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Anglijai gresia didelis Lietuviu delegacija pas Clemenceau
darbo krizis

yra stoka darbų

Japonai išžudė 10,000 korėjiečių poruota Dcla\vare valstijoj.

Francijos premjeras 
užjatičiąs Lietuvos 
nepriklausomybei

rengtas padavimui Vokietijos 
delegacijos, ir leiskite man pa
sakyti ne svarstymui, bet vien 
pasirašymui.”

ANGLIJAI GRĘSIA DIDŽIAU-1 Geležihkeliečiai turėjo trum- 
SIAS DARBO KRIZIS pą susirinkimą pereitą naktį, 

ISTORIJOJ. bet atidėjo iki šiandie be jokio
nutarimo.

\ngliakasiai, geležinkeliečiai 
transporto darbininkai susi
rinko nutarti apie paskelbimą 
streiko.

ir
vėliausio valdžios pasiutimo pa 
matais, kadangi jie yra surišti

L()NIM)NAS, kov. 21. Prieš 
\ngliją stovi didžiausias darbo

ščiausio laipsnio šiąnakt .kada 
“trilypis susivienijimas“ — an
gliakasiai, /giflez/nkcGečlai ir 
transporto darbininkai - susi
rinks nutarti, ar turi būti pas-

nariais 
mo, 
rytas ypališkas nutarimas.

“Sinluacija neduoda vilties”, 
pasakė Robert Smiltie, anglia
kasių viršininkas. “Aš negaliu 
pasakyti c r mes fUrcIkuosime

tiiisiuieniji-
nežiurint koks butų pada

nutarė
rengę.

Nors valdžia pasiūlė nieku- rvžiaus 
rias koncesijas geležinkelių dar 
bininkams ir angliakasiams,

bet mes esame prisi- 
Aš nemanau, kad Pa- 

situacija kuo nors at-

Kalbėdamas pereitą naktį at- 
b|t diUrl fnhiką vadovai sako. I stovu bute Bonar La\v pasakė.
ka<l kiekvienas reikalavimas 
“trilypio susisienijimo” turi liu
li išpildytas, kad išvengus in-1 
duslrinės Uvtoslrolosi

be mažiausio ^vyravimo, kad 
laimėjus pergalę.”

ficialius pranešimus

kainą užre
I True translation filed with tLe post- 

se’ master ai Chicago, UI., Mar. 22, 1919 
I as rc(|uired by Ihe act of Oct. 6. 1917

ANGLIJOS GELEŽINKELIŲ 
DARBININKAI ATMETA AL

GOS PAS1ULIMĄ.

“Mes esame prisirengę prie 
blogiausio . Jei mes streikuosi 
me, mes laimėsime. Jei mes 
laimėsime, valdžią puls ir os 
vil ta užims darbininkų minis- 
lerija. Valdžia supranta rūs
tumą generalio streiko situaci
jos. l'as reikš, kad tūkstan
čiams žmonių dideliuose indus
triniuose distriktuo.se kęs bada, 
kadangli^aldžia negalės leisti už. i : , ... . . . , ITfiip translation filed w’tft the nost
lėktinai traukimų, kad pnsla-I master at Chicugo, III., Mar. 22, 1919

as rriiulred by Ihe acl of Oct. ♦>, 1917 
ANGLIAKASIAI ATIDĖJO 

SVARSTYMĄ.

LONDONAS, kovo 21. - zJa-

unijos vadovai nutarė atmesti

gos.

čius ganėtinai maisto.”
Dtiugelis daijiiečių mai o, 

kad premjeras Lloyd George ai
škiai supranta pavoju, situa.'i- LONDONAS, kovo 21.
jausti streikieriams, bet jie abi

sos valdžios. popietiniame susirinkime nu tą

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Mar. 22, 1919 
»ts rrijiiired by Ihe acl of Oct. 6. 1917
.JAPONAI /UŽMUŠĖ 10,0000 

KORĖJIEČIŲ.

True iranslalion filed with the post- 
master ai Chicago. III., Mar. 22, 1919

Clemenceau šiandie pri- | us ' ^u.re<i b> the acl of Oct. t>. 1917 

,-mviH ilrlroneiin ( k- REINAS TURI BŪTI VOKIETI- 
JOS RUBEŽIUM.

45,000 korėjiečių uždaryta 
kalėjime.

PARYŽ1US, kovo 19.
mj( ras 
ėmė I

’ menceau užreiškė delegacijai,
: jog Lietuvos klausimas busiąs 
' paimtas svarstymui ne vėliau 
kaip trijų savaičių bėgiu, kar-

I tu su visa Rusijos problema. Jis

Sako maršalas Foch.

PARYŽIUS, kovo 21. Mo
kovo taipjau pasakė, kad jis pilnai ’tin išspausdino pasikalbėjimąPHILADEUPHIA, Pa

21. — Korėjos nacionalės drau- už jaučiąs Lietuvos besistengi- 
gijos atstovas taikos konferem mams dėl nepriklausomybes, 
cijoj Dr. Syngham Rhec, kuris 
dabar yra šiame mieste, ką lik 
gavo kabkgramą, kad japonai

inonstracijų už Korėjos nepri
klausomybę užmušė 10,000 ko
rėjiečių, o 15,000 areštavo-

Frue translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Mar. 22, 1919 
as recpiired bv Ihe acl of Oct. ♦», 1917
LEIDĖJAI NEARING KNYGOS

NUBAUSTI $3,000.

su maršalu Foch, kuriame mar
šalas užreiškęs sekamai:nepriklausomybes, 

bet klausimas apie padėjimą 
Lietuvai kovoti su Rusijos bol
ševikų armijomis turįs būt ben-' 
drai visų talkininkų valdžių {,P"[nu-s neįgysime to karinio rube- 
svarstytas.

“Rdnas yra musų vienatine 
! gera apsigynimo lini ja. Aš ne- 
I reikalauju aneksijų, bet jeigu ♦ • « 1 • • 1
žiaus, urs busime kariavę uz-

narys pranešu, kad Clemenceau 
labai palankiai atsiliepęs apie 
naująją dekleraciją, kurią pas
kelbė rusai Lvovas, Sazonovas, 
Maklakovas ir Savinkovas. To-

džiosios valstybės laikinai pri
pažintų visas atsiškyrusiųjų 
nuo Rusijos tautų valdžiae, tarpNEW YORK, kovo 21.^- A- 

meriedn Socialisl Sociely, rasta 
kalta peržengime špionažo jsla- .. oI Linijos ir Gruzijos. Svarstymą 

I gi Rusijos klausimo aplamai pa 
_ likti atvirą iki laikui, kada tas 

klausimas bus galima išrišti.
Minėtasai lietuvių, delegatas 

išsireiškė, kad tatai padėsią <vi- 
s6ms buvusioms Rusijos (tau
toms susijungti bendrai kovai 
prieš bolševikų armijas.

Great Madness,” federalio teisė
jo Mayer šiandie liko prilesta

ganizacijos advokatai jau pir

True trauslMinn fikd with the pnst- 
mastei' ai Chicago, III., Mac. 22, 191!)

EGYPTIEČIAI SUKILO PRIEŠ 
ANGLUS.

dalykams tyrinėti dabar stro
piai studijuoja bolševikų padė
jimą.

Gen. Allenby skubinasi su ka-. , ..... . x. -... ly. A. , ' Prezidentas Wilsonas gneslai
reiviais malšinti sukilimą. • ... .. . . -

.. I L 1’11 n/YPU ClYPOL'tl L” / 1 1/ 1 1 1 —

POLICIJA UŽPUOLĖ 
STREIK1ERIUS.

Daug streikierių sumušta 
Pi’.ssaic, N. J.

NEW YORK, kovo 21.

ninku komitetai rengia rapor
tus padavimui konferencijai jų, 
vadove, sušauktai kaip 6 vai. i 
vakare.

Paskutinės valandos valdžios '

. i misijos raporto iki sekamos se-
1- .| rėdo ir tuo pačiu laiku atsišau-

lai dienai, l'as nuosprendis yra 
sveikinamas, kadangi duos ku

....... . ‘ Į Tme translation filed with the post-
zmkeheciams j eina IK vai. dar- mastei- at Chicago, III., Mar. 22, 1919 
bo savaitė, ir viršlaikio mokės- as rp<’"i'ed hy the act of Oct. 6. 1917

RUSAI STEIGIA LAIVŲ
LINIJĄ.

lis su ketvirtadaliu už nedėldie- 
nio darbą ir su puse už nakties,

iki pabaigai šių metų.
Valdžia nurodė, kad net

Sii 3 milioną rusų darbininkų iš 
Amerikos į Rusiją.

s os
koncesijos, kurios yra toli nuo 
darbininkų reikalavimo, pri
vers pakelti visas kainas už ga
benimą. Geležinkelių naciona
lizacija nebuvo pažymėta vald
žios parodyme.

' lai yra naujas ir sušveln n-

NEW YORK, kovo 21. Pil
domusis komitetas antros visų
rusų kolonijų konvencijos šian-

mą Svoboda laivų linijos. Ben
drovės tikslu bus nusamdyti ar 
nupirkti laivus dėl transportaci-

Italija pasitrauks iš tarybų, 

 

jei negaus Fiume
Ukrainiečiai samu

ITALAI REIKALAUJA 
FIUME.

Grąrin? apleisti konferenciją, 
jei negaus tuo uosto.

PARYŽIUS, kovo 21. - Itali-

rijoj vienbalsiai nutarė pasitra
ukti iš konferencijos, jei Italijai 
nebus atiduotas Fiume tuo pa-

šiandie pilname delegacijos su
sirinkime, kuriame pirminin
kavo premjeras Orlando. Nuo
sprendis tuojaus buvo praneš
tas kitoms valstybėms.

Pulk. E. M. House iš Amt ri-

’ ęrui Orlando įteikti už kelių die 
j nu projektą kaslink Italijos - 
Jugo-Slavi jos rubežius, k n-

riš ginčius.

Ilgi ginčai.

šę bolševikus
Trie translation filed with the post- 
ma >ter ai Chicago, III., Mar. 22, 1919 
>is recfuired bv the act of Oct. 6, 1917
BCLŠEVIKAI ESĄ IŠVYTI Iš

DINABURKO.

IELSINGFORS, kovo 21.

rašo šiandie:
“Bolševikai buvo 

va <uoti I)inaburka c
iekanl daugybę amunicijos

priversti e-

pa

noma, jokio greito pavojaus 
šioj apygardoj bolševikams ne
buvo nė nuo latviu, nė nuo lic- 
lu .’ių, nes jie buvo toli nuo šio 
m esto).

Tr 
nu 
us

ip translation fil“d with the post- 
ster ai Chicago, III., Mar. 22, 191!) 
rc(|iiirr«| by the acl of Oct. (i, 1917

žiniom prieštarauja.

n<
PARYŽIUS, kovo 21- — Par- 
šimai iš Odessos apie situaci- 
toj dalyj Ukrainos prieštarai!

kininko vyriausio komanduoto
jo artimuose rytuose buvo ti- 

Mills dirbtuve kilo riaušės, ku- kaip praneštas iš Paryžiaus, ma kimąsi Odessoje ketverge ir ma 
tomai, iškelia viršun smarkius noma, kad svarbus nuosprend- 

ii laukia jo atvykimo.
La Liberte sako, kad visos ži- 

palci ’Adrijntikiy pirmiau nios kaslink galimos talkininkų

riose dalyvavo apie 3,000 strei
kuojančių audinyčių klarbinin- ginčus tarp Italijos ir naujos | /J 
kų. kada aiM jų užpuolė specia- Jugo-Slavų valstybės kaslink že Į 
Ii policistai ir pradėjo lazdomis mės 
. 1.. ■ ■ .. 4 ■ 1... ...I.... i../., |. p j |

imperijai, kurios abi šelįs reika
lauja.

Italijos |>iirinesnin jreikalavi- 
man įėjo visas Dalmatijos pak- 
raštis su '1'riest ir Fiume, kuris 
yra antru svarbesniu uostu ry
tinėj pusėj Adrialiko. Nesenai

kierius. Daug streikierių su 
mušta tų kompanijos paskirtų 
specialių policistų-mušeikų.

50,000 ŽMONIŲ SERGA 
DŽIOVA ORIO.

..i, . ii jus nuolatos didėja,irbesmu klausimu, kol •' •’

COLUMBUS, O. -- Sprend- buvo pranešta, kad Italijos ai- 
žiama, kad Ohio valstijoj 50,000 stovai rodo palinkimą padaryti 
žmonių serga džiova ir jiavo- ž 'ini's palei Dalmatijos pakras- 

nes sergan- lj, jei Fiume miestas ir uostas

us. Didžiausis sunku- 
nlias, ten talkininkams esąs sto- o* 
ka maisto. La i k rast ils sako,

kad jei talkininkai apleis Odes-

ii'

las parėdymas, bet aš negaliu 
pranašauti koks bus geležinke
liečių delegatų verdiktas,” pasa
kė J. H. I bomas. geležinkelie
čių vadovas. “Prospektai yra 
daug sunkesni.”

LONDONAS, kovo 21. — Re- n<)IS S_Vt...................... ... . ,
. .v , tam nėra žinomi visi taktai, irUteno žinia is Gairo sako, kad ,tik hlda klausimą imasi svarstyt

i visapusiškai. Rusijos gi klau
simas yra vienas lokių proble
mų, kurią amerikiečių subko- 
misija labai atsargiai ir atydžiai 
nagrinėja.

bartiniu laiku yra gana rusti- 
Gen. Allenby, komanduotojas

Paryžiaus ir atvažiuos į Cairo 
utarninke. Jau esančios Egyp-

stiprinamos.

nekuriuose kaimuose Beheira 
provincijoje, žemesniąjame E-

True translation filed wtth th»
I master at Chicago, III., Mar. 22, 1919 
as reguired h v the act of Oct. 6, 1917

NORI GREITOS
TAIKOS.

PARYŽIUS, kovo 21. — Ex- 
celsior išspausdintame praneši- 

_  t....... . ..................... ....... me Anglijos premieras Lloyd 
viai butų aplaikę nuostolių, bet. George pasakė, kad ” pirmuoju 
keli žymus egyptiečiai valdiniu- (tikslu yra įgyti taiką ir greičiau 
kai ir policistai lapo užmušti, šiai galimą taiką.

Didelis skaičius ginkluotų be-i Vįsfl //idurijnia|i alsi tikimai 
duinų įėjo į Bebeira provinciją kiekvienoje šalyj, talkininkų ar

Poli cistų užmušta.

iš rytų ir apipėlšinėja miestelius 
ir kaimus. Situacija nėra skai 
tomą, kaipo gimdanti karinį pa 
vojų.

Riaušės Cairo.

priešų priguli nuo tos taikos, 
kurios mes tikimės ir geidžiame 
atėjimo greičiausiai galimame 

j laike. Belaukiant to, kiekvie- 
| nas gyvena padėjime laukimo 
i ir netikrumo. Pirklyba ir in-

Riaušės Cairo ir Tauta kovo dustrija yra laikoma apsistoji-
jos 1,000,000 rusų darbininkų, 12 d. buvo užgniaužtos kareivių mo stovyje, kas gali tik sukelti
bolševikų ar kitokių, į Rusiją.

Vyriausia priežastimi judėji / Sumišimai Egypte priskaito- ^“Aš todėl pasiliksiu Paryžiu-
mo, pasak paskelbimo, yra ru- mi kurstymui nacionalistų |a- je, jei bent kas netikėto atsitik- 
sų darbininką neniMganėdini- dovų, kurių keli liko deportuo . tų, iki tekstas laikinės taikos ne 
inas šios šalies ekonominėmis Ii. bus galutinai parašytas ir pri-

rime trenslelion fik'd wi1h the post- 
inaster ai Chicago, III., Mac. 22, 191!) 
as rcąuired hy Ihe act of Oct. 6, 1917

LENKAMS IR UKRAINAMS
PALIEPTA SUSTOT •

KARIAVUS.

ninkams yra vos keli ir tie la- knd tas uostas butų pasKirias 
bai perpildyti, taip kad net ir jiems, kadangi jis esąs išimti- 
sunkiai sijrgantį-s (žmončs turi uai kroatų miestų ir reikalingas 
ilgai laukti, kol galės pakliūti j į naujai Jugo-stavų valstybei, kai 

po teikiantis vienatinę praktiš
ka išėjimą į jurą jos pirklybai.

PARYŽIUS, kovo 21. — Pil
dydama savo nusprendi veikti 
sustabdymui kariavimo tarp 
Ukrainos ir lenkų, talkininkų

ligonbutį, kad numirus ten ir 
paliuosavus vietą naujai aukai-

Sudegino negrą.

PENSACOLA, Fla. — Go-

iš policijos negrą Judge John
son, prisipažinusj užpuolusį ant

True translation filed with the p< st 
master ai (’.hicago, III., Mar. 22, 1919 

reciuired bv the act of Oct. ri, 1317
UKRAINIEČIAI SUMUŠĘ 

BOLŠEVIKUS.

a s

Laimėję keletą miesteliu.

linius pranešimus lenkų spėkų 
gen. Pajelenko ir kitą ukrainų 
armijos gen. Rozvadovski, pa
liepiančią abiems generolams 
tuojaus sustabdyti jų spėkų ka
riavimą Lvovo fronte.

I

Išajkvojd $16,000 pavieto 
pinigų.

Į ORAS j
_ „___ _ ' ..............

Giedra šiandie; ryto apsiniau 
ke ir šilčiau. *

Saulė teka 5:50 vai., leidžia
si 6:04 vai. Mėnuo teka 12:05 
valandą nakties. w

~—  ......... —
ERB Naujienų skai
tytojos ir skaityto 

jai prašomi pirkinių rei
kalais eiti j tas sankro
vas, kurios skelbias! Ii 
Naujienose. L

BERN, kovo 21. -- Pasak 
Šveicarijos telegrafo agentūros 
pranešimo iš Prostkurov, Pet- 
lura valdžios sėdynės, gen. Pet- 
lura ukrainiečių spėkos pasek
mingai atnaujino ofensivą. Pa
dėjimas bolševikų Ukrainoj e- 
sąs kritiškas.

Besiveržiantjs šiaurių link iš 
Proskurovo ukrainiečiai paėmė 
Sarny, svarbią geclžinkelių kry 
žkelą į pietryčius nuo Brest Li- 
tovsko. Palei geležinkelio li
niją, einančią iš Sarny į Vilnių 
ukrainiečiai užėmė Dombrovi- 
ca ir Stolin- Jie taipgi išviję 
bolševikus iš Gorny upės linijos 
Pripetės pelkėse.

WAUKESHA, Wis. — Ray 
N. Funk, buvęs pavieto klerkas, 
prisipažino teisme, kad išeikvo
jo $16,249 pavieto pinigų. Jis 
nuteistas bus už savaitės.

Moterų konvencija.

ST. LOUIS, Mo. — Ateinastį 
panedėlį čia prasidės National 
Woman Suffrage Ass’rt naciona 
lė konvencija. Konvencija rū
pinsis sutverti partiją ar lygą, 
kuri suvienytų visas balsuojan
čias moteris, taip kad moterįs 
pataptų politinė jiega ir galėtų 
pravesti joms tinkamus Įstaty
mus.

distriktuo.se


Sftubata, Kovo 22 d., 1919 

Ii

Naujas z
Veikalas 

ii LIAVA” Naujas
Veikalas

Jeigu nematei, atsilankyk šiandie, Kovo 22 d. 
j M. MELDAŽIO SVETAINE, 2242 W. 23rd PI. 
ir pamatysi naują puikų veikalų, kuris perstatų 
darbininkų gyvenimų ir jų kovų už geresnį būvį.

STATO SCENOJE

L.S.S 138ta KUOPA
Apart veikalo, dainuos LMD “Aido Choras 

iš Kensingtono ir LSS. 138 kp. mišrus choras

Pradžia 7:30 v. vak. Inžanga 35 ir 50c.

MMnHMMHMI

rgšui Vakaras “Blinda”, Svieto Lygintojas
i Scenoje stato

KEISTUČIO PAŠELPIN1S KLIUBAS

Nedel., Kovo-March 30, 1919

M. Meldažio, Svetainėje 
2242 West 23rd Place

Scenoje stato 4 veiksmą ir 1 paveikslo dramą “Blinda” Svieto Lygintojas 
(Žemaičių Bazbai trinkas)

Svetainė atsidarys 4:30 vai. po pietą. Lošimas prasidės 530 vai. vakare.

Po perstatymo linksmas balius-'
Draugai ir draugės Keistučio Pašelpinis

Ji paminklą mirusiam musą rašytoji i Dramaturgui Br Vargšui-Lauce- 
____ Taigi visas vakaro pelnas eina prakilniam tikslui — j Vargšo Pamin
klo statymo Fondą. Tikimės, kad visuomene mus parems. Iš savo pusės ga
lime pasakyti tiek, kad veikalą vaidins-loš goriausieji Keistučio Kliubo Dra

 

mos skyriaus lošėjai. Kviečia visus’ KEISTUČIO PAS. KLIUBAS.

^[1)1 pastatyti 
i// vičiui. 1

iki vėlybos nakties.
Kliubos rengia šį vakarą tikslu

TEATRAS
BALIUS

— Bengia —

LATVIŲ S. PART. CHICAGOJ

%

Gult einant Joną nuo dėdės 
atskyrė. Dėdę paguldė sekly
čioje, o Joną su Ignu nusiuntė 
ant šieno. Užlipo jie kopėčio
mis į viršų, šienas taip puikiai 
kvepėjo. Ignas brenda ir Jo
nas girdi, kai šienas šnabžda. 
Ignas tarė:

“Svetimose Plunksnose” |
Komedija trijose veikmėse

STATO SCENOJ E L. S. J. LYGOS 3-čia KUOPA ]jgl
Nedėlioję, Kovo-March 23ių d., 1919 H

Pulaskio Svetainėje, 1709-15 so. Ashland a. e. |l|

Durįs atsidarys 5 vai. Uždanga pasikels 5 vai. vakare.
GERBIAMIEJI IR GERBIAMOSIOS: —

Mes norime atkreipti jūsų atydą, kad šitas veikalas yra 
parašytas per J. J. Zolp. Pirmą kartą : 
rašeio. Visiems yra žinoma, kad J. J. /folpo veikalai yra žingei
dus ir gyvi.

Todėl kas norite juokties su ašs 
leiskite šito vakaro.

Lošėjai geriausi. Režisorium, Veikalo Autorius.

lošiamas tiesiog iš rank-

romis meldžiame nepra-

Nedėlioję, Kovo 23 d. 1919 m.

C-S.P.S. SVETAINĖJE
1126 Wes't 18th St.

Pradžia 3 vai po pietų.
Pabaiga 11:30 nakties.

Inžanga 45c ypatai 
Garderobą Ule.

Svarbias

Prakalbas
Rengia LSS. 234 kuopa

Subatoje, Kovo-March 22.

BLINSTRUPO SVET. 
4301 So. Hermitage Avė. Chicago, III. 
Pradžia lygiai 7:30 vai. vak. 
Inžanga padengimui lėšų 10 centą
Kalbės drg. J. JUKELIS atvykęs iš 

New Yorko.

Darbininkai yra kviečiami skai
tlingai atsilankyti ir išgirsti gabų 
kalbėtoją aiškinant darbininkų rei
kalus Šiame gyvenimo momente.

KOMITETAS.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Phone Canal 1256 
Geo. M. Chernanckc 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19 
tos gatv. Chicagoj 

Ateik j vienintele 
šokių Mokyklą. Vi 
si šokiai mokinam» 
sulig naujausia ma 
du;—angliški ir Ue 
taviški. Ai užtik 
rinu, kad išmokta 
siu j trumpą laiką

kokiai atsibuna kas panedėlj ir ket 
vergą; pradžia 7:45 vai. vakare. 
Mokytojai JOS. URBANAVIČIUS i» 
M. GARLO.
1900 S. Union avė., Chicago.

