokietijoj 
susideda iš 80 oficieriu ir 600 
kareivių. Žymi dalis pulko yra 
sustatyta 20-yj kempių įvairiose 
Vok lelijos dalyse, kur amerikie
čiai rūpinasi 600,000 rusu be
laisviu, C ’ •

Rusai nori važiuoti namo.

'rūkstančiai rusą belaisviu, 
sako gen. Harries, nori grįžti 
namo, bet las dabar yra rimta 
problema, kadangi tas reikštų 
pasiuntimą 600,000 rusą j bol
ševiką rankas. Pastarieji grą- 
sina lenką frontui ir turi galin
gą propagandos organizaciją 
Vilniuje su neaprubežiuolu 
fondu po direkcija Adolf Joffc, 
buvusio bolševikų ambasado

riaus Berlino.
Manoma, kad stiprus karinis 

zonas Lenkijoj tarp Rusijos ir 
Vokietijos, kartu su maisto pa- 
šelpa, teikia tikriausius budus 
sulaikymo bolševikų veržimosi.

Po amerikiečiu globa rusai be
laisviai yra gana gerose sąlygo
se su ganėtinai maisto su nedi
deliu sirgimu ir mirtingumu.

I'rnp translation fiGd wifh the post- 
mnster at Chicago, II]., Mar. 15, 1919 
as rcųuired bv tne art of Oct. <>, 1917

MINIA PRISIEKIA PAL1UO- 
SUOTI DEBSĄ.

Publika “eis į kalėjimą” ar 
paliuosuos Debsą.

CLEVELAND, ()., kovo 1 1 — 
Praktiškai kiekvienas, kuris tik 
galėjo įsigrūsti j teatrą kad už
girdąs kalbą John Reed, sociali
stą redaktoriaus iš New Yorko, 
stovėjo pereitą naktį iškėlę ran
kas ir prisiekė, kad “ar Euge
ne Debs bus liuosas nuo kalėji
mo, ar mes visi nueisime ten.” 
Debsas nesenai vielos federalio 
grand jury buvo nuleistas 10 
metą kalėjimo už peržengimą 
špionažo ąstatymo.

True translation filrd wilh Ihe post- 
inaster at Chicago, III., Mar. 15, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

BERLINOS SUKILIMAS 
UŽSIBAIGUS.

Sako karės ministeris Noske. 
Smerkia nepriklausomuosius 

socialistus.

BASEI., kovo 14. — Vokiečiu 
žinia praneša, kad gynimo mi- 
nisteris Gustave Noske paskel
bė, jog Berlino sukilimą galima 
skaityti užsibaigusiu.

Vien tik vienas priemiestis pa 
silieka išvalyti nuo spartaką. 
Nuginklavimas gyventoją turi 
būti paskubintas, sakė minisle- 
ris Noske.

“Tai yra ypač kaltė niekuriu 
laikraščiu, ypatingai Freiheit ir 
Raudonosios Vėliavos,” tęsė jis, 
“kad aktai plėšimo, vogimo ir 
žmogžudysčių lapo papildyti, 
kadangi tie laikraščiai kurstė 
žmones per pereitus mėnesius. 
Nepriklausomieji socialistai da
rė viską, ką galėjo kad parėmus 
tą bjaurų ir begčdiškr veikimą.

“Didelė didžiuma Berlino dar 
bininką yra teisingi žmonės, 
bet kaip būna visuose dideliuo
se judėjimuose, nešvarus eleme
ntai įsigavo tarp lojalių, mąstau 
•čiu darbininką. Revoliucijos 
hijenos pradėjo intrigas pirm 
paskelbimo karės stovio ir pa
liepimo kareiviams eiti į Berli
ną.”

True translation filed with the post- 
niastor ai Chicago, 111., Mar. 15, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Delegatu galė aprubežiuota

WEIMAR, kovo 14. — Vokie
tijos delegatai taikos konferen
cijoj neturės galės daryli gali it i 
nius nusprendžius. rl'a galė pa
vesta kabinetui.

ARCHANOEI.SK


Subata, Kovo 15 d., 1919,NAUJIENOS, Chicago, III.

True Jranslatlon filed with^he post- eitį, jis skaitomas apsigyvenu- 
master at Chicago, Ilį., Mar. 15, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Taksų kolektoriams 
ir kitiems.

siu.

2. Apsigyvenimo Prirodymai.
Svetimtaučio pasisakymo dėl jo

vena Suv. Valstijose, ir (b) ku
ris nėra Suv. Valstijų piliečiu. 
Apsigyvenimas sprendžiamas

jei jis visuomet atkartojamas, 
išriša jo užmanymų klausimą, 
jei jo apsiėjimas, veikimai ir 
kitos aplinkybės nesipriešina jo 
pasisakymams. Ateivys, kuris 
čia atkeliauja, manydamas ap

“Svetimose Plunksnose”
Komedija trijose veikmėse 

STATO SCENOJ E L. S. I. LYGOS 3-čia KUOPA

Nedėlioję, Kovo-March 23ią d., 1919
Pulaskio Svetainėje, 1709-15 so. Ashland Avc.

Duris atsidarys 5 vai. Uždanga pasikelk 5 vai. vakare.
GERBIAMIEJI IR GERBIAMOSIOS: —

* Mes norime atkreipti jūsų atyda, kad šitas veikalas yra 
parašytas per J. J. Zolp. Pirmą kartą lošiamas tiesiog iš rank
raščio. Visiems yra žinoma, kad J. J. Zolpo veikalai yra žingei-

Todėl kas norite juokties su ašaromis meldžiame nepra
leiskite šito vakaro.

Lošėjai geriausi. Režisorium, Veikalo Autorius.
seai

sekančiai: mas.
1. Apsigyvenimo Prirodymas

Valstijose ir nėra lik perėjūnu, 
kaip aiškinama žemiau, yra S.

ineigų reikalais. Ar jis yra per
ėjūnas ar ne, sprendžiama iš to,

sidirbs užtektinai pinigų kelio
nei į užrubežį, turi būti skaito
mas perėjūnų, jei jo užmany
mai gali būti išpildomi, palygi
namai trumpu laiku, paimant 
domon jo taupumą.

3. Palikimas Perėjimu. / Bus 
suprantama, kad ateivys, pripa-

jose nemažiau kaip metus prieš 
pradėjimą dirbti prie to darb-

turi tikru planu apie s nurodoma, tol bus

Svarbios

prakalbos
jis arba jo šeimyna pasines per
mainyti savo gyvenimą, reng
damos iškeliauti. Taigi ateiviai 
čia apsigyvenusieji, kurie po pa
skelbimo paliaubų, lapkričio 
mėnesį, 1918 m., pradeda reng-

takaus, arba jei jis dirbo prie 
Suv. Valstijų gyventojaus, arba 
apsigyvenusios korporacijos ta
me pačiame mieste ar apskrity
je netrumpiau kaip tris mėne
sius prieš gavimą kokio nors 
mokesnio nuo darbdavio, jis ga
li būti laikomas apsigyvenusiu, 
sprendžiant ar reikia jo mokes
nį sulaikyti. Čia darbdavys tu
ri žiūrėti ir tai, kas augščiau mi

Stato scenoje

L. S. S. 174 kuopa
Komedija trijose veikmėse. Vertė .Jonas Kačergis.

Nedek, Kove 16,1919
Svetainė atsidarys 5 vai. vakare. Scena pasikels 

f> vai. vak. Inžanga 35c ir augščiaus y patai

Draugai ir Draugės:—

Rengia
LDLD 19-ta kuopa turi būti skaitomi kaipo apsigy-

IZ 9in niv, meni, Kuris pranegoPanM KOVO 17, 1 9| pradėjo ištikrųjų rengtis.

MILDOS SVETAINĖJE
31 12 So. Halsted Street

4. Kaip Darbdaviai sprendžia 
» Ateivio Padėjimą. Ateiviai, dir-

10c. nusiais. Kad jiems alga butų 
išmokėta be sulaikymo iš jos

Kalbi Irg. HEIKAl SKAS ir drg. taksų, darbdavys turi turėti ra-
I w . • , I 1 • * “ .

atvy kę. Komitetas.' khi, kokiuo jis ticsotai skaito-

aiiiiiKHiaiiiiiiiiiiiuiiiiiiioiiN

KRIAUC1V DOMAį

KETVERGE, KOVO 20 DIENA, įvyks
Milžiniškas Kriaučių Mass-Mitingas Didžiuliame

STREET CAR MEN’S AUDITORIUME
Kertė Ashland ir Van Buren gatvių

. •••••”•***'!>

Kalbės Amalgamated Clothing Workers unijos prezi
dentas SIDNEY HILLMAN, unijos sekretorius, JO- 
SEPH SCHLOSSBERG, garsus italų kalbėtojas BA- 
LLANCA, itališkai, “Darbo” redaktorius, KL. JURGE
LIONIS, (lietuviškai), Darbo Partijos kandidatas į Chi- 
cagos majorus, JOHN FITZPATRICK, MAZURKIE- 
WICZ (lenkiškai) ir daug kitų.

PRADŽIA LYGIAI 7:30 VAL. VAKARE.
Tas mass-mitingas tai bus demonstracija, kad paro

džius Chicagos kriaučių galybę. Todėl kiekvienas lietu-

Auditoriume telpa daugiau kaip šeši tūkstančiai žmonių. 
Tatai jis turi būt kimštinai prikimštas.

Ateikite patįs ir kitus raginkite.

iš ’atvhj kalbos

Stato scenoje
L. S. S. 138 KUOPA 

Subatoj* Kovo-March 22, 1919 
M. MELDAŽIO SVETAINĖJE

2212 \Vest 23rd Place
Pradžia 7:30 vai. vakait. Inžanga 35 ir 50c.

Apart to dainuos LMI). “Aido cho
ras iš Kensiagtono ir LSS. 138 kp. 
mišrus choras iš Cicero. Bus ir 
kitokiu painarginimu. Nė vienas 
iš alsijankiusiųjų nesigailėsite pa
malė šį nauji) veikalų.

Kviečia RENGĖJAI

rai ar jis nėra perėjimu. Priro
dymas, kaip ilgai svetimtautis

tol, pakol ateivys nustoja būti 
čia apsigyvenusiu, kaip buvo 
augščiau nurodyta. Darbda
viui, kuris teisinas, kad negale-

jei jis negavo rašto išpildyto ant 
formos 1078 ar jei lygios, lei
džiama persitikrinti apie atei
vio padėjimą parankiausiais

5. Pinigyno nusprendimas 2212

su viršui. nurodytais išsireiški
mais.

Tas certifikatas neliečia 
pilietybės.

(Turi būti įduotas, tam kuris

taksus, kad pasinaudoti apsigy
venimo teisėmis dėl taksų nuo 
įeigų išmokėjimo).

Aš šiuo pranešu, kad esu pi-

Suv. Valstijose ir neturiu tikrą 
sumanymų kada (ar visai ne) 
aš eisiu kiton šalin apsigyventi; 
kad mano adresas Suv. Valsti
jose, kur pranešimai apie tak
sus nuo įeigų gali būti man 
prisinčiami yra:
Gatvė ir numeris .....................
Miestas................vaisi. ...........

...................... Parašas.
Notaro paliudijimas

M. Meldažio Svet
2242—14 W. 23rd Place

'•‘V'arniažonai” rytinėse valstrjose pridarė 
ganų daug juoko, tikimėsi, kad ir Chicagoj bus 
tas pats su “Parmazonais”. ‘ Prie lo los gabiausi 
rrlistai iš Brighton Parko. Mes pilnai užtikrina
me, kad publika atsilankiusi bus užganėdinta 
pilnai. Kviečia visus LSS. 174 kuopa.

I Buk Sveika
I Nepavelyk iš ncsuvtr- 
I škinlo maisto nuoduins 
| susirinkt į savo žarnas, 
. kurie esti įsinėrę į jųsų 
Į systemų. Nevirškinimas, 
| užkietėjimas vidurių, 
. galvos skaudėjimas, blo- 
I gas ki juijas ir daugybė 
I kilų bėdų paseks. Lai- 
I kyk savo vidurius va- 
| liais, kai)) tuksiančiai 
| kilu daro, imant refkar- 
. čiais po dožų senų, atsa- 
| kančių, iš daržovių Šci- 
I myniškų kepenų gyduo- 
I le.

Thedford’t

ninku, gali būti patirtas iš atei-

butų neteisingas ir jei darbda

arba ir kilu kokiu nors certifi- 
kalu, inlikrinančiu apie jo apsi
gyvenimą. Gavęs nuo ateivio

kad aplenkti supratimą, kad at
eivys nėra perėjimu, gavęs nuo 
ateivio išpildytą raštą ant tor-

. . —.v . . . . , <

ČIGONAI

PRADŽIA 8 VALANDĄ VAKARE
Mule

STATO 
PIRMU 
KARTU

Nedelioje, Kovo-March 16tą d
C. S. P. S. Svetainėje, 1126 W. 18th St., netoli Racine Avė.'

Kviečia visus atsilankyti BIRUTĖ

STASIO ŠIM
KAUS 2 VEIK- 
FVŲ MUZiKA
IMIŠKA trage
diją 

BIRI TTF”
W X -L/ • Draugija.

1919

viu

Black-Draught
Mrs. W. F. Pickle iš 

Rising Fawn, Ga., rašo: 
“Mes Vartojame Thed- 
ford’o Black-Draught, 

J kaipo šeimynos gyduo- 
lę. Mano vyro motina 
negalėdavo imt Calomel, 
nes tas būdavo perstip- 
rus jai, todėl ii varto
davo Black-Draught, 
kaipo švelnų, vidurius 
liiiosuojantl ir kepenas 
repulinojantj... Mes var- i 
tojame jį šeini.' noje ir 
tikime,-kad ji yra ge-gS 
liausi kepenims pada- B 
ryta gyduolė.” Mėgink^ 
ja. Reikalauk tikro- k 
Thedford’o 25c už krej ■ 

bute. E-75 F

šitokį:
This certificate has no effect on 

citizienship.
Certificate of Alien claiming 

residence in the U. S.
(To be filcd \vilh vithhold-

the United States for the pur- 
pose of claiming the benelit of 
such residcnce l’or income ta* 
purposes).

1 HEREBY declare that I am 
a cilizen or subject..................

cs on
that 1 am living in the United 
States and have no definite in- 
tention as to when (if at all)

or about

bome, that the address in the 
United States yvhcre any notices 
relalive to income tax may be 
sent or mailed to me is
(Street and ninnber) ..............
Cit v..................stato................

S\vorn to ant subscribed bebore 
me Utis

.. 191..

(Official eapaci'y)

Gonim. of Internal Rcvcnue. j 
APROVEI): February 21,1919.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliams Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subaloj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kainų prfckaitoma ir 

1c ir 2c kariškom mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir RJUa GATVĖS

-——■-------- 1

Draugiškas Vakarėlis
Į RENGIAMAS KNYGYNO NAUDAI

Nedėlioję, Kovo 16 d., 1919
LIUOSYBĖS SVETAINĖJE

1822 Wabanšia Avė.
""Pradžia 5 vai, vakare.

Bus prakalbos/deklamacijos ir šokiai. Taip
gi įvairus pasilinksminimai. KOMITETAS.

M ČP8PQiflT£ I R0SE PAST0R STOKES |a IS L I ir SANTERI NUORTEVA

Rose Stokes

ir Nuorteva kalbės te-
moję Amnestija ir nau
jienos iš Rusijos.

John M. Collins, so
cialistų kandidatas ant 

majoro ir Seymour
Stedman, kandidatas 

ant teisėjo Superior
Court, kalbės reikale 

rinkimu.

COLISEUM’E
Nedelioj, Kovo 23čią, 2:30 p.p

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

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

je, šita mašina beveik nauja, prie 
jos randasi rinkinys 
R rekordų ir deiman- 
line adata veltui, Mes 
taipgi turimo keletą 
augštos klesos pbono 
grafų, kuriuos mes 
parduosime už bite 

i P^ditlylų kainų, už 
r iiiir' ■ h’i ^ad mes turime

liJJIįįh1! pratuštinti vietų. Me: 
Ir** “‘‘įk taipgi esame privers- 

h prašalinti §ių savai-
. h ĮL tę dvi labai gražias, 

1 r tikros skuros sekly
čios setus vertus $175 kožnas, ]>ar- 
diiosime už jūsų pasiūlytų kainų, 
Taįpgi vienų naujausios mados len
drėm pintų seklyčios setų, vartotų 
liktai 30 dienų,

šita yra netikėtas pasitaikymas, 
Užeikie luojaus. Pristatome veltui 
WESTERN STORAGE IIOUSE

2810 W Harrison SI Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai, NedS- 

lionmis nuo 1U iki 4

ŠOKIŲ MOKYKLA
Phone Canal 1255.
Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19- 
toB gatv. Chicagoj.

Ateik j vienintėlę 
šokių Mokyklų. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu. kad išmokto 
siu į trumpų laikų, 

kas panedėlį ir ket-tokiai atsHiuna
/ergų; nKidžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytoja? JOS. URBANAVIČIUS ir 
M. GARLO.
1900 S. Union avė., Chicago.

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisiu 

ofiso iš 1-^7 So. l.aSallo Street 
j Rootn 646 Olis Building

10 So. LaSalle Street
Tclephone Franklin 4849 

Rezidencijos Tek Garfield 1647.
I
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g The Roseland State Savings Bank | 
115-ta Gatvė ir Michigan Avenuc MILVVAUKEE. WIS.

| Kapitalas 5200,000.00 Perviršis 50,000.00 1 
Viso Turto $1,600,000.00 j

$1.00 Atidaroma Taupymo Sąskaita

1 Atdara Seredos Vakarais | 
llllllllllllllllllllllllllffllIlilIlM
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Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

I Lietuviu veikimas.

Praėjusį sekmadieni buvo L. 
1). L. 1). 56 kuopos parengtas 

i literatiškas vakarėlis. Drg. S. 
1 A. Detnenlis, laikė paskaitą a- 
pie Vincą Kudirką, ką jis yra 

. nuveikęs lietuvių visu o- 
; menei. Deklamavo d. M. Kur- 
šinskienė ir E.’ Vilkienė d. .1. A.
Demenltis, kalbėjo apie klesti 

kovą. Auku Moksleiviu Fon
dai! surinkta $10.15 J LDL1). 

I 56 kuopą išlojo 3 nauji nariai.

Beje, draugija nutarė pareng
ti balių 26 balandžio Jobu V
Bonb’o svetainėje.

— Prakalbas girdėjęs.

.v
Vleniutėlė grynai Lietuviška Banka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi heluyiai biznieriai. 
Padėkite savo laupomuosius pinigus j šių Tvirtą Lietuvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimtis mokama už pa<i«-tU8 piniguti.
Skoliname pinigus ant pirmo morigičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Bankus valandos nuo 9 ryto iki 1 po pietų Subntoje nuo 9 ryto iki 
12d. l'larninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBE:
JONAS B. BBENZA, Pirmininkas 11'1.” S ('. RRFNZA, Kaslerius 
JONAS KBOTKAS. Vice-Pirm. S. A. SZYMKėXVICZ, Viee-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS BBOžlS ’HN'S KBOTKAS
ANT. ENZRfdlEI ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMKIEWiCZ Jl’SIIN MACKEXV1CH
M. S. BBENZA H I.H S C. BBENZA.

JONAS B. BBENZA,

JEIGU KAS ŽINO.
kur gyvena sekanti asmens, 

tegul tuoj aus praneša
Universal State Bankui.

Kuomet Jus Perkate Salmon
Būtinai Reikalaukite

Veribest Salmon (Sockeyc arba Chinoock) yra išrinkta iš salmon pa 
gautų iš geriausio Pacifico salmon-gaudymo vandenyno. Jos yra su
dedamos netrukus j blokines, kurios gatavai randasi pakraštyje, ir 
naujausios mados mašinos prirengia jas visokiem pareikalavimams, 
kuomet patvirtina pačios moksliškiausios metodos.

