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Italija vėl grasina•J

nasitraukimu
Reikalauja Fiume uosto

Leninas vėl prašo taikos

f

l

ITALIJA VĖL GRĄSINA PA
SITRAUKIMU Iš TAIKOS 

TARYBŲ.

Apleisianti tarybas pahedėlyj, 
jei negausianti Fiume 

uosto.

PARYŽIUS, bal. I. .. Turin
tis ryšius su premieru Orkmdo 
žmones pranešė Amerikos pre- 
sos kvalierai, kad visa Italijos 
delegacija pasitrauks iš taikos 
koid’m nei jos panedėlyj. jei Ita
lijai nebus atiduota Fiume. Ka
da žinios apie panašu grąsinimą 
išsiplatino keletą dienų atgal, 
Italijos presos biuras išleido for 
mali užginčijimą. Žinios sa

ko. kad dabartiniu delegatų pa
linkimu yra padaryti Fiume lai
svu uostu.

<• w'*h pnsf.
maslcr at Chicago, III., April a. 1919 
MA renioro«t m* HC» »rt «»<•» K

TALKININKAI TURBUT 
NUSILEIS.

PARYŽIUS,, bal. j. — Itali
jos paskelbimas, kad Italijos lai 
kos delegacija panedėlyj išva- 
zins iš Paryžiaus j Rymą, kur 
ji padarys atskirą taiką su Au
strija, čia skaitoma kaip žaidi
mas spaudimu, kad privertus 
talkininkus ir susivienijusias va 
Istybes atiduoti Fiume Italij ii, 
vieton padarymo jį laisvu uos
tu. Per pirmesnį grąsinimą ap
leisti taikos konferenciją ita
lams pasisekė permainyti kitų 
šalių poziciją apie Fiume ir at
imti jį iš j ilgo slavų, padarant 
jį laisvu uostu.

Dabar italai vėl bando prive
rsti talkininkus grąsininimais 
pasitraukti, jei Fiume nebus 
jiems atiduotas. Tečiaus italai 
prižada suteikti jugo-slavams 
laisvą pirklybą per šį uostą, bet 
spiriasi, kad jis butų Italijos 
miestu.

Talkininkai nusileis.

Prie dabartinių aplinkybių y- 
ra tikru, kad talkininkai ir susi
vienijusios valstybės nusilenks 
prieš Italijos ultimatumą ir tuo 
jaus suteiks Italijai Fiume, ka
dangi Italijos pasitraukimas iš 
taikos tarybų dabar galbūt bū
ti; pirmu žingsniu prie visiško 
paįrimo tarybų ir pilno išįrimo 
konferendijos.

Prezidentas \Vilsonas serga ir 
yra lovoje.

rriic iranshitinn filed witb the pest- 
niaster at Chicago, III., April 5, 1919 

>*-<|oire<l t»v the act of Oct. k. 1917

LENINAS VĖL PRAŠO 
TAIKOS.

Taikos konferencija aplaikė 
notų.

PARYŽIUS, bal. 4. — Pastik 
iš ištikimų šaltinių paeinančių ‘ lupų. Nereikia skaityti piktą

žinių, taikos kinl’erencija aplai
kė konkrečius pasiutimus, po 
kuriais pasirašo Rusijos bolše
vikų premjeras Nikolai Lenin.

Konferencija taipgi gavo tik
ras žinias, parodančias, kad Vo
kietijos užrubežinių reikalų mi- 
nisterio.pagelbininkas Kari Kau 
Isky nesenai užrubežinių reika
lų m misterio grafo Brockdorff- 
Rantzau ir Vokietijos kanclerio 
Philip Scheidemann pasiųstas į 
Maskvą, dabar stengiasi įvykin
ti formalj susivienijimą tarp 
Vokietijos ir Rusijos.

Rusijos problema tuo ant va
landos pasidarė vyriausiu svar
stomuoju dalyku Quai d’Orsay 
ministerijoj.

friie tiHiKlnlion filed with the post 
mastei* at Chicago, III., April 5, 1919 
is r<*(|uired by Ihe act of Oct. 6, 1917

Pritaria Danijos aspiracijoms.

PARYŽIUS, bal. L - Malin 
sako, kad laikos konferencija 
prielankiai žiuri į Danijos aspi
racijas. Yra nurodymų, kad 
Danija gaus pageidaujamą dalį 
Selilescvig-Holstein.

Frue translation filed witb the post- 
nuister at Chicago, III., April 5, 1919 
as requii*ed In the art of Oct. ti, 1917 

TAIKOS SUTARTIS BUSIANTI
PRIRENGTA SEREDOJ.

——— L

PARYŽIUS, bal. 4. —A\lsako- 
mingi Anglijos valdininkai šian 
die išreiškė nuomonę, kad lai 
kos sutartis bus prirengta pa 
si rašymui sekamos seredos va
kare.

line translation filed with the post- 
niaster at Chicago, III., April 5, 1919 
as reųuired bj the act of Oct. 6, 1917

Vokietijos buržuazija 
linksminasi

Bet ar ilgam? — Bolševizmas 
apima Vokietiją.

(’.hicagos I>aJy Ne.ws kores- 

pondentas Be n Ileclit telegra
fuoja iš Berlino sekamą:

BERLINAS, bal. 3. — Kaba
retai vėl perpildyti ir eilės au
tomobilių ir vežimų peieidžia 
minias žmonių įgražiai pasirė
džiusių prieš teatrų duris. Šam
panas vėl liejasi ir naktinių be- 
silinksmintojų dainos pripildo 
skaisčiai apšviestas gatves. Vi
sur aš girdžiu naują trumpą 
dainelę revoliucinę dainą bur
žuazijos:

* “šok mano mažoji mergelė, 
šok:

“Dar kelias valandas mes ga
lim dainuot

“Taigi šok mano mažyte, šok.
“Kas žino ką rytojus teikias 

mums duot?“
Josios siautimo gaida sukelia 

širdyse minių kavinėse pasidid
žiavimą ir iššaukia juoką ant 

pranašaujančių straipsnių laik
raščiuose kad supratus kad kas 
nors dedasi. Nereikalinga kal- 
bėlies su politiniais orakulais 

kad patyrus jog Vokietijoj ren
giasi viesulą. Trumpa bulvari
nė dainelė taip prasiplatinusi, 
kaip buvo “Merry Widow” val
elis daug metų atgal. Ji paduo
da būtybę situacijos.

Bolševizmas platinasi.
Bnvariečiai skubiai rengiasi 

prie bolševizmo; mieguistos gal 
ves Frankfurtu ant Main mato 
gimimą bolševikų, terroro; se
nas muzikos centras SHulgarl 

girdi tratėjimą proletariato kul- 
kasvaidžių; Ruhr distrikto ang
liakasiai tūkstančiais renkasi a- 
pie Esseną ir Bocbum. Visa 
Vokietija apimta idėjų iš rytų 
ir Lenino šešėlis vis giliau įsis
kverbia į jos širdį.

“Tai yra tikroji revoliucija,” 
skelbia radikaliai laikraščiai. 
“Mes švęsime gegužės pirmą 
dieną po raudona spartakų vė
liava.”

šiandie bolševizmas išrodo 
neišvengtinu Vokietijoj. Per 
tris mėnesius Rusijos pinigai pi- 
lėsi į iždus spartakų. Per tris 
mėnesius Rusijos ir Vokietijos 
agitatoriai pamaži organizavo 
angliakasius Reino apygardoj, 
VVesfalijoj ir Silezijoj ir pama
žu nukreipdami nerimavimą di
rbtuvėse į politinę formą.

Dėsėtkai žymių vokiečių nu
rodė į faktą ir peikė aklą talki
ninkų politiką vilkinime laikos.

“Esant laikai, duonai ir dar
bui.” sakė man jie, “bolševikų 
pavojus žlugs.”