NORTH SIDE

Svarbi Pralekcija 
Rengia LMl’S. 29 kuopa

NEDĖLLIOJE, KOVO 23 D., 4 vai. po pietą
VIEŠOJO KNYGYNO SVETAINĖJE, 1822 \Vabansia Avc.
ITch kcija tiktai dėl motorą ir merginą. Skaitys daktaras 

RAGUČIUS anie sveikatą.
Del padengimo lėšų Įžanga 15c.

Kviečiame kurtskaitlingiausja atsilankyti, nes tokia proga re
tai pasitaiko. Rengimo. KOMITETAS.
— — —.......... ■ 111 I

STHR & GARTER
HADISON PRIE RAL8TBD STREET

■ — BXJJRUUE»QUE —

ISTEP LIVELY GIRIS

—Eik paskui .mane.
—Aš,** Ignai, priėjau krantą.
- Sukis čia.
Susirado gulyklą. Jonas at

sigulė, o Ignas išėjo arklius su- 
dvilypuot. Jonas girdėjo, kaip 
Ignui einant tolyn šienas šnab
ždėjo ir paskui išeinant durįs 
susibeldė. Dabar Jonas vienui 
vienas. f

Tik šlamšt gniužtis šieno jam 
ant nosies.

—Kas čia?
Pasigirdo juokas. Rodos pa

ti širdis sugirgždėjo ir iš ten 
trįško kvatojantis balsas.

— Jus čia, Juze?
—Baubas.-.— atsiliepė bal

sas.
—Nugąsdinote.

•Atkeršinau — ji atsakė.
—Už ką?
—Atsimeni šiandie, kai per- 

pylei mane vandeniu?
Tyla. Toli girioje girdėjosi 

švilpimas. Už sienos čirškė 
žiogai.

Juzės tėvas turėjo pasistatęs 
pirtį, į kurią suliatvakariais su
sirinkdavo daug jaunimo. Vik
toras grajydavo dumpline, o 
Blailas bružydavo basu- Tat 

vaikinai ir merginos neliek į pi
rtį maudyties, kiek pašokt iš 
apielinkės susirinkdavo.

—Ar da nemiegi? — kuždė
jo Juzė.

— Da ne.
—Pasakyk, kuri mergužė šį 

vakarą patiko?
—Nė viena.
— Kodėl?
- Užaugusių mergų bijau, o 

mažų nekenčiu.
—Kodėl tu toks keistas?
—Aš nežinau už ką mergas 

mylėt?
—Tai man vyras!

Jonas buvo da jaunas.
Panedėlyje jiedu su dėde siu

vo. Sėdėjo griučioje ir Juzė. 
Ji irgi ką tai siuvinėjo. Dažnai 
ji pažvelgdavo į Joną. Jis siū
damas jautė jos žvilgį,ant savo 
veido. Kartais jo akys susitik
davo su jos akimis. Jonas pra
dėjo pamėgti tokius žvilgius. 
Pažvelgia jis ir pranyksta jos 
esybėje.

Po piet Juzė atgulė grinčio- 
je ant lovos ir užmigo. Jonas 
įsivėrė siūlą į adatą ir prityki
nęs prie lovos, kaip ji buvo su- 
sirietusi ir įtraukusi savo basas 
kojas į sijoną — jis užsiuvo 
apačią. IX‘dė į šiaudž|iuką į- 
sipylė uostomo tabako ir priki
šęs papūtė jai į šnervę. Ji stai
ga užsiciaudejo ir šoko iš lovos. 
Sijono knypkis ištruko juosme
nyje ir ji iššoko iš jo. Marš
kiniai neuždengė net kelių. Ji 
sukliko ir palikus sijoną išbė
go pro duris.

Dėdė net užsigarėjo besijuo- 
' kdatihis, Jonas gi gailėjosi taip 

padaręs.
Juzė nubėgo į batvinių dar

žą, atsitūpė už balandos ir šau
kia :

Mama, mama! Gelbėk!
Langai laivo atdari. Iš dar

žo priėjo prie lango motina ir 
1 prabilo:

—Kas ten jai pasidarė?
Ežį rado...— atsakė dėdė.

— Paikšė!
Ir vėl sene nudūlino sau-
— Mama!
- Kas gi tau?

Gelbėk, mamyte!
Molina nuėjo ir rado Juzę 

batviniuose.
Vakare Ignas nuėjo sužiurel 

arklius, o Jonas užsilipo ir at
sigulė ant šieno.

— Jonai, Jonai! Koks tu nege
ras !

-Ką gi padariau? — atsilie
pė Jonas.

- Dėde sake, kad tu užsiuvai 
sijoną.

—Dėdė man liepė — atsakė 
jis-

—Atsimink, kad aš lau pada
rysiu ką nors blogo.

— Kdm da žadi. Atkeršyk 
dabar.

Tu dar šneki?
Ji atsikėlė ir šokosi į Jono 

gulyklą, pradėjo jį užgulus niu- 
rkyl ir kuteni. Ji buvo vien
marškinė ir Jonas jautė jos kū
ną- Ant galo ji nurimo ir visa 
prisiglaudė prie jo...

—Atkeršinole jau?
Vertas tu daugiau, bet reik 

pasigailėt...
Jos drebančios karštos lupos 

visai netikėtai prisiglaudė prie 
jo lupų... Ir Jonas pajuto ko
kį lai nepaprastą ir iki tol nepa
tirtą jausmą... Bet pasibučiuot 
jiedu neišdrįso.

Susibeldė durįs.
Ji staiga šoko ir nubėgo į sa

vo gulyklą. Su ja gulėjusi me
rgaite — Vincė viena pasiliku
si net verkė iš piktumo ir, kaip 
ši sugrįžo, ji sake:

—Juze, Juze, Juze!
-Kl}

Tu buvai pas Joną!
—Tu sapnuoji!

Aš jutau viską...
—Sapnavai tu.
—Ne, Juzefas rytoj viską iš

pasakosiu mamai-
-Ką tu dabar šneki?
Tu manęs neprigausi, Ju

ze. l'iek kartų mama sakyda
vo, kad nereik užsiimi su vy
rais.

—Ar aš gi užsiimu?
—Tu kutenai Joną.

Sakau, kad ne — tikrino 
Juzė ir ant galo sakė:

Jonai, ar aš buvau pas ta
ve?

— Ne.
Dabar Vince nutilo. Bet Ju

zei ir Jonui rūpėjo. Jei ta mer- 
gitiksle rytoj išpasakos — bus 
bloga abiem. Tuo tarpu parė
jo ir Ignas. Iki tol Jonas buvo 
ramus. Dabar Juzė viską suda
rkė. Jis mąsto ir mąsto apie 
ją... . .

Sumigo.
Diena praslinko vėl puikiai. 

Vakare Viktoras grajino ant du- 
mplinės, o Stasys brūžino savo 
basą. Gi dėde, Jonas ir Juzė 
sėdėjo ramiai. Nustojęs gra- 
jinti Viktoras tarė:

Pakibink mergas, Jonai!
Jis perdaug nedrąsus pa

sakė Juze ir pridūrė: jį reikėtų 
išmankšlyt...

—Eik šoki! — atkartojo Vi
ktoras.

Jis užgriežė, o Juzė išsitem
pė Joną šokti. Sukosi lot, kol 
pradėjo langai, veidrodis, durys 
ir visas namas suktis, Susika
binę išsisuko pro duris ir susė
do lauke. Juze laikė, ranką jam 
ant peties ir glauzda::wsi šne
kėjo:

Oi tu Jonai, Jonai!
— Ką ?
—Kodui tu toks nuobodus?
—Gal...

True.translation filed with the post- 
master ai Chicago, ig., Mar. 22, 1919 > 
as rcųuircd by the act of Oct. (>, 1917

COLESIUM’E
Nedėlioję

Kovo 2 3fiia, 2:3 ūp.p.
.ROSL PASTOR STORES 

NU0RTEVA

z KALBĖTOJAI

Bose Pastor Stokos,

Santčri Nuorteva,

John M. Collins, 

Seymour Stedman.

Illllllllllllllllllllllllllh

ROSE PASTOR STOKES:— Viena Amerikos 
įžymiausių moterų kalbėtojų, taipgi viena Amerikos 
politiškų kalinių, buvo nuteista 10 metų kalėjimo už 
prasižengimų prieš šnipinėjimo teises. Kalbės kas 
link politiškų kalinių ir laisvės žodžio.

SANTERI NUOKITE VA:— Atstovas finų Dar
bininkų Republikos ir kalbėtojas Sovietų valdžios 
Rusijos. Kalbės apie Rusijos reikalus ir papasakos 
naujausias žinias iš Rusijos.

JOHN M. COLLINS:— Sociailstas kandidatas 
i’ MAYORUS. Kalbės rinkimų reikale.

SEYMOUR STEDMAN:— Socialistų kandida
tas ant teisėjo Superior Court ir Chief Council soci
alistų partijos. Kalbės reikale rinkimų ir prasmę 
Dėbso nusprendimo Augščiausiojo teisino.

IR SANTERI

Rose Pastor Stokes

Ateikite iš anksto. Inžanga 25c. Ateikite iš anksto.

Nors dabar nebūk toks...
Ji supo kojas ir vėl kuždėjo:
- Noriu lau ką daryt.
- Ką ?
- Aš pati nežinau!
Ji alsislojo prieš Joną, papur-

5 jį ir tarė:
- Eik gult ant šieno.
—O lu?
Ji pasilenkė ir šnabždėjo į au-

Ė
—IJk, aš eisiu daj vidų. Aš

y

— vėliau.
Ar tai tarp mudviejų’yra ko

kia paslaptis?
Koks lu, Jonai, juokingas!

- Pasakyk, Juze!
-■ Yra... ji lengvai įkirto ir 

dingo.
Juze nuėjo į grįčią, o jis dar 

klausėsi. Dėde tuojau ifllsit’ie- 
pe:

Kur dejai vaikiną?
(Bus daugiau).

Milda leatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviiiaus Permaina.
Panedėlyj. Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškob mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTEU ir S2-ra GATVĖS

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

'nupirksi labai gražų $200,00 vertčs 
Phonografą, pasitikusi sankrovo

je, Šita mašina beveik nauja, prie 
jos randasi rinkinys 
21 rekordų ir deiman
tine adata veltui, Mes 
taipgi turime keletą 
augšiios klesos phono 
grafą, kuriuos mes 
parduosime už bile 

pašildyt,') kainą, už 
tai kad mes turime 

pratuštinti vietų, Me: 
taipgi esame privers
ti prašalinti §ią savai
tę dvi labai gražias, 
tikros skuros sekly

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

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

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

lionmis nuo 10 iki 4 .

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi

cago je ir jos apie- 
linkėse.

3147 S. Ilakted St., Chicago 
Te!. Drovcr 8674

Pranešimas
NAUJIEN(T 5 melų sukak

tuvių paveikslai parduodama 
batjienų ofise — 1739 So. 

lialsicd SI., arba pis fotog
rafą ST.AN Kl NA.

3.315 So. Kalstei St.

Didumas 12 X 20 '***• *
Kaina $1.09



Subata, Kovo 22 d„ 1919 Chicago, III NAUJIENOS

The VViersema State Bank
lt 106-08 Michigan Avenue

Raportas prieš pradedant biznį ant Kovo I d., 1919 padalytas 
Auditorini oi' Putilic Aceounls of State of Illinois.

TURTAS
Paskolos ir diskaunlai $839,517.93
S.V.Bondsai ir Cerlif. 421,607.56
Munic. ir Korp. Bonds-152,960.66
Ovcrdraflai 
l'ikčieriai .

į KOHESPCNOENOIdOS į
v.---------------------------------

CHICAGO HEKiHTS, ILL.

1,189.08

1,087.21
Cash ir iš kilų tinku 

priklausančiai . . 327.853.53
Viso turtas 2:0.51

Sausio 2,

ATSAKOMYBfiS
Capital stock sumokėta $200,000.00
Perviršis .......................... $10,000.00

. 1,819,538.67

Rezervuoti taksomis .. 2,668.83

Viso atsakomybės $2,050,230.54 
$1,112,666.18 

. 1,819,538.67

. $706,872.19pelno ..Gryno

Oficieriai
ASA WIERSEMA, Prezidentas NIGIIOI \S W. WIERSEMA, Kas.
GEORGE DALENBERG, Vic-prez.l* REDEUICK .1. WIERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
Cbas. H. Brandi, Tlicophilius Schmidt, Asą \Vierscma, Nicholns \V. 
\Viersema, llcrman L. Barnes, George Dalenberg, Gairinęs Dellaan, 

l'redri irk J. \Viersema, I 'd\vard \V. Thomas,
A STATE SAVINGS BANK

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

Kapitalas $200,000.00 Perviršis 50,000.00 
Viso Turto $1,609,000.00 

$1.00 Atidaroma Taupymo Sąskaita

Atdara Seredos Vakarais
filllllllllllllllffllllllllllllllll^

Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu

viška Valstybinė Kanka Amerikoje

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

Vienintelė grynai Lietuviška Bunka po priežiūra Valdžios ir Ban
kus Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinotus į šią 'tvirtą l.ieluvišką Banką, 
kur yra gvarantuojama, kad jųsų pinigai yra saugiai padėti ir bus 
išmokėti aid pareikalavimo.

3 nuošimtis mokamo už padėtu* pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgičio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Bankus valandos nuo 9 ryto iki 1 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12<l. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS B. BBENZA, Pirmininkas .11’1 II S c RUFNZA Kaslerhis 
JONAS KROTKAS, Vice-Pirm. S. A. SZYMKėVVtCZ, Vice-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS RRnfclS KROTKAS
ANT. FNZRIGIEL ZI( M. BALCZIKONIS
ST. SZYMKIEWICZ JUSTIN MACKIAVICH

»

Aukos

Į Agilucijos Fondą laiko J. 
Jukelio prakalbų, kovo 16 di(-! 
na, aukavo šie draugai:

Albanskis, P. Bekeža, M. Ba- 
meikis, A. F. Keimont, F K 
Danikauskas, J. (ialvida.s, (k: 
Svičiulis, J. Kazlauskis, F. Ba- 
gočius po $1.(10; J. Palšis, T. 
Banis, S. šidlauskis, P. Miksas, 
.1. Petraškevičių, J. Lukasius 
po 50 centų; J. Kundrotas ir .1. 
Petiilla po 35 centus; J. LuIk, 
T. Stankimas, Y. Bildukas, J. 
X uidiižas, .1. Pocevičia, \Vilu- 
vi nė, .1. Baikauskis, .1. Gavėnas,

(manas, .1. Bakavetskis, J. Bu- 
žailis, J. Monkus, .1. Liutkailis, 
.1. Andruškevičia, W. Cierskis, 
.1. Bandas, 

centus.
dėjus smulkias aukas, $1.90, vi
so pasidaro $19.30.

P<>
25

tariu širdingą ačiū publikai už 
skaitlingą atsilankymą ir’ ra
iną užsilaikymą. Taipgi ačiū ir

leiskite, nes kaip man pridavė 
draugai aš taip ir surašiau.

LSS. VIII Bajono org.,
J. J. Bimbo.

CICERO, ILL
Susirinicmas.

Kovo 
kuopos susirinkimas, kuriame

Tarp kita, apsvarsčius bėgamus

simas apie nepaprastus mo
kesčius, kuriuos valdyba uždė
jo ant Susivienijimo narių. Tū
li nariai buvo pradėję išmėtinė
ti Pildomąja! Tarybai, kad ji 
drįso pakelt mokesčius nepasi- 
klausus narių. Bet pirminin
kas, K. P. Deveikis, paaiškino, 
jogui lai buvo neišvengiama. 
Epidemija palietė nelik mus, 
lietuvius. Deki jos nukentėjo 
ir kilu tautų žmonės. Todėl ne
reikėjų perdaug smerkti musų 
Susi\i<>nijimo viršininkus. Po 
to kaip vienu halsu lapo nular-

•/frtnours
'<RAD6 MARK- OIL

Del Žalėsių ir Virimo

Čia Yra Aliejus Kuris Tarnauja 

DalykamsDviem

A

Kaip virimui rebulai, jie priduoda 
švelnų ir noringą skonį maistui ypatin
gai tam kurį juose verda. Jie yra pa
rankus, ekonomiški riebulai skystoje 
formoje, vartojama daugiau negu vi
rimo riebulai.

Svetimšaliai dirbanti pas Armour 
and ('o m pa n y

Milžiniškose Cbicagos gyvulių

skail< L 
Ii “Th< 
išlcidži 

' naudos

miilini< i

;imi taip vadinam.i Hiikraš- 
Armour Ovai." kuris yra 

linus kas dvi nedtGo< «!< I 
ten dirbančių darbininkų. 
Irtos dienų po išėjimui ;)•••- 

numerio ’llie Arm-mr O- 
sv(>Įimšalis kuris negalėjo 
angliškai, atsineša laikraš-skaityt

tį Į ofisą pas viršininką ir šypsoda 
mas rm

*■ stipinuI

kydam

amai ‘‘The Armour Ovai.” 
amas toliu veda pirštu sa- 
is. ‘Teisėjas Asculer duoda 
rdų darbininkams pakėlimą 

Beklausinėjanl toliau pa- 
, kad darbininkas paišine* 

ė, kuri lanko mokyklą išino 
tas dvi eilutes ir jisai taip 

si kad iš pat ryto atėjo pas 
rodydmas kad jisai moka

algos."
aiškėjo
šė namo laikrašti Ovai ir jo 13 me
tų dnk " 
kino jj 
džiaugi 

bosą 
sk:ii 1 vi

Tbe 
darbini 
aiškino

‘I
s *<i 

L

M

b*.

M

FOH

SALAI>s
A* »

COOKlNfi g

A”

ASMOUR*

Kaipo žalči ams aliejus, jis yra neper
viršijamas. Jis yra ypatingai tinka
mas daržovėms ir salotoms, ir lošia 

svarbią dalį prie daug įvairių valgių 
savo puikiu skoniu. Šviežios arba ke- 
nuotos daržovės turi visuomet būti su
taisomos su Veribest Salotų Aliejų.

Veribest žalesų Abejus yra pagarsėjus 
Apvaląs Ženklelis kokybės, pavyzdin
gas Armour angštos rūšies produktas. 
Užsisakykite blekinę nuo savo krau- 
tuvninko šiandie ir persitikrinkite jų
gerumu.

pCOMPANY
CHICAGO

AtidarymaS

Lietuviu Tautiškos Kapines
Priklauso no vienai kokiai sektai, bet jos yra visų Chieagos ir 
apielinkių lietuvių, ir jomis gali naudolies reikalui esant visi lie
tuviai be skirtumo tikėihniškų ar kokių kitų pažvalgų norėdami 
laidųli savo mirusius artimus ar pažįstamus; patarnavimas yra su
teikiamas visiems lygiai.

Lotai parsiduoda vertės $50 ir augšČiau. Jos raifilasi prie Keen 
avė., vienas blokas j pietus nuo Archer avė.

Reikalui esant galima kreipties j užveizdą kapinėse ypališkai ar
ba telefonu: \Villow Springs 20 R. Ar Chicagoje 3301' So. Halsted 
St. Phone Boulcvard 6775.

Pagalios svarstyta apie me
namąjį Amerikos lietuvių sei
mą. Susirinkusieji kaip vienu 
balsu nutarė, kad toks seimas 
yra Imtinai reikalingas. Karlu 
ličiuus užreiškė savo pageidavi
mu, kad busimasai seimas bu- 
(u tikrai demokratiška lietu- c

vių sueiga, o ne klerikališkai- 
lauliškos pamaldos, kaip kad 
buvusis“visuotinas”seimas New 
Yorke. Tokie seimai, apart de- 

nc-
A. Trakšelis.

NAUJO SUBDIVIZINO MORGAN PARKE, Tai bus vie
nas iš puikiausių Subdivizinų, kokio jau senai chicagiečiai lauke, 
ant kurio randasi labai gražių tnedžių, kurie dabina visą apiclin- 
kę.. Arti karų linijos, kur už 5c gali nuvažiuoti į visas dalis mies
to. Arti 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-

Reumatismo Worm’o

Reumatiško ir Abe’no Skaudėjimo Gyduoles
Pilnai kžlikrintoa Gyduolei, nuo REUMATIZMO Visose Formose 
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus j 5 Dienas 

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. WORM

3100 SOČIU KALSTEI) STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per pačią — $1.10.

- f

VIENATINIS BSdlSTKUOTAB RUSAS APTIEK ORIU 8 ANT BKIDr.EPOM to

VYRAMS 1JR AUGIEMS
Akiium h ūkto reniuose nuo <8 Ou ir »u
įlAdiau

m HU.
Sidabro rėmimu? nuo $100 (r

Atminkit:
Pritaikome akiniu* uėilyka
Gnlvo* DOiiėjirnHH, nervikku-

kkiij akauiMjirna*. uivilkiina* ir
tt. yra velniai* įvairių litrų, kurio Ka
ti prakulintoa »c«*rų akinių pritaky- 

(ityrimaa užJyką, jei perAti ar 
«kau<lH aki*
mu.

Jei jo* raudono*, jei gal
va *opa. jei blogai matai. Jei aki* aiip-
<ta, netąak ilgiau, o jieikuk pagelbo* 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a-
kiniai uždykg Atmink, kad me* k<i|-
nam gvarantuojam akiniu* ir kiekvU
nam gerai prirenkam.

8 M. MKSIROPP, Ekspertą* Optika*
Jei ter^ate Ir reikalaujate patarimu arba vahtų, ateikit pue mana, 
tlekoriue KUAiJoj virš 10 metu. Am^rikni ifi mptn rliiZkiln na t b pirr.ii* At buvau ap-

Kunijoj viri 10 metų, Amerikoj 16 metų. Al duodu patarimu* DYKAI Gailu• ... . . t ««*wi^. rro uuvuu niršo 1_» 1 r\ (VI VfMilU
padaryti bile kokiu* rusui k u* vai»tu». Al rekomenduoju tik GE11US daktaru* A* «*u
draupae tmonių.

M Me iroff I 49 S

moralizacijos, nieko gera 
duoda.

SO. OMAHA, NEBR.

Aukos Lewrence’o streikie- 
riams.

Andais, perskaitę La'vroncoo 
slreikininkų-audejų atsišaukimą 
keli geros valios draugai nuta
rė ateiti gabalbon draugams ’ 
lavvrenciečiams. Aukojo šie 
draugai: A. Zalpis, Žalpienė

dolerį.
Lavvrenceo 1

Vietos draugai kiek galėdami 
rūpinasi likimu tų savo draugu, 
kurie pateko nemalonėn esa

mųjų palvarkvmu ir sunkios

Kas pirks kelis lotus, tas gali turėti gražią farmukę mieste, 
užsiauginti gyvulių ir visokių daržovių, tas,palengvins pragyve
nimą. Daugumas Lietuvių jau gyvena apie musų subdiviziną, 
kurie turį visada šviežio pieno, sūrio, sviesto, kiaušinių ir viso
kių daržovių, netik patiems visko užtenka, bet dar ir kitiems par
duoda. Visi pripažįsta, kad jiems pragyvenimas visai pigiai at-

kas žmogui yra reikalingiausia.
KAS PIRKS LOTA, TAM PABUDAVOSIME N AM A 

PAGAL PIRKĖJO NORA.
LIETUVIAI, NEPRALEISKITE MINĖTOS PROGOS. At- 

važiuokite tuoj aus j korporacijos ofisą prie savininkų minėtų 
lotų ir klauskite platesnių paaiškinimų, dš ko jus galite turėti 
elidelią naudą.