S X T R A!
JUOZAPAS MOCKUS, LIETUVIS SIUVĖJAS 

Siuva Vyrų darpanas ant užsakymo
Jeigu Tamsta nori gerai padaryto Siuto, Kelnių 

ar Ploščiaus ir iš geros materijos, ateik pas mane, 
o aš Tamstą užganėdinsiu. Gausi darbą geresni 
kaip kitur ir pigiau, negu kitur, stakas bus geres

nis kaip kitur. Dabar yra laikas užsisakyti siutą 
ar pavasarini ploščių. Meldžiu ateiti ir persitikrin- I 
ti. Taipgi dažau, valau, taisau ir prosinu visokius 
drabužius. Darbą atlieku greitai, gražiai ir pigiai.

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

Netoli 32-ros gatvės.

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

$1.00 mėnesyje
36 dainos arba muzikė dykai 

Kiekviena mašina 
gvarantuota

Rašykite mums ir mes tuo- 
jaus išsiųsime jums mu

sų puikų iliustruotą 
katalogą DYKAI

Eaglc Graphophonc Co.
101 East 16th Street 

Dept. 13 New York, N. Y.

Doleriu.

Bridgeport Pa nting & Hardware Company
(Nol Tnc.).

Malevojimo, dekoravimo, popierių klijavimo,‘kalcimavimo ir grei- 
naviino.

Malevos, aliejai, lakeriai, šepečiai, kaleimas, sieninė popiera, stik. 
las, geležiniai tavorai ir tt.

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

Vardas Pavardė -
Bozalia Orzal,

Chicago, IIL, 
Povilas Mazenis,

2321 XV. .38-1 h Str., 
XVladislaw XVojtkevicz,

1632 XV 11-1 h str., 
John Sankunas,

3210 So. Halsted si., 
Juozapas Bimba,

11107 XV. 19-th Street. 
Pet. A. Zalietskas,

Chicago, Illinois. 
John l’žubalis,

115 Central Bark Avė., 
Ludvik Tauiaszauskns,

722 XV. 17-lh St., 
Edvvard Bukis,

1611 Laflin SI., 
Charles Bagdon,

.31 XV. 11-lh SI..
Tony Daunoras,

Chicago, Illinois,
Antanas Diibicius,

1165 So. Halsted St.. 
Josrph Kuzma,

823 \Vcsl .33 slr„ 
Jonas Krakis,

\Vaukegan, III., 
Kazimieras Bozihskas,

Slnnerlon, Camvla. 
Mate isz XVisow.sk i,

1355 Augusią SI., 
A po'ton i a Levickienė,

3H1 Halsted Si., 
Bale lovas Sivickas.

<517 49 Avė., Cicero, III.
John Martinkus,

r’hį(..»"o, Illinois, 
P. Mažeika and W. Shimkus,

*<315 So. Halsted St.. 
Mile las Skodis,

iš M. Panevėžio, 
Šias s Navickas,

Chicago, Illinais, 
Julius J. Jeneliunas,

3200 So. Halsted SI.. 
M. '-jojikas. .3 156 Aubiirn avė. 
Adomas Szala\\ iejus,

Nežinomas,
J u i i i s Bičių šas,

1721 So. Vinecnness Avė., 
Peter AViačkis.

669 XV. 14 Ih Piure. 
Jonas Dėkoms, Chicago, III., 
Thomas Rzeuka,

.3033 Barine Avenuc, 
Juezas Karczauskas.

Chicago, Illinais, 
Miko'as Budus.

1620 Marshficld Avė. 
AVi’ltam Melinski,

3334 XV. 37-1 h Piure, 
Peter Jpnkausky, Chicago, III.,
Alt'ons Bartkus, Chicago, l’L.
K. M'kalovvski, Chicago, I'L,
Josrph Teiszerski, Chicago, I’L,
Peter Malrukas, Chicago, III.,

Petras Laiidanskis,
iš Mut rungiu, 

Josrph Svvagzdis,
906 XV. 31.st str 

Kaz. Krauczunas,
81.36 Vinecnness Avenuc, 

Petras Malinauskas, Chicago, IIL,
Leonus Baltutis, Chicago, III.

Elena Nagiezo. Chicago, III.,
Peter Jankausky, ” ”
Pelei’ Melnikas, 
Jos. J. Kolcshas, ” ”
A. S. Mažeika, 
Justinas Milaševičius.

550 Dekoven St., 
J. Norvaiszas,

33-rd PI. and Auburn Avė., 
Dominik Rimkus, Chicago, III., 
Stanislovas Gluobis, Chicago, III., 
Mrs. Kale AValsh,

.3301 So. Halsted SI., 
Eleonor J. I'lynn, Chicago, III., 
Jonas Balaišis, 818 W. 18 St., 
Jnoziipas Alekneviėia,

201.3 Stringa SI., 
Ona Mikei.inaičia,

Chicago, IIL, 
W;m<la Szvvanek Chicago, III., 
Auna Zielin.ska, Chicago,IIL, 
.loseph Baldomas, Chicago, IIL, 

Stanislovas XVasi|ewskas,
Chicago, III., 

John Martinkus.
2.301 So. Iloyne, Avė., 

Jonas Zuis, Chicago, III,,
Stasys Navickas, Chicago, IIL, 

Univenal State Bank 
3252 S. HALSTED ST., 

CHICAGO, ILL.

Tokiu budu, Veribest Sockeyc 
arba Chinoock Salmon jus esate 
užtikrinti skaniu maistu aukš
tos maistingos vertės. Mėginki
te jį užvaduodami mėsą. Jis ga
li būt sutaisomas daugeliu geru 
budu.
Jūsų viralinė turi parodyti ište
kliu. Veribest Sockeve arba Chi- c

noock Salmon ant savo lentynų. 
Ne tiktai galima įvairiuoti jiįsų 
valgi, bet ji visuomet yra užtik
rinimu užganėdinančiu pavilgu 
nelauktam svečiui.

Užsisakykite Veribest Socke- 
ye arba Chinoock Salmon—tuo 
vardu — nuo savo krautuvnin- 
ko šiandien.

p COMPANY
CHICAGO

AR KORI TIKRU
TREJŲ DEVIRERIU.

Carl E. XVorin, visiems gerai 
žinomas Chicagos apliekoritis, 

I 28 metus savo apti(*koria\imo, 
sutaisė tuksiančius receptu pa- 

i rašytų atsižymėjusių daktarų ir 
specialistu. 'Turėdamas taip :>r- 

i tymą susi nešimą su vaistais, dak- 
į torais ir ligoniais per liek dau

gel) melų, jis turėjo progą pa
tirti kokios vaisių kombinacijos 
atnešė geriausius vaisius nuo j_ 

; vairių nesveikumų. Pasircmda- 
! mos ant savo ilgametinio patyri- 
. mo. jisai sutaisė pagal savo spe

ciali formulą visiems lietuviams 
gerai žinomą namini vaisią Tre
jus Devynerius arbaTrejanką ir 
užvadino C. F. Worm & Co. 
’*9-9i 9” Trianka, kuri susideda 
iš 27 skirtingų gydančių ir svei- 

! kala priduodančiu augmenų, kai)) 
i tai šaknų, žolių, žie<lų, gėlių, žie

vių, uogų ir tl.
Yra augmenų naudingu ir blė- 

1 dingų. Negadink savo skilvio su 
bile kokiom (dėdingom žolėm. 

Idant a|)turėti kogeriausią naudą 
I augmenis turi būti gydančios ir 
! ir moksliškai sutaisytos, nes kiek 
j viena žolelė ir šaknelė turi savo 

reikšmę ir užduoti. C. F. Worm 
& Co. “9-9 9” Trianka yra mok- 

I sliškai sutaisyta, atsakanti pro- 
, porcija kiekvienos auginenies. 

; Veikia ant skilvio, žarnų, vidu
rių, inkstų, kepenų, tulž'es, puš
ies, nervu, kraujo ir kilų daliu 
kūno, gelbėdama gamtai allikli 
paskirtas užduotis tų dalių kūno. 
Labai yra naudinga atsilikimuose 
skausmingo viduriu traukimo 
praeinančio nuo sunkaus pakėli
mo arba užvalgimo netinkamo 
maisto.

Iš C. 1'. XVorm & Co. “9-9.9” 
I Triankos galima padaryti koge- 
| riausi kartų vyną, kuris yra a- 
> belnai rekomenduojamas atitai

symui neveikiančiu viduriu ir 
skilvio ir pridavimui noro valgy.

■ mo. Jeigu geri vyną ar arielką 
lai dideliai pagerinsi ininerkda- 

i mas i juos C. F. Worni & Co.
“9-9-9” Trianką pagal nurody- 

i mus. Skaniai ir gardžiai paval. 
i gvei jeigu prieš valgi išgersi sti

kleli šios trejankos. o jeigu nori 
svečius gerai pamvlėti lai nera
si geresnio ir priimnesnio gėri
mo už C AI'. \Vorm & Co. ‘‘9-9-9* 

i Trianką^pridavimui aiietito — 
j ir šaUasnižkandis bus skaniu.

Neimk be C. F. Worm & Co. 
• “9-9 9” Triankos kuri kainuoja 

tik 50c už dideli pakelį. Jeigu 
; pats negali atsilankyti iš prie

žasties tolumo, tai įvyniok popie
rinį doleri Į laiška ir prisiusk 
mums, b už kebų dienų aplaikv- 
si du pakeliu šios Triankos. Ne- 

•į lauk, bet imk plunksna ir raš\k.
C. F. WORM & CO.

3400 So. Halsted Street 
Chicago, III.

NAUJO SUBDIV1ZINO MORGAN PARKE. Tai bus vie
nas iš puikiausių Subdivizinų, kokio jau senai chicagiečiai lauke, 
ant kurio randasi labai gražių medžių, kurie dabina visą apylin
kę.. Arti karų linijos, kur už 5c gali nuvažiuoti i visas dalis mies
to. Ayti didelių fabrikų, kuriuose Lietuviai uždirba didelius pi
nigus.

PIRK GREITAI, TAI PIGIAI NUPIRKSI. LOTAI PO $225 
IR AUGščIAU.

$25 įmokėti, o likusius po $10 ant mėnesio. Tokius pat lotus 
prie šalies kitos kompanijos parduoda po $800. Tokiu budu ir ši
tie lotai netrukus pakils trigubai vertėje.

Kas pirks kelis lotus, tas gali turėti gražią farmukę mieste, 
užsiauginti gyvulių ir visokių daržovių, tas palengvins pragyve
nimą. Daugumas Lietuvių jau gyvena apie musųsubdiviziną, 
kurie turi visada šviežio pieno, sūrio, sviesto, kiaušinių ir viso
kių daržovių, netik patiems viski) užtenka, bet dar ir kitiems par
duoda. Visi pripažįsta, kad jiems>|)j.’agyvenimas visai pigiai at
skiria ir visada turi šviežią maistą ir apakto kvėpuoja tyru oru, 
kas žmogui yra reikalingiausia.

KAS PIRKS LOTA, TAM P/CbUDAVOSIME N AM A 
PAGAL PIRKĖJO NORA.

LIETUVIAI, NEPRALEISKITE MINĖTOS PROGOS. At
važiuokite tuojaus j korporacijos ofisą prie savininkų minėtų 
lotų ir klauskite platesnių paaiškinimų, iš ko jus galite turėti 
didelių naudą.

LIBERTY LAND & INVESTMENT C0.
3301 S. HALSTED ST., Tcl. Boulvard 6775. CHICAGO.
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AS, ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAAaL
Aš hibni sirgsiu per 3 metus, mislubnėjes pilvelis būvu. Disprp 

sijn. nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas Kraujo, inkstų, Nervu it 
'beina* spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, k <•» 
begyvensiu. Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame 
'•ikoj n už rubežių. bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos

Bei kada pareikalavau Salutaras vaistų. Bitteria, Kraujo valyto 
)o. NervHtona, Inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minčlos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stipiėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo Reu 
mutizmas pranyko, diegliai nebebadf po krutinę. Vidurių rėžimą* 
•šnyko po užmušimui visų ligų. Bėgtu 3 mėnesių išgerdavau kau s* 
»*aitč po buleli Salutarak, Bitteria. it po 3 tnėn. savo paveiksle p> 
imčiau tokį skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 

smagiai ir esu linksmas ir 1006 sykių dėkuoju Salularas mylistn gr 
radėjistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si toiHaii 
Mtsitiftimais patariu nuoširdžai kreipties pre Salutaras*

S A I F T A R A S
CHEMICAL INSTITl'TION J Kaln ėnus. Prof

1707 So. Halated St., Telephone Canal 6417 Chicago, Iii

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

Telephone Drover 6060.
DR. J. M. I.IPSON, Administratorius

Gydoma visos aštrios ir chroniškos 
ligos vyrų ,moterų ir vaikų. Obstrc- 
liški, Gynecologiški ir operatyviški 
ligoniai priimami. Del gydymo yra 
naudojama medicina .hydrotherapi- 
ja, eleklrotherapija ’ ir chirurgija.

I
 Reumatizmas Sausgėla, j ■nnaHmnBranHTCMBi g 

Nesikankykite suves skaus- 4 
iriais, Reumatizmu, Sausgėle, I 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu X 
—raumenų sukimu; nes skau- A 
dėjimai naikina kuno gyvybę T 
ir dažnai ant patalo paguldo, ž 

CAPSICO COMPOUND mo- I 
stis lengvai prašalina viršini- A 
nėlas ligas; mums Šiandie dau I 
gvbė žmonių siunčia padėka- i 
vonės pasveikę. Prekė7 50c per J 

1 1 pačia 55c arba dvi už $1.05. X

Justin Kulis I 
| 3259 S. Halsted St., Chicago, III. 1

Knyga :“AALTINIS SVEIKA- I 
rt TOS”, augalais gydvties, kai- X 
i na 50c. S

i n m w i
i

_____________________ į____________________________ .

Kriaučių Domai

Mes užlaikom pamušalus ir viso- 
. kius Irimingus kas tik reikalinga dėl 
i kriaučių.
j 'Taipgi turim vilnonių matarijų.
j Pas mus, galima gauti, visokių
■ kriaučiškų daiktų (fikshers) kaip 

lai: mašinų, prosų, stalų, volkiesų ir 
tt.

Musų tavoras geriausias, kainos že 
minusios.

Bomnn Chaitlen
1642 Blue Ishmd Avė , Chicago, III.

tarp 16-tos ir 18-tos gatvių.
Tcl. Canal 1348

XVisow.sk


N A II.TIK N 03, Chieago, 111.
............  .......>■■■11.., II IIIIIII     II —t',7

Subata, Kovo 15 d., 1919,

"SENOS
WHt. LITHUANIAN DAILY NE

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

1739 SO. HALŠTED ST„
CHICAGO. ILLINOIS

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujieną Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:

Chicagoje — pačtu:
Metais ....................................
Pusei meto ..........................
Trims mėnesiams ...........
Dviem mėnesiam .............
Vienam mėnesiui ...........

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

Pinigus reikia siųst Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00
3.50

75

.02
12
60

$5.00 
3.00 
1.65 
1.25 

.. 65

Bruzdėjimas 
dėl seimo.

kaip

siau ir garsiau reikaiauj; 
suotino seimo. Chicagoj

susirinkimas, kuriame dalyva-

nuo septyniasdešimts suvir
simi draugijų, jų tarpe didelio 
skaičiaus katalikiškų- Ir tasai

laujama seimo. Nežiūrint to, 
klerikalu organai tvirtina, kad 
katalikai seimo nenori, o jeigu

kalauja, lai esą tautininkų ia-Į 
trigos: jie siuntiifeją 
genius į katalikiškas draugija 
ir jas kurstą. O tautininkai 
pasak “Draugo”, seimo nor
tai kam:

Musų liberalai... pasiju

— vis tik ką pasmerkė socialistų Inlerna- 
liheralus cionalas.
suvažia- Ant ko-gi pareina toks apsi-

tų 1 liberalų pramogai 
galima teisiu lies, o 
kaltinti. Ret seiriian 
vus patįs katalikai —
yra juk irgi išmintingų žmonių ginusia neapkenčia anarchistų, 

gali pareikalauti iš savo vado-. industrialislų ir ftiolševikų, kuo- 
vų paauksuotos dėžutės slap j mel socialistai, kurie kovoja su

n r

kaip pastebėjome, vis labiau 
reikalauja įvairios katalikiškos 
tautiškos ir dargi radikališkos 
draugijos ir organizacijos. O 
kad seimas ncpatarnaulų tau
tiškųjų atžagareivių politikai 
sustiprinti, apie tai turėtų pa
galvoti visi radikalesnieji ('le
mentai ir darbininkų organiza
cijos.

Buržuazijos reikalai ir dar 
bionikų reikalai.

Buržuazinės valdžios visame 
pasaulyje labiaus neapkenčia 
anarchistų, negu socialistų. 
Suv. Valstijų įstatymai drau
džia anarchistams svetimtau-

nėra.
Dauginus, negu socialistų, 

buržuazija neapkenčia ir “in- 
duslrialistų” (sindikalislų). 
Kapitalistų spauda, kada nori 

' diskredituoti socialistą, tai pri
kaišioja jam “aidoblizmą”. So
cializmas, kaipo toks, papras
tam buržujui ncišrodo labai bai
siu daiktu, 

šitie fakl 
na žmogų, 
linkiniais, 
protavimu,

i kad anarchistai ir 
a- <sa didesni revoliucionieriai už

' socialistus, kadangi buržuazija 
; ir valdžios persekioja juos ar- 
1 šiauš, negu pastaruosius.

Panašiu bildu šiandie įgijo di
delio “revoliucinumo** garbę 

i ir Rusijos bolševikui. Delio

Rcvoliuciniais pa- 
bet paviršutinišku 
asmuo įsivaizdina, 

aidoblislai”

ninkams algas, nelaukdami, kol

Individualiai (asmeniški)

.Socializmo Mokslo Skyrius
Engelsas ir Leninas apie valstybę.

merikos lietuviu visuomenė- 
jc- Neturint intakus, smun
ka ir paskutine jų viltis va
dovauti tautiškuose darbuose. 
Tad šiandie jų laikraščiai be

keikia bolševikus, o valdžios 
varo prieš juos kovą ginklais ir 
propagandos įrankiais, lai mi- 

| nios žiuri Į juos, kaipo į “tik
rus revoliucionierius,” skaily-

kad A- . , .v . .ė(damos iii oponentus is sočiahs- 
: reikalin-L . '..... . ,I tu tarpo taikiais, arba net pa- 
visuolmas .... , .. .

merikos lietuviams 
gas ir dar vienas ’ 
seimas. žmonemis.

nvnia mato tik seime. Jie ma ir
no, jog lik seimas galis susti

ritėtą. Hk seime jie mato 
išsigelbėjimą. Tik su sei
mu jie tikisi kiek-nors su-

Bet socialistą šitokios rūšies
V v

argumentai negali įtikinti. Apie 
anarclustų “revoliucionumą” 
socialistai yra nekokios nuomo
nės. Jie mano, kad anarchiz
mas yra daug artimesnis bur
žuazijai mokslas, negu socializ-

fondus,
savo vanda.

tautininkus.
tie libcralai-tauli-

buržuazišku mokslu (Žiur. Ple- 
chanovo knygą: “Socializmas 

vadina ir Anarchizmas”). Anarchiz- 
Į mo idealas, kuris paviršutiniš
kai protaujančiam žmogui išro-

ukę — ką ir do radikališkesniu ir už šovin
iai seimas jų ’ lizino idealu, socialistu akysemes manome

iš to susmukimo neišgelbėtų.: vra visai alžagareiviškas. 
Priešingai, čia būtųjų kapas, j Nekokios nuomonės yra so-; 
Klerikalams beliktų tik jiems I cialistai ir apie 
ant to kapo Rcųuiem atgiedoti. ! Jie mano, kad 
Nes tautininkams taip susinu- priešinimąsi politikai ir 
kus esant, kas lengviausia po-Dožo bei 
nams klerikalams, kurie savo! 
stiprumu ir intaku didžiuojasi,! 
kaip atvykti šeiniau ir, vienu I 
kirčiu, sunaikinti juos, tuos

kai: — veni, vidi, vici.
ta.