Bet iš kitos pusės lygus skai
čius komunistų vadovų juokėsi 
iš los teorijos:

“Talkininkai yra bejiegiai, 
kad su trukdžius bolševizmą,” 
sakė vienas iš žymiausių spar- 
•t a k ų Afonse Goldschinidt. 
“Masės kįla. Duok joms niai- 
s'lo ir jos dar greičiau sukils. 
Jos nenori taikos, Talkininkai 
geriau tesižiuri į savo mases. 
Naujas pasaulis gimsta.”

Šiandie aš buvau trumpame 
susirinkime 5 žymiausių Berli
no fabrikantų. Jie priėmė re
zoliuciją, raginančią valdžią 
tuojaues veikli.

“Bolševizmas jau daugiau ne
bėra pavoju. Jis yra čia,” sake 
rezoliucija.

Grįšdamas iš susirinkimo aš 
radau popietinius laikraščius 
pilnus aprašymų bolševikų su
kilimų visoj šalyj. Pranešimai 
apie generalius streikus Bavari
joj, Saksonijoj. VVucrtlemberg, 
Prūsijoj ir Reino apygardoj už
ima ištisas špattas, su streikie- 
i'ivj rei l<n ln vi niniti G viii. <iiii'l><> 

dienos, soviutų valdžios ir pil
nai išdėstytos komunistinės tva
rkos.

Bando išsklaidyti 
kareivius.

Yra aišku, kad ta revoliucija 
eina už Berlino ir kad bolševikų 
tikslu yra atitraukti valdžios ka 
reivius nuo centro, išsklaidyti 
valdžios spėkas po visą Vokieti
ją ir tada padaryti perversmą 
Bortine. Aš bandžiau patirti ką 
valdžia daro sustabdymui ėji
mo komunizmo ir man pasakė 
kares ministeris Beinhard, kad 
valdžios kareiviai užtektinai 
stiprus sutriuškinti kiekvieną 
bandymą sukilimo ir dau
giau nieko.

Tuo pačiu laiku Bėdinas iš
moko naują populiarę dainelę: 
“šok. mano mažoji mergele, 
šok.” Buržuazija kaipo tokia 

nedaro pastangų suorganizuoti 
anti-bolševikiškas draugijas. Ji 
užsiganėdina lipdiniu karikatū
rų su užrašu “Štai ką reiškia bol 
ševizmas,” rodančių kokiuos tai 
skelėtomis padeganėius našlai
čių prieglaudas ir draskančius 
našles. Vakar pirmu kartu nuo 
paskutinio sukilimo gatvėmis 

inaišavo kareiviai ir vežimai su 
kulkosvaidžiais laksle iš vieno 
galo miesto j kitą, šaudymos ne
buvo.

Berline bus užduotas galuti
nas smūgis Vokietijai. Vokie
čiai, su kuriais man teko maly- 
lies ar kalbėlics, matomai, jau
čia lai. Optimizmas mirė Ber
line. Jo vielą užėmė linksmini
mus kaukė ir ta trupa dainelė.

— I !!-»■■» ~ » I — ■ M. -»!!. I .... I UI        I. . .
True irtin.dnHon filrd wtih *h* 
mastei* at Chicago, III., April 5, 1919 
as rc(|ii»i «‘d bv the hc! of Oct. H, 191,

MUŠIS SIAUČIA 
STUTTGARTE.

Daug žmonių 
krito.

BERLINAS, bal. 3. — Smar
kus mūšiai gatvėse siaučia Siu lt 
garte tarp spartakų ir valdžios 
kareivių, pasak čia gautų žinių. 
Nuostoliai e-są dideli.

Spartakai paėmę vyriausį ran 
kinių granatų sandėlį Stuttgarte 
Daug mažų pulkelių spartakų, li
ko atkirsta nuo didesnių burių 
ir tapo suimti.

True translation fileri with the post 
master at Chicago, III., April 5, 1919 
as rečiuired by the act of Oct. 6, 1917

Frankfortas prašo franeuzų 
sustabdyti riaušes.

COBLENZ, bal. t. — Sparta
kų sukilimas Frankforte, į kur 
jau esą pasiųsta vokiečių karei
vių, išliko beveik matant fran
euzų 10-sios armijos kareiviams 
kurie užima vakarinius. prie
miesčius, bet negali nieko veik
ti, kadangi tikrasis Frankfort y- 
ra tuoj už Maiz tiltų tvirtumų, 
linijos. Ant kiek čia žinoma, 
franeuzų kareivių neįėjo į Frau 
k for tą, nors buvo prašomi tai 
padaryti.

True translation filed with the post 
master at Chicago, III., April 5, 1919 
<•» reųuireu oy Ibe act of Oct. 6, 1917

SUKILIMAS ESSENE.

ZURICH, bal. 4. — Čia gautos 
žinios sako, kad Esseno distrik- 
le. prasidėjo revoliucija. Sumi
šimų buvo Ham (Wetsfalijoj), 
Dortmund ir Dusseldof.

Truo translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 5, 1919 
as re<iuire<i by Ihe act <>f Oct. 6, 1917

BAVARIJOS LAIKRAŠČIAI

SOC1AL1ZUOJAMI.

Visi turi prigulčt darbininkams, 
miestui ar valstijai.

MiUNICH, bal. 2. - Municho 
laikraščiams pasakyta šiandie 
pasirinkti vieną iš Irijų, jei jie 
nori ir ant toliau iseidinėt, pri 
ėmimą sindikalizmo, komuniz
mo ar valstijos nuosavybės. Tai 
paskelbė šiandie naujai paskir
tas ekonomijos ministerijos va
ldininkas Dr. Neurath, kuriam 
pavesta socializavimas laikraš
čių.

Dr. Neurath paskelbė, kad jis 
energiškai vartos jam seimo 
suteiktą galę ir visi laikraščiai 
nuo dabar turi priklausiti dar
bininkams, miestui ar valstijai 
ir turi nuspręsti vieną iš trijų. 
Buržuaziniams laikraščiams 
bus suteikta tik aprubežiuota

politinė laisvė ir neturės teisės 
kalbėti apie politiką. Jiems bus 
k'idžiama spausdinti tik moks
linius ir palHkksminimui straip
snius. Komunistų partijos tu
rės teisę prie politinės laisvės 
presos.

True trnn^l ilion flb'd wlth *he pnsf 
master at Chicago, III., April 5, 1919 

bv th»’ t <>f <><•!. •». 1MI7
PERŽIŪRINĖJA ŠPIONAŽO 

BYLAS.

Niekurias jų panaikina.

WASHINGTON, bal. L — Vi
sos vedamos bylos sulig špiona
žo įstatymo, pradėtos laike ka
rės, yra peržiūrimos justicijos 
departamento, kad nusprendus 
ar jos turi būti ir toliau veda
mos, ar panaikinti jas.

šiandie pasakyta, kad apie 
600 ar 700 tokių bylų yra per
žiūrima, iš kurių daugelį jau lie
pta panaikinti. Instrukcijos a- 
pie tai kasdie yra siuntinėjamos 
dislriklų prokurorams.

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., April 5, 1919 
as re<|uir»*<t by the act of Oct. <i. 1917

PANAIKINO APKALTINIMĄ 
PRIEŠ REED IR SHIPLACOFF

NEW YORK, bal. 4. — Dis
trikto prokurorui įnešus federa- 
lis teisėjas Knox šiandie panai
kino apkaltinimą prieš rašyto
ją John Beed ir buvusį valstijos 
atstovų buto narį Abrahani L 
Shiplacoff, kaltinamas peržen
kime špionažo akto. Beed ir 
Shiplacoff buvo apkaltinti ings. 
1918 m. už menamus maištin
gus išsireiškimus, kuriuose jie 
pasmerkė Amerikos valdžios 
|)oliliką linkui Rusijos.