LIBERTY LANB & INVESTMENT C0.
3301 S. HALSTED ST., Tcl. Boulvard 6775. CHICAC.O.

si tam pritarė ir paaukojo: A. 
Zalpis 3 dolerius, J. Bulovas, T. 
Žarnauskas, J. Andrikonis, .1.

kuopos susirinkimas, kuriame . Aukos pasiųsta LSS. s( 
prisiminta apie reikalingumą .riui-vertėjui, kuris jas p 

paaukoti d. Dėbso, Duseikos ir t LSS. Apsgynimo Fondui.

Bridgeport Painting & Hardware Company
(Not inc.).

Malevojhrio, dekoravimo, popierių klijavimo, kalcimavimo ir grei- 
n avimo.

Malėvos, aliejai, lakel iai, šepečiai, kalcimas, sieninė poplera, stik
lus, geležiniai tavorai ir tt.

Mes patarnaujame visose dalyse miesto.
3149 So. Halsted Streei, Tolephone Yards 7282

svarbi

Ovai padarė didelį ispidj j 
akus tos dirbtuvės, nes iš- 
yisus iniolikius šapoje. Už- 

Hijieškojimai v ra vienas iš 
tusių laikraščio uždavinių.

1 1 į!
» W VM

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

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

t x.ri!sosi 2i&tr*ios 11" <Ji roniškos 
py .moterų ir vaikų. Obstre- 
ynecologi.ški ir operatyviški 
priimami. Del gydymo yra 

naudojama medicina .hydrothcrapi- 
ja, elcdrotherapija ir chirurgija.

liški, (

ja, ele

Te). Ofiso Kedzie 5120 
Res. Garfield 2213.

Išbandoma akys ir pritaikoma 
stiklai

Valandos 9—12 rylą 
—5 ir 7—9 v;ik:ire. 
idvigut)in;mui stiklai.

Dlf. M. SLAGER, O. I).
Akių Specialistas 

įtometrislas ir Optikas

•>

O 
Rezidencija 4019 Grensbaw st.

Ofisas 3956 W. 12th SI. 
Kampas Crovvford Avė.

R«i:matizmas Sausgėla.
*iesiknnkykite savęs skaus- 

niai’. Reumatizmu, Sausgėle, 
Kau u Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gvvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND mo- 
lengvai prašalina viršmi- 
s ligas; mums šiandie dan 

ž.monin siunčia rmdėka- 
voiii's pasveikę. Prekė 50c per

stis 
nėls

a 55c arba dvi už $1.05.

Justin Kulis
325^ S. Halsted St., Chicago, III.

K 
TOS 
u a 50c.

n.vg><:MSALTINIS*SVEIKA-
nugnlais gydvties, kni-

Ukinikas
Skait .'kitę “Ūkininką”, bepartyvi- 

šką laikraštį; lik $1.00 metams. Tai- 
Dfli pir 
fanuos, 
siųskite 
suokite

Aite tikrą medų tiesiog nuo 
Blokinė 5 svarų $1.85. Pri- 

• markę dėl atsakymo. Adre-

“A nerikos Ūkininkas”
Box 96, Bart, Michigan.

Prižiūrėkite
Sa vo Regėjimą
Duokite apžiūrėti savo akisDuo apžiurėli savo akis 

dykai pas
PETER A. MILLER

įgijęs mokslišką laipsni
Expertas Optikas

Kreivos akjs ati 
taisomos su aki 
niaif.

PILNA ETLR 
GRAŽNŲ

TAISOMA LAIKRODŽIAI
2128 W. 22nd St., Chicago 
Užg; medi n imas gvarantuotas.

Phone Canal 5838
Skyrius: 4906 \V\14 St., Ciceru
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Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
III. — Telefonas: Canal 1506.

• Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačiu:

Metms .............. $6.00
Pusei meto ’............... •...........  3.50
Trims mėnesiams .............. 1.85
Dviem mėnesiam ............... 1.45
Vienam mėnesiui ................. 75/

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija .................. ..02
Savaitei ..............................  1’2
Mėnesiui  ...........................  50

kapitalas nuo 83 milijonų do
lerių užaugo iki 309 milijonų. 
Per tų laiką jos dalihinkai ga
vo išviso arti 1 II milijono do
lerių dividendų, Karfls (pra
džioj jos akcijos buvo perka
mos po 125 dolerius viena. 
Gruodžio gi pabaigoj 1918 me
tų vienos akcijos vertė buvo 
jau 593 doleriai.

šitokias žinias paskelbdama 
savo dalininkams korporacija 
pažymi, kad, esą, “sunku ir įsi
vaizdinti sau geresnių finansi
nių laimėjimų“.

Be abejo. Milijonų žmonių 
krauju ir gyvasčių.

True translation filcd with the post- 
m;v trr at Chicago, III., Mar. 22. 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

spaudoje kaipo butiflas pradi
nis žingsnis prie tarybų, šilas 
konkretus vokiečių socialistų 
valdžios pasiūlymas buvo nu
leistas tylomis.

RUSIJA.

Zurich, Šveicarija. — Zuri- 
cho laikraštis “Volksrccht“ pa
duoda pranešimą apie sovietų 
valdžią, griežtai užgindamas 
kapitalistų laikraščių tvirtini
mą buk kunigaikštis Petras 
Kropotkinas, senas žmogus, 
mokslininkas ir Rusijos revoliu 
cionierių pirmtakunas buvo 
bolševikų pasodintas į kalėji
mą. Kropotkinas turėjęs pil
ną laisvę ir esąs drauginguose 
san'likiuosc su sovietų valdžia.

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj, 
pačtu:

Meftns.......................................$5.(M)
Pusei metp ................................ 3.00
Trims mėnesiams........,.... 1.65
Dviem mėnesiam ................. 1.25
Vienam mėnesiui .......................65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translation filed with the post- 
įimster at Chicago, III.. Mar. 22, 1919 
as rcųiiired by the act of Oct. 6, 1917

Rusų bolševikai 
Lietuvoj.

Reakcija. .
Reakcija šioj šalyj vis labiau 

įsisiūbuoja. Darbininkų judė
jimas begalo sunkinamas ir va- 
ržonufs. Daugelyj vietų darbi
ninkams nelefylžiama susirinki
mu laikyt, (Jiems svetainių ne
duodama. šimtai veikėjų ir 
kalbėtojų uždaryta kalėjimuo
se. Darbininkiški laikraščiai 
persekiojami, o kapitalistų spa
uda, rašydama bjauriausių me-

“Kodel mes kariaujame čia 
(Lietuvoj), kada namie (Rusi
joj) musų šeimynos badauja? 
Mes atėjome čia kariauti su 
buržuazija, ginti proletariatą, o 
čia radome tik tokiusjau dar
bininkus ir valstiečius, kurie 
palįs nori savo šalį tvarkylius, 
o ne pavesti ją musų komisa
rams... Tegul gi Lietuva pati 
savo likimu rūpinas, o mes ei- 
kime namo prie savo žagrių“.

kitaip rašo rusų bolševikų 
kariuomenės leidžiamas Vilniu
je organas “Naša Krasnoarmei- 
skaja Pravda“. .Jis sako, kad 
kol rusu bolševikai vesią kare, 
tol Rusijoj nebusią tvarkos ir 
tol bolševizmas in įsigyvensiąs. 
“Ne skerdynėmis galima ką lai
mėti, bet tik taikiais budais“, 
sako “Pravda“.

Tikrai taip. Ir juo greičiau 
Rusijos bolševikai paliautų ka
riavę, juo greičiau jie pasitrau
ktų su savo armijomis iš Lietu
vos, butų daug sveikiau ir 
jiems, ir Lietuvai. Lietuvos 
darbo žmonės mokės palįs savo 
reikalus susitvarkyti taip, kaip 
jiems geriausiai liks; palaikys 
įsisteigti ir sovietu valdvmos C c tT

formą, ir komunizmą, jeigu 
'iic tatai norės ir bus tam tinka
mos sąlygos. Jie tai mokės pa

lų ir prasimanymų apie kiek
vieną darbininkų judėjime at
sitikima, siundo valdininkus v
prie dar didesnių persekiojimų.

Kaip toli eis tas reakcijos 
siautimas, / dar pamatysime.

1 Betgi šiaip ar taip, jis negali 
Įduot jai pageidaujamų vaisių, 
j VisAs beveik pasaulis verda re- 
l valiuciniu proletariato masių 
i bruzdėjimu, darančiu paskuti
nes išsiliuosavimo pastangas, 

Į ir nėra priemonių, kuriomis 
: butų galima Amerikos darbini- 
| nnkai nuo to judėjimo izoliuo- 
Į Ii. Reakcija vedą tik prie di- 
| dėsnio persekiojamųjų pasiry- 
’ žimo ir kartais prie ekscesų, 
i D< Itogi ne prūdai, ne sienos rei- 
s kia tam judėjimui ant kelio 
i statyti, bet leisti jam laisvai, be 
I trukdymų bėgli. Tada tik jis 

h kės ramesne vaga.

True translation filcd with the post- 
I mastei* at Chicago, III., Mar. 22, 1919 
I as reųuired by the act of Oct. G, 1917 
Į
Pasaulio Darbininkų 

Judėjimas.
(žinios International Labor 

New» Service) ..Į -
ŠVEDIJA.J

Stockholm. —- švedų valdžia 
i davė paliepimus, kad visose

AUSTRALIJA.
Sidney, N. S. W- — Australi

joje šiandien mažiau negu du 
nuošimčiai žmonių valdo 60 
nuošimčių privatinio sausu
mos turto.

Ir mažiaus negu 4 ir pusė 
nuošimčio valdo 78 nuošimčius.

Tuo tarpu amatinių unijistų 
skaitlius per penkelis metus pa
siekė nuo 433,221 iki 564,187- 
į šilą neįsiskaito skaitlinės už 
1918 melus. Mažai skaitant 
šiandien šitos skaitlines bus ar
ti 600,000.

Šitie 600,000 yra pasirengę su
sivienyti į „Vieną Didžiąją Uni
ją. Ar lai yra netikėtas alsiliki- 
’mas — jie klausia savęs, kad 
aršiausiais šitos Vienos Didėsės 
Unijos idėjos priešais yra tie 
4 ir pusė mioš-, kurie valdo 78 
nuošimčius turtu? v

SU V. VALSTIJOS.

Tacoma užsikrečia sovietų ant- 
kričiu.

daryli nė kilk ne blogiau už 
Rusijos bolševikus; ir be jų pa
galbos. Bolševikų “gelbėjimas“

dirbtuvėse, fabrikuose ir arse
naluose, susi rišančiuose su ka
riniu šalies gyvenimu, vyrai ir

Lietuvos darbininkų nuo bur- molerįs dirbtų nedaugiau kaip
žuazijos ne pagalbos jiems tei
kia, o pragaišties pragaišties 
jiems ir visam Lietuvos kraštui. 
Nes štai, jeigu žiithis teisingos.

ašluonias valandas į dieną. Pa
liepimas įėjo į galią saus. 1 die
ną, 1919 m.

Anglijos valdžia gabena savo VOKIETIJA.
kariuomenę Lietuvon su Rusų 
bolševikais kariauti, o ką lai 
reiškia? Reiškia paversti Lietu
vą vėl baisių mūšių lauku, vėl 
skandinti jį kraujuose, ir šimu
li žmones į dar didesnį vargą 
ir badą!

Ne, Rusijos bolševikų durtu
vų ir šaujami/jų mašinų, pagai
las negali norėt Lietuvos pro
letariatas, nes lai meškino pa
tarnavimas. Lietuvos darbo 
žmonės bus daug dėkingesni 
Rusų bolševikams, jeigu jie 
kuogreiėiau iš Lietuvos pasiša
lins.

True translation filed with the post- 
inaslcr ai Chicago, III., Mar. 22, 1919 
as rccjuired by the act of Oct. 6, 1917.

Karės pradžia.

Stockholm, Švedija. — Sulig 
Slockholmo laikraščiu “Dag- 
Hlad“ Vbkiečių valdžia pasiun
tė noTfZper Šveicarijos tarpiniu- 
kyslę, Anglijos, Francijos, Bel
gijos, Italijos ir Amerikos val
džioms, pasiūlydama, kad butų 
išrinkta neutralu komisija, iš
tyrimui klausimo atsakomybės 
už karę; komisija turi susidėti 
iš lokių vyrų, kurių charakte
ris ir politiniai darbai užtikrin
tų teisingą nusprendimą. Visos 
kariaujančių galybių valdžios 
turi bu Ii pasirengusios pa vešli 
šilai komisijai savo archyvus. 
Komisija privalo turėti galią

Tacoma, Wash. — Kaip Bui
tie ir SeaUlėje taip ir Tacomo- 
je dabar organizuojama Karei
vių, Jūreivių ir Darbininkų Ta
ryba, Charles Carlson buvo 
išrinktas prezidentu naujos 
organizacijos. Specialia kon
stitucijos komitetas dabar daž
nai laiko posėdžius su Seal lies 
tarybos viršininkais, kad pada
rius tas dvi organizacijas vie
nokiomis. Svarbiausiu turi

muoju tikslu yra; sakoma, au
klėjimas vienybės tarpe darbi
ninkų.
Išdirbėjai priešingi pažangiam 

švietimui.

Washington. — Darbdavių 
sargumas saugojime savo reika
lų kontroliavimu švietimo mas
toma iš protesto prieš brošiūras 
apie visuomenės klausinius, Su
vienytų Valstijų apšvietus biuro 
išleistas vartojimui viešose mo
kyklose.

Protestą pakėlė nacionalės 
pramoninės konvencijos tary
ba, atstovaujanti dvidešimtį 
išd i rbej ų associacij ų.

Darbdaviai kaltina valdžią 
buk ji varanti propagandą a- 
matinio unijizmo naudo n ir sa
ko, kad darbdaviams priešingu
mo siūlas eina Per daugelį pa
mokų.

SkaitytojOalsai
i Uš išreikštas šiame skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Laimėjimai.
Du Pont Po\\dcr Co. yra vie

na didžiausiųjų korporacijų, 
kurios biznis yra gaminti amu
nicija/ Kares metu ji parūpino 
tiFlkminkums 40 nuošimčių vi
sų jų karėj suvartotųjų sprogs
tamųjų medžiagų. Nuo 1915

utklausinėti visus asmenis, ku
rie karės išsiveržimo laiku 
kontroliavo kas savo šalies po
litiką ir visokius kitus liudinin
kus, kurių liudijimas gali turė
ti svarbą padarymui išvadų.

Reikia pastebėti, kad nors 
klausimas nustatymo atsakomy
bės už karę tik nesenai tam atgal

iki 1918 metų los korporacijos buvo pabriežiamas kapitalistų

Del Amerikos lietuvių seimo.

Balsas seplyniosdešimflS dvie
jų Chicagos lietuvių draugijų 
turėtų atkreipti savęsp kiekbie- 
no lietuvio (lomą. Jisai pra
skambėjo už sušaukimą visuo
tino Amerikos lietuvių seimo. 
Ir (tasai balsas, beabejonės, ras 
atbalsio kiekvieno chicagicčio 
širdyje'.

Visuotinas lietuvių

turi būt sušauktas. Belo, jis ne
privalo būti pavartojamas stip
rinimui partijų ir partijėlių — 
dvasiškų ar svietiškų. Pagalins, 
tasai seimas privalo svarstyti lik 
tokius klausinius, kurie tiesiog! 
niu .bildu paliečia Lietuvą ir jo- I
sius likimą.

Amerikos lietuviai privalo di 
džiuoties turėdami progos pa
gelbėti savo nuvargintai tuvy-' 
|nci.

Tokiame seime, mano many
mu, neturėtų būti svarstoma 
apie partijų rėmimą bei dabar
tinę' Lietuvos valdžios formą. 
Tai nuspręs patįs Lietuvos gy
ventojai. I Visa, k«s mums gali 
rūpėti, tai suteikimas pagalbos 
tiems, kurie dabar kovoja už 
musų tėvynės laisvę. Busima
me lietuvių seime taipjau ture
lių būt nuspręsta netik prašyti 
Lietuvai pašalpos iš svetimųjų, 
o ir apie tai, kad palįs Amerikos 
lietuviai sudėtų Lietuvos atbū
davo ji imli mažiausia kokią 
19,000,000 dolerių, Tai, imant 
abelną Amerikos lietuvių skai
čių, visai nedidelė suma.

Pagalios seimas turėtų pasvar 
tyli apie įsteigimą tam tikro 

fondo, varymui agitacijos taip 
musų brolių-lidt’uvių čia ir už- 
juryj, kurie nemoka lietuvių 
kalbos. Jie nemokėdami lietu
vių kalbos, nors ir musų žmo- 
(nės, bet yra mums priešingi ir 
pavojingi. Tokia yra mano 
nuomonė.

Tatai Chicagos draugijoms, 
užreiškusioms savo reikalavimą 
šaukti visuotiną Amerikos lietu 
vių seimą, šiuo išreiškiu viešą 
pagarbos žodį*

— V. R.Delianis.

Socializmo Mokslo Skyrius
Evoliucija ir Revoliucija.

K. Kautsky.

Iš antros betgi puses gimimo 
aktas reiškia no žmogaus orga
nų pietojimos pabaigą, bet nau
jos plėtojiinos epokos pradžią. 
Kūdikis atsiduria dabar naujo
se sąlygose, kuriose nauji orga
nai tveriasi, o jau esamieji to
liau tobulinasi tam tikru kryp
sniu. Burnoj dygsta dantis, a- 
kis mokinasi žiūrėti, rankos 
slverlies, kojos vaikščioti, bur
na kalbėti ir lt. Tolygiai ir soci
ali” revoliucija reiškia ne socia
liu plėtojiinos pabaigą, bet lik 
naujų besivystymo pradžią. So
cialistine revoliucija gali vienu 
kirčiu pervesti fabriką iš kapi
talistinės nuosavybės į visuo
menės nuosavybę. Bet kad fa
brikas nebūtų nuobodus, atstu
miančio katorginio darbo vie
ta, o tokia vieta kur žmonės 
darbe rastų patraukimo, malo
numo ir džiaugsmo, lai gali
ma padaryti lik laipsniškai, bė
giu nepaliaujamos besivystimo 
pažangos. Socialistinė revoliu
cija gali taipjau vienu kirčiu 
esamąsias didžiąsias žemės ūkio 
nuosavybes padaryti visuome
nės nuosavybe. Bet kur viešpa
tauja smulkusis žemės ūkis, ten 
žemės ukyj turi bul dar sutver
ti visuomeniško, socialistiško 
gaminimo organai, o tai gali 
bul .atsiekta tik palengvo besi4- 
plėtojimo procese.

I •

Ūkininkų Balsai.
Kelios pastabos.

'Toli draugai ūkininkai bega
lo idealizuoja ūkininko gyveni
nių ir — peikia fabrikų darbi
ninko. Bet lai yra lik vienpu- 
siavimas, daugiau nieko. Pav.. 
tūlų apskailliavimu, lietuvių u- 
kiiiinkų Michigano valstijoj c- 
sama virš ketvertas šimtą. Ir 
iš jų daugelis priversti cit j nūe 
slą jieškolų ccnlo-ki'o nusipir
kimui reikalingo sau dalyko. 
Miestan jie traukia, žinoma, 
žiemos metu. Dažnai pasilaiko 
taip, kad vyrui iškeliavus į mie
sto surukusią fabriką, moteris 
urnai apserga. Tada nelik vai
kų, o ir gyvulių nėra kam pi i- 
žiurėti.

’l'ai tau “auksinis iii tuvio u- 
kininko gyvenimas“'

Suprantamas dalykas, aš ne
kalbu apie tuos, kne apsigyve
na ant ūkio turėdami užt’kti- 
nai sutausotų “kapilalų". Kal
bu apie tuos, kur pradeda savo 
“auksinį gyvenimą“ su keliais 
Šimteliais. 'Tokio ūkininko gy
venimas dažnai guli bul dar 
blogesnis negu n kstiečio

Tūli dar atšk'.i », kad galima 
pradėti kadir su macais kapi
talais” — šimtc'.iu-ki'u. Gali 
aii gali, bet ziui.nt kas ir kur.

'Toks uždavinys yra labai su
nkus ir reikalinga apsukraus 
žmogaus, kitais žodžiais gero 
patyrimo an;) akie vedimo lai 
dus. Nekilaip. Nepatyręs žmo
gus kadir ant geros žemės ne- 
pajiegs kaip reikiant “išsivers
ti“. Na, o jeigu koks “sąžinin
gas agentas“ jam įpirš 10 ake- 
rių ūkį, kur žemė taipgi bus 
keluriasdešinils “ga lunkų“? 

Na -v verskis sveikas! Tokio u- 
kininko '“auksinis gyvenimas“ 
lieka jam stačiai nebepakrlia- 
mu jungu ir jis, metęs viską, 
bėga atgal j surukusį niicsbJ 
prie mašinų bildesio...

Norintis apsigyventi aid n- 
kio, kitaip likti ūkininkais, pir 

ma privalo, noęs aplamai, susi-

Kaip matome, taip gimdymo 
ir revoliucijos yra didelės loly- 
gybės. Bet tai tik parodo, kad 
neliesą skelbia tie, kur iš gam
tos apsireiškimų išveda, jog 
socialė revoliucija būtinai esąs 
neišmintingas, gamtai priešta
raująs daiktas. Tečiaus, kaip 
jau sakėme, mes neturime tei
sės iš gamtos apsireiškimų da
ryti tiesioginių išvadų ir laiky
ti juos prie visuomeninių apsi
reiškimų. 'Taigi mes ik tarime 
teisės eiti toliau ir dėl šitos toly- 
gybėš daryti tokią išvadą: kaip 
kiekvienas gyvas sutvėrimas bu 
ri vieną sykį pergyventi kata
strofą, idant augštesnio plėtoji
mus laipsnio pasiekus (gimimo 
aktas arba išsikalinia.s iš kiau
šinio), taip ir visuomenė tik 
per katastrofą gali ant augštes
nio plelojimos laipsnio pakilti.

III.

Senovės ir Viduramžių 
Revoliucija.

Išvedimą apie lai, ar revehu-, 
cija yra reikalingas daiktas ar 
ne, galima daryti tik pasiremiant 
visuomenės plėtojiinos dalykų 
tyrinėjimu, o ne gamtos isto
rijos analogijomis (tolygybe- 
mis). Pakanka mest žvilgsnį į

šilą plėtojiinos procesą, kad pa
mačius, jog socialė revoliucija 
musų čia priimtoj siauresnėj 
prasmėj nėra būtina kiekvieno 
sociabo plėtojiinos Įiasckmė. 
Visuomenės išsiplėlojimo, ir 
lai ddagi labai didelio, butą jau 
pirm klesų priešingumų ir poli
tinės jiegos iškilimo. Bet su
prantamas dalykas, kad toje 
stadijoj prispaustoji k lesa ne
galėjo politinės galios užkariau
ti, taigi negalėjo būt nė socialūs 
revoliucijos.

Bet dagi klesų priešingumas 
atsiradus ir valstybės galiai iš
augus, mes vis dar nė senovės 
laikais, nū viduramžiaiH-rivnuida 
me nieko tokia, kas pilnai mu
sų socialūs revoliucijos sąvokai 
alaliktų- 'liesa, randame gau
siai aštrių klesų kovų, piliečių 
tarpusavio karių, policinių ka
tastrofų, betgi nerandame, kad 
kuri-nors tų katastrofų butų į- 
vykinus kokią-nors patvarią, pa- 
maliūgą perversmą nuosavybės 
sąlygose, tuo pačiu sutverus 
naują visuomenės formą.