Mes neužtariame 
laidininkų. Bet manome, kad

liberalu

nenori seimo ne dėlto, kad ne
matytų jo reikalo, be 
kad bijo visuomepes 
Savo tamsios politikos

teisnut

revoliucionieriais? Blogus re
voliucionierius buržuazija, ro
dosi, turčių mažiaus peikti, ne
gu gerus revoiucionierius, nes 
blogi revoliucionieriai yra jai 
mažiaus pavojingi.

škima aiškina tuo, kad sociali- c
štai, peikianlįs anarchistus, “ai
doblistus” ir bolševikus, klystą 
savo nuomonėje apie juos. Jie

kenčiamoji Iraicė susidedanti iš 
“tikrų” revoliucionierių, ir kad 
priešingieji jiems socialistai

priimti šitokį aiškinimų, (ai 
tuomet išeis, kad buržuazija y-

os klausime, negu socialistai 
negu visas socialistų Internacio
nalas!

Suprantama, kad žmogus, ku
ris nėra buržuazijos garbiu lo-

Rašančiam šiuos žodžius So
cialistu Internacionalas vra šim C y
ta kartu didesnis autoritetas V k.
minėtame klausime, negu viso

buržujai; (odei buržuaziniiy 
laikraščių ir valdžių užpuldinė
jimai ant anarchistų, “aidoblis- 
tu” ir/bolševiku nėkiek nesiima- V

Socialistai peikia anarchistus, 
“aidoblistus” ir bolševikus, iš 
savo žiūrėjimo punkto, o bur
žujai — iš savo.

Socialistų žiūrėjimo punktas 
vra darbininku klesos reikalai. * v
Visa, kas veda prie darbininkų 
klesos stiprėjimo ir artina jos 
pasiliuosavimo valandų, yra

liną jos pasiliuosavimo

naudinga jos klesai, ir pei-

ra priešingi darbininkų klesos 
reikalams, lai jai, apskritai i-

ka socialistams; ir atbulai.
Bet reikia neužmiršti,

si vienodi.

Ibc- to, susideda iš daugelio ivai- 
rių grupių; ir pagalios, kiek
vienas atskiras buržujus turi 
daugybę savo individualių (as

kalams. Buržujai pirmoje eilė
je yra biznieriai, o biznieriai 
juk varo konkurenciją vieni su 
kitais. 'Liktai kada buržujai 

i stoja prieš kokį-nors grąsinan- 
aidoblizmą. į jį jįems priešą, lai jie vienijasi į 
industrialislų!

sabo-
tiesioginio veikimo”

I organizuoto darbininkų judėji
mo augimui. Tas, kas daro in- 
dustrializmą neva “revoliuci- 
nesniu” už socializmą, vra iš- 
tiesų liktai nukrypimas į anar
chizmo pusę — į smulkiosios

Dabar tečipus mes žinome, 
jogei Europos socialistai (kurie 
turi daug aiškesnių žinių apie 
Rusija, negu amerikiečiai) at
meta ir bolševiku c 

numa

ti i desnes arba mažesnes grupes 
(kompanijas, Irusius) arba net 
eina išvien visi, atidedami į ša
lį savo individualius, grupinius 
ir kitokius siauresnius reikalus,

Šitic reikalų skirtumai buržu
azijos tarpe turi tų pasekmę

nam ar kitam klausime 
lokiąpat pozicijų, kaip jų klesos 
priešai, j.socialidlaii. Mes matė
me, pv., kaip Amerikos buržu-

užimti

Liebknechtą, kartu su Amcri- 
rcvoliuci- kos socialistais; matome laip- 

nežiurint to fakto, kad ■ pat, kaip dalis buržuazijos, kar
ia ir valdžios labai; tu su socialistais,Reikalauja va-ir paauksuotų. Kol ji uždara

nors ir ne taij> sandariai, kad 1 niekina Lenino-Trockio parli- Islybės nuosavybes ant geležin- 
kartais koks driežukas neiššok- jų. Nesenai tos partijos lakti- kelių; matome, kaip kartais pa-

voja su jo klesiniais reikalais, 
laikiniai reikalai su ateities 
reikalais. 'Lodei ir buržujų nuo' 
mones įvairiuose kkuisimuose 
yra nuolatos priišlaraujan- 
(5i()S vienos kitoms.

Didžhima buržujų smerkia 
tris augščiaus minėtąsias revo
liucines sroves labiaus, negu so-

loms srovėms simpatizuoja, ar
ba bent mažiaus neapkenčia jų, 
kaip socialistu. Amerikos radi

New Republic

bolševikus kone uojiausr kaip 
“kairiųjų” socialistų spauda.

Kamc-gi priežastis? Priežas
tis tame, kad didžiuma buržu
jų paprastai žiuri j dalykus pir
miausia savo asmeniškų reika
lų žvilgsniu. Kadą buržujus 
įsivaizdina “anarchistų su bom 
ha,” arba “aidoblislų,” grasi
nantį, padaryt sabotažų jo dirb

lį jo klesos draugus Rusijoje 
šluoti gatves, tai jam šiurpuliai 
perbėga per kūnų; ir jisai neap
kenčia jų.

o protavime augščiaus savo as
meniškų arba laikinų reikalų ir 
ima galvot apie savo klesa ir 
jos ateitį. 'buliaus matau lįs 
buržuazijos atstovai tarpe dip-

nesibaido bolševizmo Rusijoje j

inkų. Bu-Į
Raudonojo i

p. Robins, draugavo su bolševi
kais ir dėjo pastangas išplalin-

bins* yra pasižymėjęs,

dinusi, tikriausias buržujus. Ki
tas garsus Rusijos bolševikų už-

ninkas Thompson — milionic- 
rius, artimas p. RooLo priete- 
lis (p. Thompson'as daugiau-

šiniuku komisijos, lankiusios 
Rusiją). ,

Anarchistų “aidoblislų” ir 
bolševikų kovos budai yra dau
geliu žvilgsnių labiaus pavojin-! 
gi asmeniškiems (ypališkieins) 
buržujų reikalams, negu soci- 
alistiški kovos budai; lodei vi-

N. Lenino veikalas apie “Valstybę ir Revoliuci
ją”. Dalis jo tapo išspausdinta žurnalo “The 
Class Slruggle” vasario numeryje.

Veikalo autorius mėgina duoti “tikrai revoliu
cinį” valstvbes išaiškinimą, kritikuodamas tas 
nuomones apie valstybę, kurių, pasak jo, laikosi 
“oportunistai” ir “social-buržujai.” Karlu jisai

valstybės aiškinimas sulinkus su mokslinio socia
lizmo steigėjų pažvalgomis.

Čionai mes perkratysime tiktai viena Lenino 
argumentą kuriuo jisai pamatuoja savo pozicija, 
idant skaitytojai .galėtų įgyli nuovokų apie jo

gaminimo priemo- 
siluo darbu te-

rašlo “Anli-Duehring”:
Proletariatas pasigrobs 

pirmiausia perkeis visas 
nes į valstybes nuosavybę,
čiaus jisai sunaikins save, kaipo proletariatą, 
jisąi prašalins visus klesų skirtumus ir prieš
taravimus, ir su jais taip-pat ir valstybę. Vi
suomenei lokiai, kokia ji gyvavo praeityje ir 
dar tebegyvuoja šiandie judėdama klesinių 
priešingumų ribose, reikėjo valstybės, tai yra, 
viešpataujančiosios klesos organizacijos iš
laukinių gaminimo sąlygų palaikymui, tai yra, 
specialus galios laikymui išnaudojamosios

se, nustatytose tam tikromis gaminimo ap
linkybėmis (vergija, baudžiavos, samdoma- 

sai darbas). Valstybė buvo oficialis atstovas 
visos visuomenės, jos susikoncentravimas, 
taip sakant. į korporacijos asmenį, bet ji pa
siekė šitos garbingos roles tiktai tiek, kiek ji

ilėje, atstovavo visa socialę sistemų; senovės

stybės piliečių; viduramžiuose — feudalės po
nijos musų dienose — buržuazijos. Kuomet 
valstybė pagalios pataps atstovu, tikru, visos 
visuomenės, tai ji tuomet, ačiū šitam faktui,

nė vienos klesos, kur 
m •*. kaip liktai išnyk 
tavimu, 
mą, 
gaminime, tie susirėmimai ir išsiveržimai, ku
rie kila iš šitos kovos — lai nuo to laiko nė 
vienas neprivalės Imt spaudžiamas, ir dau-

kartu su kova už industrialį gyvavi- 
pareinančįa nuo dabartinės anarchijos

valslybės. Pirmutinis žingsnis valdžios, vei
kiančios visuomenės atstovo rolėje, bus pa
ėmimas i savo nuosavybę, visuomenės vardu, 
visu gaminimo priemonių ir kartu jisai bus 
paskutinis nepriklausomas jos žingsnis, kaipo 

socia-valslvbes. Valstvbes galios kišimąsi į 
liūs sanlikius tada, vienoje srityje pc
darysis bereikalingas, ir pasibaigs pats savai- 
mi. Vieloje valdžios ant asmenų, atsiras kon
trolė ant daiktų ir tvarkymas gaminimo pro
ceso. Valstybe neims prašalinta; ji numirs.

Ii frazę: “laisva liaudies valdžia”, frazę, ku
ri savo laiku turi tam tikrą gyvavimo teisę, 
kaipo agitacijos įrankis, bet kuri galutiname 
analize yra be jokio mokslinio pamato, ir ta
tai mums duoda laip-pat galimybes suprasti 
tikrų vertę vadinamųjų anarchistų reikalavi
mo, kad valstybe butų prašalinta tarpe šios

jų dauginus, negu socialistą. 
Bet socialistai peikia anarchis
tus, “aidoblistus” ir bolševikus 
lodei, kad jų (anarclustų elc.)j.|i g 
kovos budai yra mažai pavojin
gi buržuaziiu'i visuomenes sis- į
temai, nes jie nestiprina 
ninku klesos poziciją, o 
net silpnina ją.

SocdaJistad visuomet 
kad reikia kovot prieš sistemą 
o ne prieš asmenis. 1 
ninku, klesa pasiliuosuolų, ta 
turi būt perkeista visuomenės j 
tvarka. O šilas uždavinys rei-l 
kalauja visų-pirma darbininkų > 
klesos suorganizavimo. Kas ar
do darbininkų klesos vienybę, 
tas yra blogas socialistams, ne 
žiūrint kokiais ūbaisiais jisa

Kazimiera

la-
bai įdomių minčių apie valstybę.

Viena, jisai sako, kad valstybe yra ne amži-

darbi- 
dažnai

nūs dalykas, o islo 
gimė ’ ir “mirs,

i čiasi.
Valstybė lošia rolę ot’icialio visos visuomenės 

atstovo; bet tikrenybėje ji yra viešpataujančio
sios klesos organizacija įslei 
priespaudoje išnaudoja masins 
mene ji atstovauja tiek, kiek 
ji tarnauja, atstovauja visų socialę sistemų.

ir gyvuodama nuolatos kei-

Visno- 
kuriai

Kad darbi-! Senovės laikų socialė sistema buvo vergų lai- 
;1 kymo sistema, ir vergų laikytojų klesa buvo los 

i sistemos atstovas; todėl ir senovės valstybė bu- 
' vo vergų laikytojų organizacija. Viduramžių 
socialę sistema buvo baudžiavų sistemą; lodei 
viduramžių valstybė buvo vergų ponų (leuda- 
les ponijos) organizacija- Dabartinė socialė si
stema yra samdomojo' darbo sistema, ir dabar- 

Į line valstybė yra samdylojų-savininkų organiza
cija, laikanti pridspaudoje samdininkų klesų

Kas-gi bus su valstybe, kada valdžia paklius į

Veda visokius reikalus, k t 
taip ir civiliškuose 

visokius dokr.:ucntiis ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 3. Maiste!! St.
Ant trečių lubų

Tel. Drovcr 1310

krifrditaliŠkitusejfc I Dbc pal<l|

Mieato Ofisai:: R 
tn 0. Ooarborn 8t. & 

tm-UBiih/DIdg.
Tol. Ccnlritl 411,1 P

verginio įrankiu,'tl y. tuo, kuo ji buvo iki šiol 
ir kuo ji tebėra dabar: kadangi prėlelarialas, 

1 kurio rai.’kosf' bus valstybės galia, yra ne išnau
dotojų klesa, o išnaudojamųjų klesa. Kada vais

ąs proletariato organizacija, lai ji pa
liaus buvusi valstybe nes pasiliuosavus pro
letariatui, išnyks pav('tdimas ^isiuom'e.nejp, |iš-

reiškia, pačios k lesus.

klesa pavergia kitų klesų, ųebebus vielos.
Vienok tas valstybės išnykimas (“nuiiiiri-

nias”) įvyks ne susyk. Kad valstybė nrleklųjįa- 
malo gyvavimui, turi persikeisti socialė sisti ma, 
kurioje ji gimė ir gyvavo iki šiol. Valdžios pa
ėmimas į proletariato rankas bus tiktai, vienas 
žingsnis šitame procese. Kada proletariatas pa-

politiškoji socialės sistemos dalis; ekonomiškoji 
-gi jos dalis nto to dar nepasidarys kitokia. Jų 
permainyt turės užkariavusis valdžių prolelaria

pridurti: komunikacijos) priemones į valstybes 
nuosavybę.” Dirbtuvėms, kasykloms, žemei, 
gelžkelianis, bankams ir U. patapus valstybės 
nuosavybe, visuomenėje nebeliks skirtumo tarp

letariatas paliaus buvęs atskira nuo kilų žmo
nių klesa- 'tada ir valstybė, pavirtusi proleta
riato organizacija nuo tos valandos, kada vald-

ganizacija. Ji dabar tikrai atstovaus visą visuo
menę. Bet dėlto, kad ji bus visos visuomenės 
organizacija, tai ji jau nebebus valstybe toje pra
smėje, kurioje tas žodis buvo suprantamas iki

kurios tikslas bus kontroliuoti ir tvarkv-

susivienijimas kontroliavimui daiktų.
Dabar mes prieiname prie to, ką sako apie

bolševiku vadas N. Lcnin.
Jisai pritaria Engelso mintims, bet persergsli 

nuo ktaidiirgo jų aiškinimo. Iš tos ištraukos,

vą tiktai tą vieną minty kurioje Markso drau
gas kritikuoja anarchistų teoriją apie “prašali- 
nimą valstybės,” nurodydamas, kad “prašalin
ti” valstybe nebus reikalo, kadangi ji pati “liū
mirs.” Šitokia tečiaus Engelso išvadžiojimų 
interpretacija (aiškinimas,, tai, girdi, butų “vi
siškas marksizmo iškreipimas,” tinkantis tiktai

Kokia-gi turi būt teisingoji tų išvadžiojimų in
terpretacija? Leninas rašo:

letariatas “kaip lik šituo darbu sunaikins val
stybę kaipo valstybę”... Faktiškai, Engelsas 
kalba apie buržuazinės valstybes sunaikinimą 
proletarine revoliucija, tuo tarpu kad žodžiai 
apie mirimų paliečia proletarinės valstybės 
sunaikinimų proletarine revoliucija, tuo tarpu 
kad žodžiai apie mirimų paliečia proletarinės 
valstybės liekanas po socialės revoliucijos. Bur 
žuazinė valstybė ne “mirs,” pagal Engelsą, 
bet bus “sunaikinta” proletariato revohiiciiojc.

tarine valstybė numirs.

Pamėginkime dabar įsivaizdinti tą socialės i 
voliucijos procesų, kuri čionai piešia Leninas.

Pirmiausia, proletariatas pasigrobia vaistyk
galią į savo rankas, šitoje revoliucijoje tampa 
“sunaikinta”'buržuazine valstybė ir'jos vietoje 
atsiranda “proletarinė ir pusiau-proh tarinė val
stybė.” Revoliucija tuo užsibaigia. Po jos sc-

nuosavybę, kurio pasekmėje valstybė “numirš-

gei šitame Lenino “skynic kuriu

Engelsas nekalba apie jokį “pusiau-prolctaria-

valsty-
‘sunai-

valstybe po šilo aklo, pagal jį, /legali būti “pro
letarinė ir pusiau-proletarinė” (pusiąu-buržuazi- 
nė).

Toliaus. Engelsas nieko nekali) 
bes sunaikinimą;” jisai kalba tikt; 
kinimą” proletariato, kaipo klesos.
šilas “sunaikinimas” nereiškia jokio griovimo, 
žudymo arba panašaus darbo. Kadangi naikint 
save šitokiu budu susipratęs prolelariatas negali. 
Proletariatas “sunaikins” save tuo, kad Jisai 
Pagalios, Leninas stačiai falsifikuoja Engelso 

prašalina klevinius skirtumus tarpe savęs ir ki
lu visuomenes dalių.

Pagalios, eLninas stačiai/falsifikuoja Engelso

prądžioje Engelsas sakas, jogei pasigrobdamas 
valstybės galių, proletariatas “kaip tik šituo dar. 
bu sunaikins valstybę, kaipo valstybę.” Engel
sas sako VISAI NE TAIP, štai jo žodžiai (paly
ginkite su augščiaus paduotą ja ištrauka):

pirmiausia perkeis visas gaminimo priemo
nes į valstybės nuosavybę, šituo darbu te-

prieštaravimus, ir su jais tai p* pat ir valsty
bę. »

m u,
ir ji
pasigrobs valdžią, o tuo, kad jisai pavers visas 
gaminimo priemones valstybės nuosavybe (nes 
tatai panaikins klesų skirtumus).

valstybė bus ne “sunaikinta,” o prašalinta; 
bus “prašalinta” ne tuo, kad proletariatas
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( laša nuo 1-to pusi.) anarchistai tai yra tie žmones, kurie įsivaizdina

Be to ta “interpretacija,“ kurią duota Leninas

'interpretatoriaus“ žvilgsniu. Juk jei-
gu tisai

tai

ir proletarinę, ir kitokia.

ii negali. >>
Taigi, “visiškas iškreipimas,“ kurį Leninas mė

gino surasti pas socialistus, nesutinkančius su jo 
nuomone, yra ktfip tik jo paties “aiškinime.” Ir 
tas iškreipimas kartu yra suburžuAzinimas En-

proletarine ir pusiau-proletarine.

ją apie “sunaikinimą valstybės, kaipo valstybės,

Tuo

jog tebesančios visuomenes įs
taigos yra neišmintingos ir ne-

luinu, geras daiktas blogu, lai šūg 
yni ženklui, kad produkcijos 
metoduose ir maino formose 
in inalomai įvyko atmainos, 
kuriomis nebesutinka šitoji 
suomenės tvarka, atsiradusi

Kosulys
su

. LINIMENT
privalo rasties kiekviename 

name. NCrn nC dienos kūn
inei nereikalinga butų jo var
toti. Scvera’s Gothard ()il (Sc 
vcra’s Gothnrdlškas Aliejus) yra įžymus gydymui reuma

tizmo, neuralgjos ir tokią skau 
smų, kuriuose žinoma kad li- 

nimenlas pagelbsti. Kaina
30 Ir 60 centu.

yra simptomu paeinančia nuo nušalimo, gripo, dusulio, brau
kite, inflmmzos ir spazoiališko krupo. Jis yra labai nemalonus 
ir skaudus. Kad tą atsaknnčiai gydyti reikia pasistengti sura
minti kosulį ir tokiu laidu kjek galima pagelbėti sergančiam. NEMIGA

kaipo- tiesa yra nervų prie
žastimi. Jos priežastis yra sil
pni nervai ir reikalauja vais
to juos sustiprinti. Imkite Se
verai Nervolon (Sevcros Nėr 
votonas) kuris siistijirins ner
vų sistemą, suteiks pastipri
nantį noilsį ir pagalios gydy
mui histerijos. Jis gelbsti ste
bėtinai nervuoliems žmonėms 
Kaina $1.25.