True translation filed w»th ‘he nnet 
master at Chicago, 111., April 5, 1919 
as reqinre<1 by ihe acl oi oct. b. 1917

PRANCŪZAI ATMETĖ DU
MOTERŲ BALSAVIMO 

BILIUS.

PARYŽIUS, bal. 3. -- Atsto
vų butas šiandie svarstė balsa
vimo bilių, prie kurio buvo pri
dėti du moterų balsavimo prie
dai. Pirtnas priedas, įneštas 
Henry Rouleaux Dugage buvo, 
kad nariai atstovų butan butu 
renkami be skirtumo lyties. Tas 
tapo atmestas, kada jį išbrauk
ta iš biliaus remianties tuo, kad 
nėra laiko apsvarstymui. Iš

brauktą jį 302 balsais prieš 187.
Antfą priedą įnešė Louis An- 

drieux parėdantį, kad teisė bal
savimo gali būti perduota arti
miausioms šeiminos galvos gi
minėms, nežiūrint lyties.

Buvo nurodinėjama, kad tas 
užtik rilis š<*i ui i 11 v, «tstovyl»ę ii" 
reikalinga, kadangi daug šeimi- 

nų galvų liko užmušta karėje. 
Jis buvo atmestas 335 balsais 
prieš 131.

MISSOURI MOTERŲ 
LAIMĖJIMAS.

JEFFERSON CITY, Mo., bal. 
4. Atstovų butas šįryt priėmė 
jau senato priimtą bilių, sutei
kiantį moterims balsavimo teisę 
prezidento rinkimuose. Rilius 
eina gubernatoriaus Gardner 
pasirašymiu.

ORAS.

Apsiniaukę ir šilčiau šiandie; 
galbų't lietus naktį ar ryto.

Saulė ’teka x6:26 vai., leidžia
si 7:20 vai. Mėnuo leilžiasi 1:15 
valandą nakties.

True translation filed with the post- maslcr ai Chicago, UI., April 5, 1919 
ms reipiired by the act of Oct. 6, 1917

Darbininką sukilimas
Petrograde

Wilsonas už Filipinų salų ne
priklausomybę

Rumunams paliepta veržties Vengrijon
SUKILIMAS PETROGRADO 

DARBININKŲ.

Chiniečiai šaudo demontrantus. 
Leninas skubinasi 

į Petrogradą.

BERLINAS, bal. 1. — čia gau 
los iš Petrogrado žinios sako, 
kad darbininkai pradėjo naują 
sukilimą prieš sovietų valdžią. 
Pasamdyti chiniečiai vartoja 
kulkasvaid/'Įius prieš demonst
rantus. Premjeras Leninas, pa
sak žinių, skubinasi iš Maskvos 
į Petrogradą, kad nuraminus 
darbininkus, kurie reikalauja 
maisto ir panaikinimo bolševi
kų diktatūros.

fnu »r«ri’iM’on hh >i w»th th»* p<»«t 
master at Chicago, III., April 5, 1919 

<p<f«iired bv the art nf Oct 6 toi"

WILSONAS Už FILIPINŲ 
NEPRIKLAUSOMYBĘ.

Baker sako, kad prezidentas 
išpildys salų prašymą.

AVASHINGTON, bal. 4. - 
Nariams Filipinų legislaturos 
specialės misijos, kuri prašo 
nepriklausomybės saloms, ka
rės sekretorius Baker pasakė 
šiandie, jog jis išreiškė prezi
dento Wilsono mintį, kada pa
sakė, jog jis manąs, kad atėjo 
laikas suteikti geidžiamą Filipi
nų žmonių pilną nepriklauso
mybę.

Filipinų general gubernato
rių* Francis Burton Hnrrison 
po sekretoriaus Baker užreiškė, 
kad jo patyrimas salose įtikri- 
no jį, jok keletą metų a'tgal bu
vusios kliulįs nepriklausomybei 
dabar yra prašalintos.

True translation filed with the p<><1 
master ai Chicago, III., April 5, 1919 
is reouired by the act of Oct. H. 1917

PALIEPTA RUMUNAMS 
VERŽTIES l VENGRIJĄ.

BEBN, bal. 4. Pasak Ru
munijos presos biuro išleisto 
pranešimo, Rumunijos armijos, 
veikiančią su franeuzų spėko
mis Arade, Vengrijoj (115 my
liom į pi<-1 i-yčius nuo Bii<lr«p<-š- 

to) gavo paliepimus užimti u:m 

ją skiriamą liniją, kaip nusta
tyta Paryžiaus konferencijos.

True translation f'lcd with the post 
master at Chicago, III., April 5, 1919 
as required by Ihe act of Oct. 6. 1917

NORI DEPORTUOTI Už 
PLATINIMĄ DĖBSO 

RAŠTŲ.
SI()UX CITY, la., bal. I.

Du 1WW. nariai, areštuoti kele
tą dienų atgal platinant Dėbso 
raštus, yra tyrinėjami immigra- 
c.ijos valdininikų. Jie galbūt 

bus deportuoti.

Streikuoja už $1 į valandą.
SIOUX CITY, Ta. — Plaste- 

ruotojai prisidėjo prie mūri
ninkų streiko už $1 į valandą 
mokestį. Dailydės grąsina strei
ku, jei jų reikalavimas pakelti 
mokestį nuo 75c ant 87y>c į va
landą nebus išpildytas. 

i Imt- translation fil**d *A-fth the post- 
i master at Chicago, III., April 5, 1919 
j :»s reąuired by Ihe act of Oct. <5. 1917

ANGLAI NEPRILEIDO PRIE 
SUKILIMO BULGARIJOJ.

PARYŽIUS, bal. I. - Le Ma
lin Sofijos korespondentas pra
neša, kad krašlutinieji socialis- 

! tai Varnoje bandė sužadinti bol
ševikišką judėjimą. Miestą tuo- 

' jaus užėmė anglų kareiviai, ku
rie paskelbė tui^Į karės stovį.

(Varna yra svarbus Bulgari
jos uostas prie Juodųjų jurų, 
250 mylių į rytus nuo Sofijos.)

Troe translation filed witb Ihe post- 
master at Chicago, III.. April 5, 1919 
as requirerl bv Ihe act of Oct. 6, 1917

Vok iečiai siūlo lenki; pervažia 
vimui geležinkelį.

LONDONAS, bal. 4. — Pu 
siau oficialis pranešimas iš Ber- 

i lino sako, kad viršininkas vo
kiečių paliaubos komisijos Ma
tas Erzberge pasiūlė esančiam 
Spa maršalui Foch. kad gen. 

, Ifaller lenkų kareiviai butų par
gabenti sausumos keliu, -gefle- 
žinkcliu iš Luneville Į)er Vokie
tiją į Lenkiją.

Kontr=revoliucija 
Meksikoj

Huertos generolas atvyko 
pagelbon Diazui.

NEW YORK, bal. I. Gen. 
Aurelio Blampiel, Mexikos ka
rės ministeris laike prezidento 
Victoriano Huertos administra
cijos, kaip skelbia jo sekreto
rius Gavon, šiomis dienomis 
slapta atvyko j Mexiką, kad ten 
kartu su gen. Felix Diaz sukėlus 
kontr-revoliuciją prieš C.arran- 
zos pažangią valdžią.

Gen. Blampu,! liksiu yra re
organizuoti Diazo spėkas, kad 
nuvertus Carranzos valdžią ir 
sugrąžinus senąją 1857 m. kon
stituciją, kurią Carranza atme
tė paskelbdamas naują daug 
]>iixiiii^»<"niiv k<»iist i t uci jįj . 'l'aip- 

gi koidr-rcvohuciouieriai sten
gsis sugrąžini i žemes, fabrikus 
ir kasyklas jų savininkams, nes 
Carranzos valdžia daugelį jų ali 
davė žmonėms.