Pajna'lų tam aš jieškau štai 
kame: Senovės laikais, o taip
jau ir viduramžiais, visa ekono
minio ir politinio gyvenimo 
svarlba buvo k o m u n o j. 
Kiekviena komuna buvo kaip-ir 
kokia bendrenybė, kuri visais 
gyvenimui reikalingais daiktais 
pati save aprūpindavo, Jr kuri 
šiaip su Pasauliu labai Palaidų 
ryšių teturėjo. Didelės valsty
bės buvo įtik konglomeratai ko
munų, kurios daikte buvo palai
komos l>k kokia dinastija arba 
tuo kad viena komuna užvieš
pataudavo kitoms ir jas išnau
dodavo. Kiekviena komuna tu
rėjo savo ypatingą ekonominį 
besiplėlojimą, kurs jos ypatin
goms \ictos sąlygonls atitiko, o 
dėlto laip jau turėjo ir savo ypa
tingų klesų kovų. Taigi ir poli
tinės tų laikų revoliucijos buvo, 
visų-pirma, lik komunų rcvclhi 
cijos, kurios jokiu bulu negalė
jo padaryti pervartą visame kiek 
didesnės šalies visuomeniame 
gyvenime.

Juo menkesnis žmonių skai
čius dalyvauja visuomeniame 
judėjimo, juo mažiau tas judėji
mas yra minių judėjimas, tuo 
mažiau jame apsireiškia to, kas 
visuotina, kas įs’lalymiška, bei 
tuo daugiau nusveria tai, kas y- 
ra pripuolama ir asmeniška. Ta 
aplinkybiė klesų kovas įvairiose 
komunose turėjo daryt darįvai- 
resnėmis. Beį kaitangi klesų* ko 
vose nebuvo nė jokio masių jud- 
jimo; kadangi tai, kas įstatymi
ška ir visuotina (laivo padengtu 
tuo, kas pripuolama ir asmeniš
ka, todėl negalėjo bul ne giles 
nio pažinojimo visuomeninių tu

klesų judėjimo priežasčių nė jo 
tikslų. Kad ir didelių daiktų 
sutvėrė graikų filosofija, bet 
mokslinės Politinės ekonomijos 
sąvoka buvo jai svetima. Aristo
telis lik menkas pradinėmis jai 
patiekė. Ką graikai ir romie
čiai šiaip dar ekonomijos srilyj 
padarė, tai buvo tik rankvedė- 
liai apie praktinį ūkio, būtent, 
žemės ūkio vedimą, kaip juos 
kad buvo sutaisę Ksenolonlas 
ir Varronas.

Bet jeigu gilesnes visuomeni
nės atskirų klesų padėjimo 
priižastįs buvo paslėptos, buvo 
atskirų asmenų veikimu ir 
vietos netikėtais atsitikimais pa
dengta, tai nėra nė ko stebėties, 
kad ir prispaustosios klesos, 
kaip lik jos užkariaudavo sau 
politinę galią, visų-pirma ją 

pakartodavo tam, kad atskirus 
asmenis ir atskiras vielos įsi li
gas, bet niekados nenueidavo 
taip toli, kad įsteigus naują vi
suomenės tvarką.

Bet svarbiausios priežaslįs, 
kurios tokiems reveliuciniems 
pasistengimams stovėjo skersai 
kelią, tai buvo ekonominio plč- 
tojimos palengvumas. Jis ėjo 
visai nežymiai. Ūkininkai ir 
amatininkai dirbo lygiai taip, • 
kaip kad dirbdavo jų levai ir 
tėvų tėvai. Kas buvo sena, kas 
iš senovės užsiliko, tai buvo lai
koma kaipo gera.s ir tobulas dai
ktas. Dargi jeigu kur ko nauja 
siektasi, tai stengtasi ir - sau ir 

' kitiems įkalbinėti, jog lai reiš-
• kią grįžimą atgal prie to, kas 
I jau senai buvo užmiršta- Te- 
| chnikos pažanga negimdū rci- 
j kalavimų dėl 'naujų nuosavy- 
' bes formų, nes ji nesutvėrė są
lygų kokiems nors nau jiems ga
minimo būdams įsiviešpatautij 

. bul tik vedė prie patobulinimo 
i tų, kurie jau buvo. Ji gimdė lik 
i tolesnį visuomenino d poaarlu
• tolesniai visuomenio darbo pa
dalinimo darbo padalinimo 
dalinimaa nievo amato darbo i 
daugesnį, tečiaus kiekvieno nau 
jo amalo darbas (buvo po seno
vei atliekamas rankomis; ga
minimo priemonės buvo men
kos ir ranku miklumas bn\Wk 
svarbiausias Lektorius. 'Tiek, 
šule ūkininkų ir anialninkų už
tinkame ir dedelės pramonės 
paskutiniaisiais senosios gady
nės laikais dagi industrinės,
bet buvo atliekama vergų, kurie 
neįėjo komunon, kaip kad sve
timi. Tai buvo prabangos dai
ktų Pramonė, kuri negali jokio:; 
ypatingos ekonominės jiegos iš
vystyti — nebent tik laikinai 
didelių karių melu, kurios nu
silpnina kaimiečius atpigina 
vergus. Iš verguvės negali kilti 
jie jokia augšlesnė šeimininin- 
kavimo forma ne naujas socia- 
lis idealas.

seimas pažinti su ūkio dalykais. Gerb.

M. Gugis nurodė tinkamą bū
dą. Juo turėtų pasinaudoti vi
si tie kur mano likti ūkininkais.

Daugelis norėtu žinoti, kas 
geriau užderi toj ar kitoj vie
toj. Mano numanymu, tai už
imtų daug brangios vielos ir 
laiko. Kas '"nusipirks — pats 
pamatys kas geriau užderi. Rei
kalinga lik turėti pamatinių u- 
kininkavimo būdų.

Tie, kur nori likt ūkininkais, 
pirmiausia tegul nepatingi pa
simokinti. Anglų kalboj yra 
nemažai tinkamos literatūros. 

'Tik mažiau svajokite ir filoso
fuokite — prie stiklelio ar kor
tu. — Ūkininkas.€ ,

Liberty Bondsus 
dali išmokėtu, bondsus ir w 
savings stanips nuperka už cash 
Emd and Co.. 740 W. Mndison st. 
kampa* st., kampus Halsted st. 
Romu 232, 2rąs augšlas, virš Famoits 
Clot.hing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki L

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 Wesl 22nd Street 
Tol. Ltnvndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tei. Rockwell 1681.

Ar reikia paskolos ant jusu praper- 
čiy?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namų, lotą ar farmij? 
Ar reikia insuranco?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiurai abstraktus?

Kreipkite* prie
A. PETRATIS j

CENTRAL MANUFAGTURING 
DISTRiGT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drover 6310 
Chicago, 111.

Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to iki 3 po pietų* vakarais seredo- 
mis ir suimtomis nuo 6 iki 8 vai.
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| Dr. M T. STRIKOLIS |
j Lletuvia ;

Gydytojas ir Chirurgą*
Žį 1757 W. 47 St. Chicago. III. g
: • Ofiso Tel. Boulevard 160

Rez Tel Seeley 420 I

Bertram H.
Monfgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš 1-47 So. LaSalle Street 
į Room 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephone Frauklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garfield 1617.
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Jaunuomenes Storins
t>

Klajūnas.
<■

Svajonė

Mane sapnužis neš, neš 
Supynėj atjautų si nu — 
Virš klonių, nuoarų, kalnų!
Tolyn... tolyn nuo sandraugų jaunų, 
Kur Letos vilnįs krantus plano’...

Žinau: kas jos krantus išvysti ganu', 
Tas jų nemaino ant anų 
Gyvatos upių drumzlinų.—

1’, ddr, sapnuži, palūkėk-!
Taip miela, gera taip jauku..
Dar vienu apsisuk lanku — 
'Tsss, tsss!... povaliai, neskubėk.

mane sapnužis neš... 
liūdite, jauni draugai? 
valandėlę, neilgai —Ak

Atgal jį sugražinsiu aš: 
Jis vienų jūsų man atneš!

1911 m.

suomet ir visur...
Skamba ir naujus man rodo 

pasaulius, prikelia iš kapų se
nai mirusius, žadina dar negi
musius.

Skamba aidu šviesios Hėlla- 
dos triumfų, — skhnrba kapų 
skundu, lyg močios ašara...

Skamba vergijos retežių rau
da, ūžia, kaip nusiminimas žu
vusiųjų tautų...

Skamba nelaimės vaitojimu,

visuomet.

O sapnai mano, o dainos ma-

iš širdies negalės einančios! O 
sapnai mano!

iiianc, kaip nenuveikiamoji pn-

mo dėmė, kaip dėmė Kaino....
Sapnai mano, pragaro sap

nai! Jus išdegiuol man siela 
kartybių ugnim.

Sapnai mano neįvykdomi, 
sapnai beviekiai.

O sapnai mano!...

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

4712 So. Ashland Avc. 
Vai. 9—11 a. m. 5—6 p. m.
Nedėliomis 10—12 a. in.

Phone Drover 7042 
Cicero Office 

4817 W. 1 Sth St.

Pavasaris
Vincas Krėvė.

kiniui aš dainų dainų, kurios 
nežino jokia gyva siela, tiktai 
aš ir loji, kuri man ja dainuo
ja.

Nemačiau aš nėkuomet min- 
jslrėlio, kuris man jų dainuoja, 
! o lėčiau jį pažįstu. Jo pnveiks- 
į lų matau širdyje. Ir sunku, 
■ ir liūdna man, kad jaučiu, jog 
jis bent valandėlei pašalina nuo 
manęs —ir laukiu jo, laukiu...

tu jų, nėra joje tonų nei balsų

Phone Cicero 39 
Rezidencija 3336 W. 66th St.

Phone l’ro.spcct 8585

bu man toji daina nuolat akysi' 
linksma, kaip rytmetį vėversė- 
lio tralelevimai; saulėta, kaip 
pirmieji užtekančios saulės spin
duliai; lai vėl liūdna ir tyli, kaip 
pirmieji meilingo ilgėj i mos sva- 

I jojimai; tai sunki Alėgimili, 
j kaip apsivilimų virtinė; degan-

Laikykite Pinigus Tvirtame, Iš
bandytame Valstijiniame Banke

ANT BRIDGEPORTO

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

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

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

Prezidentas
H. E. Poronto, 

Vice. Prezidentas
John W. Gorby, 

Vice-Prezidentas
Frank L. Webb, 

Kasininkas
J. R. Rolley, 

Pag. .Kasininkas
F. C. lloehel, 

Pag. Kasininkas
S. L. Fabijonas, 

Liet. Skyr. Vedėjas
A. Petrulis, 

Real Eslate ir Insura
nce Skyriaus Vedėjas

Nors nebuvo pavojaus, vienok daug žmonių laike karės bi

kavojo nesaugiose vietose. Tuomi trolijo procentus ir buvo 
pavojuje prarasti pinigus.

KARĖ PASIBAIGĖ
Pradėkite di li arba perkelkite savo pinigus į ŠiA VISIŠKAI 

SAUGIĄ VALSTYBINĘ BANKA. Moka 3% procentų. 
Pinigus (sumų) IŠMOKA ANT PAREIKALAVIMO.

Pas mus rasite mandagų patarnavimų ir rūpestingų atliki

Sinki toj nuo 9 ryto iki 1 po pietų. VAKARAIS, Seredomis 
ir Sukatomis nuo 6 iki 8 vai.

monijbs rūbais, kas dainuoja 
jumis mano sieloje?

Vai, tai žinau, vai, tai pažįs-

Ilgėjime, lai tu!
Troškimai, lai jus!

ksoti, nyksta! Kur jus? Kode 
išsiblaškote, kaip migla vėjo pu 
cianui, kad pažiūri man akys

svajonės...

Sapnai mano švenčiausieji

Sapnai mano — gyvybės ver
sme.

Sapnai mano, pasiuntiniai il
gėjimus karalaitės, kuri man

mano. O, sapnai.

*11.
žiema, prabėgo pava

saris

sarus aidas; medžiai

kė, suūžė. Nušvylo sapnų ap
trauktos kaktos, įsisvajojusios

Praeiua žiedu mėnuo.
G

Saulė leidžiasi.
Ramybė išskėlė savo sapniu- 

gus sparnus ant pasaulio, lik 
retkarčiais lai čia, lai ten su-

švelni, skambi ir nutruksią stai-

Ei-ei-ei — plaukia nuo kraš
to iki krašto ir žūva kaži-kur

mi gelmėn ir nutilo kur lai 
amžinai... Ir vėl tyla tokia didi.

lai nakvot po sparnais berželi) 
svyruonėlio... Tyla...

NAUJIENOS

aii

TODĖL VARTOKITE

ir il- 
m iš

navo pavasario dainų, dainų

lės saldumus iš degančių

mybės Rojaus dainų — ii 
nuplaukė jinai ugnine bang 
nuo medžio iki medžio, nuo gi"

mcr

lankyti į mano. h

neškit mane tenai STUDIJO

WĄUKEGAN, ILL.

Nepavydėtina Rolė

V

Ir klausia

lurbul dello,'kailik:,iP M l’roletnrialo

i i

sli savo oponento minčių, o ir 
sažiuiai iškraipyti paties K. Mar-

rolė. Reikalinga lodei nurolyti 
tūlus “gabiausius lošėjus.”

Pirma negu nagrinėjus i 
“aiškinimus,” mes pasiv 
statyti jam klausimų: Iš

L JakuMi
760 Marion Street

sario dvasios, 
Vaivorykščių migla ir susisu- 

•> G 1 ’

B
i

Ei, ei!
Ei. i‘i — skamba aidas 

gaja kaskada plaukia pro 
kus toliau, tyliau — ir miršta 
len, tankmėse...

Saulė užgeso...
l amsa didyn... ir nubudo me

džiai, gėlės, krūmai, žolės, ir 
prakalbėjo nesugaudomu, vos-; 
vos iiugirdži.amu šlamėsiu, pa- *

ii, kaip kalba mirštančios 
smagumo meilužes — ir t; 
įšliuužiojo širdysna, krutinės 
na — ir mano skaudančiom. 
Nubudo miškai, pievos ir dir 
vos ir atsiduso nauju paslaptim 
gu gyvenimu, atgimimo gyve
nimu...

Ei — ei! Pavasary, ei — ei! 
Mėnulis, amžinusiii atsiskyrėlis, 
plaukia pamaži augščiau...

sugaudė aukso trimili 
kaip perlų šaltinėliai nuriedėjo 
į sumigusį pasaulį balsai, susi
liejo nusiminėlių ramybės sim
fonijom.. Skaidresnė suskambo 
daina, galingiau suūžėjo aidas

ten antai mirga tarpu medžių, 
ten plaukia aukso dulkes sukė
lę. per vos pakeliančių jos die
vų... IoIVtk tolyn, liek jų liek 
jų-

Eų jus, pavasario dvasios, pa
imkite ir mane savo ratini, pa-

Ilgėjime mano, amžinoji 
mano auksaplauke merguže 
mano, vai, kaip stipriai bučiuo
ja tavosios lupos, kaip įsičiulbi 
į mano širdį, apraizgai migluo- 
lais pečiais mano kaklų... vai 
jaučiu tave, jaučiu glamonėji
mus taVo-.. Ilgėjime mano, au
ksaplauke merguže mano... Ei- 
kie greičiau, greičiau.. Lėksi
me drauge su tavim len pirmyn, 
su tavim nepersiskirsime am
žinai.. su tavim su tavim...

J'ųli draugai, “seniai” ir jau
nuoliai, pasivadinusieji kairiai
siais socialistai, pridėj i loši vi
sai nepavydėtinų rolę. Praeituo
se dviejuose straipsniuose aš jau 
nurodžiau tų draugų nenuosai
kumą. Bei lai dar neviskas, ka v v

ga-

begalinius tyrus, kur nei ribų 
kur nei kelių, justi vienų Iii- 
vėjo švilpimų ausyse ir pilni

Ir trošku, ii

aš tai žinau! bene aš žinau!
Ei: apimtai! visą pasauli Ino

žų, žydintį, tuos miškus bega
linius, tuos laukus •— pritrauk-

ir gerčiau, gerčiau jo grožybę

daribis, J. Gasiunas N-nų nr- (ii., 
užsimanė prirodyti “liems soci-

rai “remiasi Karolio Markso 
mokslu.”

Gerai. Pirma lečiaus mes pa
žiūrėsime, kaip juo “remiasi” 
Puls minėto straipsnio autorius: 
Jisai, užreiškęs, kad bolševikų 
veikimas “remiasi” Markso mo
kslu, paduoda sekamą citata ne
va iš Komunistų Manifesto:

“Pirmuoju komunistų užda
riniu yra: organizavimas darbo 
žmonių klesos, nuvertimas '<nr- 
žuazijos viešpatavimo ir paėmi
mas Politiškos valdžios į prole
tariato rankas.”

SVEIKATA
Didžiausia Iš Visų Palaimų

Būti Tiktai Pastovi Jeigu
MES PAGELBESME MOTINAI

GAMTAI ATLIKTI JOS DARBA

PATS PASEKMINGIAUSIS VAISTAS NUO NEREGU- 
LIARIAI VEIKIANČIŲ ŽARNŲ, SKAUDANČIŲ GALVŲ, 
KURIO PRIEŽASTIS DAUGIAUSIAI YRA UŽKIETĖJI
MAS, SVAIGULYS, NEVIRŠKINIMAS, IŠPŪTIMAS
ŠTUMAS IR GESAI. YPATINGAI GERAS NUKALU

SIEMS IR NERVUOTIEMS ŽMONĖMS.

Atmeskite Pamėgdžiojimus

RUG-

Parduodama vien tiktai
LAXCARIN PRODUCTS CO.

Kaina — $1.00 už dėžę; pilnas gydymas; 6 dėžės, $5.00 
Money orders, cash arba registruotuose laiškuose.

Dept. No. L. 2. Pittsburgh, P

Devyni žmonės iš lešimties turi vi
duriuose rūgšties ir skilvio 

nevirškinimą.
Hugštis viduriuose, kuri raugina 

jūsų maistų, turi būti neutralizuota 
su Laxcarinu, kad prašalimi rūgi
mą.

‘Kadangi daug randasi visokios 
rųsies vidurių ligų”, kalba .gydyto
jas kuris speciatiškai studijavo vi
dinių bėgas. “Aš tikrai liktu kad 
dvvyn; s dešimtas procentas iš vi
sų atsitikimų susekama kad lai yra 
perviršis hidrohlorišks rūgšties vi
duriuose, kurios pasekme maisto 

rūgimas ir negalėjimas suvirškinti, 
viduriai reiklauja tani tikrą dalį 
rūgšties dėl tam tikro suvirškinimo, 
bet daugelis žmonių turi jo tiek kad 
jų viduriai negali suvartoti ir ši
las gazas daro visą lą nerangumą.

Jų viduriai be paliovos rūgsta, 
gadinusi ir galutinai privaro prie ur 
degimo pilvo plėvės ir viską ką žmo
gus įvalgo paverčiama i gazą ir ne
stebėtina kad liek daug žmonių turi 
skilvio fievirškiniiną,

Vidurių gazas turėtų būti neutra
lizuotas arba .ipsaldyli kasdientf 
su kokiu nepavojingu kaip tai su 
Laxcarino plylukėmis, kurios leng
vai apgali vidurių rugšties veikmę 
paversdamas į nepavojingus suš

velnindamas jn veikme ir prašali-

usmo ir kita kokiu nemalonumų.
La(xcarin nėra gydymui visko ir 

negydo (’.ancer, arba jokių organiš
kų keblumų, bet nuo nervuotumo, 
nevirinimo, rūgščiu viduriuose, iš
pūtimo, širdies mušimo, iš priežas

ties prisipildymo vidurių gezais, 
nieko nėra kas prašalintų Šiuos keb- 

,hunus, kaip t.ascarin. l4»',xcarin 
prašalina greitai ir nekenkiant vi
sas vidurių betvarkes.

“Laxearin parduodama Laxearin 
Product Co., Dopt. L.—2, Pittsburgh 
Pu. Kaina dėžutės vienas doleris, 
pilnas gydymas; šešios dėžės, penki 
doleriai. Bus išsiųsta apmokėjus 
k rasą gavus pinigus cash. Money 
orders, arba stempomb 
neturi būt priimami.

sai juos surado? .Jis kalba apie 
Komunistų Manifestą, bet len

Iii proletarinių Partijų, verbavi
mas prbletarialo į klišą, nuverti
mas buržuazijos viešpatavimo,

lelarialu.

J. G. citata. Pirmiausia metasi 
į akis, bulenl tas, kad jo eiklioj 
kalbama liicapie vienus komu
nistus. Tuo tarpu Komunistų

‘Gašlūnui lečiaus rodosi, kad a 
parl (bolševikų ki'lokių proleta
rinių Partijų nebuvo ir nėra.

Kas norite nusiimti 
dailius paveiks- 

o naujos mados 
imo. Turite atsi-

savo

įsrac

TEISIŲ
Vadovas ir Patarėjas

Sutaisė L. Be Marasse 
Vertė V. A. Juristas.

Naudinga knygelė ypatingai .
Hipažinli su įvairiomis le? 
inis. 141 pusi.

orkUicms

KAINA 50 CENTŲ.
Su priHiuntiun

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St Chicago,

lodel jisai lengva širdimi ėmė ir 
“pataisė” Markso-Engelso pa
rašyta Komunistų Manifestų. 
Dargi neveizint to fakto, kad 
palįs jo autoriai veikalo įžangoj 
sako, jojei... ‘Komunistų Mani
festas patapo istoriniu doku
mentu, kurį mes nebeturime jo
kit^ teisūs taisyti.” (Žiur. Ch.

Bot koks čia argumentas 
Prieš vadinamus “dusi lituo
si Uis”? Ar mes priešinamės pa

lelarialo rankas? To juk nepri- 
larodė nė Gasiunas, nė koks 
nors kilius “kairusis”. Bet Mar- 
kso-Engelso “taisytojas” Puls 
pasisako ko jam reikia, ir tuo

i'šduod nenuosaikumų, 
m va citatoje jisai saki): 

dl komunistą.' panaikintų
privatinę 
rialas
šuva r I tuo liksiu, k:»d atAmiis

mitalas yra ne privaliu“, 
spėka, kad 

įrankius socializavus vai
sau rga n-i z uolos kaipo

nes 1 
liet disuomeuinė

jinių

aujami Kiusa, prote ui r ui m 
e, kad ant galo protinki i- 
įpėkų masa sulyg išgalės 
padidinus. Suprantama,

užpuolimais

sa seka ant 6 puslp.)
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ynuomenes Skyrius
Klajūnas.

Svajonė
E-e. atgal negrįšiu aš...
Mane sapnužis neš, neš
Supynėj atjautų senų —
Virš klonių, nuoarų, kalnų!
Tolyn... tolyn nuo sandraugų jaunų. 
Kur Letos vilnįs krantus planu'...

tas jų nemaino ant anų 
Gyvatos upių drumzlinų.

'Taip miela, gera - taip jauku...
Dar vienu apsisuk lanku —
Tsss, tsss!... povaliai, neskubėk.
E-e, mane sapnužis neš.. .
Ko liūdite, jauni draugai?

Atgal jį sugražinsiu aš: 
Jis vienų jūsų man atneš!

1911 m.

Pagelbėti pada-
M R 

dono kraujo
H |lWiw Ameriko-

DABAR
Yra varto
jamas Virš 

trijų milijo
nų žmonių 

kas metas. 
Jis padidys 
rvuolų, sto

gelyje atsitiki
mų į d\i savaiti laiko. Klauskite 
apie lai savo daktaro arba ap-

Pavasaris.
Vincas Krėvė.

tiprumą, silpnų, r 
usiu žmoni

Žinau aš dainų dainą, kurios 
nežino jokia gyva siela, tiktai 
aš ir toji, kuri man ją dainuo
ja*

Nemačiau aš iickuoinct min- 
slrėlio, kuris man ją dainuoja,

lą matau širdyje. Ir sunku, 
ir liūdna man, kad jaučiu, jog 
jis bent valandėlei pašalina nuo 
manęs —ir laukiu jo, laukiu...