Kcntančios Moterys 
ir merginos nori greitos pa
gelbės \r dėl tos priežasties 
Scvcra’a llegulator (Sevcros 

Reguliatorius). Parodė jis sa
vo vertę gydyme negalių, prie 
kurių moterjs yra linkę. Jis y- 
ra teisingu draugu moterų ne
galime ir skausmuose. Kaina

rimu nuo permainų visuomenes ekonomijoje- 
Engelsus kaip tik šitą nuomonę kritikuoja. Ji
sai parodo, kad valstybė yra pasekmė visuome
nės pasidalinimo į priešingas klesas. Kol klesų 
priešingumai visuomenėje gyvuoja, tol valstybe 
yra neišvengiamas dalykas; bet kada klesų prie 
šingumai visuomenėje išnyksta, lai valstybė pa
ti savaimi išnyksta. “Prašalinti“ valstybę lodei 
galima tiktai prašalinimu klesų skirtumų.

O Leninas pasakoja, kad “valstybė kaipo vai Juomi yra pasakyta, jog ir prie- 
stybė“ bus panaikinta dar pirmiau, negu gn m i-Įmonės prašalinimui atsiradusių 
nituos priemones pataps visuomenės nuosavybe, j ydų turi būti pačiuose atsimai- 

t niusiuose produkcijos santykiu- 
■ ose, žinoma, mažiaus ar dau- 
Į glaus iš;siplėlo.‘0ijuos('. šitų 
j priemonių anaiptol nereikia iš 
į galvos pramanyti, bet atrasti 
galvos pagelba esančiuose ma
terialiuose produkcijos dalyku
ose.“ (Mokslinio Soc. Išsiplėto- 
jimas. Pusi. 131-132).

Pirmiausia reikial pasakyti,

jį prisikelia iš numirusiųjų pavidale “pr 
nės ir pusiaii-prolclarii^s valstybės;“ ir 
lada jau ii “numiršta“ galutinai, pagal 1

Jaunuomenes Skyrius

Lenino teorija yra ne “tikrai revoliucinis“ ; 
mokslinio socializmo aiškinimas, o mišinys so
cializmo ir anarchizmo. 

__________________ t__________ j___________________ 
Musų “kairieji“ draugai -- 

jaunuoliai ir “seniai“ — alkar- 
tolinai pasakoja, kad mes esą; 
socializmo išdavikai: nenori vv komi prieš didelį jo laikų re

voliucionierių,“ E. Duehringa.v ’ O v

To neveizint jie labai liuką ir 
mūsiškiams. — Dabar irmujiai

Nakties Mintis
Visur tyla. Visi jau miega, 
Užmiršę rūpesčius, skausmus.

Kažin, geruoju

neramus...

Ką jis man neša — nežinia!

Ir drasko jaunąją krutinę 
Man toji nežinė tamsi. 
Ir vilti varo lauk auksinę. 
Ir sako laimes nebrasi!

pačiu klausimu. dosiu išlraukomis-citalomis. Ir
--------  cituosiu tik tuos vyrus, kurie,

Praeitą kartą aš padariau ke tūlų “kairiųjų“ supratimu, esą 
li tą citatų iš Karolio Markso “didesni bolševikai 
knygos “Prie polilikinės ekono- Reninas — taigi Kt 
mijos kritikos, Tai darau 
bendromis pastabomis nurod-! todėl, kad tūlose jaunuomenės 
žiau tuos skirtumus, kurie da- 1 kuopelėse eina ytinjtemptų (lis- / 
bar taip vaizdžiai reikšdinasi į kusijų būtent: 'kam priklauso 
lietuvių socialistuose. Ten pat 
aš prisiminiau, jogei musų “kai ' 
rie ji” visai neturi pamato dary
li mums priekaištų delei taria
mojo “išsižadėjimo“ Markso 
mokinimų ir lt.

yra “tikresni” marksinin- 
a.š čia nekalbėsiu: tai bu-

pirštų... Aš tečiaus manau, kad 
t uo pačiu klausimu noriu kalį atsakant i pastarąjį klausimą —

kartu bus išrištas ir pirmasai-

Laikykite Pinigus Tvirtame, Iš
bandytame Valsiijiniame Banke

ANT BRIDGEPORTO

CENTRAL MANUFACTURING
D1STRICT BANK

u h Street (3 blokai nuo Halsted St.) Chicago 
kuriame Suvienytų Valstijų Valdžia laiko pinigus

■ TURTAS $5,000,000.00

ii* <į

Wm. N. Jarnagin, 
Prezidentas

II. E. i’oronto, 
Vice.Prezidentas

John W. Gorby, 
Viee-Prezidentas

Frank L Webb,
• Kasininkas

J. R. Rolley, 
Pag. Kasininkas

C. Hoebel,F.

L. Fabijonas,

- .. A. Petrą t iš,
\ Qre \ \’Tr bedi 1.stale it tnsiira-

A oi Al E BANK nee Skyriaus Vedėjas
*

Nors nt buvo pavojaus, vienok daug žmonių laike karės bi
jojo laikyti savo pinigus ant knygutės banke ir labai tankiai 
kavojo nesaugiose vielose. Tuomi trotijo procentus ir buvo 
pavojuje prarasti pinigus.

K A R Ė
Pradėkite dėti arba perkelkite savo pinigus į šiA VISIŠKAI 

SAUGIĄ VAI^STYBINĘ RANKA. . Moka 3% procentą. 
Pinigus (sumą) IŠMOKA ANT PAREIKALAVIMO.

Pas mus rasite mandagų patarnavimą ir rūpestingą atliki-

VAKARAIS, Seredomis
ir Subatomis nuo 6 iki <S vai.

kini socializmo tvarkos. Gerai. 
Jie, vadinasi, nori įvykini soci
alizmą, Mes šitam nesiprieši
name. Ir mes norime įvykinti

Čia musu keliai skiriasi. “Kai-

me, kad tokia
Mes jiems šako

ju j u paslauga y-

Musu t

mokinimus ir bernaują buržua
zijai. Pagelba nesuprastų ar 
stačiai suklastuolu ištraukti iš V C

“priparodyt,“ khd teisybė esan
ti jų pusėj. 'Trumpai sakant, 
jie dabar nori priparodyti tai,

atsilikusioj

Pažiūrėkime ką sako apie tą 
norėjimą geriausias K. Markso

vo knygoj “Nuo svajonių iki 
mokslui“ jis sako:

“Materialistinis istorijos Isu- 
pralimas remiasi šiuomi dės
niu, jog produkcija, o jjo pro
dukcijos jos dirbinių mainas 
yra kiekvienos visuomenės tvar

to rijos bėgy j atsirandančioj vi
suomenėj dirbinių paskaidy- 
mas, o su juomi ir socialis pa

dirbama ir kaip dirbinys mai
noma. Ir todėl paskutiniujų 
priežasčių visų visuomenes at
mainų ir politikos pervartų rei
kia jieškoti ne žmonių galvose, 
jų augančiame pažinime amži
nosios tiesos ir teisingumo, bet 
produkcijos ir mainymo atmai
nose; jų reikia jieškoti ne fi lo

nomijoj. O jeigu kįla sąmonė

kiu ma
no paties 

dideliam kū
niškam veiklu

mui, kurs daugiau- 
,siai paeina nuo ma
no paties ypatiško va
rtojimo Nuxated Iron” 
—sako buvusis Svei
katos Komisioaierius, 

Wtn. R. Kerr (ihieagos miesto. “Iš 
savo paties patyrimo su Nusaled 
Iron aš jaučiu, kad jis yra tokis 
brangintinas kraujo ir kūno at- 
budavOjimo sutaisytuos, kad jis 
turėtų būt vartojamas kiekvienam 
llffonbutyj ir užrašinėjamas kiek
vieno gydytojaus šioje šalyje.” 
Nusated Iron pagelbsti padaryti 
sveikesnes moteris ir stipres
nius, drąsesnius vyrus. Užtikrin
tas užganėdiniinas arba gražina
mi pinigai. Gaunama pas visus 
gerus aplickorius.

GEVERA’S
Balsam for Lungs

(Severos Baisumas Plauviams) širdingai yra skirias kosulio 
gydymui ir tam panašių negalių. Jis gydo sergančius, prašalina 
skausmus, daro lengvesniu atsidusė'jirną, sumažina užpuolimo 
spėkų ir prašalina kosulį. Tai yra malonus vartojimui vaistas. 
Kaip vaikai taip ir suaugę noriai jį ima. 25 ir 50 centų.

Scveros šeimyniniai vaistai parduodami yra vaistinėse' visur. Reikalaukite Sevcros vaistų ir 
niekuomet neimkite netikrų. Jeigu aptiekininkas negali jums jų duoti, reikia užsisakyti tiesiai nuo 
musų, įdedant reikalingą sumą, o mes pasisteng sime greitai išsiųsti.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.
trauką. Pirmiausia Engelsas . 
sako, kad visuomenės pasidali
nimas į klesas ir privilegiruo- 
tus luomus priklauso nuo to,' 
“kas ir kaip dirbama ir kaip 
dirbinys mainoma.“ šita min-Į 
timi mes nuolatos vadovauja-' 
mes, kada kalbame apie aną at
silikusia šąli. Mes sakome, kad' 
tokios pervartos, kokių dabar 
norima ten pravesti, nes įdaro 
sulig kieno nors užsakymu, ge-' 
ru noru ir lt. Tam yra reika-
linga linų ypatingų sąlygų. O 
ką daro musų oponentai? Kuo 
jie prirodo, jogei mes klysta
me? Nieku. Vyriausias jų “ar
gumentas“ yra tas, buk mes 
esą “socializmo išdavikai-“ Ži- v
noma, kad lai nėra joks argu
mentas, o lik labai neapgalvotas 
priekaištas. Kas priekaištas

mo protauti soeialisliškai.

so k r i I i kuoja musai asmuo, pri
sistato, buk “visuomenes atmai
nų ir politikos pervartų pasku
tiniųjų priežasčių“ reikia jieš
koti žmonių galvose, kitaip jų 
geruose ar negeruose noruose. 
Jie mano taip, kad dabar tik rei
kia noreli ir kaip bematai turė
sime socializmo tvarka! Kas su v
Ino nesutinka, las yra “sociali
zmo išdavikas!“ ’ ,

kad “jeigu kilti sąmone (mes 
sakysime t iiiomonė-su prati
mas), jog tebūsančios visuome
nės įstaigos yra neišmintingos 
ir neteisingos..-, lai yra ženklai, 
kad gaminimo boduose ir mai
no formose nematoma1! įvyko 
atmainos.“

Kaip šilai aiškina musų “kai-

kartinis dalyku stovis yra blo 
gus ir lodei reikia jį pašalinti

csanlis blogas ir jų geras noras. 
Apie las atmainas “gaminimo 
būduose ir maino formose“ jie 
dar niekuomet nekalbėjo. Nes

neturėtų ką pasakyti... Jiems 
reikia lik gero noro įvykini- 
mui socializmo tvarkos- Visa 
kita - antros eilios klausimai.

Musų pozicija, yra kitokia. 
Mes sakėme, sakome ir sakysi
mi', kad žmonių gyvenimą ko 
manduoja ne geri ar blogi no
rai, o anie gaminimo budai ir 
maino formos. Visa, ką stiži-

ryti, lai — tinkamai suprasti 
apvcrlinli duotąsias jo gadynės 
sąlygas ir sulig lo daryli savo 
kovos nlcnus. Nekitail). Na-

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
nnt Durų, Lentą, Rėmą ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $L19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

j 1003-30.3# S. Halsted St., Chicago, III.

Jeigu Nori, Kad Tavo Pinigai Butų Saugioje Vietoje Ir Atnešti; Dideli Pelną S
Tai TUOJAUS Prisėdėk Prie

Kolorado Consolidated Minės & Power Co. I
Prisidek

$100 gausi

$200 gausi

Kapitalas $1,000,000.00
ištyrė šitą kompaniją ir išdavė leidimą (Bhie Sky Law 

License) No. 61.
Tuojaus Gausi 100 Procentų Pelno

i 10 Šerų I’referred, jie neša 7 nuoš į melus .................  $100.00
10 šėrų Common UŽ DYKA ................... 100.90

| Ore Cerlifikatą Už DYKA ............................................. 100.90
Gausi viso už .......... $300.00

( 20 ščrų Preferred, jie neša 7 nuoš. t melus....................$200.00
20 serų Common UŽ DYKA ................................  200.00

I Ore Čerlifikala UŽ DYKA ............................................. 200.00
Gausi viso už .... $600.90

( 50 serų Preferred, jie neša 7 nuoš. į melus..................... $500.00
UŽ $500 gausi -! 30 šėrų Common UŽ DYKA .......................................... 500.00

( Ore Certil’ikalą UŽ DYKA.......................................... >00.01)
Gausi viso už . ..$1.500.0(7

sėrų gali jiirkli nemažiau kaip už $100 ir nedaugiau kaip už $5,000. Gali pirkti: vy
rai mok rys ir merginos.

PREFERRED Šerai yra pirmas Morlgecius ant viso sios kompanijos turto, siekia 
nčio suvirs Vieną Milijoną Dolerių ($1,000.(100.0(1) . 1 iri (11 ed sc i ų 
bus iš viso lik už -100,000. Todėl įvestuoli pinigai j šios kompanijos 
prelerred šėrus yra pilnai apsaugoti, nes kompanijos turtas dešimtį 
kartų didesnis negu išduodami šėrai. Belo, kompanijos turtas dar 
labiau pakils, nes pinigai, kurie surenkami iš pardavimo šių Šerų 
eina nupirkimui nekuriu naujausių mašinų, Įtaisymui elektros pa- 
jiegos ir pradžiai visam darbui. Pirkdamas šios kompanijos prefer
red šėrus perki Pirmą Mortgečių, kuris yra saugiausias investmen- 
<as.

Prefered Šerai neša 7 nuoš. į metus.
Bėgiu kelių metų kompanija atsiims visus Prelerred šėrus ir atmo
kės visus investuotus pinigus su procentu ir dar primokės 5 nuoš. 
ekstra ir išpuolantį dividendą.

‘COMMON Serai šios kompanijos, tikime, liks brangiausi ir augštai pakils kai
noje. Dafnar perkantieji Preferred šėrus gauna Common šėrus Do
vanai. Nekurie žinovai ir garsus inžinieriai, kurie apžiurėjo ir išty
rė šios kompanijos didelį turtą ir užmanymą, tvirtina, kad šie (>om-

dus per ilgiausius metus. Common šėrai pasiliks visada pas inves- 
torių.

ORE CERT1F1CATAI yra “lien'as“ ant kompanijos produkcijos. Kompanijos gene- 
ralis manageris ir prezidentas pasitikta atmokėti Ore Cerlifikatus 
dar pabaigoje šių melų. Tokiu budu kiekvienas inventorius pilnai 
atgaus visus savo pinigus bėgiu metų ar ankščiau ir abieji šėrai — 
Preferred (Mortgečius) ir Common — liks UŽ DYKA ir neš dividen
dus.

Mes pilnai tikime kad prisidedanti prie šios kompanijos dabar sulauks didelius tur
tus -alelyje, ties šios kompanijos turtas ir išdirbimas yra saugiau
sias ir pelningiausias yisame paauulyje!

JUO GREIČIAU PRISIDĖS! — TUO DAUGIAU LAIMĖSI 
SIŲSK SAVO ORDERIUS TUOJAU.

Rašykite ir klauskite platesnių informacijų.

PEOPLES INVESTMENT COMPANY
220 S. STATE ST. 

Tei. Harrison 2021.

(Inkorporuota Illinois valstijoj)
Hooni 1422. . CHICAGO.

(Ncdėliomis ofisas atdaras nuo 12 iki I po pietų.)

iusišbs ir Turkiškos tacs
t

J2th STREET 
Tol. Kedzic 8902. 

351'4-16 W. 12th ST.
Art] St. Louia Avc. 

CHICAGO, ILL.

RVSSIĄN

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, bcparlyvi- 

šką laikraštį; lik $1.00 metams. 'Tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
lai tuos. Blokinė 5 svarų $1.85. Pri- 
slųskite markę (lel atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas“
Box 96, Hari, Micbigan.



NAUJIENOS, Chicago, III. , Subata, Kovo 15 d., 1919,
—oi

(Tąsa seka nuo 51a pusi.)

I Gaukite Šį Extra Pelną g
Taupykite tvartų mėšlą. Dabar yra verta 

daug pinigų. Arba kratykite ji kuomet jis yra 
šviežus ir turi savyje visas trasas, arba krauki
te ii kur bvs mažesni nuostoliai ir kratykite jį 
taip greit kaip galima. Maišykite jį su phospha- 
tu jeigu reikalinga, kratykite po mažai ant 

daug akrų po rečiau negu ant kelių storai, bet 
neaikvokite nė vieno šmoto. Tvartų mėšlas yra 
dirbantis kapitalas. Su juo jus galite gauti di
desnį, geresnį derlių iš kurių jus užlaikote da
bar darbininką. Naikindami jį arba nepaisyda
mi jo, jus prarandate lengvą, puikų pelną, gal 
būt daugiau negu galėtumėte užmokėti už ke-I 
lėtą. 4 J

Low Corn King, Cloverleaf arba 
20th Century Manure Spreader

'los mašinos atlieka tą kratymo darbo, kad parodė 
<‘sa pelningiausiomis, los yra visos žemos, lengvos, 
siauros skrvnes, plačiai kratančios masinos, padary
tos trijų parankiu mit ru, mažos, vidutinės ir didelės. 
.Jos iškrato visą vežimą laike trijų iki penkių minutų, 
imkrėsdamos lygiai po užpakatinų ratų.

Tvartų mėšlas, gerai sunaudotas padidins derlių iš kilo 
kokios dirvos. Pirkite vien;) šių kratytuvų ir gaukite šį es
ti’}) pelną. Pamatykite šią mašiną pas vielinį pardavėją ar
ba rašykite mums kas link platesnių žinių apie Valytuvą, 
kurias jus turite gaidi.

International Harvester Company of America
CHICAGO (Incorporated) USA

Ši Extra Pora Ręiškia Dvigubą 
Dėvėjimą

Extra kelnių pora su kiekvienu siutu per
kamu iki Balandžio 1-mos dienos. Butų 
malonu, kad jus ateitumėte ir pamatytu

mėte mano staką.

polcono laikais nė vienas rini
tas karvedis negalėjo daryti pie
nų apie ištyrimą priešo pozici
jų orlaiviais. Tuomet apie* tai 
galėjo tik svajoti. Tnippat nė 
vienas rinitas žmogus negalėjo 
manyti kaip čia susižinojus su 
savo draugu ar priešu, gyvenan
čiu už šimtų /nylių, be pagalbos 
žygūno kol dar nebuvo išrasti 

telegrafas ir telefonas. Apie lai 
jis galėjo lik svajoti, o susinė
simo reikalą turėjo pavesti kuo- 
geriausiam žygūnui, las pats 
ir su politikinės partijos veiki
mu. Savo veikimo pienus ji 
privalo taikinti prie esamųjų są
lygų. Juk butų begalo juokin
ga girdeli socialistą agituojantį 
už tai, kad švento Jackaus para
pija turėtų būt padaryta socia
listų partijos skyriumi. lesa
mosios sąlygos yra tokios, kad 
mis turime kalbėti apie pritrau
kimą prie- musų organizacijos 
lik atskirų los parapijos narių.

Kas buvo pasakyta apie pa
vieniu asmenų ar kurios nors 
vienos politikinės partijos (sa
kysime Sąjungos) veikimą, tą 
patį galiom pasakyti apie visą 
šąli bei valstybę. Ir čia pir
miausia reikia įsižiūrėti ir su
prasti jos ekonomiją. Kalbos 
apie “gerą" ir “blogą" šilo ne
išaiškina. Tai yra. reikia pasa
kyti, senai sukritikuotas žai
dimas žodžiais.