šilą kontr-revoliucija beabe- 
jones yra remiama pinigais ir 
aprūpinama ginklais svetimų 
šalių kapitalinių, kurie pirmiau 
Mexikoj prie Diazo ir Huerto be 
veik uždyka buvo įsigiję didžiau 
sius plotus žemės ir turtingiau
sias kasyklas, bet kurių jie nete
ko įsigalėjus Carranzos valdžiai.

Svetimų šalių ir vietos kapi
talistai jau nuo seniai ten kele 
sumišimus, bet vis neįstengė nu
versti daabi/linės valdžios, ku
rią remia žmonės ir prie ku
rios papratiems žmonėms peo- 
nams gana gerai gyvenasi ir ku
rie yra apsaugoti aštrių įstaty
mų nuo didelio kapitalistų iš
naudojimo.
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Pirmu kartu Chicagos lietuviai gaus progos pamatyti geriausi geriausio 
vokiečių rašytojo, (i Hauptmano, veikalų PASKENDUSI VABPA, kurį loš pa
rinktieji Chicagos lietuvių lošėjai-profesonalai ii Dramatiško Putelio, Dra-

mos Draugijos ir “Birutės”, Loš puikiai įrengtoje C S P S, Svetainėje, — 
Veikalui užsakyta specialūs dekoracijos iš didmiesčiot teatrą, Lietuviškų vaka
rų lankytojai tos progos iki šiol dar neturėjo,

Atsilankykite patįs ir savo draugams pasakykite!
o lošimo smagus balius. Muzika P. SARPALIAUS. — RENGĖJAI.

True transtation filed with Ihe post 
mastei” at Chicago. III., April 5, 1919 
as reųuired by the net of Oct. 6, 1917

Apie Padėjimą 
Rusijoje.

-----------  'f-

Pradžioje šito meneaio aš pe- 
iau Suomijos siena siauru

Petrogradas, kovo 21 d., 
Paryžių, kovo 20 dieną. —

su sovietų Rusija. Jie vadina 
jį “Atsidusimų Lieptu;” taigi 
suomių viršininkam* nuvedus 
mane iki jo vidurio ir perda
vus mane raudonosios armijos 
atstovams, aš laukiau pamatyti 
kiek tame varde yra teisybė*.

Man ir mano sargui beeinant

TEATRAS IR BALIUS
per 
Du 

mėnesiai tam atgal aš rašiau iš 
šiaurinės Rusijos, kad maistas j i geležinkelio stotį už kelių šim 
bus tuoju dalyku, kuris padaris! ,ni‘no omenėje ding-
sovietų galybę, arba sulaužys J Mėjo pasakos, kurias aš buvau 
ją. Dabar aš esu tikras tame! girdėjęs apie žiaurumą baisiuo- 

maistas ir gyvenimo reik-|sc rilsų kalėjimuose, 
incnįs. -

Jei komunistai — dabar jie 
sako, kad bolševikai tai tik pra
vardžiavimas komunistų — 
gaus maisto alkaniems žmo
nėms Petrograde, tai jie išsilai-j

— Bengiamas —
L. S. S. 137-tos kuopos

-— Įvyks —

Nedalioj, Balandžio 6,1919

K. of P. Svetainėje
11037 Michigan Avenue, Roseland, 111.

Svetainė atsidarys 5:30 vai. vakare Pradžia 6:30 vai. v.

Scenoje bus statoma K Jasiukaičio 4 veiksmų drama

“Alkani Žmonės” 
i 

Loš Lietuvių Scenos Myl. Batelis, 
BOSELAND, ILL.

slaptus

ir samdymu* beauštant, 
tarvtu in

Bet 
niekas perdaug nesi- 
iz.1 aš, amerikietis ir 
Amerikos laikrašlinin- 
rp jų atšiauriau.

Jei gi jo negaus, tai bu? Gcizkt do stotyje peržiurėjo 
r»į_ mano pasporfą, dirstelėjo į nia- 

. no legnniiną ir nuėjo sau kas 
' prie savo užsiėmimo.

Išpradžių aš žiurėjau < pilk- 
holšcvikų ' sermėgius kareivius su nemaža 

baimės, nes man pasakojo, 
kad jie, jei no ką daugiau, tai 
bent įkiš į kalėjimą; bet tuo- 
jaus aš pamačiau, kad didžiu
ma jų yra tik vaikėzai — labai 
tamsus ir kvaili, bet labai žmo
giški jauni kareiviai, kurie pa
tįs stebėjosi, kur visas šilas re
voliucinis dalykas nuves juos.

Ilgas valandas sėdėjau, žiū
rėdamas į juos stoties užkandi-

bei o <><

revoliucija- ir mes išvysime 
kanas moteris maršuojančias i 
gatvėmis su nauju juodu 
včhiku.

Pati artimiausioj 
ateitis priklauso nuo šito mais
tinio klausimo, kiti gi didieji 
klausiniai tokie, kaip žemės ir 
kaimiečių klausimas, ekonomi
ni 
likusiuoju pasauliu, dar 
lieka išrišti toliau.

Kur yra teisybė apie visą 
liucijos sūkurį? Kokie yra 
tai apie tuos milijonu 
žmonių 
minį gyvenimą, nesitenkinimą' nėjo, kur galima nusipirkti nu- 
ir nesiganėdinimą? Kas yra kai-'duotos kavo* ir prastos arbatos 
tas tam ir kas reikia darvti? Keli priėję pavadino mane sėb-

i nusileidimai ir santikiai su 
lebe-

revo 
fak- 

alkanų 
tąjį sunaikintą ekono-'

Keli priėję pavadino mane sėb- 
atvykau Į Rusiją kaipo ru ir paprašė cigarete. Man pa

bėgiu davus, jie palietė buvo kepures 
į mane neapkenčiamą 

yra galima, svetimšalį, kurio šalies karci- 
atvykau be via! kovoja su jais šiaurėje.

lą vakarą pusiau septintą 
valandą aš sėdau traukiniu, ku-

pirmutinis amerikietis 
paskutinių šešių mėnesių, norė
damas susekti, kiel 
kafp ištikro yra. A
jokio tcisinmiosi ar pasižadėji-

ris sykį į dieną ateina iš Petro-1 
grado. Vagonai buvo apšildy
ti ir švarus.

Rirmadienyj aš nuėjau pa
simatyti su Petrogrado atstovu 
užsienio biure.

“Aš noriu ištirti tiesų apie Ru
siją,“ pasakiau jam. “Per šešis 
mėnesius ndbuvo nei vieno A- 
merikos korespondento sovietų 
Rusioje. Leiskite man keliauti 
liuosai be varžymo ir aš prane
šiu teisingai visa, kas teks 
man matyti.”

‘Mums labai linksma turėti 
tamsta”, atsakė jis man. 

galite daryli ką jus norite 
pamatyti, ką jus norite, 
pagelbosime jums kuom

galėsime.”
“Aš atnešiu jums savo raštus 

perccnzuruoti,” pasižadėjau 
jam.

“Nereikalaujate to daryti vi
sai,” pertraukė jis mane. “Mes 
tik norime, kad jus apsieitumėte 
su mumis kaip pridera ir tei
singai nušviestumėte musų pu
se.”

Aš nustebau. Mano kelionė 
po Rusiją nebuvo tokia, kokios 
aš tikėjaus. Apie šitą laiką aš 
jr.u turėjau būti kalėjime, o aš 
buvau laikomas kaipo paprastas 
svečias.

“Neužmiršk, kad tai jų loji
mo dalis,” kažkas prasorgeįo

‘Jus 
ir

Mes 
tik

1110.

L M P S J-tos KUOPOS CHORO PUIKUS ’ Koncerte dalyvaus gabiausios Chicagos spėkos 
Atidarymo vakaro 9 kp. choro gyvu paveikslu 
daina iš operos Faust.KONCERTAS

Nedėlioj, Balandžio 13 d., 1919
Pradžia 7:30 vai. vakare.

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
2214 W. 23-rd Pluee

MBMBUIE

“Misterija”, “Lietuvos Giriose”, Vaizdas su dai
nomis. Mišrus kvartetas.