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS 1» CHIRI UGAS 

4712 So. Ashland Avc.
Vai. !)—11 a. m. 5—6 p. m. 
Nedaliomis 1(J—12 a. rn.

I’hone Drover 7U42 
Cicero Office 

4817 W. 14th St.
Vai. 1—I p. m. Ned. pagal sut 

Phone Cicero 39 
Rezidencija 3336 W. 66th St.

I’hone Prospect 8585

tu jų, nėra joje tonų nei balsų, 
o girdžiu ją. Skamba ir skam
ba man toji daina nuolat akyse 
linksma, kaip rytmetį vėversė- 
lio tralelcvimai; saulėta, kaip 
pirmieji užtekančios saulės spin-

jojimai: tai

i, kaip ašaros...
Skamba ir skamba nuolat, vi-

Laikykite Pinigus Tvirtame, Iš
bandytame Valstijiniame Banke 

ANT BRIDGEPORTO

CENTRAL MANUFACTURING
DISTRICT BANK

A STATE BANK 

1112 W. 35th Street (3 blokai nuo Halsted St.) Chicago

»TURTAS $5,000,000.00

A STATE BANK

Wm. N. Jurnagin, 
Prezidentas

II. E. Poronto.
Vice.Prezidciitas

John W. Gorby, 
Vice-Prezidentas

Frank L. Webb,
Kasininkas

J. II. Rolley, 
Pag. .Kasininkas

F. C. Iloebel, 
Pag. Kasininkas

S. L. Fabijonas,
J-iet. Skyr. Vedėjas

A. l’etratis, 
Kcal Eslatc ir Insura
nce Skyriaus Vedėjas

Nors nebuvo pavojaus, vienok daug žmonių laike karės bi
jojo laikyti savo pinigus ant knygutes banke ir labai tankiai 
kavojo nesaugiose vielose. Tuoiiii trolijo procentus ir buvo 
pavojuje prarasti pinigus.

Pradekite dėti arba perkelkite savo pinigus į ŠiA VISIŠKAI 
SAEGIĄ VALSTYBINĘ BANKA. Moka 3% procentų. 
Pinigus (sumą) IŠMOKA ANT PAREIKALAVIMO.

Pas mus rasite mandagų patarnavimą ir rūpestingų atliki
mą dalykų. VALANDOS: Nuo 9 ryto iki 3 po pietų kasdiena. 
Sudutoj nuo 9 ryto iki 1 po pietų. VAKARAIS, Seredomis

iubatomis nuo 6 iki 8 vai.

suomei ir visur...
Skamba ir naujus man rodo 

pasaulius, prikelia iš kapų se
nai mirusius, žadina dar negi
musius.

Skamba aidu šviesios Hellu- 
dos triumfų, — skamba kapų 
skundu, lyg močios ašara...

Skamba vergijos retežių rau
da, ūžia, kaip nusiminimas žu
vusiųjų tautų...

Skamba nelaimės vaitojimu, 
lai vėl ištrykšta cezarų puiky-

lės saldumus iš degančių mei-

Ei, ei!
' Ei, ei skamba aidas 
goja kaskada plaukia pro 
Rus toliau, tyliau — ir miršt,i 
ten, tankmėse...

ir ii
miš

Tamsa didyn... ir nubudo me
džiai, gėlės, krūmai, žolės, ir 
prakalbėjo nesugaudonm, vos- 
vos nugirdžiamu šlamėsiu, pa-

visuomet.

0 sapnai mano, o dainos ma
no, dvasios negalėje gimdytos, 
iš širdies negalės einančios! O

Į sapnai mano!

mane, kaip nenuveikiamoji pn-

mo dėmė, kaip dėmė Kaino....
Sapnai mano, pragaro sap

nai! Jus išdeginol man siela 
kartybių ugnim.

Sapnai mano neįvykdomi, 
sapnai bėriukiai.

O sapnai mano!...
Kas parėdė jumis balsų har

monijas rūbais, ka 
jumis mano sieloje?

llgėjime, tai tu!
Troškimai, tai jus!

dainuoja

ksoti, nyksta! Kur jus? Kodėl

čiama, kad pažiūri man akys- 
na pikta dalios akis? Sapnai 
— svajonės...
. .o 7 Mareli 13

Sapnai mano švenčia tįsieji, 
spindulingi;. Kokie jus gražus,.

sme.
Sapnai mano, pasiuntiniai il

gėjimus karalaitės, kuri man

Sapnai mano. O, sapnai.

žiema,

Aplinkui skamba garsus va-

ke, suuze. rsusvyio sapnų ap
trauktos kuktos, įsisvajojusios A

Praeina žiedų mėnuo.
Saulė leidžiasi.
Ramybė išskėlė savo sapnin- 

gus sparnus ant pasaulio, lik 
retkarčiais lai čia, lai ten su
skamba atsisveikinimo gaida, 
švelni, skambi ir nutruksią stai
ga, tartum širdies styga pasku-

to iki krašto ir žūva kaži-kur

nų gelmėn ir nutilo kur lai - 
amžinai... Ir vėl tyla tokia didi

neliais plazda, nutupdamos kur 
tai nakvot po sparnais berželi) 
svyruonėlio... Tyla...

aidu virš tų žaliųjų tankumynų,

L»e i'iltij, lėkt- ugninį žžirj'ų paže- 

1)0 j lis, paleistais plaukais pro 
begalinius tyrus, kur nei ribų, 
kur nei kelių, justi vienų lik 
vėjo švilpimų ausyse ir pilna*

Ir trošku, ir

aš tai žinau! bene aš žinau!
I i: apimlau visą pasaulį tuo 

išsiilgusiu pečiu, pasauli gra-

linitis, tuos laukus pritrauk
čiau prie išsiilgusios krutinės, 
ir gerčiau, gerčiau jo grožybę,’

navo pavasario dainą, dainą |i= 
linksmybes, gyvybės kupiną, ra- 
mybės Rojaus <lain:j — *r S 
nuplaukė jinai ugnine banga ’S 
nuo medžio iki medžiu, nuo gė- Į 3

ii, kaip kalba mirštančios 
smagumo meilužes — ir h

na ir mano skaudančion.

vos ir atsiduso nauju paslaplin 
gu gyvenimu, atgimimo gyvo 
nimu...

Mėnulis, amžinasai alsiskyr 
plaukia pamaži augšeiau...

aukso trimitai! —

i sumigusį pasaulį balsai, susi 
liejo misiminėlių ramybės sim

daina

sario dvasios, pasirėdžiusios.
Vaivorykščių migla ir susisu-

ten antai mirga tarpu medžių, 
ten plaukia aukso dulkes sukė
lę per vos pakeliančių jos dir
vą... tolyn, tolyn, liek jų tiek 
jų-

Eų -iUs» pavasario dvasios, pa
imkite ir mane savo ratan, pa
šėlusiam sūkuryje pasiubiiokil, 
neškit mane tenai, kur nedale-

Ilgėjime mano, amžinoji 
mano auksaplauke. merguže 
mano, vai, kaip stipriai bučiuo
ja tavosios lupos, kaip įsičiulbi 
į mano širdį, apraizgai migluo- 
lais pečiais mano kaklą... vai 
jaučiu tave, jaučiu glamotiėji- 
mus tavo... Ilgėjime mano, au
ksaplauke merguže mano... Ei
kit* greičiau, greičiau.. Lėksi
me drauge su tavim ten pirmyn, 
su tavim nepersiskirsime am
žintu.. su tavim su tavim-..

Nepavydėtina Rolė
Tūli draugai, “seniai” ir jau

nuoliai, pasivadinusieji kairiai
siais socialis'lai, praiėj > lošt vi
sai nepavydėtiną role. Praeituo
se dviejuose straipsniuose aš jau 
nurodžiau lu\draugu nenuosai-
kurna.c

SVEIKATA
Didžiausia Iš Visų Palaimų (Įiali 

Būti Tiktai Pastovi Jeigu
MES PAGELBESME MOTINAI
GAMTAI ATLIKTI JOS D A

TODĖL VARTOKITE
RBA

AKCARIN
PATS PASEKMINGIAUSIS VAISTAS NUO NEREGU
LIARIAI VEIKIANČIŲ ŽARNŲ, SKAUDANČIŲ GALVŲ, 
KURIO PRIEŽASTIS DAUGIAUSIAI YRA UŽKIETĖJI
MAS, SVAIGULYS, NEVIRŠKINIMAS, IŠPŪTIMAS, RŪG
ŠTUMAS IR GESAI. YPATINGAI GERAS NUBALU

SIEMS IR NERVUOT1EMS ŽMONĖMS.

Atmeskite Pamėgdžiojimus
Parduodama vien tiktai

LAXCARIN PRODUCTS CO.
Kaina — $1.00 už dėžę; pilnas gydymas; 6 dėžės, $5.00 
Money orders, cash arba registruotuose laiškuose.

Dept. No. L. 2. Pittsburgh,

Devyni žmonės iš lešimties turi vi
duriuose rūgšties ir skilvio 

nevirškinimų.
Rūgštis viduriuose, kuri raugina 

jūsų maistą, turi būti neutralizuota 
su Lascariim, kad prašalinti rugi
nių.

, ‘Kadangi daug randasi visokios 
rųšies vidurių ligų”, kalba gydyto
jas kuris speciališkai studijavo vi
durių l'gas. “Aš tikrai tikiu kad 
(Ievynus dešimtus procentas iš vi
sų atsitikimų susekama kad lai yra 
perviršis ludrohlorišks rūgšties vi
duriuose, kurios pasekme maisto 

rūgimas ir negalėjimas suvirškinti, 
viduriai reiklauja tam tikrų dalį 
rūgšties dėl tam tikro suvirškinimo, 
bet daugelis žmonių turi jo liek kad 
jų viduriai negali suvaitoti ir ši
tas guzas daro visą lą nerangumą.

Jų viduriai be paliovos rūgsta,

gus jvalgo paverčiamu į gazą ir ne
stebėtina kad liek daug žmonių turi 
skiIvio fievirškinimą.

Vidurių guzas turėtų buli neutra
lizuotas arba apsaJdyti kasdieną 

su kokiu nepavojingu kaip tai su 
Laxcarino plylukėmis, kurios leng
vai apgali vidurių rūgšties veikmę 
paversdamas i nepavojingus suš

velnindamas jn veikme ir prašali
na uždegimą viduriu plėvės be ska
usmo ir kitu kokiu nemalonumų.

Li)(xcarin nėra gydymui visko ir 
negydo Cancer, arija jokių organiš
kų keblumu, bet nuo nervuolumo, 
ueviritlimo, rūgščiu viduriuose, iš
pūtimo, širdies mušimo, iš priežas

ties prisipildymo viduriu gezais, 
nieko nėra kas prašalintu šiuos keb

lumus, kaip l.axcarin. l4>!xcarin 
prašalina greitai ir nekenkiant vi
sas vidurių b ‘tvarkęs.

“Laxcarin parduodama l.axcarin 
Product Co., Depl. L.—2, Pittsburgli 
Pa. Kaina dėžulės vienas doleris, 
pilnas gydymas; šešios dėžės, penki 
doleriai. Bus išsiųsta apmokėjus 
knisą gavus pinigus cash. Money 
orders, arba stempomis.” Netikri 
neturi Imi priimami.

Ka|s norite nusiimti 
sa^o dailius paveiks
lus po naujos mados 

idimo. Turite atsi-
kyti į mano.

STUDIJO

7G0 Marion Street 
AUKEGAN, ILL.

| TEISIŲ Į
Vadovas ir Patarėjas §

jie gali- Jie gali nelik nesupra
sti savo oponento minčių, o ir 
sužiniai iškraipyt* paties K. Mar
kso žodžius - turbūt dėlto, kadį

Ir klausia:

geresni

rolė. Reikalinga 
lutus “gabiausius

lodei nurolyti

Vienas Jaun. Skyriaus bendra 
daribis, <1. Gasiunas N-nų nr- 61., 
užsimanė prirodyti “Jiems soci-

rai “remiasi Markso

Gerai. Pirma lečiaus mes pa
žiūrėsime, kaip juo “remiasi” 
Pats minėto straipsnio autorius: 
Jisai, už re i skęs, kad bolševikų 
veikimas “remiasi” Markso mo-

va iš Komunistų Manifesto:
“Pirmuoju komunistų užda- 

\iniu yra: organizavimas darbo 
žmonių klesos, nuvertimas bu r- 
žuazijos viešpatavimo ir paėmi
mas Politiškos' valdžios i įjrole-

reiškia”? Nieko kita- girdi, 
kaip lik Proletarinio diktatūrą. 
Pirma negu nagrinėjus rašytojo, 
“aiškinimus,” mes pusi velysimi' 
statyti jam klausimą: Išlikrųjų,

,sai juos surado? Jis kalba apie 
Komunistu Manifestu, bet ten 
yra pasakyta ve kaip:

tų proktariniu Partijų, verbavi

mas proletariato i klesą, nuverti
mas buržuazijos viešpatavimo, 
pagrobimas-politines galios pro

J. G. eilala. Pirmiausia metasi 
į akis, būtent tas, kad jo citatoj 
kalbama tik^apie vienus komu
nistus. Tuo (arini Komunistu

Gasiunui lečiaus rodosi, kad a 
parl Iholševikų kitokių proleta- 
riuių partijų nrhuvo ir nėra.

Sutaisė L. De Ma 
Vertė V. A. Jurij

rasse 
tas.

B

Naudinga knygelė ypatingai s 
Bipažinti su įvairioniin logai 
mis. 141 pusi.

ė.,_ rn,-, ....»■

iorintiems ».p- 
skor.iis teisė-

z
i KAINA 50 CEN

Su prisiuntų
1 “NAUJIENOS
i 1739 So. Halsted St.,

TŲ.
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Chicago, Iii * 1

i

lodei jisai lengva širdimi ėmė ir 
“pataisė” Markso-Engetso pa
rašytą Komunistų Manifestų. 
Dargi neveizint to fakto, kad 
patįs jo aii'toi’iai veikalo ižuligoj 

sako, jo,jei.-. ‘'Komunistų Mani
festas patapo istoriniu doku
mentu, kurį mes nebeturime jo- 
ki<2/« teisės taisyti.” (žiur. Eli. 
Kcrro

Bet 
prieš 
sius”?

“Kait komunistai panaikintų 
privatinę nuosavybę. Prok Sa

suvartos tuo tikslu, ulėmis

nes k;
bet \

pi Paliks vra ne 
isuomeninė

koks čia argu u ten tas 
vadinamus “dcšini»o- 
Ar mes priešinamės pa-

letarialo rankas? To juk nepri- 
mrodė nė Gasiunas, 
nors kitas “kairusis”.

nė koks
Bet Mar-

ir tuo

suorganizuotos
viešpa Dujai) Ij k h sa, prolel) rialo 

■>p, kad ant gulo protinki i- 
spėkų masą sulyg išgalės 
padidinus. Suprantama,

jinių

vien dbspotiška>s užpuolimais
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Klauskite 
musų lietu
vių parda
vėjų. Mes 
turime jų 
daugelyje

Taupykite Klein Bros. Stempas

Jiems bus 
knalonu 

patarnauti.

KLEIN BROS.
HAISTED 4 201h SIS.

Dabar tęsiasi musų metinis 
Išpardavimas

Rakandai 
pianai ir 
kalba mos 
mašinos 

parduoda m a 
J a bai leng
vais išmokė 

ji mals.

(Tąsa seka nito 5ta pusi.)

G. čia pasirodo netik nenuosai
kiu. o kal tu ir sužiniu IJasluo-

ir Engelsas čia kalba apie lai, 
kaip socialįslai mano atsiekti 
artyniiausj liksią. O tūli “kai-| 
rieji” įsivaizdina, kad tai yra 
receptas įvykinimui socializmo 
tvarkos, kitais žodžiais kaip1

PaMoterišku 
vasarinlŲ Siutų
Gatavi New York’o naujausios pa
vasarinės Maitos moterų ir merginų 
siutų, įsigyti speciališkame supirki
me, parduodam sutaupant pilnai 
*ienų treČdaljv

SKYRIUS 1:
$25.00 Visi vilnono sorge ir popli- 
no Siutai. $17.50. Puikiai pasiūti, ge

’aragralo nėra, .h 
iš aiškint šakniniu c

sukama:
‘Prolelariatas savo politinę 

viršenybę panaudos laipsniškam 
kapitalo paveržimui iš Iniržuazi 
jos. crnlializavimiii visų gami
nimo Įmonių Į valstybes ran
kas, I. y. suorganizuoto Į vai-

sintai šilko pyne* ir guzikais. platus 
šilko kalniečius, pantušta gražiu

i »7 e a 
meniu ir pui- B t i ;į 
kios išžiuros. JL B

padidinimui gaminamųjų spėkų

Suprantama, pradžioje tai ne

SKYRIUS 2:
$32,50 visi vilnono Prancūziškos 

senje siutai $21.75.
Puikus pavasariniai modeliai, pri-

užsimojimo bildu ant nuosa
vybes leisiu ir buržuaziniu gat 1 V * ’

minimo šalviai...”A k' » » C

leltc, gražiai pasiūla, pamušta pui
kiu peau de cvgne puikaus šilko, su

' '„.Ki; n j rj n
16 iki 20 m.
36 iki 16 m. ferf JL fi

VYRŲ PAVASARINIAI

Musų Įžymios .pavasarines eiles, 
priskaitant gerai padarytus siu
tus, kurie užganėdins kiekvieną 
vyrą. Pilnos vertės, už kurias 
jus mokate $15.00 iki $35.00.

Siutai
Ant abiejų pusiu susegami ski 

cai, vienu arba dviem guzikais 
ant vienos puses segami inody 
liai, vertikaliais arba paprastais 
ilgais arba vidutinio obh

os ii 
$21).

Puikus
'Tamsiai

flanelių Siutai
rudi, mėlynų arba x:t-

sem susegama. >u 
liemeniu arba kilos 
geros staile's, dabar Btuvto BnnA

Palyginkite' tas dvi citati ir 
jums Ims aišku ko norėjo pons 
Markso “taisytojas”. Pirmiau
sia jisai uorėj o atimti “iš bur
žuazijos rankų kapitalą,” lodei 
jis praleido visą sakinį: “laimė
li kovą demokratijai”, ir “laip- 
UnjBi;am paveržimai.” Vietoj
to .lis įdėjo savo šaknų: nes 
kapitalas yra nė privatinė, bet 
visuomeninė spėka” ete. Toliau, 
savo nevykusia citata jisai no-

Engelsas moka kalbeli taip, 
kaip nori bolševikai... Bet lai y-

Beto, reikia pažymėli ir (ai

tiktai po

romą Įvairiuose “lavinimosi su- 
sirinkimuose.” Tokiu “Iriksu c

trikselių” daro ir “kairiųjų” 
mokintojai ir patįs mokiniai. 
Vis dėlto, jie turi drąsos apšau
kti mus “išdavikais” ir “veid
mainiais” !

Apsauga Padėtiems Pinigams.
security Bank

--------- 1 i of chicago BranBanramB 
Milwaukee Avė. cor. Carpenter St.

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

Dabar trumpai panagrinėsi
me minėtųjų citatų prasmę. Aš 
jau sakiau, kad pirmoii citata 
nėra joks argumentas prieš va
dinamus “dešiniuosius.” Ten

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
nistų tikslas yra” organizuo
ti proletariatą ir eiti prie* “nu
vertimo buržuazijos viešpalavi-

Saugios Depozitu Dėžės
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak
kas. O ką mes darome tokia, c

kas nesuliktų su tuo Markso ir

kiulu bus nuversta buržuazijos 
viešpatavimas!

Toliau: “Proletariatas panau
dos savo politinę viršenybę laip
sniškam kapitalo paveržimui iš 
buržuazijos.” šitą sakinį turėtų

kairieji,', kurie liek daug šu- 
auja apie “bolševikų neklai-

reikšti, jogei Marksas buvęs 
“didesnis bolševikas negu pats 
Leninas’,., lasai sakinys ro
to, jogei Marksas ir Engelsas 

»*ina prieš tuos, kurie dabar ant 
žul-biit užsimanė “rem.lies” jų

kinti socializmą lutoje atsiliku-

galima staiga, vienu užsimo
jimu. Delio jiedu ir kalba apie

iš buržuazijos rankų, apie cen
tralizavimą gaminimo įmonb

šitai kalbėdami Marksas ir En
gelsas turėjo omenyje toliau 
prasisiekusias šalis, kuriose pro 
letariatas, kaipo klesa, yra ga
nėtinai stiprus, kad išlaikius

sios citatos.
Eisime prie išvados. Visa, 

kas pasakyta paduotose' citato
se, šimtus kartų yra aiškinta 
musų “kairiemsiems.” Ir jie 
kaip tik už šituos aiškinimus 
mus apšaukia išdavikais ir pai

vilioja jas ir šaukia: ar matote, 
mes remiamės Markso mokslu. 
Bet tas jų “rėmimąsi” yra tik 
toks lošimas visai nepavydėti
nos rolės. Tuo lošimu jie pasi
tarnauja ne darbininkų reika
lams, o atbulai - jų priešų rei
kalams.

Visa beda 
riaisiais

vadinamais “kaiSU

yra lame, kad 'jie ne

JelįU Nori, Kad Tavo Pinigai Butų Saugioje Vietoje Ir Atnešty Dideli Pelną
Tai TUOJAUS Prisidek Prie

Colorado Consolidated Minės & Power Co.
Kapitalas $1,000,000.00

Illinois valstija ištyrė šitą kompaniją ir išdavė 
License) No. 61.

Tuojaus Gausi 100• Prisidek
$100 gausi

$200 gausi

Už $500 gausi

leidimą (Blue Sky Law

f 10 šėrų Preferred, jie neša 7 m oš į metus 
’ 10 šėrų Common UŽ DYKA.....................
I Ore Cerlifikatą Už DYKA ..........................

20 šėrų Preferred, jie neša 7 nu
20 serų Common Už DYKA .

Procentų Pelno
. . $100.00 
... 100.00 
.. 100.00 

$300.00
.. $200.00 
. . 200.00

. .. .200.00

Gausi viso už .. 
oš. į metus . . 

.. t • • • •

50 serų Preferred, jie neša 7 nuoš. į metus ...
50 Šerų Common UŽ DYKA .........................
Ore Cerlifikatą UŽ DYKA................................

Gausi viso už .... $600.00 
.... $500.00 
L... 500.00 
........ 500.00

Gausi viso už . .$1,500.00

PREFERRED iso šios kompanijos turto, siekia 
($1,000.000.00). Preferred Šerų

rai moterys ir merginos.

Šerai yra pirmas Mortgečius ant \ 
nčio suvirs Vieną Milijoną Dolerių 
bus iš viso tik už -100,000. Todėl įvestuoli pinigai j šios kompanijos
preferred Šerus yra pilnai apsaugotų nes kompanijos turtas dešimtį 
kartų didesnis negu išduodami Šerai. Belo, kompanijos turtas dar 
labiau pakils, nes pinigai, kurie surenkami iš pardavimo šių šėrų 
eina nupirkimui nekuriu naujausių mašinų, Įtaisymui elektros pa- 
jiegos ir pradžiai visam darbui. Pirkdamas šios kompanijos prefer
red Šerus perki Pirmą Mortgečių, kuris yra saugiausias investmen- 
tas.

Prefered Šerai neša 7 nuoš. į metus.

COMMON
serus gauna Common Šerus Do-

Bėgiu kelių metų kompanija atsiims visus Preferred Šerus ir atmo
kės visus investuotus pinigus su procentu ir dar primokės 5 nuoš. 
ekstra ir išpuolantį dividendą.
Šerai šios kompanijos, tikime, liks 
n oje. Dabar perkantieji Preferred
vanai. Nekurie žinovai ir garsus inžinieriai, kurie apžiurėjo ir išty
rė šios kompanijos didelį turtą ir užmanymo, tvirtina, kad šie Com
mon šėrai gali pakilti į milžiniškus pinigus ir nešti didelius dividen
dus per ilgiausius metus. Common šėrai pasiliks visada pas inves- 
Loriu. € w

ORE CERTIFICATAI yra “lien’as” ant kompanijos produkcijos. Kompanijos gene- 
ralis manageris ir prezidentas pasitikiu atmokėti Ore Certitikatus 
dar pabaigoje šių metų. Tokiu bijdu kiekvienas inventorius pilnai 
atgaus visus savo pinigus bėgiu m^tų 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 atetyje, nes šios kompanijos turtas ir išdirbimas yra saugiau
sias ir pelningiausias visame paauijdyje!