Todėl musų “kairieji" vieloj 
darę priekaištų spaudoj ir
susirinkimuose tariamiems
“dešinlemsiems." vely pasisten
gti’ nurodyti-išaiškinli tas sąly
gas, apie kurias kalba Pliekus 
ICngelsas, ir ar anoji atsilikusi 
šalis yra pasiekusi tą išsiplėto- 
įimo laipsnį, kur kalbamas per
vers i nas-vykinimas socializmo 

tvarkos liko neišvengiamu 
praktikos klausimu, kurį K. 
Marksas lečiaus apibudino se
kamai: “Tam tikra visuome
nės tvarka niekuomet neišnyk
sta, kol ncišsiplčtoja visos ga
minimo jiegos, kurioms ji yra 
pakankamai plati"....

—Geniu Dėdč.4-

A. J. Žukauskas & Company
111 So. Clark St., 2-ras augštas

Šiokiais vakarais uždarom nuo 6 vai. Šventomis 
nuo 9 iki J vai. po pietų.

Pirma buvau 3310 So. Halsted St., Chicago, III.

Lietuviu Tautiškom Kapinius
Priklauso ne vienai kokiai sektai, bet jos yru visų Chicagos ir 
apielinkių lietuvių, ir jomis gali naudot irs reikalui esant visi lie
tuviai be skirtumo tikėjimiškų ar kokių kilų pažvalgų norėdami 
laidoti savo mirusius nriimus ar pažįstamus; patarnavimas yra su
teikiamas visiems lygiai.

Lotai parsiduoda vertės $50 ir augščiau. Jos randasi prie Keen 
avė., vienas blokas į pietus nuo Archer avė.

Reikalui esant galima kreipties Į užvrizdą kapinėse ypatiškai ar
ba telefonu: \Villow Springs 20 R. Ar Chicagoje 3301 So. Halsted 
St. Phone Boulevard 6775.

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

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. W0RM

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

Dr. WHITNEY 
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų
VYRAI IR MOTERS.

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

Ofiso valandos 9 IAIBIITNS* V Nedaliomis 10 ryto 
ryto iki 8 vakare. Mia K III I 11 Ei iki 2 vai. dieną
422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, III.

Civilizacija.
Praeitą karia nūs šioj vietoj 

trumpai pakalbėjome apie ci
vilizaciją. Trumpai peržvelgė
me žmonijos pirmyneigą, jos 
užkariavimus ir las priežastis, 
kurios žmoniją prie to veda ir 
visiems jos užkariavimams re n 
gė dirvą. Šiuo kartu mes trupu 
lį pagvildensime pačios žmoni
jos pakilimą ir jos gerovę.

Mes galime pavadinti žmoni
ją kaiju) vieną didelę pasaulio 
organizacllą^-pasidaliuiisią į dvi 
viena antrai grieštai priešingi, 
klosi: darbininkų, arba paverg
tųjų k lesa, ir darbdavių, arba 
pavergėjų klcsą. Pirmoji kle- 
sa sudaro didelę didžiumą pa
saulio gyventojų. Ačiū šitos 
klesos pastangoms ir jos pavie
nių narių gabumui ir sumanu
mui, visi pasaulio turtai, visi 
gyvenimo parankamai ir visos 
moderniškos mandrybės liko 
sutverta. Bet nežiūrint to vi
so, darbininkų klesos būvis dau 
geliu žvilgsnių pablogėjo. Vie
ton kad visiems bendrai pasi
naudojus sutvertais turtais ir 
visomis gerybėmis, žmonija li
ko apiplėšta, pavergia sauja- 
lės dykaduonių, godišių, po ku
rių letena žmonija vaitojo per 
šimtmečius prispausta.

Kaip sakėme, darbininkų kle 
sa sudaro didelę didžiumą pa
saulio gyventojų, bot ji yra pa
vergta saujelės dykaduonių. 
Rodeisi taip yra? Kaip mažuma 
gali pavergti didžiumą? Kas 

jai suteikė tokią špoką?
Kaip visur taip ir čia, buvo 

darbas gudruolio, kuris surado 
budus, kad pasinaudojus kito 
darbo vaisiais. To gudruolio 
budai buvo nuolat tobulinami 
panašių gudruolių iki ant galo

išsivystė išnaudotojų klesa, ku
ri pagelba tam tukrų prietarų, 
pradėjo kontroliuoti mažiaus 
suprantančius. Taigi nežinystč, 
praeitų amžių tamsumas [pra
dėjo pamatą išnaudotojams. 
Jeigu žmonija šiandien supras
tų kiekvienam gamtos suteiktas 
teises, jei ji suprasiu kas yra 
organizacija ir jos spėka, tai 
visam išnaudojimui ji greitai 
padarytų galą.

Bet ., tas laikas dar labai to
li. Dar mes nemokame gerai 
mąstyti, dar *mcs nesupranta
me organizacijos galę, dar mes 
nemokame organizatyvės spė
kos sunaudoti. Užtenka mums 
šiandie pažvelgti į darbininkų 
organizalyvį veikimą, mes tuoj 
pamatome tokius apsireiški
mus, apie kuriuos niekad ne- 
svajojomei Musų ske lbiamasis 
principas vienybė sulošė vi
sai skirtingą rolę. šiandie dar
bininkų klesa dalinasi j įvairias 
grupes, kurios tarp savęs kovo
ju

Kodėl darbininkai taip daro? 
Todėl, kad jie* dar protiškai nė
ra pribrendę, kad pas didelę di
džiumą elarbininkų klesos ir jos 
vadovų laukime) žmogaus jaus
mai ima viršų ant civilizuotu 4. 4
jausmų. Vieni ima j savo ran
kas organizacijos vaelžias ir ve
da ją kur jiems (vadovams) 
patinka, antri (darbininkai) 
tikėdami skelbiamoms teori
joms, be i patįs nenorėdami per 
silikrinli, eina paskui juos. Ir 
taip las užburtas gyvenime) ra
tas sukasi vienon ir kiton pu
sėn- Šiandie tai laikai teoriškų 
ir moksliškų revoliucionierių. 
Bet pagyvenę pamatysime viso 
le> pasekmes.

— A. Dvylis.

Norėkime mokinties.
Jeigu nori būti tarpe pietau

jančių žmonių ir dalintis su 
jais save) patyrimais-žinoji- 
mais, tai reikalinga vieno daly
ke) — mokinties. Reikalinga 
sekli gyvenime) bėgį nelik save) 
elraugų ratelyje, o ir visame* 
plačiame pasaulyje. Reikia 
skaityti gerus laikraščius ir 
knygas.

Mums lietuviams jaunuo
liams, kuriu vienintelis mok v- 
lojus ir mokykla yra knygos ir 
laikraščiai, juo daugiausia Ine) 
reikia naudolies. Paėtous skai 
tyli gerą knygą, k a ei ir po vie
ną puslapį perskaitysi kas va
karą, lik jeigu atydžiai, nauda 
bus didele.

Reikia norėti mokinties. Re 
noro, be* pasiryžime) nieke) ne
galima atsie*kli. Žmogus, ku
ris nesistengs suprasti ką jisai 
skaito, niekuomet negalės išsi- 
lavinti.

Yra daug gerų-naudingų kny 
gų. Vienoje rašoma apie pri
gimties (gamtos) apsireiški
mus, kitoje — žmonių pirmy
neigą. Pav., norintis susipa*- 
žinti su tikėjimų pradžia bei jų 
besiplėltojinm, būtinai privalė) 

skaityti “Tikėjimų Istoriją.” 
l iesa, tai didele knyga, neleng
va ją perskaityti, bet užtai 
nauela iš jos elielelė. Perskai
tęs ją turėsi aiškaus supratimo 
kas tai yra tikėjimas ir kaip 
jisai vystėsi-

Tas pats ir su kitomis gero
mis knygomis.

Tatai, skaitykime knygas! 
Skaitykime jas, palįs mokin- 
kimės ir kilus mokinkime. 
Knygos musų kelrodis, mokyto- 
jos bei švietėjos.

Norėkime mokinties. Norėki
me skaityti geras pamokinan- 

i m ii- Iii il< r-4»š<Siiis».
—A. Čekanauskas.

KLEIN BROS.
HALSTID S 201h SfS.,

Mes turime daug lie
tuvių pardavėjų viso
je sankrovoje, ku
riems bus malonu 
jums patarnauti. Ti

ktai paklauskite jų.

EXTRA! VĖL ČIA. MUSŲ METINĖ ..

Pavasariniu Stailiu Paroda
su gyvais paveikslais, parodančiais naujausius fasonus moterų ir 

merginų ir vaikų 
■a

drapanų.

Subatoje, Kovo 15 d, 
nuo 2 iki 7 v. vakare
Utarninke, Kovo 18 d. 2-se 
vai. po pietų

Mes dabar parodome pa
čius vėliausius fasonus siu
tų, kautų, suknių kepurių, 
marškinių ir vvaist mote
rims ir merginoms. Kainos 

nebrangios už pasiūlytas 
kokybes. Ateikitex

Gražios skraistės mote-

rims ir merginoms

.113.00 ir 820.00

____  ..

JOSEPH C. W0IX)N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Snlh St 
Telephone Central 6390 

Vakarai* MII W. 22nd Street 
Telephone Central 6990

$25 šilko Georgette
Suknės, $18.75

Moterų ir merginų suknės ge
ro šilko georgette su satinmes- 
salino, naujausios pavasarinės 
spalvos; inieros 16 iki 20, ir 36

$18.75

žavėjanti Pavasariniai 
Siutai.

Moterims ir merginoms, įvai
rių puikių effektų, puikus visi 
vilnono serge. pamušta su pea- 
ude cygnc šilku, COA Ėfl 
specialiai po

NAUJAUSIOS SKRYBĖLĖS
Dabar parodoma pačios vėliausios išžiuros moterų ir merginų 

chip ir milton skrybėlių, papuošta gražiais papuošalais $O 4 E 
kvietkats, žibučiais ir tt„ naujausių spalvų po ..

Kitos po $5.00 ir augščiau.

ŠIE NEPAPRASTI PANEDĖLIO BARGENAI
Cukrus geriausios 

kokybės, 'Pandėlyje 
liktai svaras 8%c 
(Nedaugiau 5 sv.)

Nebaltyta musliną 
36 colių pločio, Stan

dard LL kokybė, 
jardas ......... 12*4c

Žiurstams ging- 
ham, tvirta spalva, 
20c vertės, jardas 10c 
(Nedaugiau 5 jardu 
— Panedėlyj tiktai)

jardų).
Mijtai. Aristo mil

tai, bačkos mai
šiukas, šiame išpar
davime po .. $1.33

Drapanoms 
pintinės.

No. 2 pintos medi
nės pintines drapa
noms po............10c.

Waterbury budi
nanti laikrodžiai.

Užtikrinti 1 melui,
$1.50 vertės, $1.00.

Kam būti visą gyvenimą 
kreivomis akimis, kuomet 
vienu atsilankymu j mano 
ofisą galima jas atitaisyti.

Tas suteiks jums geresnę 
ateitį, laimę ir pasisekimą 
šiame svietę. Ateikite ir 

pasikalbėkite ir prašalinki
te šiuos visus nesmagumus 
be skausmo, kaip iš jų išsi
gydė šimtai. Kaina nebran-

Žemiau surašyti vardai 
e ^gydytų ypatų, eikite su 
jafs pasikalbėti jūsų prigim
toje kalboje.

(4IAS. DŪK FM, 4356 So. Wood St., Chicago III 
SOFIJA MASATUS, 4522 S. Paulina St., Chicago.

22 metus prie State gatvės.

DR. F. 0. CARTER
Akių, Nosies, Ausų ir Gerklės.

120 So. State St., 2-ros lubos
Sekančios durys į žiemius nuo tho Fair.

Valandos: 9—7. Nedėliomis 10—12

NORIU PRANEŠTI draugams ir pažįstamiems, 

jog aš atidariau Krautuvę Vyriškų aprėdalų nau

jausios mados; marškinių, kaklaraiščių, kepeliušių, 

kepurių, pančiakų ir taip toliaus.

Antanas Mikalauskas
ARBA MICHALO rš

1737 W. 47th St., Netoli Hermitage gatvės.

Šitas kuponas y- 
vertas vfiena> do- 

leri kas 
nupirks iš musų 

ž $5.00 vertės ta- 
voro.

Š tas k.unonas ge
ras tiktui nuo Pa- 
imdfilio iki Pelny
čiai.

Ar reikia paskolos ant jūsų prajier- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar farmą? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitcs prie 
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

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

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

Prižiūrėkite 
Savo Regėjimą 
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
PETER A. MILLER 

įgijęs mokslišką laipsnį
Expertas Opi i kas 

Kreivos alus ati
taisomos su aki
niais.

PILNA EILE 
GBAŽNŲ

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

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

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison
Suite 600—612 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 1() iki 12 ryto 
17.39 So. Halsted St.
Phone Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedčldieniais tik Jdadison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.

Tel. Ofiso Kedzie 5120 
Bes. Garfield 2213.

Išbandoma akys ir pritaikoma 
stiklai

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

Padvigubinama stiklai.
DR. M. SLAGER, O- I).

Akių Specialistas 
Optornetristas ir Optikas 

Rezidencija 4019 Grensha\v st.
Ofisas 3956 \V. 12fh St. 

Kampas Crowford Avė.

Dr. D. J. BAGOCIUS
L>«*tuvib Gyd.>ioj*a ir 

Chirurgas
ofisas 10900 So. Michigan Avė. I
Rezidencija 10731 S. Michigan

Avė., Boseland, III.
Telefonas tas pats rezidencijai G

ii ofisui: Pullman 342.
VhI.: 9 ryto iki II d.

2 po jiietų iki 4
ii iki 9 vakare.

Dr. M T. STRIKOLIS
Lietuvis 

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

Ofiso Tel. Boulevard 160
Bez Tel Seeley 420 

.... - .................... . .......... .

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 West 22 n <1 Street
Tel. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Bockvvell 1681.

J.GrušoOrkestrą
Geriausia orkestrą Chi 

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

3147 S. Hnlr.tcd St.. Chicago 
Tel. Drover 8674

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. B AUKAS
1414 So, 491h Court 

Cicero. III.
01 SS oadjja -pi



NAUJIENOS, Chicago, III.Subata, Kovo 15 d., 1919,

tuvis karininkas, <1. Povilas Če- 
ri'ška, senas muijienietis ir ilgų 
laiką buvęs Naujienų Bendro
vės sekretorium. Gavo pūliuoRUBS1UVIAI BRUZDA.

Streikas Kupperhcimero 
šapoje.

Chicagos rubsiuviai bruzda. 
Samdytojai nebežino ką daryli, 
kad suvaldžius tuos “pabludu- 
sius kriauėius.” Bet jų nelai
mei, rubsiuviai juo toliau tuo 
labiau “biustą:” reikalauja pa
didinti algas, sutrumpinti dar
bo valandas ir kad ponai bosai 
apsieitų su jais kaip su žmonė
mis. J c, dėl samdytojų tai iš
rodo tikru pabludimu!

Vakar kaip tik taip padarė 
Ktipperheiinerio šapos prie 22 
ir \Vestern gatvių) darbininkai- 
Penki šimtai rubsiuvių, kaip 
vienas žmogus, metė darbą ir 
pastalė kompanijai reikalavimą 
sugrąžinti atgal prie darbo vie
ną jų draugą darbininką, kurį

Išsigydymas Nuo 
Infliuenzos

Tie kurie pasveiksta nuo In- 
fluenzos arba Gripo dideliai iš
sigelbėjo su Partoglory- Gali
ma prirodyti tuksiančius atsiti
kimų, kad dėl nusilpnėjusių y- 
patv yra geriausiu sustiprinimu 
kraujo ir muskulų ir viso orga
nizmo vartojant gerai žinomą

Elisirą ir kimo ati taisytoją, 
Partoglory. I

Partoglory Eli^iras padarytai 
moksliškai iš tų elementų, kurie i 
reikalingi yra padauginimui Į 
kraujo, dėl gavimo naujo stip
rumo, naujos energijos, ir s : ( 
grąžinimą geros normalės svei-Į 
kati >s. • ]

Todėl jei jus turite sekančius 
apsireiškimus, jus neturite gai
šuoti laiko ic užsisakyti Alie
jaus bonką arba šešias Pa r to-i 
glory.

NUOVARGIS? ' j 
SILPNUMAS? !
HYSTERIJA? !
NERVUOTUMAS? j
KONVULSIJOS
IŠSISĖMIMAS? '

Neapleiskite savo sveikatos, ir 
nenusiminkite. Jus galite sug- ( 
ražinti savo sveikatą vartoda- 
mi Partoglory. rūkstančiai ją 
vartoja ir dabar dėkoja mums; 
už ši stebėtiną išradimą. Jus 
dėkosite mums taipgi.

Viena bonka kainuoja vie-į 
ims doleris; šešios bonkos kai
nuoja tiktai penki doleriai.

Visi laiškai turi būti adresuo-’ 
jami, įdėjus pinigus tiesiai į 
mus: Į

APTEKA PARTOSA 
160 Second Avė.

Ni \v York, N.Y. Dept. L 1. (113) !
* (G- 87) '

Tik-ką sugrįžo dar vienas lie-
i. -.....  —

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri- 
dymas mano gabumo.
Aš atitaisau kreiviu akis be skausmo vienu 
d.v m u.
Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. 0.
St. (I’ricS pačty). Chicago, III.

As esmi speciali
tas visų ligų

Ausų, Nosies, Gerklės ir Plaučių
\klumas, Kurtumas, Kataras ir Džiova

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų IŠ-
’dyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug nw-

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

Tcl. Annitage 3209.
Valandos Po pietų 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedaliomis 10 iki

i kompani ja išvi jo už priklausy
mą prie unijos.

Metę darbą streikininkai nu-
. maršavo į Mi ldažio svetainę,
kur atlaikė savo susirinkimą ir 

1 nutarė iššaukti streikai! tos pa
čios kompanijos rubsiuvius ku-

1 rie dirba North Sidės šapoje.
Susirinkusi*, ms laike prakal- 

■ bus Kleinman (angliškai), Kl. 
į Jurgelionis (angliškai, lenkiš
kai ir lietuviškai), Greko (ita
liškai) ir keli kiti.

I Streikininkų ūpas pakilęs. Di- 
įdžiuma darbininkų jau prieš 
streiką buvo unijos nariai. Da
bar yra manoma, kad ir likti- 

i šieji įstos į uniją, šiandie, 9 
vai. ryto, toj pačioj svetainėj į- 

, vyks antras streikininkų susi- 
, rinkimas.

KUPPENHE1MER UŽLAIKO 
MUŠEIKAS PRIE DIRBTUVIŲ 

ANT NORTH VVEST S1DE.

Kovo I I dieną, kada organi- 
jzaloriai šaukė Kuppenheimerio 
I dirbtuvės darbininkų susirinki- 
i mą pi ie Bloomingdale Bd- ir N. 
\\'incbi ster Avė. tai surado inii- 

į šeikas (shiggers) apsiginklavu- 
Isius peiliais, kurie padarė už
puolimą ant Amalgamated Clo- 
thing \Vorkers Unijos narių, 
čia pasidarė sumišimas; keletas 
buvo sužeistu ir keletas suaręs- v
luotų; susirinkimas įvyko nors 
ne skaitlingas.

BAUBE ROSENTHAL DARBI
NINKAI REIKALAUJA PRI

PAŽINIMO UNIJOS.

Daube Bosenlbal nėra dide 
lė firma, bet čia nepatenkinti 
buvo darbininkui, dabar susior- 
gauizavo ir padavė reikalavi
mą pripažinimo unijos; pakėli
mo algų 10 nuoš. ir 11 vai. dar- 
bo savaitės. Tikimės, kad rei
kalavimai bus išpildyti.

DG. P. GRIGAITIS IŠVA
ŽIUOJA I “RYTUS.”