Solo drge Gugienė, ekonipanuojant Si Šimkui 
Taipgi bus duetai ir kiti dailės gabalėliai 
Maloniai užkviečia visus atsilankyti

L M P S 9 kuopos choras

I Ar matei ‘ČIGONUS’
Jeigu nematei, tai ateik į

SCHOOL HALL
Town of Lake, 48 ir Donore gat.

Rengia L. Muz. Dr-ja

BIRUTE"

Subatoje, Balandžio=April 5, 1919
Publ’kai reikalai’;anl“BIBUTE” atkartos antru kartu naujų St. .Šimkaus muzikališkų trage
dijų 'ONAI”. Po perstatymui “Birutės” Choras, čigonais apsirėdę, sudainuos daug visokiu 
dainų, pu ved. St. Šimkaus. Pradžia 8:30 vai. vakare. Kviečia “BIRUTE”.

STAR & GARTER
MADISON PRIE HAL8TEQ STREET— BURLESQUE —

HIP HIP HOORAY GIRLS KMdifKX:V-*^
Moteris ir merginos gali lankytis kasdieną.

mane visai bereikalingai.
Būdamas Pėti'ograde, aš <|a- 

rjau kas man patiko, ėjau kur 
norėjau ir mačiausi su kuo tik 
norėjau.

Kelis vakarus aš buvau išė
jęs iš savo buto prie danų Rau
donojo Kryžiaus. Tris ar ketu
ris kartus aš ėjau ištisas mylias 
tyliomis Petrogrado gatvėmis 
po vidurnakčiui vienas be jokio 
ginklo. Manęs nekabino jokie 
plėšikai taip kaip ir kad/einant 
Mielugano bulvaru ar Riverside 
keliu.

Mano raštų necenzuruoja ir 
net nemato boįševikai. Aš čia 
turiu didesnę liuosybę rašyti ne
gu kad aš turėjau ją Įbildamas 
šiaurinėj Rusijoj ar Francijoj 
po Amerikos ar talkininkų cen
zūra.

“Yra lengva , suprasti kodėl 
mus taip vargina maisto klau
simas ir kųdel nesitenkinimas 
kįla dėlto,” pasakojo 
ševikas komisaras, 
mes paėmėme šalį, ji 
naikinta ir išleriota.
dienos, kada mes paliovėme ka
riauti su Vokietija, mums rei
kėjo vesti naminės kares, ar su 
talkininkais, su svetimomis ga
ly temis, ar su jų palaikoma

man Lol- 
“KubnuI 
buvo su-

“Mums reikia laikyti mušlau- 
kiuose suvirsimi milionas karei
vių. Jiems reikia pampini* a- 
municija, o tas paima didelę da
lį transporto gelžkeliais.

“Jei talkininkai atimtų savo 
fizinę ir moralę paramą nuo tų, 
kurie priešinasi mums, lai mes 
su namine kare apsdirbtume į 
trisdešimts dienų. Mes atida
rytume didžiąsias 5‘biro klėtis

. ........ ...... N, . .............. .......... -----------------

Sustokite!
Žiūrėkite!

Skaitykite!

Pasinaudokite 
šiuo stebėtinu 
Velykiniu t pa- 
siulijimu. Mes 
duosime dykai 
10 ant abiejų 

pusių 12 colių 
Columhia rek
ordų su kiekvie 
na musų kalba
mųjų mašinų, 
perkamų prieš 
Velykas. Mes 
turime skyrių 

augštos rųšies kalbamąją mašinų 
raudonmedžio ir nužibinto ąžuo
lo. Ateikite išanksto ir pasirinki
te. Lengvi išmokėjimai, visiems 
taip žemi, kaip $1.00 j savaitę, 

Atdara iki 9 vai. vak. Nedalio
mis iki 4 vai.

SOUTH WEST MUSIC SHOP 
3801 S. Kedzic Ave.,2-ras augŠtas. 

CHICAGO.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Phone Canal 12541 
Geo. M. Chsrnaucko 
SveL. 1900 8. Union 
avė. ir kumpaa 19* 
toH xatv. Chicagoj.

Ateik į vienintelę 
Šokiu Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokiu
siu t trumpų laiką, 

kas panedėlį ir ket-lokiai atsibuna
/ergų; pradžia 7:45 vai. vakare 
Mokytojai JOS. URBANAVIČIUS ir 
M. GABLO.
tfiOO S. Union avė.. Chicago.

ir, demobilizavę musų kari li
menę, mes turėtume daugiaus 
transporto maistui vežti.

“Šaliai atsidarius, mes turėsi
me nedarytos medžiagos ir ku- 

?! ' musų fabrikams, kurie uš 
vėl ir padarys galą musų tru
kumui ir skurdui. Jei talkinin
kai alinis blokadą ir leis mums 
pirkti ir parduoti pasaulio rin
kosi; tai mes įstengsime parody
ti, ką gali padaryti musų sovie
tų valdžia.”

BARGENAS
Ant farnios. 120 akrų žemės farmą parduodu už $1200 

ir ant lengvų išmokėjimų: $700-00 imokėt, kilus kaip gali
ma. Jeigu per 3 melus 1 nuoš., jeigu per 5 melus 5^2 
nuoš., jc’ ųi per 7 metus 6y» nuoš. Žeme gera su moliu. Nė
ra kalnų nė pelkių. Miško užteks pasistatyti visiems na
mams. Netoli mokykla, įiiisc mylios. Iš trijų pusių gyve
na lietuviai. Geležinkelis. Netoli 2 miesteliai. Jeigu norite 
mainyti į namą, lai paduokite namo kainą ir apięlinkę- At
sišaukite į:

” ‘ . K. JAMONTAS
1739 So. Halsted St, Chicago, III.

Iš priežasties ligos parduodu kaip uždyką 
Teatrų Krutamu Paveikslų pirmos klesos padė
jime. Nešą apie $100.00 čysto pelno į savaitę. 
Jeigu tam reikale nebuvote, tai aš išmokysiu už 
dyką. Kiekvienas gali tą reikalą vesti ir turėti 
gerą pelną. Atsišaukite

S. SOKALSKIS,
29 S. La Šalie, Room 336, Chicago, III.

Už .$50.00 arba LAISVĖS 
BONOS A

nupirksi labai grąžą $200.00 vertz.s 
nografą, pasilikusį sankrovo- 
šila mašina beveik nauja, prie 

jos randasi rinkinys 
21 rekordu ir dei
mantinė alata veltui. 
Mes taipgi turime kc- 

:*11 rištos klesos 
phonografą, kuriuos 
mes parduosime už 

pasiūlytą kainą 
ImVml I uz ,ULS ,lll’’nie

1 I pratuštinti 

Mes taipgi 
—”*1Į $650 player

garantuotą 
ir vartotą tik S savai- 

kurį mes parduosime 
GYVENATE UŽMIESTY.!. MES 

PBLSIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽ1UBĖTI; Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus. 
PBLSIUNC.IAME UZ DYKA.

VVESTERN STORAGE HOUSE 
28*0 W. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

lioniis nuo 10 iki 4

jo,

turime 
piano, 

10 metą

už $325.

Milda teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj

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

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir S 2-r a GATVĖS

J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie- 
linkėse.

3117 S. Halsted St., Chicago 
Tel. Drover 8674

ORKESTRĄ—BENĄ

S
 Parūpina visokiems 

reikalams

J. BALAKAS
1414 So. 49th Court 

Cicero, III.
9US ojjjįj

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Phone Drovcr 7012 
Cicero Office 

4847 W. 14th St.
Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal sut 

Phone Cicero 39 
Rezidencija 3336 W. 66th St.

Phone Prospect 8585

&Ar Matei “Paskutinę Bangą?”™
SUK

| Jeigu nematei, ątsilankyk Subatoje, Balandžio-April 
S 12 d., 1919, į M. Meldažio svetainę, 2242-44 W. 23rd PI. 

j Svetainė atsidarys 7 valandą; uždanga pasikels 7:45 
vakare. Inžanga 35 centai ir augsčiau.