JUO GREIČIAU PRISIDĖSI — TUO DAUGIAU LAIMĖSI 
SIŲSK SAVO ORDERIUS TUOJAU.

Rašykite ir klauskite platesnių informacijų.

PEOPLES INVESTMENT COMPANY

lo nepriparodė nė .1. G. nė kas 
nors kitas. Pagalios, Marksas

klausimo pusės nuo objektyves 
savo gerų norų nuo aplamo 

jo visuomenės judėjimo sto
vio. Jie protauja taip: jeigu 
man kas nors yra blogo ir tai
sytina, lai jis visiems turi būt 
blogas ir taisytinas, šitoks pro
tavimas tečiaus nciš’aiko jokios 
kritikos. JĮ sukritikuoja ir 
palis “kairieji’ — savo veikimu. 
Juk kas stengias rast ‘didžiumą’, 
kad kuopų ir jaunuomenės ra-

220 S. STATE ST. 
Tel. Harrison 2024.

(Inkorporuota Illinois valstijoj)
Room 1422. CHICAGO

dušnaus oro

reikalavimas

Išgelbės Tik Fanuos
MonBKuanMMnBHBi mmos i uju imta jbm

Nl'O bedarbės, brangaus pragyvenimo, nuo nesveiko 
ir visokių pavojingų sužeidimų dirbtuvėse užlikirin .linus 
iningą gyvenimą tik fanuos.

Skubinkitės pirkti formas, nes Ims didžiausias žemių 
kokio dar niekad Amerikoj nebuvo. Kaip tik tapo laikai,
resnč žeme" Ims luijaus išparduota. Daliai' pasidarė lokis trukumas pro
duktų, kad jau kainos yra mokamos dvigubos, net ir trigubos už viso
kius produktus.

Lietuviai, važiuokite j lietuviškh Koloniją, išsirinkite' sau geras far- 
nias, pakol dar galite gauti pigiai. Pirkite* tiesiog nuo žemės savininkų 
iš Lietuvių Bendrovės (Korporacijos) Liberty Laml and Investmcnt Co. 
Prie minėtos bendrovės priguli apie* tuksiantis lietuvių. Bendrovės už
duotis yra pagelbėti lietuviams įgyti geras fannas, pigiai su mažu jmo- 
kejimu, ir duoti visas pagelbas pradedant gyvent ant farmu. Bendrovės 
žemė yra labai panaši į Lietuvos žemę, ant kurios auga visokį produk
tai, kaip tai: bulvės, žirniai, kviečiai, rugiai, miežiai, avižos, dobilai 
ir visokios daržovės, žeme“ yra labai gera ir lengvai dirbama, laiogi 
randasi prie* visokių parankamų farntieriains. Prie* geru keliu (vieš
kelių) geležinkelių, arti mokyklų, krautuvių, prie* gražiu ežeru, prie pat 
miestelio, kuriame jau keli lietuviai biznieriai atidarė biznius, o atei
nanti pavasari atsidarys daugiau biznių, ir bus visas miestelis’lietuvių 
valdžioje, kur galėsite gyventi kaip Lietuvoje, visur lietuviškai susikal
bėsite. Iš lietuvių korporacijos pereitą melą jau daug lietuvių pirko 
sau farmas, o ateinančią vasarą tūkstančiai žada važiuoti pirkti sau 
farmas ir namus miestelyje* ir apsigyventi tarpo savųjų.

Klauskite pltesnių paaiškinimų, prisiųsdmi savo vardą ir adresą, o 
mes prisiusime Jums knygele* su aprašymais ir paveikslais apie lietu
višką koloniją. Adresuokite tiesiai į bendrovės ofisą:

LIBERTY LAND and INVESTMENT CO., 
3301 South Halstcd Street, Chicago, III.

Buk Sveika
Nepavelyk iš nesuvir

škinto maisto nuodams 
susirinkt į savo žarnas, 
kurie esti įsinėrę j jųsų 
systenu). Nevirškinimas, 
užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo
gas kraujas ir daugybė 
kilų bėdų paseks. Lai
kyk savo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kilų daro, imant retkar
čiais po dožų seną, atsa
kančių, iš daržovių šei
mynišką kepenų gyduo
le.'

Thedford’a

Black- Draught

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th STREET
Tel. Kedzie 890?.

3514-16 W. 12th ST
Arti St. Louis Avė. 

CHICAGO, ILL.

Mrs. W. F. Pickle iš 
Rising Favvn, Ga., rašo: 
“Mes vartojame Thed- 
ford’o Black-Draught, 
kaipo šeimynos gyduo 
lę. Mano vyro motini 
negalėdavo imt Calomet 
nes tas tindavo perstip 
rus jai, todėl ji varto 
davo Black-Draught. 
kailio švelnų, vidurim 
liuosuojanlį ir kepenas 
reguliuojantį... Mes var
tojame ji šeimynoje ii 
likime, kad ji yra ge 
tiaitsi kepenims pačia 
\la gyduolė.” Mėgi 

ją Reikalauk tik 
Thedford’o 25c 
butę.

Mėgink

už kre-
F.-75

socialpatriolus-išdavikus? Kas 
neigia laikraščius ir siuntinėja

“Halstedstryčjo ponus” ir tt?
Mes protaujame kitaip. Mes 

sakome, kad nevisa (tuo tarpu)

ir taisytina. Juk milionai žmo
nių gyvena stačiai apverktino
se sąlygose, bei to neveizint jie 
yra nuoliausi rėmėjai esamo
sios “supuvusios tvarkos.” Va
dinasi, dar “ko-nors” reikalin
ga, kad tie milionai žmonių iš 
uolių rėmėją liktų duotųjų pat-

sužinųs jų griovėjai. To nie
kuomet nereikia užmiršti. —

sako sena patarlė. Trumpai 
ir storai — prie gerų norų rei-

jimų.
Bet už šitokias “herezijas” 

draugai “kairieji” mus aptei
kia visu glėbiu naujovinių ko- 
fojimosi žodžių!

AA, ADOMAS A. KARALAllSKAS, SEKANČIAI KASAU.
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnejes pilvelis buvo. Dtspep 

djft, nevirinimas pilvelio, nuslabnėjimas Kraujo, inkstų, Nervu ir 
ibeiDHS spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, 
begyvensiu Visur jieškojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Satutaras vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo, Nervatona, Inkstu ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gy duolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprėt, gerai dirbt 
Kraujas išsivulė. Nervai ėmė stipriai dirbt Inkstai atsigavo Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebad/ po krutinę. Vidupių rėžimą* 
išnyko po užmušimui visų jigy. Bėgiu 3 mėnesių išgerd*va*« ka» *• 
vaitė po buteli Satutaras, Bitteria, it po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties. Dabar jaučiuos 

linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Satutaras mylinių ge-'įnagiai ir esu linksmas ir 1000 s>kių dėkuoju Sanitaras mylįstų ge- 
radėiistei ir bnkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem st tukimą 
atsitikimais patariu uuo&irdžai kreipties pre Salutarus:

ŠĄLU TARAS 
CHEMICAL INSTITUTION J Baitrenas. Prof

1707 So. Halated SU Telephone Carini 6417 Chicago Iii

L U T A H A S

jo poną velnj, dabar tūlame sius lošėjus” tečiaus nebūt 
laikraštyje' Pats velniuojasi ir kio reikalo, jei, kaip jau
pyksta ant “dešiniųjų”, kam jie 
neužgirią “kairiųjų” žygius. 
Bet kalbėdamas apie aną atsi
likusią šalį šitaip save atsireko- 
menduoja: ”Mes tikimo, kad 
v.didžiūnai pasirodytų stovinti 
tvirtai už dabartinę Lenino ta
ktiką. ...Įdomu butų žinoti, ka
me yra toks kairysis, kuris da
bar bijotų rusų didžiumos, nes 
dabar jau aišku, kad didžiuma 
tenai valdo... reikalauti, kad bu
tų duota lygios teisės ir balsa
vimas tiems, prieš kuriuos eina 
revoliucija, tai reiškia pasakyti 
nesąmonę”. Toks reikalavimas 
girdi, reikštų sugrįžimą nese
nai įvarytų į užpečkį engėją. 
Tikiuosi, komentarai čia nerci-

bai aiškiai kalba apie aną lo
šėja ir jo nepavydėtiną rolę. Pa 
sakysime 'jam tiek: Go ahead!Tūlas “senis”, kuris kadaise 

labai piktinosi tuo, kad vienas 
šio skyriaus rašytojas suminė- Kalbėti viešai apie tuos “gabiuo-

Ų jo

kiau, juos nepamėgdžiotų 
nuomenes kuopelių “veik 
Tie pamėgdžiojimai neliek yra 
blėdingi tuo, kad jie, kaip tūli 
sakytų, “apsuka” ar neapsuka

jau-

, kad 
orga- 

Bašas šiuos žodžius 
inge-

jie atgrąsina juos nuo 
nizacijos.
asmeniškai kalbėjosi su d 
liu musų jaunuomenės kuope
lių narių ir veik visi jam pa
sakė, jogei “daugiau ten hebe- 
dalyvausią...”’ Girdi, “jie ir pa-i 
lįs nebežino ką kalba”... Tatai

nę liniją tarpe musų ir tų 
gų, kurie veikia 
m u, o tipu, kitaip — gera 
rais. Tai rasi nors dalim ii at
liks paduotasai rašinėlis.

drau 
ne nusi nani- 

no-

Skaitykite ir Platinki* 
“NAUJIENAS’

Kriaučių Domai
Mes užlaikom pamušalus ir viso

kius trimingus kas tik reikalinga dčl 
kriaučių.

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

kriauČi.Škų daiktų (fikshers) kaip 
tai: mašinų, prosų, stalų, volkiesų ir 
tt.

Musų tavoras geriausias, kainos že 
minusios.

Roman Chaitlen
1642 Blue Island Avė , Chicago, III. 

tarp 16-tos ir 18-tos gatvių.
Tel Cnnal 134#

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

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

Avė., Roseland, III.
Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: P’iltman 342.
Vai.: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.

— - __ rwu oo - r

JOSEPH C. VVOI/ON
LIETUVIS ADVOKATAS 

R T.« S* U
Telephone Central 6390

Vslraraia
M11 W 22nd Rtr*H

Telephone Central 6990 
..... .........      4.

7 '

i'" *' '
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Kareiviv Taryba.

ir Apielinke I $50,000 už bulių.

žengė būrio tiesas. ,
Joe. liest taipgi pripažinta sil 

pnapročiu ir drauge su Duray 
nusiųsta į Lincoln Valstijos mo
kyklą.

Joe. Bavlsik, 11 melu, bu 
vusis prie užmušimo, pasiųstas 
nemečiu reforminėn mokyk
lon St. Charles, 111.

L. A. Pinard iš Washington

bulių “Bichard Fairfax” Fergu- 
sonų broliams iš Canby, Minu, 
už $50,0.0. Pardavimas įvyko

kaina mokėta už bulių 
$47,500.

buvo

bet teismus jam nieko nepripa
žino. Apie metai laiko atgal 
Lehmann su pačia ir šoferiu va 
žiavo automobiliumi iš savo na
mų Laki; Vilią į Chicagą ir ar
ti Lake Bhiffo ant jo automobi- 
liaus užėjo Chicago ir North 
Sliore elektrinis karas. Auto
mobilių sudaužė, šoferį užmu
šė. o juos pačius numetė per 100 
pėdų. Lebmann skundė kom
panijų ant $15,000 nuostolių.

Klausinėja apie cemento 
; susirinkime da-j kainas.

Maistų danginus, kainos 
kįla.

CICERO

Susirinkime trečiadienio va
kare naujosios Chicagos l>arbo 
Partijos sėdyboje buvo nutaria 
tuojaus pradėti judėjimą visu 
šalies plotu įsteigimui “Ameri
kos kareivių, jūreivių ir jurinin
kų tarybos.“ šitas žingsnis pra
dėta po masiniam “jankių” be
darbių susirinkimui, laikytam 
anksčiau dieną
lyvavo Ray \Villiams, pirminin
kas Chicagos Kareivių, Jūrei
vių ir Jurininkų Tarybos ir Dar 
bo Partijos bei Chicagos Dar
bo Federacijos viršininkai.

Yra Inanoma varyti judėji
mas su Amerikos Darbo Fede
racijos parama ir tuoju tiksiu 
kad neleidus darbininkų samdy 
tojams numušhiėli algas, pasi
naudojant sugrįžusių Jkareiv ių 
ir jūreivių sunkum padėjimu.

Trečiadienio susirinkime lai-

Dailey legislaturos komitetas

jo tyrinėti priežastis pabrangi
mo statomos medžiagos-cemen- 
to, lentų, plytų, smilčių, žvyrąus 
trinto akmens ir žinzdrųr Pa
kvietimai pasiųsta apie 300 sta
tomosios medžiagos parupinto-

maistų, suteikdama 
parodančias, kad kai- 
a'tditįi(k|muo|>e kainos 
nuo pernai metų yra

Priteisė $25,000 už suareš
tavimų maudynėj.

darbdaviai reikalauja, idant ka
reiviai ir jūreiviai dirbtų, už ma
žiaus negu pragyvenamoji alga.

Pasiųstas į silpnapro
čiu namus.

už-Stephen Duray, 11 imlų 
vakar nemečių teisine pas 
sėją Arnold buvo pripažintas 
silpnapročiu. Jis prisipažino, 
kad jis užmušė Vladą Vidcikį, 
savo draugą, už lai, kad jis per

Margaret Reeves, pati Med- 
ville Reeves, tariamojo vagies, 
vakar laimėjo bylą; teismas pri 
teisė jai $25,00(1 nuostolių iš bu
vusio detektyvų viršininko Ni
ekotas Hunt ir detektyvų seržan 
lo Chas. Gatton už jų neteisin
gą suareštavpnąJ Ree’ves’ienč 
kaltino juos, kad jie 191n m. 
kovo mėnesyj bejieškodami jos 
vyro, Įsilaužė į jos pagyvenimą 
Readsborougb viešbuty!, 1606 
N. Racine Avė., jai besimaudant 
ir privertė ją išeiti iš maudynės 
ir apsirengt po jų akių.

Suv. Valstijų valdžia vakar at 
ėjo pagelbon Chicagai, jos ko
voj su brangumu pačių reikalin 
ginusių 
skaitlines 
kuriuose 
da ižo vi ų,
pakilę nuo 25 iki 300 nuošimčių 
aplamam turguje, bet tų daržo
vių šiemet apturima daugiau 
negu pernai.

šitai pernai melais šiuo lai
ku Chicagoje ant gelezĮinkel'io 
stovėjo 109 karai bulvių ir 33 
karai atsiųsta švieži, šiemet gi 
stovi 151 karai su bulvėmis ant 
geležinkelio ir gauta 50 šviežių 
pilnų karų. Kaina gi bulvių 
pernai kovo' 21 d. buvo $1.30 
bušeliui perkant karais, o šie
met $1.85 bušeliui.

Arba geltonųjų šiaurės ir Ca- 
lifornijos svogūnų pernai šituo 
laiku buvo du karui ant bėgių ir 
gauta tris švieži; šiemet gi aš- 
tuoni karai svogūnų ant bėgių 
ir gauta du švieži. aKina gi per
nai buvo nuo 75c iki $1.00 100 
svarų, o šiemet nuo $3.00 iki

Vakarinės žvaigždės Kliubas 
įstojo į progresyvių eiles. Šis 
kliubas gyvuoja Ciceroj jau ke
li metai, bet nieko tokia progre- 
sivesnio nebuvo surengęs. Da
bar šis kliubas padarė vieną žin
gsnį pirmyn.

šiandie, vakare, įvyks prele- 
keija. Kalbės Dr. S. Naikelis a- 
pie sveikatų ir adv. Kaz. (Ingis 
apie organizacijos reikšmę vi
suomenėje. Pradžia 7:30 vai. 
vakare. „

Geriausių pasekmių.
—Cicerietis-

MOTERŲ IŠMINTIS

Ekonomiškos moterjs skaito 
iikrašč?.’.3 kaip sutaupyti pi-

SAUGESNIO 
BANKO NĖRA
už Lietuvių Vaistijinį Bank:}— 
t’nivcrsal State Bank — nes

Padūkėlis peršovė 
pačią ir save.

perviziją ir po nuolatine užžiu- 
ra Direktorių ir patyrusių ir 
pasekmingų Banko Valdininkų

KAPITALAS ir PERVIRŠIS 
$225,000.00

liudija jog bankas yra sutver 
tas ant tvirtų finansinių pa
matų. Banko turtas jau sie
kia virš $1,390,000.90 ir kas*

Gust. Kimiau, 1133 N. Kedzie 
Avė. vakar po vidunaktei palei
do du šuviu iš revolverio į kru
tinę savo pačiai, gulėjusiai sa
le jo ant sofos. Jai atsikėlus ir 
sukruvintai besvyruijant į pri-' 
einenę ir į pagyvenimą žemyn, 
jis trečią šūvį paleido į ją. Ket
virtą šovė sau į galvą ir tuojau 
užmušė save. Pati buvo nuvež
ta į Mon trose ligoninę, kur pasi
mirė rytmelyj. Vyras vis kal
tinęs ją, kad ji užsiimanti su ki
tais vyrais. Jo poduklė Mabel, 
15 metų sako, kad jos patėvis

Kopusių pernai šiuo laiku bu 
vo gauta vienas karas, o ant bė
giu buvo 10 karų; šiemet vie
nas karas gauta, o 27 ant bėgių. 
Kaina pernai buvo nuo $1.75 iki 
$2./5 100 svarų, — šiemet nuo

Jos skaito Pagarsinimus, jos 
studijuoja, kurie yra geresni da
lykai ir kurie joms reikalingiau 
si dėl ateities, o paskui perka.

Dauguma iš musų kostumie- 
rių ir mums dėkingi už pagarsi
nimus, kar>e telpa laikraščiuo
se duodant jiems progą susipa 
žinti nepaprastais išdirbiniais 
Triner American Elixir of Bit- 
ter Win’c. „

Šilas vaisias neturi sau lygaus 
išdirbinio dėl užkietėjusių vidu
rių, b logo epeli to, galvos skau
dėjimo, nemiegojimo, ir nerviš-

ant kožno pareikalavimo. 
Bankas yra atdaras Utarnin- 
ko ir Subatos vakarais iki 8130 
vai. vakare, o kitom dienom 
iki 5 valandai po pietų.

Joseph J. Elias, prez
Wm. M. Antonisen

John L Bagdziunas, 
Vice-prcz. ir Kasierius.

UNIVERSAL 
STATE BANK 
3252 SO. KALSTĖS ST. 
Kampas 33-čios Gat. Chicago

Trokas užteko tarp dviejų 
karę; du užmušti.

Vakar naktj, automobilinis 
(rokas atsidūrė tarpe dviejų 
karų ties Taylor ir Shollo gatvė 
mis ir du žmonės tapo užmušti:

Sabino, 10 metų; pirmas stovė
jo karo pryšakyj; a n rt rasis bu
vo troke. Langai abiejuose, ka
ruose išbyrėjo ir važiavusieji iš-

Įteikia pažinti. Suprantan
Ii ir rūpestingi žmonės vi- '
suomet atkreipia atidą ant \Mh 
tų signalų, kurie gyvybei 
grąsina pavoju. hiuĮ

štai pavyzdžiu, ktiomel tau skauda galvą, sunkumas pilve, 
prarandi apetitą, nusilpnintas visas organizmas, kaip aš-maiau 
tave- dabar, kuomet lavo baltas, apvilktas liežuvis ir biaurus 
kvapas iš gerkles. žinok, kad visi tie signalai nuo to, kad ta
vo viduriai užkietėję, o nuo lo, reiškia užnuodytas ir kraujas.

Nealidėliokile, kad prašalinus mgeislimis apsireiškimus, 
reikia suvalgyti ialidieną vakare 3 saldainius Partola, ant ry
tojaus alsikelsile normaliu ir užmiršite šios dienos nedateklius.

Aš Imi dubai* paliksiu skrynutę Partolos. Suvalgyk šian
dienų 3 saldainius, o likusius laikyk kitam sykiui.* v v

te už 1 dolerį.
APTEKA PA ETOSĄ

160 — 2-nd Avė., Dept. L. 1. New York, N Y (157)

ką yra miižiau, bet jų, kaina yra 
Ž50 nuošimčių didesnė.

Kodėl tas taip yra, niekas 
moka išaiškinti, — ar gal 
nori ?

EI E KTROTI PUOTOJ Ų 
STREIKAS.

lie
ti e-

Jus galite gauti visose vais- 
tinyčiose- "

Kaina tapo biskuti pakelta, 
nes kitaip nebūtų buvę galima 
užlaikyti jo pušies, o taksai yra

Vnkar iškilo streikas eleklro- 
tipuotojų unijos 3 num. ir su
si; bdė darbą 26 didžia ilsiose 
Chicagos spaustuvėse, apimda- 
ir is 160 darbininkų. Darbi
ninkai išėję į streiką nedavę iš- 
anksto žinios apie lai ir luomi 
uždavė gerą smkigį daTbdti 
viams.

Streikuoja n lieji darbininkai 
gauna: liejikai $29 į sav 
baigikai, 29 ir kili po $25 
vaitę. Karės bonusų visi 
davę po $4.50 į savaitę.

Darbininkai reikalauju, 
butų mokama tiesiai $38 j 
vaitę visuose skyriupse ir va
landos numažinta nuo 18 iki 11

ners Unimentas nuo reumatiz
mo, neuralgijos, išsisukimų ir tl.

Jo kaina ta pati* Imkite tiktai 
Trincrs vaistus! Joseph Triner 
Comvany, 1333-1313 So. Ash
land Avė., Chicago, III (Agr )

TAISAU NAMUS

1 sa 
gau-

Murinu cimcntuoju, pleislcriuoju 
ir visk;, taisau. Darbų atlieku spe- 
ciališkai ir pigiai. Kam toks žmo
gus reikalingas kreipkitės.

B. P. BA.JUNIEC, 
3011 S. Union Avė. Tel Drover -1129

FARMOS!

Ben F. McCutclieon, kuris ne
žiūri pergales paskolos garsini
mų, ir H. B. Mulfred, užžiurin- 
tis garsinimų skyrių žada savo 
užsakytąjį darbų atimti iš strei
ko paliestųjų spaustuvių ir duo 
Ii kitur jį atlikti.

PARSIDUODA lietuvių kolonijoj, 
Mirhigano valstijoj, tiesiog nuo pa
čių savininkų. Fanuos gyvenamos 

ir negyvenamos. Platesnių žinių 
klauskite per laiškų, Įdedant mar
kę už 3 centus.

TON Y ZABELA,
P. O. Box 1, Lake Co. Peacock, Mieli.

LEHMANN NEGAVO 
NIEKO.

Lehmann, Fair sankrovos sa 
vininkas buvo skundęs geležin
kelio kompanijų už nuostolius,

Vyriškų Drapaną Darganai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas 
muštų overkotų.

Visai mažai vartoti
verkotai, vertės nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir aug^čiau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams siutai 
nuo $3.00 iki 7.50

Atdara kasdieną, nedėltomis ir va 
karais.