Buvęs Naujienų redaktorius, 
d. P. Grigaitis, šiandie 10 vai. 
i šį ryto, išvažiuoja į “Bylus.” 
Pirmiausia jisai sustos Water- 
buryj, kur ryloj laikys prakal
bą Waterburio draugijų sąry
šiui. Po to mano aplankyti Bos
toną ir kurias-niekurias kitas 
vielas. Sugrįšiąs Cbieagon už 
savailės-kitos.

DAR VIENAS KARININKAS 
SUG R IŽO.

savimą.c

Taigi, bėgiu keliu pastarųjų 
dienu Naujienų šeimynėlė ir vėl 
padidėjo dvii m veikliais ir su
maniais nariais dd. A. ller-
manu ir P. čereška.

Kiek laiko atgal LSS. 81-nioj 
kuopoj pradėjo gaspadoriauti” 
draugai “kairieji.” Tatai prive
dė prie to, kad rimtesnieji na
riai, kaip yra sakoma, “nė išsi
žioti nebegalėdavo”... Kiekvie
ną sveika patarimą, kiekvieną 
l>asiangą išlaikyti kuopą eiely- 
bej užgniauždavo stiprus žod
žiu: ir daug rankų. Prieita dar
gi nrie to, kad be jokio matomo 
re; <alo pradėta suspenduoti na
riu ;• O “gabusis” kuopos ko- 
r<1 aondi ntas (kuris pats daž
ni irsią keldavo betvarkę) pasi- 
sl ngdavo “tinkamai” aprašyti 
“kuopos veikimą.”-

!..dykai pasidalė perdaug į- 
kyi ąs ir rimtesnieji nariai mi
tai “ pastoti tam kelią. Ketver
ge. kovo 13, įvyko kuopos susi
ni imas. Susirinkime daly
vavo virš 50 nariu. Jame ta- 
po nutarta: atšaukti uždėtą <1. 
J. C; tvidžiui suspendavimą, pu
rėm., i d. P. Grigaičiui prakalbas 
ir i.,rinkti naują kuopos orga- 
ni ::;t iriu vieloj, d- Karsoko, ku
ri- rezignavo. Išrinkta d. J. 
Mickevičius. Draugai “kairieji” 
yi ič labai varėsi prieš atšauki
mą suspendavimo ir rengimą 
pr: t Ibų. Bet šį kartą jie ne
galėjo sukolektuoli užtenkamą 
skaii u ranku, lodei nieks neiš-

T; betgi nelaip svarbu. Svar
bu yra tas, kad vadinami “deši
nieji,” nors ir turėdami aiškią 
di huną, bet taip nepasielgė 
ki:ip kad elgdavosi “kairieji.” 
ši..1 du pavyzdėliai. Kiek lai
ko - gal “kairieji” pervarė nu- 
arimą al.a’mest nuo ('.b. L. D. 

T;, jos. šiamt' susirinkime 
vitr.as davė įnešimą atšaukti ir 
šit ' nutarimą. Žinoma, kad tas 
jnc: mas labai užgavo draugus 
“k u tuosius.” Tariami “dešti- 
ni< tai matė ir nutarė nusi- 
I,ei kli: pats į nešėjas atsistojęs 
parakė, kad užsivarinėti ims ne 
norime ir todėl “duosime šven
tą ramybę.” 'lik tegul taippat 
i lginsi ir “kairieji:” tegul neuž- 
.‘ivarinėja ir nesistengia užgnia
užti jiems priešingos nuomonės.

Taipjau nepriimta įnešimo su 
spauduoti vieną “ekstrą kairų
jį,” kuris pradėjo svaidyties ne
deramais žodžiais. Nors jo su- 
.-p*-(įdavimas butų pilnai vietoj, 
bei “dešinieji” ir čia “davė šve
ntą ramybę”

l okio skirtumo yra tarp “kai 
riųjų” ir “dešiniųjų.’ Bet ar 
draugai “kairieji” iš to pasimo
kins parodys*ateitis. Man 
betgi rodos, kad turėtų. Juk 
nėra jokio reikalo “ėsti” savo 
draugą vien lik todėl, kad jisai 
midija kitaip negu aš, kad jis 
nepritaria tam, su kuo sutinku 
aš. Žinoma, butu kitas daly- 
kas, jeigu reikalas eitų, būtent: 
apie prasižengimą prieš soeiali- 
;:mo principus. 'I'ada reikėtų 
“ėsti.” Bet dabar — ir “kairie
ji” ir “dešinieji” nori, kad so
cializmas įvyktų, kovoja už jo 
įvvkinimą. Ju nuomones ski- 4. V 4-
riasi lik dėl to įvykinimo būdų. 
Vieni mano, kad jį reikia vy
kinti tuoj, į nieką neatsižvel
giant, kiti gi sako, kad toks bo
das yra nelikę-s. Tai visa. Dd- 
lei to “ėstis” butu nesąmonė.
Toks “ėdimasi” išeitu ant nau- c

dos ne darbininkų judėjimui, o 
to judėjimo priešams svietiš
kiems ir dvasiškiems.

Todėl nesuteikime jiems,

____10WN OT LAKE.

TarptautiŠkos prakalbos.

Kovo 9 d. C. S. P. S. School 
Hallėj buvo suragta tarptautiš- 
kos prakalbos. Kalbėjo lietu
vių, rusių, lenkų ir ukrainų kal
bėtojai. Visa pąvyko kuoge- 
riausia. Turiu pasakyti, kad 

ikišiol aš dar nemačiau lokių 
pasekmingų prakalbų.

Pertraukos laiku dainavo tikra 
nų choras. Padainavo keletą 
puikių dainelių, kurias publika 
lydėjo gausiais gausiausiais ap
lodismentais.

Susirinkime išparduota la
bai daug darbininkiškos litera
tūros. Galima sakyti, nė vienas 
neišėjo be knygelės ar naudingo 
laikraščio. Tai reiškia, kad 
To\vn of Lake darbininkai bru
zda.

Real Estate žinias.
Chieagos lietuviai( paskutinėmis 

dienomis pirko iš Liberty Land and 
Investinent (’o. šią nuosavybių: (

.Jonas Jonikas pirko 3 augštų mū
rinį namų prie Lowe ir 33-čios gat
vės. (

Petras Gečionis, dviejų augštų 
rjnumi namą, garu apšildomi}, ant 
Bockwe]l ir 62-ros gatvių.

Pranas štalkauskas,( 3-jų augštų 
mūrinį namą ant 32ros gatvės ir
Auburn avė. (

l.ouis Shaulis, namą ant 3(i-los ir
Wallaee galvių. (

Martinas Sula, 2-jų pagyvenimų 
medinį namą su 2 lotais. (

Jonas Siutas, 4 pagyvenimų mū
rinį namą ant l.oxve avė. ir 36-tos.

Stanislovas šlikas, 2-jų augštų mu
rini namų ant Normali avė. ir 30- 
los. Juozas Zemblis, 2-ju pagyveni
mų murini namų ant ilatsted ir 36- 
tos. (

Teodoras Kazlauskas, 3-jų augštų 
mūrinį namų, Brighton Parke.

Juozas Noreika, 3-jų augštų mū
rinį namą. Brighton Parke.

Juozas Nesevičia, 2-jų pagyveni
mų namų ant Lowe avė. ir 37tos.

Martinas Žebrauskas, Irių pa
gyvenimų mūrinį namą ant Union 
avė. ir 37los. (

Jonas Klikunas, naujų mūrinį na
mų, garu apšildomų, ant l.ovce ir 33 
čios.

J u] i jonas Dubinskas, 3-jų augš- 
lu murini namų ant Union avė. ir 
32 ros. (

Jonas Baltikauskas, lotų Brighton 
Parke. (

Viktoras Vaigauslus, 3-jų augštų 
mūrinį namų ant Lowe ir 32ros.

Jonas Slinkis, 3 ją augštų mūri n f 
namų ant Bockvvell ir 13čios

Juozas Laikus, kontraktorius, 6 
lotus ant Archer ir Sacramento 
Avė, ant kurių statys dilelį teatrų.

Kazimieras Pocevičia, (i kambarių 
namų aut 33 Place ir Auburn avė.

Pranas Vilius, 4 pagyvenimų mu
rini namą ant Normai avė. ir 32ros.

Antanas Lovvrensas, lotų BrBigh- 
toii Parke. (

Petras Mikšas, 2.IU pagyvenimų 
namų ant VVhiple ir 62ros.

Jonas Grigaliūnas, 2 lotu Brigh
ton Parke.

Viktoras Bartz, lotų Brighton Pa
rke.

Kazimieras Vienskaitis, ‘Irių pa- 
gyvenimų medinį namų ant \Vood 
ir 43čios, taipgi lotų ant tūlo Place.

Dabokite Savo
Žingsnį!

sitas patarimas yra labai 
paprastas, ir labai mažai į,ji 
domus atkreipiama, ir išsisuki
mai kiekvieną dieną pasilaiko, 
o ypačiai šį mėnesį. 
Nepraleiskite taip niekais bet 
tuojaus pradėkite vartoti Trincr 
Linimenta! c

šilas vaistas tuojaus ims skau
smus palengvinti, taip pat labai Į 
geras dėl reumatizmo; neural
gijos, lumbugo, sutinimo ir lt.

Galima gauti vaislinyčiose už 
tą pačią kainą.

'I riner American Eli.vir of Bi- 
tter M ine geriausias vaisias dėl 
vidurinių ligų, galvos skaudėji
mo ir tt.

t riner American Bitter Tonic 
\aislas, kuris neturi sau lygaus, 
biskulį pabrango, kadangi ant 
jo uždėta taksai, o norint užlai- 
l'.y.li j(> ,‘UŠį reikėjo kainą bis- 
kutį pakelti. Jie du vaisiai lai 
geriausi turėti namuose.

Paklausk savo vaistininko a- 
pie šiluos vaisius! Joseph Tri- 
ner Company, 1333-1343 .So
Asliląnd Avė., Chicago, III,

.(Apgar.)

tiems ititisą priešams, tos geros 
progos! Veikime išvieno: kas 
iš “kairės,” o kas iš “dešinės” — 
prieš bendrus musų klesos prie-
šus. —Chicagielis.

PERVIRŠIUS
$25,000.00

KAPITALAS .

. $200,000.00

r v

i

Dekite Savo Pinigus i Paranku, 
Saugu ir •Stipru Universal 

State Banka
...r=::: DEPOZITŲ AUGIMAS 

Kovo 3, 1917 (atidarymo dienoj) 
Rugpjūčio 4, 1917 ..........
Gruodžio 31, 1917 ................
Liepos 2, 1918...........................   •
Lapkričio 2, 1918 .........................
Gruodžio 31, 1918 ......................
Sausio 29, 1919.................. .....
Kovo 11, 1919 ................................
Visas Bailio Turtas Siekia ...

STIPRUMAS IB SAUGUMAS. Univcrsal State Bankas 
yra taip stiprus ir saugas kaip ir kiekvienas didžiausias ban
kas vidurmieslyj, nes yra po aštriausia valstijinės valdžios 
v.žžiura ir po nuolatine priežiūra išlikimų direktorių ir pa
sekmingų ir patyrusių banko valdininkų, turinčių platų ir 
ilgint tini patyrimų bankiniuose reikaluose. Universal State 
Banke žmonių sudėti pinigai yra pilnai apsaugoti ir niekad 
negali žūti, nes bankas turi grynų kapitalų, perviršį ir nepa
dalintų pelnų siekianti daugiau kaip $231,000.00, o su virš 
400 Šerininkų savo turtu duoda depozitoriams dar didesnį 
užtikrinimų —• žodžiu sakant yra t:ii žmonių linansinė ivir-

ATSIĖMIMAS PINIGŲ Universal State Bankas savo de
pozitoriams išmoka pinigus ant kiekvieno pareikalavimo, 
nes banko fondai yra skolinami lik ant trum-laikinių pir
mos kliasos gvaranciju (securities), kurias galima apversti į 
pinigus kiekvienoj valandoj.

Nl (IŠIMTIS. Universal State Bankas moka ant padėtų 
pinigų 3-čia nuošimtį, kuri išmoka arba įrašo į knygutę du 
syk i metus. Sausio ir Liėpos mėnesiuose.

PALANKUMAS VIETOS. Universal State Bankas randa
si labai parankioj ir prieinanioj vietoj. Privažiuoti galima iš 
visų dalių miesto į labai trumpų laikų, llalsled gatvekariai 
sustoja tiesiog prie banko durų.

PABANKUMAS VALANDŲ. Universal State Banko Va
landos yra labai parankios netik biznieriam bet ir darbinin
kam. Bankas yra atdaras kjisdien nuo 9-tos vai. ryte iki 5 
popietų, o Utarhinkais ir Subatoinis per visų dienų iki N:30 
vai. vakare, duodant progų darbininkams atlikti asmeniškus 
bankinius reikalus be atsitraukimo nuo 
nuostolio.

SUSIKALBĖJIMAS. Universal State

darbo ir be jokio

________ Banke kiekvienas 
gali susikalbėti savo prigimtoj kalboj ir atlikti asmeniškus 
bankinius reikalus be kitų tarpininkyslės.

BANKINĖS SKRYNELĖS. Universal State Bankas ran- 
davoja bankines skryneles po $3.01) melams susidėjimui Li
berty Bond’sų, Dokumentų ir įvairių brangenybių, šios skry
nelės yra apsaugotos nuo ugnies ir vagiu moderniškiausiais 
įtaisymais. Užprašome atlankyti ir apžiūrėti, o tikriname 
jog busite pilnai užganėdinti saugumu ir stiprumu.

INVESTMENTAI. Jeigu Tamsia norėtum išduoti savo pi
nigus ant didesnio nuošimčio negu bankose yra mokama, iai 
mes lamistai noriai suteiksime patarimų kaip tų padaryti ir 
kokias gvarancijas (securities) pirkti. Meldžiame atsilankyti 
ir pakalbėti.

INSURANCE SKYRIUS. Universal Stale Bankas turi In
surance skyrių, kuriame apdraudžia namus ir naminius ra
kandus nuo ugnies geriausiose ir stipriausiose draugijose 
(kompanijose). Jeigu Tankistų insurance baigiasi, tai atnau
jinkite šiame banke, o busite visame užganėdinti.

PATARIMAS. Universal State Banko valdyba visados 
noriai suteikia kiekvienam sąžinišką palariina įvairiuose rei
kaluose. užtaigi atsilikus progai galite (Irusiai kreiptis į Šių 
institucijų.

BANKO VALDYBA:
JOSEPH J. ELIAS, Prezidentas, 

Wm. M. ANTONISEN, Vice-prezidentas, 
JOHN I. BAGDZIUNAS, Vice-prezidentas 

ir Kasierius.

UNIVERSAL STATE BANK
3252 S. Halsted SI. “ Chicago, III. 
BANKO VALANDOS: Kasdien nuo 9 vai. ryto iki 5 
pietų UTARNINKAIS ir SUKATOMIS nuo 9 vai. ryte iki 
8:30 vai. vakare.

4

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtų, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Erne! and Co., 740 W. Madison st., 
Kampas si., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augšlas, virš Famoas 
Clolhing Store, atdara vakarais iki 
< vai. NedčHornis nuo 10 iki L

DR. Š. NAIKELIS 1 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Avė.
Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m.
Nedaliomis 10—12 a. m.

Phone Drover 7042 
Cicero Office 

4847 W. 14th St.
Vai. 1—1 p. m. Ncd. pagal sul j 

Phone Cicero 39
Rezidencija 3336 W. 66th St.

Phone Prospect 8585

Vyrišku Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po 
$f5 ir 25 dolerius.

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkotai, nuo $7.50 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimus kailiu pa
muštų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
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, ncdėliomis ir va 
karais.

S. GORDON
1415 S Ihdsted str Chicago, UI

$ 16,754.95 
... 288,556.89 
. . . 418,661.63 
... 600,079.07 
....... 765,523.56 
... 945,789.40 
. $1,020,090.87 
. $1,095,173.62 
. $1,390,495.06

L

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

y;------------------------------

Minykų 
Kunigų 
Darbai
Filipinų Salose 

žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai. 

Kaina 35c.

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted St. 1 

Chicago, III.

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

Skaitykite ir Platinkite

“NAUJIENAS"

Į Sergėkite savo skis |

NeuŽsii ikėk i t savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie šu
te ik s jus akims tik daugiau blogo.

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

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

>-čios lubos, virti Platt’o aptiekus 
Tėmykite į mano parašą 

Valandos nuo S-tos vai. ryto iki j 
8 vai. vakaro. Nedčlioje nuo 9 < 
vai. ryto iki 12 valandai dieną. I

| DlA.R.Blumenthal |

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

i Gyvenimas yra »
VIF'r s PiŠčias, kada pra % 

nyksta regėjimą, j 
/ Mes vartojam 

.n pagerintų Oph- £ 
thahnometer. V- 
patinga domu at- į 

® ♦ kreipiama į vai- $
kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedčldien. nuo 10 iki 11 dienų. 
46-19 S. Aahland av. kamp. 47 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487. r, 

v7

VALANDOS: 
ir nuo 5

DR. M. hF.RZMAN i
8 Š RUSIJOS

Gerai lietuviams žinom na ,-or 1* me- | 
tų kaipC patyręs gydytej.-s. chirurgą“ f 
ir akušeris. > r i

Gydo aštrias ir chroniškas Ii <as, -y. 
tų, moterų ir vaikų, pagal naujr.t-ias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus. |

Ofisas ir Laboratorija: 1023 W. 13th ' 
St. netoii FiakTU.

VA7jAND0Si Nuo iG—-1^ riet';. ' 
6—8 vikarais. Telerfic”*' Canal 3.10. į 
GYVENIMAS: <S12 S. fteisted Street "

VALANDCS; v—!) ijrc. tikta’

DR. 6. M. GLASER |
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

314* S. Morgan SL, kerti si. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare, Ne- S 

dėliomis nuo 9—2 popiet į 
Telephone Yards 687

X Telephone Yards 5834.

10 r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 iki 13

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

t—

m U. Auhland Biv4. CMetge

DR. A. A. ROTE •
MŪSAS GYDYTOJAS h CHlKUBGAli

HIpeciaHslas Moterišką, Vyrišką.
Vaiką ir visą chronišką tij.ą 

Ofiikj: 3864 8. ilaistad 8L, Chieag*
VALANDOBi 10—H ryta; »-*

v « ' araie Nod&lncpb 1S- 1S

tfAIMiai JTOąjąi.—1

Br. Leo Awotin ji 
Gydytojas, Chirurgas, Akofaria į? 
1920 So. Halsted St, Chicago. H 
Kalbu lietuviškai, lutvRkai k < * 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rytų; 6-9 va- ;*| 
kare. Tel. Cana) 4367. H

TirTr|B.. .T„ rrnnnt.j.1 HL'ttin.
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Pranešimai
Pastaba ataiunčiantžema draugijų 

pranešimus: — 
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardų-pavarde ir adresų 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra. 
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus ete. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjau! raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti

— Redakcija

“Ateities Žiedo“, vaikų draugijė
lės, koncertas, kuris turėjo įvykti 
šiandie, kovo 15, neįvyks. Priežastis 
— tų patį vakarų rengiama LSJL. I 
kp. pramoga. — Komisija

AVestville. 11) — LSS. 28-tos kp. 
ekstra susirinkimas įvyks nelėlioj. 
kovo 16, Jono Kvakšo svetainėj, kaip 
lt) vai. rito. Draugai, susirinkite, 
nes turime daug svarbių reikalų 
aptarti. Sekr. J. Savicką--

Courtney, Pa. ‘— Šiuo pranešu vi
siems LSS. 54-tos kuopos nariams 
kad susirinkimai įvyksta kas pirmų 
ncdeldienį kiekvieno mėnesio kaip 
1 vai. po pietų. lA’kavičiaus sve
tainėje. Gi lavinimosi susirinkimai 
būna kiekvieno kelvcrgo vakarų 
kaip 7 vai. toje pat vietoje.

—Sekr. B. Jackson.