STATO SCENOJE

L. S. J. Lygos l=ma kp
Paskutinė Banga, veikalas yra svarbus tame, kad jis 
piešia 1905 metų, Revoliucijos metų, iš darbininkų ir 
moksleivių gyvenimo nuotikius. Kad tinkamai šį veika-
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J Buk Sveika
I Nepayelyk IS nesuvlr- 

hH kinio hiaisto nuodams
Susirinkt j savo žarnas, 

■ kurie esti isinėrę j jusą 
BLW systrmą. Nevirškinimas, 

užkietėjimas vidurių, 
galvos skaudėjimas, blo- 
gas kraujas ir daugybė 
kitų bėdų paseks. I.ai- 

^ęCk.'k savo vidurius va
liais, kaip tūkstančiai 
kily daro, imant retkar
čiais po dožą sena, atsa
kančia, iš daržovių šei
mynišką kepenų gyduo

le. |

KO.iESPOHOENCIJOS
SPRINGFIELD, ILI

'Nušovė du lietuviu; italas žudei

čia nušovė du lietuvi

f THE ATLANTIC COAL COMPANY INKORPORUOTĄ turi

Idienomis
brolius Juozą ir Jurgi Paske 

virius. Virtos dieni-ašltis, 'I bi 
Sprint l ield Journal už 30 die 

mą kovo atsitikima aprašo seka 
mai:

297 daliinktiH savo kasykloje Ncw Geneva, Fayette (’<>., Pa- Dauguma tų 297 yra jūsų tautiečiai, gal būt dargi draugai arba giminės, šie žmonės 
beveik visi jų anglekasiai su daug metų prityrimo anglių kasime, tyrinėjo musų Sumanymą ir surado, kad jis yra tiek geras ir įdėjo j jį savo pinigus 
ir nusipirko serus.

Jeigu musų miglių kasyklos'ir musų kumpamja buvo ganėtinai gera dėl jų Įdėli pinigus, ji tikrai turi būt gera ganėtinai taipgi ir dėl jūsų. 
Jei jus turit*? kiek pinigų Įdėli, jei jus turite ką nors kas jums neneša ga nėlinaipelno, nesivėluokite pirkti Šerus dėl to musų korporacijoje.

Aks turime sumanymą kuri jus būtinai pamėgsile. Mes turime gerų anglių, lai yra pabarsėjusi Piitsburgb’o gysla anglių, kuri yra nuo sep
tynių iki dešimts pėdų augščio. Musų kasykla yra varoma kasykla, ir len nėra vandens arba geso toje kasykloje. Anglys švarios, viršus labai 
giras, ir mes turime kasyklą, kuri turi padaryti pinigų kiekvienam. Musų kasykla yra ant Monongahelio (nlžkelio, sujungto su abiem Pennsyl-

Mes reKmnemliiojame kiekvienam, kuris dar nėra musų 297 dalininkų, rašyti mums tuojaus jei jie norėtų prisidėti Į musų korporaciją. Mu-

Ii

su Šerai veik v visi išparduoti ir lodei turite paskubėti greitai, k ilaip jus ga liti* pavėluoti
Čia via vardai musu 

v Q
dalininkų:

G. Kozmą .1. Kalis G. Sniecr J. Gorila t M. Bobka V. .Jakpetta J.. Papp S. Badui I’ .L Kossil
P. Bisko F. Pelai) L. Spolar K Majcen A. Belai) 1’. .lakopclla S. Bocsi J. Sziinkovich A. Azbc
.1. Bongdan L. Vastly C Masimovicl) '1'. Zeler M. Zofko M. Bilak G. Szabo W. Szabados L. Blazovii
II. Normai) • M. Ordocl) M. Beloin F. Zcbrinicl) 1). Oniszko M. Bilak A. Pcsvlcllo M. Skaros .1. Paal

M. I.cngvcl Jlalasz G. Pėtrovich M. Pi'islarer A. \VoZrl M. Buzas .L Snecic .1. Areli (ž. Simone
I.. J'ckele M. Bidissky 1. Pėtrovich P. Bukovic F. Tursirh .1. Bojinka G. Bozen M. Buday N SI u pa r
.1. Mester A. Nichin I’’. Yordan '1'. Tursirh !•’. Bizjak M. Miszkup A. Vodusek S. Babic L. .Martin
t:. Oszy .1. Cariise J. Lindic J. Studer F. Konchnn G. lenco fu Hari b\ Luksatish S. Dely G. Sainad
P. Nagy A. Kolrocu A. Welikan,je M. Svete A. Svitan i A. Bupret C. Natalizzi G. Quorro M. Streiner
J. Hriipko J. Szabadish J. Balicl) F. Iludari F. Sznbo S. Bogovich V. Natalizzi S. Hedcr J. Pindroh
J. Dobos M. Krivenko M, Bepiui M. Pelak G. Gellen G. Vukovich Q. Seagnetli L. Silono C. Pellcry
L. Soyka S. thilchin A. Kvasnica .1. Sovjak M. I.vunovich D. Kukovich M. Polack C. Mešzak 1'. Fci-reri

Ilrapko S. Komai* J. Danicl l’e. Busenko A. Katicl) A. (juracs A. Purtei- S. Matinis A. Demilio
S. Vince L. Biondic 1). luillon M. 1'derinau J. Kinkala L. llribi.r F, Kostelcic M. Fulop F.. Vigo
P. Chesko T. Soic < D. Fullon M. Slrazisar B-. Miglich P. Grubelnik J. Zupanic A. Pajska J. Stracnat
M. Slanina .1. Sleklaeic .1. Fullon .1. Varga J. Ferk G. Kosnik M. Jojcsic i’, Domenico .1. Strachati
M. Peily G. Glcmba L. Fullon G. Kuborich F. Klilchcnck F. Dujmovich E. Arbort zM. Bizzo C. Komoslv
M Turjanica

Jenik
Cimlrik
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Va ii i k
I vanicky
Pofsga

Lctky
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Dragai*
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• ni vyrai, vienas, 20, 
melu amžiaus.
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Kaminsky 
Obed 
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(i. Peily
A. Bacbany
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M
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Drobnic
Okicky 
Pelak 
Silici) 
llrubik
Bubin
I Jebivc

Guriel

Zamiska
Samsa

Dumi
I hinihel 
Stanislav

M. Ogenio 
To. Stefano 
(i. Vidakovicb

Bedekovirh 
Kast ra

A. Wenhyak

M.

M
Miglich
Lupau

Bupka
Mavlak
Pasilik

Perkevich 
Begelja 

Chelin
I larman
Buprct 
Juracs

.1. Kopnik 
P. Grubelnik

M

M. Valio 
T. Zupanics 
A. Guriel

I lamui jak 
1 laraesak 
Popivchak 
Podolan 
Sliplesek 
Budzinsky 
Tokovich
Mitricin 

Natalizzi 
Kussell 
Kussell 
Baribeau

M.
M.

t

M

M

.1. Stanio 
F. Tuiggi 
P. Lappa 
.1. Susen 
M. Golosi
L. Alberti 
P. Alberti
M. Iliidik 
W. Dobonyi 
I. Ercole

Kisb 
Varanzo 
ll’io 
Luiggi

N. Moretli

.L 
M. 
M 
M.

Springci Publicity Bureau, Ilouse Bldg. Pittsbiirgh, Pa.

ors užgavę. Buvo geri darbi- 
linkai, negk-luokliai ir turėjo 

jn<fs į susidėję po keletą šimtų dole-

Abu jau-

Iii, salimje, kurį valdė jis, 
minei j. ir Juozas • Jucius

..... i : paritu ris Juozas Jucius, suarė- uolus lytiveuo pas savo seserį name lajoj* j 1
šluotas ir pasodintas kalėjimam! praminę

Kutiė malė atseikima, lai sa- 
ko, kad tie du vaikinai nušauta 
be jokio reikalo, l'žmuštieji bu 

, ¥ ...vo ulbu neblogi vaikinai, niekamkovo 29 diena tapo mistinu. ....

lietuvių karalium
g of Lithuimians“. Delio ji

daro ką jis nori.