S. GORDON
1415 S n«UtPH »tr Chlra^o. III

l, ettosha, Wis. -- Liet uvos Raišo 
Draugi.K's molinis susirinkimas |-

kailiu pa

siutai ir o

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suite 600—012 

Phone Haymarket 2563 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Haisted St.
Phone Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas

West 6126.

v\ KS ncdclioj, Kovo 23, .VlllllZ sve
tainėje luo.i po “sumos’. Visi miriai 
a’silank) kilę, nes lo reikukitii i kop- 
’JlIik i ja. Seki*. F Bartkhis

\ Brightou l’ark — “Blindos repe
ticija bus nedalioj, kovo 23. T Ma-

svel. 38'
i 10 vai Vnldj ha

Ateities žiedo vaikų dr-iėlcs kai 
bos r r;.š>bos lekcija jv.vks nedėloj, 
kovo 2'1. I v po pietų, F( .'lovvship 
svet., 831 - 33 PI. Po lekcijų choro 
repeticijas.

Žiedo globėja F S K ..

KUPONAS
Arthur '1'. Mclntosh & Co.

10(5 North La Šalie Street
Gerbiamieji:

Be jokio pasižadėjimo iš mano pusės, malonė
kite išsiųsti man pilnas informacijas kas link 
jusų mažų akių.

Vardas-pavardė
Ant rasas .........

J.

PIRKIT MAŽĄ ŪKE
====== Musų-— ■

NAUJOJE MAŽOJE ŪKĖS 
SUBDIV1ZIJOJE

Tiktai ka skirta pardavimui
Tiktai 45 minutės važiuoti iki 

vidurnriesčio.
Rock Island Railway priemiesčio 

transportacija

AKRO UKES ■»; $395
Išmokant $40 įmokėti, $5 kas mėnesį 
įsigykite vieną šių puikių mažų ūkių.

Jus galit auginti užtektinai daržovių, 
vištų ir kiaulių, kad už tai užsimokėti. 
Čia žemė juoda ir riebi, ir viskas augs.

Šios mažos ūkės taip arti prie miesto, 
kad jus lengvai galite čia laukuose gy
venti ir dirbti Chicagoje. Arti gera mo
kykla ir sankrovos.

Tiktai apribuotas skaičius šių ūkių 
pardavimui. Jus turite greitai pasisku
binti, jei norite įsigyti vieną.

Pasirašykite vardą-pavardę ir .išsiųs-' 
kitę apatinį kuponą ir mes išsiųsime 
jums pilnas informacijas. Padarykite 
tą šiandien. Tas jums apsimokės.

As esmi
v tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo virau 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai 
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačtą). Chicago, BĮ.

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

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

'Dr. WHITNEY
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų 
VYRAI IR MOTERS,

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

Ofiso valandos 9 W|U|TMFV Nedėliomis 10 ryto
ryto iki 8 vakare. ^Vlll I NEi I iki 2 vai. dieną

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

Town of Lake Dr-sle Meilės 
Lietuvos No. 1 exlra susirinki
mas bus šiandie, kovo 22 d., 8 
vai. vakare, A. čėsuos svetainėj 
4599 S. Paulina St. Draugai, ue- 
paniirškile būti paskirtu laiku, 
nes yra svarbiu reikalą.

Rašt. D. P—skis.

So- Chicavo. - Keturios vie
tinės lietuviu draugijos rengia 
susirinkimą lietuvių seimo šau
kimo reikalu nedėlioję, kovo 23 
d., 2 vid. po pietų, Kučinsko sve 
luinoje, 8756 Ilouston Avė. Bus 
svarstoma svarbas reikalui. K vi 
ečiami visi utsilunkyti ir pasi
klausyti gerą kalbėtojų.

— Pet. Simanavičius.

| Sergėkite savo akis]

Neužsitikėkilyjavo regėjimo pir
majam b y kokiam neprityrusiam 
aptiekori ii, auksoriui ar keliau
jančiam | 
teiks jus i 

AŠ tur 
galiu išti 
jums aki 
lieku bei

Hngi.

ikėkil^javo regėjimo pir- 
y kokiam neprityrusiam

pardavėjui, nes jie su 
akims tik daugiau blogo. 

Aš tur u 15 metų patyrimą ir 
rt jusų akis ir pririnkti 
niuf tikrai. Darbą at- 

uvJaukiant, užtikrintai.
Jei jmos akiniai nebus reiks- 
J. mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
IU SPECIALISTAS 
Ashland Avė., Chicago,

Tipas 18-tos gatvės 
X-Moa lu ios, virš Platt’o aptiekei 

Tėm /kitę | mano parašą 
Valandoj nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo I 
vai. rytq iki 12 valandai dieną.

AK
1801 So.

Ka

AKIŲ SPECIALISTAS 
kia Egzamhnuoja Dykai 

Gvvenimas yra 
taščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
Catlnga doma at- 

reipiama į vai
kus. Ve L: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

‘ ' en. nuo 10 iki 11 dieną.
Ashland av. kamp. 47 at 
ephone Yards < 
Boukvard 6487

Akla

nedčld
4649 S.

Te

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

Morgan St., kerti II st.
Chicago, 111.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 
Isipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS:

—K) ryto, nuo 12—2 po 
ir nuo G—8 vakare, Ne- 
omis nuo 9—2 popiet

rekphoue Yards 687

G 
»U> 8.

Nuo 9 
pietų 

dūli

;032

3109 S. Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 

ir nuo 5 iki o vakare

DR M. HERZMAN 1
IŠ RUSIJOS

Gerki lietuviams žinomas per 16 me
tų kai pc patyręs gydytojas, chirurgą- 
ir akušeris.

Gyd
VU, m . „ _ _
metodu X-llay ir kitokius elektros prie
taisus

Ofit
St. nitoil Fisk St.

VA '.ji-------
6--8 vakarais
GYVENIMAS: b412 S. Haisted Street

VALANDOS. 3—V ryto, tiktai.

I > aštrias ir chroniškas ligas, vy- 
uterų ir vaikų, pagal naujausias

as ir Labnratorija: 1025 W. 13th

ANDOS: Nuo 1C—12 piet'v. 
‘---- J. Telephcrc Canal 3110.

l':Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner
Priėmimo valandos nuo 8 Iki II I
Iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
83251 So. Haisted SL. Chicago I

m B. feshtaa4*Blvg. Cldra^

DR. A. A. ROTH 
KUSAfi GYDYTOJAS h CHIRURGAI 

Kracialhiaa Muterlšhg, vyfikk«, 
Vaikg ir vlng chroniškų Mgg 

JfkMr 1X44 8. Halstog 8L, Odes* 
Dr»v«r MIS

VALANDOS) tS-11 ryte; »-» 
*V«r« >9—11 iirua.

Vyrišku,

Dr Leo Awotin
Gydytojau Chirurgai, Akvšeria P 
1920 8o. Haisted SL Chicago.
Kalba lietuviškai, latviškai ir D 

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

—T——----- ------- --- - ---------
Tel. Yards 3654. AKUSERKA^

Mrs.A.Michniewicz 
baigus Akušerijos Ko-į| 
etdjai ilgai p r akt i ka

usi Pe n ruiy įvairi jos
«ospitalčae ir l’hila- 
lelphijoj. Pasek min
tai patarnauja prie 
'Įrodymo. Duodu rodą 
'lankiose ligose mota- 
Ims Ir merginoms. 
SI 13 So. Haisted Str.

(Aat antrų l«kų> 
Chicago.

Nuo 6 iki 11 ryto, ir 7 Iki vilo vak. I
r

X

k . ‘ 1 ’
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Pranešimai
Pastaba ataiunčiantiema draugijų 

pranešimus: — 
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardį-pavardę ir adresų 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimus nebus įdėtas. 
Draugijų pranešimus apie 
mitingus elc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtu daug 
vietos, ir atsiusti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Ncsiispėjant raštu, galima 
telefonu, ('.anai 1506, pranešti

— Redakcija

Lietuvių Sorialistą Apšvietus Kliu 
bo lavinimosi susirinkimas Ims ne
dalioj, kovo 23, Stanford Park’o 
sve.ainėjc, prie 1 I pi. ir Union avė. 
((ėjimas iš II pi. — Play Honm’e). 
Nariai prašomi susirinkti kaip 10 
viddanų ryte. — Valdyba.

( hicagos Vagabuadą Draup ja 
rengia debatus nedėlioj, kdvo -•>, 
(.oionial tiatl 20 \V. liandolph S!, 
Iena “Ar gyvenimas yru tragedija, 
ar Komedija Y" Pradžia 30 valandą 
po pietų

P. S. Tą pači j dieną ir toje pači i- 
je svetainėje lik 8 valinių vakare, 
l> is ja ? ck. ija Icela “.'Joleiis ir 
kūdikis.“

I. M P S 9 ku‘».*',i« Choro ekstra 
lepeli. ije.s, vitd<»vmijm>i p. (iugic- 
nvi, įvyks ned ;!i »)c, kovo 23, 2 vai. 
po > irių Aušras svetainėje 3001 So. 
I tat ted str. Visos choristės mii o- 
nėkile susir.nkli laika. —F. S. K

LSS. 4 kuopos r LSJL. t kuopos 
bendras lavinimus susirinkimas į- 
vy ks nedėlioj, kovo 23, Aušros sve
tainėje 30(11 So. ILdsiyd str. Bus 
viešos diskusijos Pradžia •- III v. 
iš ryto. Komitetas

West Pullman, III. — Nedeiloj, 
kovo 23, \Vest Pullman draugijų 
sBq|iofiMd s.ippip bįHuo.i sis i.ifs 
pažv mėjimui jsigijimo-atidary mo 
nuosavios svetainės — lietuvių 

svetainės 11946 So. Halsted str. Pra 
kalbos įvyks minėtoj svetainėj kaio 
2 v;.landos po pietų. — Komitetas

Racine, Wisc. — LSS. 121 kuopos 
susirinkimas Įvyks panedėlyje, kovo 
21 d'eną, Sncia’lslų svetainėje 4)0 
6-th str. Pradžia kaip 7:3(1 valamh 
vakare. Draugai ir draugės, visi 
atsilankykite, visi, nes šis susirin
kimas bus labai svarbus.

Org. A. Satonas
Kens'ngton. — LMPS. 67-ta kuo

pos lav’nimos susirinkimas įv\ ks 
Yiedėfioj, kovo 23, Aušros kamba
riuose. Pradžia 3 valandą po pietų. 
Visos narės kviečiamos atsilankyti 
laiku. • — Organizatorė. ■

Brighton Park. — ‘"Moji ;ipie'»-il-ės 
lietuvių namų savininkų susi 'liki
mas Įvyks subatoj, kovo 22 dienų, 
po numeriu 4500 Tolman Aventie. 
Pradžia 8 vai. vakare. Visi namų 
savininkai kviečiami atsilankyti.

i — Komiką*.

LSS. VIII rajono prop. mo
kyklos lekcija bus subatoj, ko
vo 22. Aušros svet. 3001 So.

Halsted SI. Mokiniai b'ik’tc 
kaip S vai- vakare. Valdyba.

Rosi land. — LSS. 137 k p. ir 
LMPS. 07 k p. rengia draugiškų 
vakarėlį, kovo 23, Devintos var
do socialistų svetainėj. Pradžia 
6 valanda vakare. Bus įdomus 
programas. Komitetas.

M'drose Perk — Darbininkų Var
totojų Bendrovė rengia dideles pra
kalbas paminėjimui penkių metų 
gyvavimo sukaktuvių nedėlioj. ko
vo 23. Krank ir James svetainėje, 
prie 23 ir Lake gatvių Pradžia kaip 
1 valanda po pietų. Kalbės Dr. A. 
L. Graičiunas. Kviečiame visus 
skaitlingai atsilankyti.

— D. V. B-vės Direkcija

LMPS. 29-ta kuopa Viešojo Kny
gyno svelainėie, 1822 Wab-»n<ia 
Avenue, renghr svarbią prelekeiją 
nedėlioj, kovo 23, kaip 4 valandos 
po pietų. Prelakcija bus lik dėl 
merginu ir moterų. Skaitys Dr. I). 
Ragučius. Inžanga 15 centų Kvie
čiame moteris ir merginas atsilan
kyti. Komitetas.

St. Charles. III. —. LSS 177 kp. 
rengia prakalbas nedėlioj, kovo 23, 
.1. Bagart svetainėje W. Main St. 
Pradžia 3 valandą po Dietų. Kalbės 
J. Jukelis. Visi kviečiami atsilan
kyti. Komitetas

LMPS. 9-tos kuopos mėiresin's su
sirinkamas bus subatoje, 22 kovo, 
7:30 valandą vakare Eellowship 
svetainėje 831 33 place. Visos Da
nės malonėkit atsilankyti.

Valdyba.

ROCKFORD. IL. f
I MPS. 5 kp. susirinkimas įvyks 

nedėlioj, kovo 23, Montague Ilouse 
svet. kaip 2 vai. po pietų. Visos na
rės malonėkite atsilankyti ir nau 
jų atsiveskite. — Org. K« Kielienė

Paskendusio Varpo repeticija pčt 
nyčioj, kovo 21, Aušros svet. Lošė
jai prašomi susirinkti lygini kaip 
8 vai. vakare. — Komisija.

C'cero. — Vakarinės žvaigždės 
Kliubas rengia nrelekcijas subatoj, 
kovo 22 kaip 7:30 vai. vak. J. Gri
gą laičio svet. 4837 VV. 14th St. Prele 
geniai bus Dr. S. Naikelis ir Adv. 
Kaz. Gugis. Visi be skirtumo 
yia kviečiami atsilankyti.

—Komitetas.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolįų Stanislovo, 

Konstantino ir Justino, Kauno guli., 
'I'elšių puv., Mosiedų valsčiaus. Pu
rst itų parapijos. Kruopių sodžiaus, 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
malonėkite pranešti už ką •bus at
lyginta. Adresas:

Tonv Bucis, 
Box 51, Glen \Vbile, W. Va

PA.)IEŠKAI’ savo vyro Povilo 
Masilionio. Paeina iš Kauno gub. 
Vilkmergės pnv., Viešintų parap., 
Puišių kaimo. Prasišalino kovo 12, 
palikdamas mane varge be pini

gų. Jis yra juodbruvis, S pėdų ir 5 
colių augščio, 25 melu, moka bar- 
bėrio darbą. Kas palėmysilc pra
neškite. busiu dėkinga. Jis pats lai 
atsišaukia kuogreičiaųsiai. Paskiau 
bus vėlu, nebus pasiteisinimo.

MARIJONA MASILIONIENĖ 
29117 Emerald Avė., Chicago, III.

PAJIESKAU giminių ciocės Bar
boros Antanavičienės, po levais Žy

ly tė; l’rvikų sodžiaus, .Mažeikiu 
parup., Kauno gub. 8 metai algai 
gyveno Broeklon Monlbol, Mass. 

Taingi norėčiau sužinoti pusseserę 
Urvą Bukentionę, po tėvais Sungni- 
lid'ė; KcnHuFu sodžiaus Pkelių 

•iiiri'P.. losios pačios ar kas kitas 
•na’ ’nėkit pranešti, busiu tamstoms 
'ubai dėkinga.

RAŽAI IJA ZI’LPAITĖ 
— GFI ŽINIENĖ.

1955 Cumiiporl Avė., Chirag >, 1*1.

• P'Jir.šKAl' dėdės, savo Motinos 
ir l'kro Imollo Antano šalčiaus. Su-

gub. Marijampolės pavieto, 
' •iv'lo'.ios Panemunės parapijas, 
K'omo Dubray. 5 metai atgal gir- 
(1'11 u Imk gyvena Cliieauoie. .'»<• 
pi lis arba kas žinote malonėkite 
pranešti šiuo adresu:

J. Z. Paliulrn^kas, 
P O Box 282, Minersville, Pa.

ANTANAS GRABAUSKAS, karės 
pradžioj paimtas j Rusijos armiją 
kareiviu ir mūšiuose paimtas Į vo
kiečių nelaisvę, dabargi paleistas 

ir besirandąs Erancijoj, rašo savo 
draugui, Juozui Motuzai. Dayton, 

O., laišką, kuriame jis pajieško sa
vo brol’tj Amerikoj, Adomo ir Juo
zo (irabaurkų. Adomas betgi yra 
p iręs, tat likęs brolis Juozas pra
šomas atsiliepti šiuo adresu: Sol- 

• ’id Polonais Anton (irabovvski 
Conm. de IHs I «'v»“nie ores Toni 
Meurtbe et Moselle France.

įieško kambariu
PA I IEŠKAU kambario su .valgiu 

•»rba be valgio North Sides apielin- 
kėje. Praneškite greitai.

I RANK RIMKUS,
649 North Clark St., (’hieago.

SIŪLYMAI KAMBARIU
IšRENDAVO H' ruimą dėl gero 

vvro arba vaikino, kuri- myri gro
žini pagyventi ant šviežio oro arti 
prie streeikario ir lelevatorio. Mei
liju atsišaukti 1312 481h Ct.

J IEŠKO DARBO
PA.IIEšKAl’ darbo i bučerne. Tu

riu gerą paty rimą. Galiu būti už pir
mą darbininką. Kalbu lietuviškai, 
angliškai ir lenkiškai. Suprantu 

kaip pirkti ir parduoti aplamai su
prantu visą bučernės ir grosernės 
bizni. Turiu ('era rekomendaciją, 
kad ir iš kilo miesto. Atsišaukite per 
laišką po antrašu

T. M.
360 Greenbush SI., Milsvaukec, \Vis.

J IEŠKO^ P ARTNERIU
PAJUOKAI pusininko į B - 

ai Kstalc biznį. Biznis išdirbtas 
per 5 metus. Kas nor stoti į 
R* ai Eslate biznį tegul atsišau
kia ir be patyrimo- Norėdami su
žinoti rašyk:

Naujienos No. 1.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGA šeimyninkė prie 

mažos šeimynos. Mergina arba na
šlė be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis Atsišaukite greitai į 

ORĖMIS CHEMICAL
LABORATORY

1718 So. Halsted St., Chirago, III.
REIKIA GERŲ VYBU SIUVPJU 

PRIE MOTERŲ PAPRASTAI SIU
VAMU KAUTU.
.... URBANEK BROTHERS.........

I.ADIES’ TAILORS
32o() OGDEN AVĖ., CIHCAGO

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku- 

j rie y ra apsipažinę su žmonėmis ir , 
j turi daug pažįstamų, visi galės pa-'' 

dvigubini savo algą nepertraukus • 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas ' 
lengvas, pelningas ir ant visados. ; 
Klauskite platesnių paaiškinimų ras ; 
LIBERTY LAND & INVEST. CO.

.3301 So. Halsted St., (’hieago, III.

REIKALINGAS kriaučius dėl pa
laisvino ir prosijimo. Gera mo- j 
Vestis, darbas ant visados. Atsišau
kite greitai.

S. Samis,
4240 Archer avė., Chicago

BEIKI A pa tyrusi ų Iciberių 
dibli j senų) iron yardą. Atsi
šaukite pas

Argo Iron Metai Co-
311 N. Curtis St., Chicago.
REIKALAUJAME darbščių vyrų 

nasidarbuoti vakarais tarp savo pa
žįstamu. Patyrimas nereikalingas; ga 
Įima uždirbti gerus pinigus be atsi
traukimo nuo kasdieninio darbo. At
sišaukite laišku Į Naujienų ofisą pa
žymėdami ant laiško No. 39.

REIKIA dviejų patyrusių pardavė 
jų merginų prie mastavų tavorų. 
Gera mokestis ir pastovus darbas. 
Reikalingas paliudijimas. J

BACH DEPARTMENT STORE 
3641 So. Halsted St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
REIK prityrusios pardavėjos mo

teries prie moterišku kotų ir siutų.
R. M ASO N,

1261 So. Halsted str., Cliieag).

REIKALINGA gabių vyrų parda
vėjų Chicago ir apit linkiniuose mie
stuose. Uždarbis $59 ant savaitės ir 
daugiau. Man vyrai reikalingi lik 
aiisimižinę su mokslu, energiški, 
dailių pažiūrų ir turinti gerą vaidą 
ir pažinti tarpe žmonių. I'okiem vy
ram mes turime tikrą vieta. Rašyki
te arba ateikite tarpe 19 rylą iki I 
vakare.

A. J. PRANOKI'VVfCZ 
\Vilh E. II. CLARKE and Cų.

R.tom 1112-105 So. la Šalie SI.

REIKALAUJU Agentu Chisago ir 
no kilus miestus. Naujas išmislas, 
kiekviena y pala gali būti užintere- 
•-u >la proga lengvai nudaryti $50 
dolerių iki $10(1 i savaite ir liuli 
i>; č'am savo bosu. Ynatiškas atsi
lankymas arba per laišką jums su 
(e ks džiaugsmą, kur luojaus gali 
Iii Ii savo biznio be senio įnešimo 
pinigą, ir pradėti veikti tuojmis. Vi
są savo laika, arba liuosu laiku ga- 
’»• 'a ta nuveik*i. Išiuokinama dy
kai, k"r:'‘ nesupras. Adresuokit:

National 1 n ves* meni Co.. 
Rc.om 1328

22 t So. Stale si., (’hieago. III.
REIKIA .'Oil')»)vhPi’> 1‘lovAj" <••>>< 

i 'line* dirbėjų, dirbtuvės darhinin- 
kr. inžinierių, bąikų 11 melų ir se- 
(p mi” dėl ('('l'kriio ir dirbtu
vė. darbu $50 iki $65. Ūkės darbi- 

: įku. pc(kurių3 $0 iki $33 į savai
te. Vnivlcir; di iž'urėtot.lų. įvairių -hini.’l/.. •' ••• restoramis.
I’lal'i .janitoriu mige'bininl •«. n>i|(- 
’e' liurių, pr'nteriu ir medžio dar- 
)i vnkn.

PEIKAI At’l \M’’ molėm nrit> tru- 
m >ų darini ',>i’and,i ry tais ir vaka
ri; s prie <»r»sn valymo, moterų ir 
imrginų Į Kotelius ir restoranus 
prie vairių darbų.

SOUTH PARK EMPLOYMENT 
AGENCY

|l'>3 S. Halsted si., 2-ras augštas.
V'si darbai South North ii \Vesl 

pusėje (Kalbama lenkiškai)

PARDAVIMHi
PERKU visokius instrumentus 

naujus ir senus, kad ir pagadintus: 
Dienus, vargonus, grnmafonus, kon- 
•c'tinas, armonikas, triubas, bara- 

hiinus. c'mbolus, skripka*-- besed’as, 
kr? tmile prisiųskite laišką aš at
važiuosiu ir nimirksio.

ADELE LUKAM 
2225 So. Dearborn St., (’hieago.

PARDAVIMUI btičernė ir groser- 
nė labai pildai. Apgyventa l’etuviais 
ir ’enkais, biznis gerai išdirbtas. Pr o 
ža lis pardavimo nesuprantu gerai 
to biznio, antra noriu apleisti mies
tą. Gera proga geram žmogui. Atsi
šaukite šiuo adreso:

CITY M PAT MARKI-T 
Jonas Kavaliauckas, l'orest City, Pa.

E! .ERTUOS čevorvkų laisy- 
in:> šnpn, su visomis mafJno- 
m:s turi buli parduota luojaus. 
I dėta 9 nu (ai. Ateikite su pi
ni tais
1197 N. California Avė. C,Ine.

PABSIDlODA groserue ir 
laičerue su prieinama kaina, 

lietuviu apielinkčje 
‘ P. ET.A1IEBTI

3< 08 So. Lowe Avė. Cbieatfo.
PARDUODU greitai grosernę. 

Biznis išdirbtas per 5 metus. Prie- 
ža lis pardavimo savininko nesvei
ka a. /įsišaukite greitai.