LDI.D. 19 kp rengia svarbias pra
kalbas panedėlyj, kovo 17, Mi’dos 
svetainėj 31 12 So. Halsted st. Pra
džia 7:39 vai. vakare. Kalbės .1. Ju
kelis ir S. Reikauskas.— Komilela

Parmazonų generališka repetici
ja bus nedėlioj. kovo 16 d., 9:30 v. 
iš rito. M. Mektatto svet. Lošėjai 
malonėkite būti visi ir laiku, nes po 
12 vai. svetainė bus uždaryta.

—Komitetas.

Rockford. III. — LDLD. 29 kp. 
mėnesinis susirinkimas jvyks sere- 
doj. kovo 19. 7:39 v.v.,( Montague 
llouse svet.. So. Main st. Draugės 
ir draugai, malonėkite atsilankyti 
visi. Yra svarbiu reikalų.! Gi ku
rie nesate atsiėjmy knygas, ma
lonėkite ateiti ir atsiimti.

— M.Grinas. (

Cicero, 1)1. — LMPS 43 kp. Li
kis savo mėnesinį su įlinkima pa- 
nc-lėli j. Kovo 17 d., J. l>i igai rči > 
s\ei.. 1837 XV. II gi.. 7:39 vai. vai a- 
i c. Visos draugės malonėki! • eleili.

-A. Mačiulienė, lašt.

Tom n of Lake. — LSJL. kuopa 
turės i e)•e."icij.i. ncdėl’o’, kov»' !b 
d . Bvržinsl io svet., T oi S > Pau
lini* D<"j'Cticijos •>••_> s 1 v •’ |
•’i to. Dali * aujan’ieji yra prašomi ’ 
visi Imli ia’kn. —Pi Irus t'rbulL.

i. Eių IcM cod. — LSS, 17i’ kp. 
iv'mu s įviks nedėdoj, k <v.» 

.. ’P ai. ri io. u * t.mūriu * I-;.’: 
• ii < !. Draugai, m ’i.i" ’• d,d?

‘i. - •>'. Pacclninas.

Ateities žiedo vaikų draup»•olės 
chm o repvti ijos ir kalbos-r iŠ v bis 
lekcijos įvyks nedėlioję, kovo 16 L, 
hgiai 1 vai. po pie'u, l'e’loivship ■ 
svet.. 831 \V. 33 Plaee. Ateities šie
du nariai janki kilės patįs ir atsi
veskite naujų mokinių. Lėk ijas 
duoda p. Vilkus. —. Globėja F. S. K.

Draugiškas Vakarėlis rengiamas 
knygyno naudai įvyks nedėlioję, 

kovo 16 d., Liuosi bes svet.. 1822 
\Vabansia Avė. Pradžia 5 vai. vak.

Bus prakalbos, deklamacijos ir 
šokiai. 'Taipgi įvairus pasilinksmini 

uiui Komitetas.

LLF. 1-mos kp. metinis susirinki
mas įvy ks kovo 17 d., Liuosy bės 
svetainėj, 1822 NVabansia avė. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Kiekvienas 
narys privalo atsilankyti į šį susi
rinkimų. taipgj atsiveskite naujų 

narių. Bus renkama nauja valdy
ba sekamiems metams. Taipgi yra 
daug svarbių reikalų apkalbėjimui.

Sekr. A. Ri pkevičFus^

LMPS 9tos kp mėnesinis susirin
kimas kovo 15 d. neįvyks įŠ prie
žasties LSJL Imos kp. Vakaro. Susi
rinkimas atidėtas iki sekančios su- 
balos kovo 22 d. —Kuopos Valdybų.

Ory. Ind. -- LSS. 209 k p. susi
rinkimas įvyks nedėlioj, kovo 16, 
paprastoje vietoje — 2101 W. 15 Avė. 
Pradžia kaip 11 vai. rylo Visi na- 
liai privalo atsilankyti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti. ,

— Komisija.

E, Chjcago, Ind. — Repeticija vei
kalo “Valkata" įvyks nedėlioj. kovo 
16, 10 vai. ryto. K. Grikšo svetainėj. 
Lošėjai malonįkite susirinkti Ilgiai 
pažymėtu laiku. — Reng. Koin.i

E. Chicago, Ind. — LDI.D 70 kp. 
Bengia prakalbas nedėlioj, kovo 16, 
6 vai. vak. K. Grikšo svet., 1501h ir 
kampas Northcote Avė. Kalbės d, 
A. Bimba jš Valparaiso. Visi drau
gai kviečiami atsilankyti.

— Komitetas.

Roseland. - LMPS 25 kp turės sa
vo susirinkimų nedėlioj, kovo 1G d. 
2 vai. po pietų. Aušros kambariuo
se, 19900 Michigan Avė.

— G. Grybienė.
Brisrhton Park. — Keistučio Pašal

pos Kiiubo mėnesinis .susirinkimas 
bus nedėlioj, kovo 1G d., t vai. po 
pietų. Liberty svet., 3925 So. Kedzie 
Avė., kertė 39th PI. Draugai ir drau
gės, malonėkite būti laiku. Taipgi 
alsiveskile ir naujų narių.

— J. Gustaitiu.

9 SLA. 11 Apskričio susirinkimas į- 
vyks kovo 16 d., Birutės svet., 3219 
So. Morgan SI., 1 vai. po Pietų. Kuo
pų atstovai malonės pribūti laiku, 
nes susirinkime dalyvaus svetys p.

Strimaitis.
B. .Janulis, prez.

S. Kvietkauskas. seki’.

LLF. 12 kp. susirinkimas įvyks 
subatoj, kovo 15 d., 7:39 vai. vaka
re. Aušros mažojoj svet., 3091 So. 
Ilalstcd Si. Visi nariai atsilankykite.

— St. Nemčavakaa.

LSS VIII rajono prop. mokyklos 
’ekcija bus subatoj, kovo 15, Aušros 
vet., 3001 So. Ilalstcd St. Pradžia 

S v. vakare. Visi kviečiami susirink- 
|j, — Komitetas.

LSS 174 kp. rengia puikų pramo
gų vakarų nedėlioj, kovo 16, MeMą- 
žio' svet. Scenoj statoma komedija 
“Parmazonai”. Pradžia 6 vai. vak.

— Komitetas.

I SS 4 k p. ir LSJL 1 k p. rengia 
lebatus nedėlioj, kovo 16. .Aušros 

svet. 3901 So. Ilaistei St. Pradžia 
’•) vai. rito. Tema: “laikymosi prie 
aplinkybių sulaiko žmonijos pro
gresų“. Tvirtinamų pušy gins K. 
’hernau kas. užginamų — A. Bels

kis. — Komitetas

Socii’ljstų Apšvietus K liūlio la
vinimosi susirinkimas bus nedalioj, 
kovo 16. Stanforl Park svetainėje. 
Play Room) prie II PI. ir l’nion 
gat. jojimas iš Lt PI. Nariai prašo
mi susirinkti lygjai kaio 19 v. ryto. 
Bus diskusijos tema “'Tautų I yga“.

— Valdyba.

LSS. 234 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj. kovo 16, 1919, Scttlemenl 
sveti inėj, 4630 Gross Avė. Pradžia 
10:39 vai. iš ryto. Draugai mahuiė- 
kit visi atsilankyti paskjrhi laiku.

—sekr. A. Audickas

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEAKAU savo moteries Sta

nislavos Kniukšta, po tėvais Stanis- 
ava Viliaus, dabar vadinasi Tama
šauskienė. Paeina iš Kauno gub., 
‘lungės parap., Trujkių sodos. Tu

ri 2 broliu ir 2 seseris Amerikoje. 
Nepriklauso nė prie bažnyčios nė 
irie Laisvamanių. Išsivežė sykiu 12 
mptų mergaitę. Yra labai svarbus 
reikalas, tai meldžiu atsišaukti, 
įrangai, patėmydami tokių ypatų, 

me'džiu pranešti, l’ž teisingų pra. 
nešimų duosiu $25.99

ANT. KNIUKŠTA.
6411 So. Kno\ Avė., Chicago, III.

Aš Paulina Ropšbaukaitė po vyru 
Gennolkotienė, pajieškau savo bro
lio Petro Ropšbaukio, Kauno gub. 
Laukuvos parap.. Polokicščių kai
mo. Girdėjau kad gyvena Aurora. 
III. Jis pats tegul atsišaukia, arba 
kas žinote praneškite jo adresų, tu
riu svarbų reikalų. Busiu dėkinga. 
Atsišaukite į švogerį:

JONAS GERMOLKAITIS 
■JOG E. 61h St., Keivanee, III

PAJIFAKAl’ brolių Stanislovo, 
'< ,')■ •an’ino ir Justino, Kauno gub., 
Tc’šių pav., Mosiedų valsčiaus. Pa- j 
••..''tu parapijos. Kruopių sodžiaus, i 
ėle’dŽiu atsišaukti arba kas žinute 
malonėkite pranešti už. kų bus at
lyginta. Adresas:

Toni Bucis.
Box 51, Glen \Vhite, \V. Va

PAJU SKAU brolio John Girai- 
tis. Kitados gyveno \Vyoming S'a- 
*?. Prašau at’išaukti ar kas juos 
žinot prašau pranešti adresu:

\Vm. ‘Girajtis.
1980 Canalport avė., Chicago, HL

Pajieškau švogerkos Uršulės Ja- 
kaitės. taipgi švogerio Petro Pauli- 
ko. Abudu Kauno gub., Raseinių 
nav., Šilalės parap., Deblių kaimo, 
lei kas apie juos žinote, malonė- 

| kitę pranešti arba jie patįs laj at
sišaukia, nes aš turiu labai svarbų 
reikalu.

Kazimieras Leščinskas.
3328 So. Halsted st. Chicago

PAJIEŠKAU Prano Gervickos, 
Vilniaus gub., Trakų pav.. Kronių 
valsčiaus, Gintakiškių kaimo. Jis 

i ats tegul atsišaukia arba kas žino
te praneškite jo adresų.

JUOZAS ZJNAVIČIUS 
907 \V. 20th Plaee, Chicago, III.

PAIIFSKAU vargonų taisytojo, 
įsileis galite tų darbų malonėkite 
atsišaukti adresu:

Ad. Liuberskis,
3322 S. Morgan st., Chicago

P\JI,;SKAU savo viro Povilo 
Masi'ionio. Prasišalino Kovo 12 d. 
pal'kdamas mane varge be pini

gų. Jis yra Ijuodbruvis, 5 pėdų ir 5 
co'in augščio, 25 metu, moka bar- 
berio darbų. Kas patėmysite pra

neškite busiu dėkinga. Girdėjau 
kad išvažiavo į Kansas City, Kau
šas.

MARIJONA MAS1LIONIENĖ 
2907 Emerald Avė., Chicago, III.

J IEŠKO KAMBARIŲ
NASI.fi MOTERIS su 4 metų duk- 

tere pajieškau kambario Bridgepor- 
to apielinkėje, geistina kad prižiū
rėtų mano dukterę dienomis kada 
aš dirbu. Atsišaukite greitai.

J. J.
3238 So. Halsted St. Chicago.

RANDAI

Dekalb, IIL — Kooperatyviškos 
Bendrovės krautuvė atiduodama 

ant rendos. 'Toje krautuvėje randa
si lee boksis ir viskas kas tik rei
kia prie krautuvės. Remia pigi dėl 
platesnių žinių kreipkitės prįe K. 
Ciapolionis, 916 Main St., Dekalb, 
III.

VYRAI, KURIE KALBATE 
LIETUVIŠKAI

PADARYKITE SAVO I IUOSA LAI
KA BRANGIU. MFS ORGANIZUO
JAME | H-TUVIU SKYRIŲ IR 
R’TKIA KU.ETA ENERGIŠKU, Lš- 
TL’OMU VYRU, KURIE TURI KE
LETĄ I ll’OSU VALANDŲ LAIKO 
PI R VISUS MILTUS. GEROS LN- 
UGOS. Pl'IKUS PAKILIMAS. AT- 
SIŠAL'KITL NUO 9 IKI 1 p() PIE
TŲ, ABBA SEREDOS IR KETVER
GI) VAKARAIS NUO 6 IKI 8; AR
BA TELELONUOK1TE MAN, RAN- 
DOLPII 7109, DEL PASIMATYMO, 

ADAM MARKŪNAS
FIRST NATIONAL BANK RLDG,

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAM BARIS ant ramios dėl dvie

jų vaikinų; didelis, šviesus kamba- 
ris, maža šeimyna.

Frank Vasaris, 
2129 XV. 21sl St. Chirago. III.

KAMBARIS ant rendos vienam 
vyrui arba merginai be valgio. 
3019 S. l’nion Avė.. 2 lubos iš front

J IEŠKO DARBO*“~

ANTANAS ŽIEDAS su savo žmo
na pajieško darbo ant lai mų, jei at
sirastų geras fiirmęris. kuriam tai 
atsišaukite grejlai.

IGNACAS VAINEIKIS
817 \V. 34th PI., Chirago, III.

PA.I I EŠK A t' darbo į pekarny už 
pil im, ranka arba ir u7. nulių. Kam 
reikia atsišaukite.

. j. u.
2122 Coblantz SI., Chi a To.

J t EIKIA PA RBININKV.
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Eree Employrnent Service i
J teškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais.
116-122 N. DEARBORN ST

, afba 
105-107 SO. JEFFERSON ST.
Už darbo parupinimų visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip ('hieagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gai — kaip vyrų, taip moterų ir vai
ku. kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

RUKI A 10 vyrų prie moteriš
kų siutų.

CIJAS. BALT.
5257 So. Ilalslctl SI., Chicago, III.

P.lTKIA DARBININKU PRIE cu
krinių burokų vedusių arba neve i 
du ii! žmonių. Augščiausia mokestis j 
mokama Michigano valstijoje. Dy- Į 
kai namų remia ir kelionė. Greitai 1 
mokama. Geriausios darbo sjlygos. 
Su įtikite musų agentus sekančio
se vielose: į

Chicagoje, (’has. Kassay’s ofise, 
9328 (’oltage Grove Avė. bile kokių 
dienų nuo 8 vai. ry to iki 8 vai. vak. 
\l. \\'eber’s name, 1612 Ol’churd St. 
bile kokii) (Lenų nuo 8 vai. ryto iki , 
9 lai. vak. Fekete and Son’s ofise, 
1957 \V. Graml Avė., Nedėlioję, ko
vo 16, mm 9 iki II vai. ri to

MICHIGAN SUi.Ail (’O.
Sugina iv, Mieli,

RUKAI INGAS geras pirmos kh-- 
sos bekei is, kuris moka kepti bailų 
ir ruginių miltų duona. Mokestis ■ 
biD labai gera dėl gero bekerio. ! 
M'išaukite adresu:
I9G \Vell St., Rockford, III.

I UKALING \S kambm js <lel 2- 
j’.j vp»k:nu su valgiu ar be valgio, 
ant Bridgeporlo.

l.as turite meldžui nrmiešli grei- 
’ai. .L WASIS,
3228 S. Halsted si., Chieago

REIKIA apreiterių ant nmfe- 
■iš'ų kaulu, gera mokestis mm 
'Inkų; galima uždirbti $50 :ki S’!J9 
į s; vailę. Taip pat reikalingas pre- 
eris; darbas nuo šlakų ar savai'i- 

:’ė mokestis, ka:p norėsite; nei’eik 
didelio patylimo.

A. Bačiun is,
1575 Ogden avė., netoli Madison st.

Til. Monroe 6793. i
DŪKIA prityrusio pečkmįo' prie 

Haivley down draft pečiaus, $65 ( 
į mėnesį, kambarys įr valgis. Atsi
šaukite į vyriausių inžinierių. i

Chicago Beach Ilotel,
51st ii’ Cornell avė, Chicago

R U KIA P. IVETE RI V?”T111 ’ K E- 
RH’ IR ŠILDYTOJI! PRIE TAVORl I 
NIU KARU DARBAS. ATSLSAUKI- 
TF Į THE RYAN CAR COMPANY, ‘ 
HI GEAVLSCH, II.L. i

l’EIKAI INGA moteris prie namų, 
(kubo. Maža šeimyna. Atsišaukite 1 
greitu laiku šiuo adresu:

J. SEIBUTIS
732 W. 19th St., Chicago, III. 

Telephone Canal 5821.

REIKIA kriaučių prie moteriškų 
ka itų ii- sijonų. Mokestis nuo 35c 
iki 59 centų į valandų, kas nori gali 
dii bt nuo štukų.

( II. K. AYVGAITLS.
3139 XV. Ilariison St., Chicago, III.

RL IK Al AUJAME darbščių vyrų 
pasidarbuoti vakarais tarp savo pa- 
žisiamu. Pati rimas nereikalingus; ga 
įima uždirbti gerus pinigus be atši
lę; ūkimo nuo kasdieninio darbo. At- 
i išaukite laišku į Naujienų ofisų pa
žymėdami ant laiško No. 3!).

RUKALAUJA vyrų Į kaulų šapų. 
U.'.tra specialis paskyrimas valan

dų ir mokesties.
Kišenių dirbėjų
Pamušalų dirbėjų
Rankovjų dirbėjų
Visok'ems darbams operuo- 

tojų
Buše’manų
Pamušo beisterių 
ir Examinuotojų.

Atsišaukite tuojaus j 
ROYAL TAILOBS 
731 So. XVells St.,

REIKIA DARBININKŲ I
BEI KALINGA bučinis lietuvis,! 

•mpraniunlis diubij. Vietų gera ir 
uŽmokeslish gera. Darbas ant vi
sados.

XVM. (.ĮKAITIS
1981) Canalport Avė., Chicago, III.

KEIKIA moterij indų plovėjų, 
*8.99 į savaitę. Nedėliomis nedir
bama.

DELCO LUNCII CO.
1321 Michigan Avė. Chieiigo, III.

REIKALINGA šeimininkė prie 
mažos .šeimynos. Mergimi arba na- į 
šlf be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis Atsišaukite greitai į 

ORĖMIS CHEMICAL
LABORATORY

1718 So. Halsted SI., Chirago, III.

RFIKALAU.I\M X moterų j kel
nių dirbimo šapų.
L.stra spreinlis paski rimas valau-j 

dų ir mokesties.
Preserių
Stičerjų 

Siuhi siuvėjų 
Kišenių siuvėjų 
.lainerių

Atsišaukite hiojatis. 
KOVAI. TAILOBS 
731* So. XVells SI., I

PA.I IEŠKAU merginos arba mo-, 
leis prie namu darbo.

Ą JOE NAUDŽIŪNAS 
U)C' So.j Artesian Avė., Chirago, 1)1

Tel. Me Kinley 1091.

PARDAVlMEi
PARSIDUODA Grosernė ir bu- 

černė .lietuvių apgyvcnloj vieloj. 
Biznis išdirbtas per tris metus. Prie 
ža.slis pardavimo patirsite ant vielos 
Atsišaukite į Naujienų ofisų klaus
dami No. 38.

PARSIDUODA Imčernė ir groscr- 
nė geroj vieloj, tarpe lietuviu an
gy vonioj, pigiai įr gerai; neloli lie
tuvių bažnyčios. Priežastis parda
vimo — patirsite ant vielos.
4828 So. 18 Cl., kampas 15 gatvės 

Cicero, III.

PARSIDUODA bučornė jr groser- 
i’ė labai pigiai už. ca.sh arini išmai
nau ant namo ai’ loto. Biznis išdirb
tas gerai; visokių tautų apgyventa, 
nes savininkas išvažiuoja ant laimų 
šitų mėnesi. Kas norite- būti bjznie- 
riu. nelaukite ilga', nes gera proga. 
Kreipkitės laišku Į Naujienų ofisą, 
pažymėdami ant laiško No. 19.

Drcsmakerių ir Moterų Kriaučių 
Domai!