žmonių Juozas Jucius neturi čia
4

— Springfieldietis.

P
M
M

Soss
Tarnas
Attilo

Szolovich 
Verba 
F a r j u 
Zoldi

.1. Androsic 
L Babinec 
C. Swabon 
.1. Malozel 
M. Berk 
A. Popo! nik 
A. Vodusek

L Strachata
P. Szakovilz
>S. Diamont
A. DeGaetano
F. Strachata
.1. Dobiami
S. Dudlcy

Ferho 
l’lllloll

D
\V

Klug 
Cubrillo

Kampas VVood and Fourth Avė.
PITTSBURGH, PA.

PAVASARINIS AVALINES IŠPARDAVIMAS

Žeminus siirnšvli rekordai pa
liks kiek vienam ir tikrai manysi 
te kada iusu namuose dainuoja 
p. M. Petrauskas, p nai (’.ižaus- 
kai. p. S Šimkus, Dr. Vincas Ku
dirka ir kili žymus artistai.

Ki l<\i<>ii;is rekordas i?raj i na 
ant abieju pusiu. Iv. dvi dainas.

Mažiau kaip šeši rekordai ki
tur nesiunčiama.

GRAMAFONŲ KAINOS NUO 
$10.00 iki $250.00

F, 3311)—Polka nuo Budos. Maž- 
rusiška polka.

E2580--šalies grožybė, Valcas, 
Žuvininkų Valcas.

]•’ 2581—Gražioji polka, Pavasa
rio rylas, polka.

I’. 2582—Kalnų aiigštumas, vai 
cas. Kariškas maršas.

I’. 27()<i -Žemaičiu polka. Gudri 
mazurka.

E 2397—Klumpakojis. Kokiet- 
ka, polka.

E 3798—Kur vėjai pučia. Esu ga
rbingas vyras.

E 2705—Visur linksmas, šok į ra-

E 1021—Victoria, Mazurka ir Va
lcas. Lilibio. Jgrajino 
klarnetų Benas.

1; 2300 — Varpelis-Valcas ir Ma
no mielas, Polka. Dr. 
V. Kudirka.

F. 3910 Himnas Laisvos Bosijus.
MONOLOGAI.

F l()99--.launyslčs atsiminimas 
ir Referatas apie nosis.

E 1218 Ve’nias ne Boba, 2 da
lis.

E 1170- Kur Bakūžė Samanota 
ir Balinis su Antanu.

F 1219—Mano l’alvis ir Antanas.
E 2312- Siuvėja ii- po Dvigalviu 

Ereliu, maršas.
E 2313—Ant Vienos fialvos ir 

Žuvų maršas.

Kataliogas Knygų, Rekordų, Gramofonų, Auksinių daiktų visiems ant pareikalavimo pafiiunčiame dy
kai, visokius tavoms prisiunčiamo j kilus miestus, už prisiuntimą nieko perokuojame.

VVATERBURY, (’ONN.

Atsimetė nuo Lietuvių 
Socialistu Sąjungos.

Nesutinkant su ta taktika 
keikią dabar “praktikuoja’ 
musų Sąjungos vadai ir astre

31-toj kuopoj, čionai tapo šutvei- 
tas Socialistų Partijos Lietuvių 
Skyrius. Iš karto skyriun Įsto
jo vienuolika narių. Visi seni

tų Sąjungoj, ant susirinkusių
jų veidų malėsi liūdna šypsą. Vi
siems buvo aišku, kad daugelio 
draugų triūsas ir Įdėtas jon iš
teklius dalbai- eikvojama kelia-

dengusių revoliucinumo skrais-

Bet draugai pasiryžę tęsti 
pradėtąjį darbą už pasiliuosa- 
vimą žmonijos, už socializmą. 
Kadir pasitraukę nuo Sąjungos, 
kurioj dabar šeimininkauja a- 
nie užisispyrė.liai, draugai, ža-

Socialistu
«

pasisekimą. Pav., nutarta kuo- 
dailgiausia laikyt skyriaus susi
rinkimus, rengti prakalbas, pro
tekcijas ir vienyl-organizuot 
vietos progresyvį lietuvių ele
mentą.

Geriausio pasisekimo, drau-

Musų pilnas skyrius čeverykų ir oxfordų visai šei
mynai yra čia ir mes pasiūlome visuomenei šioms 
šventėms, sutaupant 35%.
Mes turime pačios vėliausios rūšies avalines, kurios 
kuomet nors buvo rodytos Chicagoje, ir jus galite 
pasirinkti pagal savo reikalavimą, visokiu įvairiau
sių stailių, už nesulyginamas kainas, atsižvelgiant į 
augštą čeverykų kainą.
Mes pažymėsime keletą įžymesniu skyrių.
Moterims tikros tamsiai rudos skuros, arba juodos 
skuros oxfordai francnžiško arba cuban kumelio,

• hbni staib’ški, pirmesnė'kaina $5.50, specialiai $3.85.
• Moterims tikros baltos skuros čeverykai, 9 colių au
kščio. skuriniai francuziški kurnaliai, labai stailiš- 
ki. Pirmesne kaina $9.00, specialiai no $4.85.

' Vyrams tikri pilnos mieros, tamsiai rudos teliuko 
skuros. rankom siūti, visokios stailės, pirmutine kai
na $7.00, specialiai po $4.85.
Vaikams patentuotos teliuko skuros, su baltos sku
ros viršnis. su atraitais mieros nuo 3 iki 8; pirmuti
ne kaina $2.25, specialiai po $1.25.
Vaikams ir merginoms tamsiai rudos skuros čevery
kai su tamsiai rudos materijos viršais. 8 coliu aukš
čio, nauju anglišku kurpaliu, mieros nuo 8% iki 2, 
pirmutine kaina $3.85, specialiai po $2.35.

iu sankrovoje, taip kaip mes aprašėme vir-Mes turime šimtus numerių musu sankrovoje, taip kaip mes aprašėme vir
šuj, bet dėl stokos vietos, mes negalime išaiškinti jų. mes norime visai pada 
ryt įspūdį visuomenei, kad visi tie čeverykai yra čia musų sankrovoje, da
bar, ir mes raginame jus ateiti greitai dėl savo reikalavimų, kadangi šie bar- 
genai ilgai negali tęsties.
Mes užlaikome augščiausios rųšies čeverykus, tokie yra daro
mi, už kainas pardaoimui taip augštas kaip $16.00 pora, mes 
viską numušime proporcionaliai dėl šio išpardavimo.
Viskas ko mes jūsų prašome ateiti į musų sankrovą pirm ne
gu jus pirksite, ir mažinome, kad jus busite daugiau negu už
ganėdintas.