M.
521 \Vest 33rl SI., Chicago.

PARSIDUODA bučernė ir gros- 
ernė lietuviųa apgyvento] vietoj 

Bi uis nuo senai išdirbtas. Atsišau
ki'^ ui No.
3318 So. Morgan SI. Chicago. III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA pigiai Packard 6 

sėdynių, 8 pąsažierių automibilius, 
parankus dėl veselijų krikštynų ir 
oagralm. Visas gerame stovyje su 
5 naujais lajarais. Atsišaukite 
708 \V. IKIh Si.. Tel. Canal 2655.

PARSIDUODA pigiai Maxwell 5 
sėdynių automobilius, geram stovyj, 
labai numažinta kaina. Priežastis 
pi rdavinio išvažiuoju ant l'armos. 
At išaukite.
1311 So. 191 h Avė., Cicero, III.

PARSIDUODA automobilius 7 
'•čd\ niu 8 cilinderiu, patsai starduo- 
jamas, va arinis viršus. Parudusiu 
ar >a mainysiu ant slubos arba ant 
lolo iš priežasties apleidžiu miestą. 
A' išaukite ERi'NCl'S KOHN 
3518 Parnell Avė., ’l’el. Drover 9694.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

$200 dnbultų snringsu Phonogra- 
fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu «už $55 su rekordais ir dei
mantine adata. T'aipgi vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskirai, puikus seklyčios se
tas, valgomojo kambario selas, mie 
ganiojo gambario setas, davenport, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir lt. parduosiu už bile tei- 
s’ngą pasiūlymą. Nepraleiskite šių 

bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

RANDAI
PARSIEENDAVOM 6 ruimų Co- 

tagius, ant 72 ir Archer Avė. Atsišau 
kitę nuo 6 v. ryto iki 9 vnl. vakare.

PETER GRENEVICZ
3229 VValIace St., Chicago.

NAMAI-ŽEMĖ _
PARDAVIMUI namas ir lotas pi- 

giai. Atsišaukite į •
3348 So. Hoyne avė., Chicago

NAMALžEMe
PAMATYK GREITAI

S< kimrius bargentiN, kurie 
iš nelikotų priežasčių parsi

duoda labai pigiai, kas pasis- 
ki j ius nupirk Ii, lai galės ge
rą pilną lineli- Meldžiame nie
ko nelaukiant alvažiuoli ir pa
matyti, Indu palįs stipiasile a- 
pie j u vertę.

PARSIDUODA naujai pasiū
lytas su geru b1 ismentu vienai 
lamilijai namas, šviesus iš a- 

I bieįu pusiu su dideliu lotu, 
i Preke lik $1,500.

PABSIDUODA 3 pagyveni
mų geras medinis namas. Ban 
dusi anl Bridgeporto tarpe lie
tuviu. Bendos neša $30 j mėn
esį. Prekė lik $2,100.

PARSIDUODA 2 familijų I 
ir 6 kambarių anl mūrinių slul 
pų namas visi šviisųs kamba
riai su visais gerais įlaisymai.s. 
Bendos neša 1 I procentą Pre
kė lik $1.800.

PARSIDUODA I pa"yv ni- 
mų visas mūrinis narna su ge
ni beivąnenlu ir visais įtaisym
ais viduryj '. Bendos neš i I I 
procente. Prekė bk $3,800.

PABSIDUODA 2 familijų 
naujas namas po 5 ir 6 kamba
rius su až.uoliniais visais įtaisy
mais viduryj su gesti ir <-lėk
im ir baltomis maudynėmis ir 
sinkomi.s su muriniuis porcinis 
i.š l’’’onto. Pr kč -5,750

l ABSIDUODA 3 augšlų ak
meni) frontu mūrinis namas 3 
familijos po K kambarius, go
ru apšildomas namas. Virtas 

$10.000. Prekė $7,800
PABSIDUODA 4 pagyveni

mų naujas mūrinis namas 2 
l'l' tai po 5 kambarius ir 2 lie
tai po (> kambarius, su maudy
nėmis elektra ir gazu šviečia
mas su visais puikiausiais Įtai
symais. Bendos neša $1 10 Į mė 
nesi, prekė $15,500.

Visi viršminėli namui parsi- 
dt'oda su mažu įmokėiimu, o 

ūkusius iš randų išm/okėsite. 
Klauskite platesnio paaiškinimo 
pas:
LIBEBTY LAND & INVEST- 

MENT COMPANY
3301 So. Halsted SI-, Chicago.

PIRKITE LOTA
PARSIDUODA gražus kam

pas su I lotais beveik pusdykiai 
už $900.

PIRKITE FARM A
PARSIDUODA 160 akrų kar

ma su gera šluba,ir barne ant 
c inentinio Vpudamento. Pusė 

yra dirbamos ,žemės, o kita /pu
sė ganyklos, arfl kurios auga 
sė ganyklos, žemė laibai gera, 
anl kurios auga viskas, prie ge
ro kelio ir tj|$ 3 mylios nuo di
delio miesto. Kas pirks šį mė
nesį galės pat/uii už $1,000 ant 
lengvų išmokimų.
Liberty Land & Investment Co. 
3301 So. Halsted St., Chicago

GAR Y, INI).
PARSIDUODA 7 ruimų puikus 

Gamas lietuvių apielinkčje su beis- 
mentu. vanduo auzoi, lril|()< sin
kus, toiletai viduje. Parsiduoda la
bai pigiai bo savininkas gyvena ki
tame mieste. Arba gal ma'nysime 
ant loto arba kitos praperlčs kita
me mieste.

15 metas Teisingai tarnauju lie
tuvių publikai šiuo bizniu ir užpra
šau visu dėl saugaus ir greito vei
kimo biznio. Egzaminuoju abstrak- 
lus. Kreinkitės.

CHAS. Z. URNICK 
Room 132š

>229 So. Stale St., Chicago, III.

PARDAVIMUI:
2 Etatų 4—5 rūmų arti 53rd ir

Linvndale, $291) cash ......... $1,00(1.
3 rmnu Cottage, kaiminis lotas 

arti 63rd ir Tai man, $200
ca«h, ................................... $1.500.

8 rmnu pagvveninnd arti St.
I (mis ir 80111 PI. $200 cash, 
likusieji ant lengvų išmok. $1.300.

3632 Honarc, 4 rumų .... 1,700.
44 18—iMnntgomery St., 4 rumų narnas .............................. $2,950.

4241—Mozart SI., 4-4 rms $2.950.
(956—Marshfięld Avė., vieno Hi
to geras bargenas ............. $2.500.
8802 —Princenton Avė. Irms $1,775.

4715—Rockvvell St., 6 rm, van
deniu šildomas ................ $3,400.
51st ir Archer, 6 rms .. $1,300.

3946—Western Avė., 6 rms mau
dynė, gazas ................. $1,700.
4225—■So. Artesian 4-4 fintai
.......................................... $3,300.

42 ir Canmbell 6-6 plytų .... $4,100
1817—ERen St. Store ir 4 flatų 
lengvi išmokėjimai.........$10,000.

Daug kitų bargenų flatų ir name
lių, ateikite arba rašykite mums dėl 
surašo:

, MeDONNELL,
2630 —. W. 38tb St. Atdara nuo 9 
ryto iki 9 vakare ir Nedaliomis.

PARSIDUODA labai pigiai 130 
akerių žemės, 30 akelių dirbamos, 
o kita girė-ganyklos aptverta spyg
liuota tvora, pagyventa lietuviais 
farmeriais. Wisconsino valstijoj.

Norinti platesnių žinių kreipkitės 
laišku ar ypatiškai šiuo adresu:

Chas Jarun, 4
2145 So. Western avė •Chicago, III.

TIKRAI GERAS BARGENAS.
PARSIDUODA trijų pagyvenimų 

geras mūrinis minias su gasu.‘elek
tra ir kitais parankamais. Hondos 
m'ša $408.(M) į metus. Greitam parda
vimui, prekė $3,400.00. Galima pri
imti lota mainais kaipo dalį įmokėjj- 
mo. Atsišaukite pas

A. GRIGAS ant CO.
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

NAMALžEMe
PARDUODU pigini luiiną 

\Visconsino valstijoje. 10 akru 
su gyvuliais ir visais i\ ikaling lis 
tikini įrankiais. Kas norite pir
kti atsišaukile greitai.

JURGIS DUMIKAS 
2837 Emerald Avė., Chicago.

PARDAVIMUI 2jų flatų, plytų, 5 ir 
6 kambarių, garu šildomas, moder
niškas namas. Rendos neša $68 į mė 
nesį. Kaina $6750.00.

Savininkas,
5640 So. Winchester Avė., Chicago

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

Raiti įtaisymai, elektros šviesos ir 
vėliausi pagerinimai. Ne bus atmes
tas teisingas pasiūlymas

M. J. KIRAS
3331 So. Halsted St., Chicago Iii.

KARMA SVEIKATOS
l'ARMA 2 AKRU, 5 centai nuva

žiuoti strec'kariais, 7 ruimų namas, 
barnė, didelis vi.šlininkas, geriausia 
vieta paukščius auginti. užlek’'n:ti 
vandenio. Atminkite, kad aš tiktai 
tegarsinu tikrus bargenus, ir tu
ri būt parduota pigiai ir greitai. 
Kai na $2,300. Ištyrinėjimas paro
das bubellą verte.

Valandos nuo 8: 0 ryto ii i 6 vak. 
Ularninkais ir Subatomis iki 9 vai. 
vakare. Nedaliomis nuo 1 po pietų 
iki (i vak vakare.

CHAS. Z. URNICK
Room 1328

22(1 So. Stale St., Chicago, III.

Turiu namą ir farmą. Iš kuriu 
viena esiu priverstas parduoti, far- 
mą randasi netoli miesto 4 1-2 my
lios nuo Benton Harbor, Mieli. 50 
akeriu žemės sodas susideda iš 100 
medžių obelų, 300 grušių, 100 slyvų, 

I ir kilų vaisingų medelių. Teipgi 3 
akerių grėpu, nauji budinkai, pa
darai ir abejuai viskas ištaisyta pa
gal vėliausiai reikalavimus, visai ar
ti randasi du Lietuviui kaimynai. 
Parduosiu už prieinamą kainą. Na
mas randasi prie 123 ir Green St. 
Kuriame dabar yra karčema, svetai
nė ir gyvenami ruimai ant antro 
floro. Kas norite pirkti turite ma
tyti ypatiškai, nes ant laiškų nega
liu atsakyti kadangi nemoku rašyti.

Namo adresas 12300 Green Si. 
kampas 123 St. Wcst Pullman, III. 

| l'armos adresas R. F. D. 2 Box 102 
1 Benton Harbor, Mich. Stanley Se
reika.

ANT PARDAVIMO arbn išmai 
nymo lotas 4351 So. California 
Avė. arti 4 Ith S(. 5 lotai ant 61 
Court ir Belmon.t Avė. Visus 
krūvoj aPba po vieną. Savinin
kas. liašvkit laišką luojaus pa- 

I žymėdami No. 3. Naujienos.
1739 So. Halsted St- M

PIGIAU UŽ BARGENA
PARSIDUODA puikus namas 2 

pagyvenimų po 6 ruimus ant Uni
on Avė. maudyklė, elektriką, ge
stis ir kitos vigado$; verias skubi
nai apžiūrėjimo, kur atrasi dubel- 
tavai verčios, kimi $2,100.00 liktai.

Kitą namą turiu lietuvių apgy
vento] vietoj, taipgi su visomis 

vigadomis. 2 lubų augščio: mainy
sime ant loto arba kokios kitos sa
vasties. Šios prapertės yra liktos 
dovanai iš giminės, užtai parsiduola 
pusvelčiu. ir ant lengvų išmokėji
mu. Kreipkitės, pas

CHAS. Z. URNICK
Room 1328

220 So. Stale SI., (’hieago, III.

1 ŽIBANTIS BARGENAS
10 AKRU EARMA. derlinga že

mė, 62 mylios nuo Chicagos puiki 
i auza, svirnas, barnė, vi.šlininkas, 
I šaudės, skiepas iš viso 6 budinkai, 
I tulikus sodnas, obelų grušnių greip- 
sų, juodų ir raudonų aviečių, did
žiosios str^eries; viena myle nuo 
mokyklos, dvi mylios nuo miesto ir 
bažnyčios, verta $3.500 bet parsi- 
duos jeigu greitai — už $2,600

Turiu ir kita farmr toj pačioj 
apielinkėj už cash arba gal išsimai- 

' liksite nt aloto arba namo. Kainos 
pačios parodo, kai aš parduodu pi- 

I einu negu kiti, bet aš išparduodu 
daug ir greitai. Kreipkitės,

CHAS. Z. URNICK
R(X)m 1328

220 So. State St., Chicago, t lt.

DOVANA
PARSIDUODA akras geriausios 

žemės, vadinamas daržas sveikatos, 
ipačiam Chicagos mieste šalyj Pull- 
manno. Puiki auza su beismantu, 
vanduo viduje, barnė 25X16 su pen
kiais (5) langais geriausiame pa- 
rčdke, viskas net akįs džiaugiasi. 
Priežastis pardavimo savininkas iš
važiuoja ant didžiosios l’armos. Pa
sinaudok, bo gal kita tokia proga 
neatsiras. Tikrai vieta verta $4,000, 
bet kas pirks greitai, nupirks už 
$2.1)00, ir dėl tikro bargeno gaus do
vanai su siuom pirkiniu vienr Jer- 
sey karvę (mokėta $115.00) 25 viš
tas, 2 kiaules, brangų—vertą $20.00 
šunį, visus forničhis—rakandus ir 
visus daiktus kas priklauso prie au- 
zos, vienas iš Rojaus išvarytas gal 
eiti ir gyventi, Daugelis agentų at
sirado, ir pranyko man būnant, bet 
aš buvau pirmutinis ir seniausias iš 
visu, esu ir liksiu šio biznio iki ga
lo teisingo veikimo reikalų vedime, 
perkant ar parduodant arba mainant 
namk, lolj arba ūkę. čionai tiktai 
viela greito ir teisingo biznio vei
kimo.

CHAS. Z. URNICK 
Room 132š

220 So. State St., Chicago, III.

FARMA 170 akru parduosiu už 
$5.300. žemė ir budinkai geri, 5 ar
kliai, 9 galvijai 5 kiaulės, visokios 
mašinos, daug javu. 50 akrų rm/iu. 
$2000.00 Įmokėti, o jeigu daugiau 
lai gausite nigiau. Atsišaukite

P. SLAUŽIS, 
2515 Clara PI., Tol. Humboldt6277.

NAMALžEMe
PAMATYK SEKANČIUS NAMUS 

PIRM PIRKIMO KITO
N'Ch tie yra musą didžiausi barme
nui. Sekanti namai randasi anl E- 
inerald, Union ir Low«* gatvių

PARSIDUODA 2 augšlų mūrinis 
mimas su bcismeiilu. 2 pagyvenimų 
po (i ir 7 kambarius su maudynė
mis, elektra, su visais puikiais į- 
laisymais. šita namą galima nupir 
kli pigiai nes savininkas turi apleis
ti miestą. Pamatyk ir duok savo 
pasiulyjimą.

PARSIDUODA 2 augšlų mūrinis 
namas su bcismeiilti 2 pagyvenimų 
po 6 kambarius, su maudynėmis ir 
kitais naujais įtaisymais. Kaina lik 
$4,600.

PARSIDUODA 5 pagyvenimų po 
t kambarius, akmenio frontu muri- 
nis namas. Visuomet vertas $7,000, 
parsiduoda lik už $1,500. Labai ge
ras pirkinys.

PARSIDUODA 2 augšlų mūrinis 
namas su augštu beismentu. 2 pa
gyvenimai po 5 kambarius. Kaina 
lik $3,500. įmokėti $500, likusius 
kaip remia.

PARSIDUODA (i kambarių mū
rinis namas ir du lotai. Namas ge
ram stovyje, su maudynėmis ir vi
sais ki'ais Įtaisymais viduryje. Ran 
dusi 3332-34 Lowe Avė.

PARSIDUODA 2 augšlų mūrinis 
namas su augštu beismentu I pagy
venimu po I kambariius. Rendis 
neša $35.00 i mėnesi Kaina lik $2,- 
700. įmokėti $300.00, likusius kaip 
remia.

PARSIDUODA 3 augštu murnis 
namas 3 pagyvenimų po 7 kamba
rius ir mūrinis garages su elektros 
šviesa ir šlvim.i šildomas. Namas 
' •’iai miil'!;'i i’ais\tas, až'io’o me
lžto, ir kili visi nauji įtaisymai. 
Namas vertos $11,1)00, ppisiduoda 
už š-7,'00. I.aliai geras '»;trger.r

Del antrašu ir platesnių paaiški
nimu kreipkitės pas:

MICIIAEL .1. KIRAS
333! S. Ha'sled St., Te!. Yards 6894

FARMOS PARSIDUODA
Aplinkie miesto Scotlville, Micbi- 

gan kur yra Didžiausia Lietuvių 
Fermerių Kalonija Amerikoję, kurių 
męs apgyvendinome su 438 Lietuvias 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ka, kuri turi Kunigą ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kalonijoje suvmėn iš Anglikų jų ge
ras karmas kad Apgyvendimus jas 
lietuvais ūkininkais. Turime ant 
parudavimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Apį 
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame an 
lengvusių išmokėjimų, Ukes gyvu 
liūs ir paderinęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kolonijos 
lai daro i.špavido, nepirkit niekur 
kitur Ūkius nusipirkęs gailėsis kali 
pas mus nepirkai, atvažiuokite tmi- 
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
bus linksma gyventi ant gražių geijų 
ul ių kur laukai Ilgus su daug puik 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
iievų daržovių Sodnų Pievų, ir gn- 
nievų. Mes turime daug geros tie- 

i >i-
Kurie 

u s

U

dirbtos žemes, kurių parduodam 
giai nuo $8 ligi -18 Akerį. 
perka pas mus ukes gelžkelio kaš 
sugrržiname, duodamie dovanų $25. 
dorelius kožnam už, kožną prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Nori iii 
plalcsnios žinios prisiųskite už 
štampu gausite ūkių Katalogu 
žemlapį Kalonijos Adresas.

A. Kiedis & Co. 
Peoples State Bank Bnilding. 

Scotlville, Mich.

tie.
ir

1SIMAINO NAMAS ANT GROSER- 
NĖS ARBA LOTO.

J. GRIG,
1515 So. Union Avė., Chicago.

PARSIDUODA šluba ir lotas 
2 pagyvenmių.

anl
2 pagyvenmių. Savininkas gyvena 
anl antrų lubų. Parduodu už $3 5()0. 
Kreipkitės šiuo adresu Peter Ri ries 
6625 So. Morgan St. I'el. EngeRyood 
1175.

ak-

žinė,

F A R M A
80 akrų žemės Michigane 

rų dirbamos 30 ganyklos, lOĮakrų 
dobilų 5 a. rugių. Žemė aptverta tvo 
romis. 1 grlnčia, Tvartas-da 
ir (langiaus mažesnių budinki. Di
delis sodnas, arti ežero.

$2,500. 1 mokėt $200.
United Land and Investment Co. 
117 N. Dearborn St., Chicag i, III.

‘rėkė

PARSIDUODA labai pigiai ’arma 
Wiseonsin valstijoje, su visais bu
dinkais ir gyvuliais. 200 akiu že
mės. Savininkas pardno<ia l'armą 
iš priežsties senatvės. Del informa
cijų kreinkitės.

TANIS and GOLUBICK
155 N. Clark St., Ashland Block 
Room 1306. Chicago, III.

BARGENAS. 
nion Avė. arti 
tiktai $2.200.

BARGENAS. 
AVallace St., 6 
elektros šviesa

Medinis 2 flitn U- 
31-mos gatvės. Kaina
Plytų namelis 3125 
kambariu, ma.idvnė, 
Kaina $2,600. Reikia

įmokėti tiktai $600 cash.
Plytų 2 flatų 3238 Parnel Avė., 

5X6 kambariai, maudynė, toil|etas ir 
gestis. Kaina liktai $3,400. Dali cash.

TusČias lotas 3326 Emerabl Avė.
Mainysiu. Pamatykite.

Mr. FEENEY,
603 \Vesl 31st St., Chicago.

PARDAVIMlUI 10 akrų farma.
Kaina $1,190, $500 reikia 
kitus ant išmokesčio.

JONAS STOCKUS 
Goodman, \Visconsin.

PARSIDUODA anl Bridgeporto 
arba maino ant mažesnio namo ant 
lolo ir ant formos nebrangesnio 
knin $700 vertės namas 6 pagvve-

aisymas 
mėnesį, 
įmokė! i

i

nimų su namuku iš užpakalio vienu 
pagyvenimu, abudu murinipi aug
štas betsmentas, puikus įl 
vidui rendos neša $90 ’
kaina $8,300.00. $3 000.00 ............

kitus ant lengvų išlygų. Savinin
kas ant 3-čiu lubų iš u>nak;dio.

3533 So. AVallacc SI, Chicago.

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis konlraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu nie
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius slo
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaranti'ją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Sheet Metai VVorkn
2106 W, 241h SI Tel Canal 4802

NAMALžEMe

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau alkę Wisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kilų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
liks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Tuylor, Lincoln ir Langdale pa
vietuose, AVisconsin. ši yra Tl K- 
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
anl ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy
kite man dėl platesniu žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite Į mane bile kokią die
na po šešių vai. vak.

Anton Pnulick,
807 Lincoln Avė., Rockford. 11)

yOhYKLOS 
DIENINE J R VAKARIS:

MOKYKLA
čia gali ie igv<j ir greitai ifinio ;ti Anglų ir 

Lietuvių kalbks. antmet'ka, S. V., Angnios. 
Lietuvos ir ab Ina istorvas, geografija, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir Biri, i 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite huosą laixą pasimokinirnui. nesigailėsite.

American College Preparatory School
3103 SO. HALSTED "T.. CHICAGO. 1LL. B

VA L ENTI NE I) R ESM A KING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2107 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells st.

137 Mokyklos .>uv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
la išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1613

SARA PATEK, Pirmininkė

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

L. P. NARMONTAITf:
3223 Parnel Avė., Chicago, III. 

Te) Boulevard 9923.

Aušros Mokykla.
šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
svkiu į savaitę. Mokytojauja pa- 
t> ręs mokytojas .L T. Vitkus, kuris 
per kelis metus mokytojavo Valpa- 
taizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi luojaus. Kituose skyriuose mo- 
k> narna po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

3001 So. Halsted St

AMERIKOS L1EI UVIU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedvstės, 
stenografijos, typewriting, pirklvbos 
leisiu. Suv. Valstijų istorijos, abel-z 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, d-iiliarašvs- 
tės.

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

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moterišką Aprėdalą 
Musų sistema ir y poliškas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos piusy 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti Ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— dieną ir vakarais ir gauti '«peciališ- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų inie- 
rą — bile stailės arba (lydžio, iš bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Atsišaukit ant 4-to augštn

ĮVAIRUS skelbimai
SfiKLOS.

Ūkininkų Draugija pasirūpino 
pardavinėt geriausias, šviežiausias 
sėklas daržovių. Javų, šieno ir viso
kias sėklas kokios tik ūkininkams 
yra reikalingos, ir miestelėnams j 
daržus. Galima gaut pakeliais, sva
rais, bušeliais, ir maišais po HM) 
svarų ar daugiau. Siusime į visas 
Suvienytas Valstijas. Aprašydami, 

pažymėkite, koikų sėklų į kokią že-
įmokėti, 1 mę, o mes patarsim kiek jų reikės 

ir taip gi pas mus yra visokių far- 
mų ant pardavimo musų kaina..

Klausiant kainos įdėkite markę at
sakymui. Adresuokite:

AMERIKOS ŪKININKAS
P. O. Box 96, Hari Michigan

MUSŲ SĖKLOS DYGSTA
Mps turime ^visokios rųšies sėklų 

dėl ŪKIŲ ir DAR^Ų- Pirmos klesos 
sėklos už nebrangią kainą. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainų sura
šo.

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