I 'RSI’H’ODA Sana, ir vaflinių 
audeklų Storas, pigiai. Biznis išdirb
tas per 7 metus. Neša pelno $409.99 
į mėnesį. Platesniu žinių kreipkis:

. P. J. VIKŠRAITIS...............
4832 XV. 141h St.. Cicero, UI

VERTELGŲ DOMAI! IŠ priežas
ties menkos sveikatos turiu parduot 
savo buėevnę ir grosernę su namu 
vieno augšto lietuvių apie’tnkėjc. 

’ial’i Paisymai, elektros šviesos ir 
vėliausi pagerinimai. Ne bus atmes
tas teisingas pasinlvmas

M. J. KIRAS
3331 So. Halsted St.. Chicago III

P.'RPUOSIU arba mainysiu res- 
I aure n’ >. \j!'>im j’i ; ki'o mie ;tų.

(1647 N. Robey st.. Chicago

” '• BD \XTMUI ( at»'i( ka dnr inli 
puiku Irznį. Anli ’korius ka’b; il
tis lietuviškai, lenk'Škai ir ru iškai 
ga’i oadvigulunti biznį. Išlaidos 
m)'" judės. Parduosime bargenu. 
D( I platesnių žinių rašy kite laiškų.

Geų. J. Teller,
5954 Indiana Avė., Chicago

PERKU visokius instrumentus 
mmjus ir senus, kad ir pagadintus: 
pianus, vargonus, grainafonus, kon
certinas. armonikas, l'iubas, Imra- 
bimus, cimbolus, skripk.ns bosedlas, 
I av tu' ite prisiųskite laiškų aš at
važiuosiu ir minirk'U'i.

ADELE LUKAM
2325 So. Dearborn St., Chmago.

RAKANDAI
EYTRA BARGENAS.

$209 dubultų snringsu Phonogra-
fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už #55 su rekordais ir dei
mantine adata. Taipgi vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario setas, mie 
pamojo gambario setas, davennoit, 
aksomo divonai, lankomis pi “»ti na 
veikslai ii’ tt. parduosiu už bite tei
singų pasiūlymų. Nepraleiskite šių 

bargenu.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

NAMAI-ŽEMĖ
NEPAPRASTI BARGENAI

PUIKUS akro lotai taip pigus, 
kaip $395, išmokant $40 cash, po 
$5 kas mėnesis. tiktai 45 minulės 
nuo loop Roek Išland gelžkeliu, su 
geru priemiesčio patarnavimu ir 

žema mėnesine mokestimi. Nuosa
vybė prieina prie stoties. 'Tūlose 
vietose ši žemė apaugusi puikiais 
medžiais, augštai sausų ir turi rie
bia juodų žemę. Puiki viela daržo
vėms arba vištų farmai. Greit bus 
pavasaris. Pirkite dabai' ii’ bukite 
prisirengę. Didelis viešas išparda
vimas bus greitai atidarytas. Pirki- 
*e dabar ir gausite pirmų pasirin
kimų. Taipgi 5 akrai $1650. išmo
kant $150 cash, ir $15 i mėnesi. Jus 
apsimokės pasiskubinti greitai.

XVM. BUISI1AS, 
Room 40, 106 N. La Šalie SI.. Tel. 
Main 2043. Gyvenama vieta 1429 So. 
49th Avė. Cicero, III.

ANT PARDAVIMO Gera proper- 
lė t airi bulvarkų, 3 Datai po 6 > oi- 
mus. Elektros šviesa, garu šildo
ma, $99 ramios j mėnesi. Kaina 

i $9500. Pusė įmokėti, o likusi dalis 
ant 5 nuoš. Atsišaukite

Pcter Sliaužls, 
2515 Clara PI. Tel. llumboldl 6277

FARMOS PARSIDUODA
Aplinkic miesto Srotlville, Miehi- 

gan kur yra Didžiausia Lietuvių 
Earmerlų Kolonija Amerikoje, kurių 
męs apgyvendinome su 138 Lietuvius 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ka, kuri turi .Kunigų ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kalonijoje suvrnėn iš Anglikų jų ge
ras Karmas kad Apgyvendinius jus 
lietuvius ūkininkais. Turime ant 
parudavimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių sir Budinkais Sodnais. Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, Ckes gyvu
lius ir padarinys. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kolonijos 
tai daro išpavido, nepirkit niekur 
kitur Ūktos nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepirkai, atvažiuokite luo- 
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininko kur jums 
Ims linksma gyventi ant gražių gerų 
tikiu kur litukai ligos so daug puikių 
t pelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta so molio, derlingiausi dėl visokių 
iievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga- 
nievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akėtų. Kurie 
perka pas mus tikės gelžkelio kaštus 
sogrržiname, duodamie dovanų $25. 
dorelius |<ožnam už. kožną prisiusią 
lietuvi kuris pirktu ūke. Norinti 
platesnius žinios prisiųskite už tie. 
štampu gausite tikiu Kataloga ir 
žemlapį Kolonijos Adresas.

A. Kiedis & Co.
Peoples State Bank Building. 

Srotlville, Mieli.

FARMA! FAKMA!
DIDŽIAUSIS BARGENAS

PARSIDUODA 8() akrų farma už 
$2.500. Namas su trim dideliais rū
mais, klėtis, .kūlė, du cementiniai 
skiepai ii- sodnas su 24 obelimis, 
2 višnios, 4 slivos 4 vynogradai ir 
visokių vuogų medžiai. 50 akrų iš
dirbta žemė ir 30 akių aptverta dėl 

Į gani klos. 2 mylios nuo miesto ir 
i ra \Visconsin River netoli nuo mu 
sų miesto. Žemė gera. Lietuvių ap

gyventa. Priežastis pardavimo: 
nėra kam dirbti. Xraikai nenori dirb 
t i ant fanuos, tėvai seni ir negali 
dirbti. Kas norite bargeno pašau
kite per telefonų arba ypatiškai at
važiuokite šiuo adresu:

XVM. TIIOMAS 
11361 S. Michigan Avė Chicago, III. 

Tel. Pullman 759.

PAMATYK GREITAI
Sekančius bargenus, kurie iš 

netikėtu prežasčiu parsiduoda la
bai pigiai, kas pasiskubins nilpirkt, 
tai galės gera pelnų turėti. Mel
džiam nieko nelaukiant atvažiuoti ir 
pamaldi, tada patįs suprasite apie 
jų vei te.

| PARSJDUODA naujai pertaisytas 
su geru heismcnlu vienai. familijai 

i namas, šviesus iš abiejų nusiu su 
dideliu lotu. Prekė tik $1,500.

PARSIDUODA 2 familijų 4 ir 6 
j kambarių ant mūrinių stulpų na

mas visi šviesus kambariai su visais 
Į gerais įtaisymais. Ramios neša 14 
i proteli'”. Prekė 'ik #1.800.
| PARSIDUODA 3 pagyvenimų ge
ros medinis naniiis. Paminsi ant 
Bridgonorif) tarpe lietuvių. Bandom 
r.e'.a #‘‘o į mėnesį, prekė tik $2,100

PARSIDUODA 4-rių pagyvenimų 
visas murinis namas su geru beis- 
men,u ir visais įtaisymais viduryj. 
Pendis neša l t procentų. Prekė tik 
:'3.800. t

PARSIDUODA 2-jn familijų nau- 
!:>•: rpn'jis po 5 ir 6 kambarius su 

, ;»ržuo!iniais visais įtaisymais . vidų 
i-y su gesti ii- elektra ii' baltoms 
i'uuidy nė'vis ir silikonus su mūri
niais norčiais iš fronto. Prekė $5.750

PARSIDUODA 3 ju auvštn akmenų 
fronto murinis namas 3 familijos po 
8 kambarius, garu apšildomas na
mas. Vertas $10,ORO. Prekė $7.800

PARSIDUODA 4 pagyvenimu 
1 naujas murinis namas 2 fletai po 5 
kambarius ir 2 fletai po 6 kamba 
rius, su maudynėmis elektra ir ga- 
z'i šviečiamas su visais puikiausiais 
įtaisymais. Ramios neša $140 į 
mėnesį, prekė $15,500,

I Visi vii'šminčli namai parsiduoda 
i su mažu įmokėjimu. o likusius iš 
randų išmokėsite. Klauskite platės 
niu paaiškinimu pas:

j LIBERTY LAND & INVESTMENT 
COMP \NY,

.3.301 So. Halsted St., Chicago, III.

PIRK LOTĄ
PARSIDUODA gražus kampas su 

4 lotais beveik pusdykiai, už $900.
• PIRK FARMĄ.

PARSIDUODA 160 akerų farma su 
gera šluba ii- barne ant dementinio 
fundamento. Pusė yra dirbamos 
žemės, o kita pusė dėl ganyklos, že
mė labai gera, ant kurios auga vis
kas, prie gero kelio ir. lik 3 mylios 
nuo didelio miesto. Kas pirkus šį 
mėnesį galės paimti už $1,090 ant 
lengvų išmokėjimų.

I Liberty Land & Investment Co., 
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

PATARIMAS
j Jei tamstos manote pirkti namų, 
: pirkite nuo palies savininko — gau
site pigiai ir teisingai. Bus suteik
ta pervedimo į jūsų rankas pirkimo 

' popieros. AŠ turiu gerų kampinį na- 
I m.ų, kuriame dabar yra vedamas 
biznis, liet dėl tūlų priežasčių turiu 
parduoti —reikalingi pinigai kitam 
bizniui. Kreipkitės adresu:

J. B. AGLINSKAS
3238 So. Halsted St., Chicago, It)

Parsiduoda and Bridgeporto arba 
maino ant mažesnio namo ant loto 
ir ant farmos nebrangesnio kaip 
$700 vertės namas 6 pagyvenimų 
su namukų iš užpakalio vienu pa- 
tzy veninio abudu mūriniai augštas 
beismentas, puikus įtaisymas viduj, 
rendos neša $90 j mėnesį. Kaina 
$8300.00 $3000.00 įmokėti kitus nnt 
lengvų išlygų. Savininkas ant 3-Čio 
labo iš užpakalio. ,

J. K. o 
3533 S. XVallace St., Chicago, UI.

NAMAI-žEMfc
VISADA

Meldžiu atkreipti visų atydų, kad y- 
ra negalima pagarsint), nors didžiau
sių bargenų, kalias pinigų pasisko
linus apsimoka pirkti, namu lotu, 
farmų, visose dalyse. Pirkti, par
duoti arba mainyti, užprašau atsi
lankyti asmeniškai į ofjsų, o busite 
užganėdinti visi lygiai saugumu ir 
pelnu. Teisingas veikimas su publi
ka biznio mane užlaiko ant 15 meto 
šiame Rcal Estate biznyje.

Valandos kasdien nuo 8:30 ryto iki 
' 6 Vai. vakare; ( tarninkais ir Subii- 

tomis iki 9 vai. vakare. Nedėliomis 
nuo 1 vai. no pietų iki 6 vai. vakare 

CHAS. Z. URNICK
220 So. Stale SI., Room 1.328

PARDAVIAU i pigiai dviejų ka
mbarių mumis ir du lotai, mieste. 
Vanduo ir šaligatviai. Puiki vieta 
ir daržas. Galavai dėl persjkraus- 
lymo. 'Tiesiai karų linijos į vidur- 
miestį. Bargeno kaina #600 cash.

Savininkas R. R. Myers, 
1637 XX’. XVorren avė. -Chicago 

Tel. \Vest 6185.

F A R M A
80 akrų: 50 akru dirbamos, 10 ak

rų dobilu, likusi ganikla ir miškas. 
Žemė aptverta, arti miesto, grinčia, 
tvartas, daržinė ir (langiaus mažes
nių budinkų. Puikus sodnas, neloli 
ežero. Kaina $2.500, jmokėt $200.
I nii'ed Land and Investment Co. 
117 .No. Dearborn St., Chicago, UI.

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę XVisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas. Taylor, Lincoln ir Langdale pa
vietuose, XVisconsin. ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesnių žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite į mane bile kokių die
na po šešių vai. vak.

Antcn Paulick,
807 Lincoln Avė., Rockford, ^III

PARDUODU mūrinį namų, 2 me
tu atgal statytas, 4 pagyvenimų, 
nuo priekio šloras, bučornė ir gro- 
sernė. Viskas naujausios mados. 
930 XV. 351h PI. Chicago, UI

PARSIDUODA namas 4 pagyveni
mų. Rendos neša #456 į metus.. Lo
tas 59 per 130. Lietuvių apielinkėje. 
Lotas vertas $3,000, parsiduoda už 
#2,500 su namu, noriu greitai par
duot). Atsišaukite nas savininkų:

.L JANUSZKA
31,31 Archer Avė. Chirago, III.

TIKRAI GERAS BARGENAS.
PARSIDUODA trijų pagyvenimų 

geras murinis namas su gasu. elek
tra ir kitais parankamais. Rendos 
neša $408.00 į metus. Greitam parda
vimui, prekė $3,400.00. Galima pri
imti lota mainais kaipo dalį įmokėjj- 
mo. Atsišaukite pas

A. GRIGAS ant 
3111 So. Halsted St., Chicago. Iii

MOKYKLOS
f VALENTINE DRESMAKING 

COLLEGES
6205 So. Halsted st., 2107 XV. Ma- 1 

dibon, 1850 N Wells Bt.
137 Mokyklos auv. Xzalstijose. ; 

> Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
j signing, dėl biznio ir namų. Vie- i 

tos duodamos dykai. Diplomai. < 
į 1 engvi išmokėjimai. Gvarantuo- I 

ta išmokinti jus prisiūti suknes už ‘ 
į $10. Phone Seelei 1613 I
{ SARA PATEK, Pirmininkė I

SPECIALfiS VAKARINES 
klesos anglų kalbos prasidės 
Subatoj.Kovo 22 d. 1919. Už
sirašykite iš anksto. Del pla
tesnių žinių atsišaukite vaka
rais į

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

'Tel Boulevard 9923.

DIENINE IR VAKARINE
MOKYKLA

čia gali lengvti ir greitai išmoKti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmdfkų, S. V.. Aaghlos, 
Lietuvos ir abdnų istorijas, geografiją, rašyti 
laiškus, ir 11. Taipgi, turime Granimar ir High 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo- , 
kitę Kuosą laiKą pasimokiuimui, nesigailėsite.

American College Preparafory School
3103 SO. H ALSTED ST.. CHICAGO. ILu i

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviško 

kalbų, aritmetikos, knygvedv*tfi> 
stenografijos, typeivriting, pirklybo 
teisių. Suv. Valstijų istorijos, abel 
nos istorijos, geografijos, politiško 
ekonomijos, pilietystės, dailiarusy' 
tės.

Mokinimo valandos: nuo 8 rvt 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3 
3106 So. Halsted St.. Chicago. IT

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

mas padarys jus žinovu į trumpi 
laiką.

Mes turime didžiausius ir geriau 
sius kirpimo-designing ir siuvime 
skyrius ,kur mes suteiksime praktiž 
ką patyrimą kuomet jus mokysitės

Elektra varomos mašinos musu 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ii 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciali! 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie
lų — bile stailės arba dydžio, iŠ bi 
Ir mndn knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

AtsiŠaukit ant 4-to augšto.

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

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

Darbus užimu visose dalyse Chi- 
cagos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantijų. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUAN1AN RED 
ROOFING CO, 

and Sheet Metai Worl<H
2106 XV, 24th Si 'Jei Canal 4802

MOKYKLOS

Aušros Mokykla.
.Šiais metais lapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu į savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas .1. T. Vilkus, kuris 
per kelis melus moky tojavo Valpa- 
raizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo
kinama po senovei. Prisirašyti ga
lima iisuomet.

3001 So. Halsted St

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MUSU SĖKLOS DYGSTA

Mes turime visokios rųšies sėklų 
dėl UKIU >r DAR'ZU- Pirmos klesos 
sėklos už. nebrangių kainų. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainų sura
šo.

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

SĖKLOS.
Ūkininkų 'Draugija pasirūpino 

pardavinėt geriausias, šviežiausias 
sėklas daržovių. Javu, šieno ir viso
kias sėklas kokios tik ūkininkams 
yra reikalingos, ir miestelėnams į 
daržus. Galima gaut pakeliais, sva
rais, bušeliais, ir maišais po 190 
svarų ar daugiau. Siusime į visas 
Suvienytas Valstijas. Aprašydami, 

pažymėkite, koikų sėklų į kokių že
mę, o mos jųitarsim kiek ju reikės 
ir taip gi pas mus yra visokių far

mų ant pardavimo musų kaina.. 
Klausiant kainos jdėkite markę at. 
saki imli. Adresuokite:

AMERIKOS ŪKININKAS
P. O. Box 96, Hari Michigan

DRAUGIJOS IR ORGA- 
NIZACIJOS

' Amerikos Lietuvių 
Darbininkų Taryba. 
Laikinasai Komitetas:

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

K. JURGELIONIS, Vice-Prez.,
3133 Emerald Avė., ( Lieago, III.

LAUŠ, Sekretorius,
1849 S. Halsted Si.. Chirago. III.

K GUGIS, Iždininkas,
127 N. Dearborn SL. Cbicauo. III.

K-to Nariai:
. SMOTFI IS.

1060 1 F«ibr«»ok Avė., Chicago, Iii 
ULI\ ŽEMAITĖ.

2919 XV. Division SL. Chicag i. H.

Rytmetinės žvaigždės Pašalpos ir
pasilinksminimo Kiiubo valdyba:

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

T. Sabiecki, pirm, pnaeiluninkas.
2042 Homer si r.

J. Zakarauskas, nutar. raštininkas, 
1302 N. Iloinc Avenuc.

L Rasimas, iždininkas, 
1845 N. Hoyne Avenuc 

J. Kitehas, finansų raštininkas, 
3646 llamilton Avenue.

Susirinkimai f alsilnma pirmą ket
vergi) kiekvieno mėnesio, I.iuosy- 
bčs svetainėje 1822 X\'abansia Avė. 
kaip 7:30 valanda vakare.

Jaun. Liet. Am. 'Tautiško Kiiubo 
valdyba 1919 metams:

S. S> Meškauskas. Pirm..
3752 So. XVallare st.

K. Kunca, Vicc-pirm.,
3126 So. Loive avė.

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

L Gustaitis, fin. rašt.
2856 XV. 38 PI. 

L žilvitis, ižu.
t 811 XV. 33 st.

CICERO I IFT. VYRU IR MOTI BU 
APŠVIETUS DILIOS 'NAUJOJI 

VALDYBA 

\gota Kaminskienė, nirm..
1436 So. 481h CL, Cicero, III. 

Juozapas Takazauskas, Vice-prez..
1404 So. 48 CL. Cicero, III.

S. A. Vasiliauskas, Prot. rašt.,
1302 So. 501h avė., Cicero, UI.

V. Shilcika. Fin. sekr..
1409 So. 49 avė., Cicero, III. 

M. Bartkienė, Ižd..
1500 So. 48 Ct.. Cicero, UI.

Iždo globėjai: V. Stanislovaitė, 
1334 So. 48 avė., Cicero, II).; A. Do- 
čkienė, 1225 So. 50 avė., Cicero, Iii.; 
I. Miražas, 1539 So. 49 avė., Cice
ro, III.
T. Bartkus, maršalka,

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

1225 So. 50 avė., ('icero, UI.

I) RA UG YSTĖS P A L A1MIN TOS 
LIETUVOS

Valdyba 1919 metams 
Ed. Čepulis, nirm.

1028 So Artesian Avė 
M. Laudanskis. pirm, pageli).

1439 So 501h Avė, ('.icero 
Ig. Žilinskas, nut. rašt

2351 Ilamburg St, 
Frank Micklin. turiu rašt.

1906 So. Unifin Avė 
Chs. Maskin, kasierius

668 W» 181 h SI, 
Ant. Selemonavičins. ligonių apick.

1823 So. Pcoria SI
Su'.irinkii”,.’i »t«ibuna kas antra 

nedėldienį kiekvieno mėnesio. 1ma 
vai po nii'tn, Jnl Malinausko švelni 
nėję, 1843 So. Halsted SI

NASI.fi