Warsawsky’s Reliable Shoe Store
1341 So. Halsted St., kampas Liberty Street,

AS. ADOMAS A. KARALAUSKAS, SEKANČIAI RAŠAU.
AŠ kibai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep 

uja. nevirinimas pilvelio, nuslabnčjimas. Kraujo, inkstų, Nervn u 
♦beinąs spėkų nustojimas viso kūno, ir buvau nustojęs vilties, kad begyvensiu. Visur jieškojati sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir uz rubežių, bet niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bet kada pareikalavau Salutam vaistų, Bitteria, Kraujo valyto
jo. Nervatona, inkstų ir Reumatizmo gyduolės, tai po suvartojimui 
minėtos gyduolės pradėjo ntanif pilvas atsigaut, stiprėt, perai dirbt 
Kraujas išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių rėžiraar 
išnyko po užmušimui visą ligą. Bėgiu .1 mėnesių išgerdavau kas *» 
vaitė po buteli Sulutaras, Bittena ir po 3 mėn. savo paveiksle pa ‘ 
mačiau tokj skirtumą kaip tarp dienos ir nakties Dabar laučinoa 
smagiai ir esu linksmas ir 1000 sykių dėkuoju Salutaras mylįstų ge- 
radėjistei ir tingiu visiem savo draugam ir pažįstamiem si toktais 
•itMjtiKjmais patariu nnoširdiai kreipties pre Salutaras*

SALŲ TARAS
CHEMICAL INSTITUT1ONJ Raltrena.v Prof

1707 So. Halated SU Telephone Canal 6417 CJoc.aco |)|.
------ r--------------------—------------------- -------------------------------- -------------- ------------------ ,

JOSEPII C. W0IX)N
LIETUVI? 4DVOKAT48 

29 S. L« Saite St
Telephnne Central fglftn

Vakarais
W11 W 22nd Street

Telephone Centrą] 6990

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
snt Durą, Lentą. Rėmą Ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimut stubų išvidaua, po $1.40 už gal
CARR BROS. WRECKING CO.

K Halsted SL. Chlrara III
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Telephone Canal 1506

apie dalykų padėjimą. Ką pa
stebėjęs, ką patyręs, jis savo 
spėcialėsc korespondencijose ap

užlaikymo įstatymu, kokis kuo 
niet buvo, yra įvestas Norvegi
joje. Jo svarbiausi punktai

SUV. VALSTIJOS.

ra
Iš jo aprašymų apie 

padėjimą šiaurės Rusijoj, ir iš- 
to, kaip jis dabar rašo apie e- 

j samąsias

yra ši'tie:
‘lal'loi; Vaikas, kurio tėvai nebuvo

Į apsivedę su vienas kilu, turi

'Opus darbininku padėjimas 
Toledo je.

CKIcago, I1L Subata, Balandžio 5, 1919

Socializmo Mokslo Skyrius

Naujienos eina kasdiena, išskiriant I . 
nedčldienius. laidžia Naujienų Ben- Į poildcn 
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, n:nk is 
UI. — Telefonas: Canal 1506. 

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu:

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

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu:

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

Pinigus reikia siųst Pačto Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

66.90
3.50
1.85

75

.02
12
60

liberalus
Į žmogus. Jis yra objektyvus tė- 
mylojas, laikosi bešališkai ir 
stengiasi nušviest dalykų pade*

~; nors vaikas nėra verčiamas ją 
priimti. Bet vaikas grmusis iš

I nevedusių tėvų turi tą pačią
II į teisę prie tėvo šeimynos vardo

ra i esant. Gavę “Tribūne“ 
leidimą mes tas Frazier įlindo 
korespondencijas dabar spaus
diname “Naujienose.* Tiki-

taip kaip ir teisėtas vaikas, nes 
jis priklauso prie tėvo šeimy
nos taip, kaip ir pfie molinos 
šeimynos, ir turi pavcldėjamą- 
sias teises prie abiejų.

Vaikas turi teis’ reikalauti

65.00 nies. Kati musų skaitytojams jos 
bus labai interesingos. Mes y- 

l.b.) . . _ . i •1.25 pačiai norėtume, kad jų atidžiai
•• ^pasiskaitytų musų prieteliai

True translntion filed vvith the post- 
master at Chicago, III., April 5, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917’

Anglijos lietuvių 
rūpesčiai.

. rašymų apie Rusijos dalykų pa- 
bolševikams šeiminin-

ško)tijoj išeinąs Didžiosios 
Britanijos Lietuvių Socialistų 
Sąjungos organas Rankpelnis,

Jie atsižinos, būtent, kad no
ras yra vienas dalykas, o noro 
atsickimas — kitas; kad ir ide
aliausių tikslų besisiekiant teli
kti skaitytis su aplinkybėmis ir 
sąlygomis.

naminiame padėjime. Gimdy
tojas, su kuriuo vaikas negy
vena# atlieka savo priedermes 
užmokėdamas tokią sumą pi
nigų. kokią teismas paskiria. 
Vaikas turi teisę reikalauti už
laikymo ir apšvietimo iki še
šiolikos metų ir ilgiau, jei jis 
protu ar kurni nėra nesuaugęs,

Ii vaiką tolinus ir tėvai išsigali

galint, puola ant abiejų tėvų

“Girdima via daugiau ir 
daugiau kalbų apie rusų vai 
dinių vežimą Rusijon. Nega-

tams žada anglu valdžia ali- o c

daryti kelią į Rusiją važiuoti, 
bet ir šiaip manoma siųsti pa
raginimui, idant rengtųsi į ke
lionę.“
Tuo žadamuoju Rusijos val

dinių gabenimu atgal, iš kur jie 
atvykę, Rankpelnis nelabai su
sirūpinęs. Jis sako, kad dau
gelis lik ii laukią, kad kuogtei- Į dienų nuodugniai besvar 
ėiausin išvažiavus “padėti Kusi- I „„.j (|a|ykl|s jr afju fan, ,up0 

priimta agresyvūs įmonės soci-

Tnie translntion filed "svilti the post- 
inaster at (’hieago, UI.. April 5, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

mė būna kuomet kūdikis genia

(žinios International Lalior 
News Service)

ISPANIJA.
Socialistų suvažiavimas pienuo

ja smarku veikimą.
Madrid 

liktasis šI *

. — Čia buvęs vienuo- 
dies socialistų suva-

laujaiiųi, kad jis užlaikytų mo
liną, jei ji dėl nėštumo ar pa- 
lago būna priversta sustoti 
dirbus. Ji turi teisę prie šilo 
užlaikymo tik per tris nėštumo 
mėnesius ir šešias savaites po 
palagui.

Albejolinuose a įsi t ik i urnose

Toledo, Ohio. — Čia Tolcdo- 
je darbininkų padėjimas kas sy 
kis vis eina aršyn. Didžiausios 
pramonės, įskaitant automobi
lių ir plieno daiktų dirbimą 
guodžiasi negauną užsisaky
mų. Sumažėjimas veiklumo 
pramonėse atsimuša atleidinė
jime gelžkelio darbininkų.

Pereitą savaitę vienas lik 
New Yorko (.cntralis gelžkelis 
altleido 70 ugniakurių ir pro- 
porcionalį skaitlių traukinių 
bėginsukių ir kitų darbininkų.

Darbininkų neramumas yra 
visuotinas, brangumas didelis, 
darbo nėra ir darbininkai lau
kia neišvengiamų sunkių laikų. 
Šitose apyslovosc jie su įnirti
mu kalba apie didžiulius pel 
mis, kuriuos padarė didieji mie 
sto fabrikantai.

Toledo yra didelis gelžkelių 
centras. Mašinistai ir ugniaku- 
riai steigia kooperatyvą sankro
vą kaipo vieną priemonių pa
lengvinimui ateinančių sunkių 
laikų- Reikalingos prekės įslei 
giinui šilds kooperatyvės san
krovos gania be sunkenybių ir 
darbininkai džiaugiasi suma
nymu. ,

Darbo Partija kol kas dar ne 
rado pritarimo Toleiloje. Mies
tas yra po demokratinio boso 
nykščiu- Daugelis gelžkelių 
'brolijų narių yra įsitikinę, kad 
jie nepasieks pramoninio laips
nio niekuomet, jei jie neįskai- 
tys į vieną uniją visų darbinin
kų, pradėjus bėgių darbininku, 
baigiant mašinistu ir konduk
torium.

Iš ko susideda Socialisty Internacionalas

Socialistų Internacionalas, arba Tarptauti
ne, yra susivienijimas viso pasaulio socialistų 
ir darbininkų organizacijų.

Jam priklauso ir Amerikos socialistų parti
ja. Keletas dicuių atgal jos delegatas, drg. Oneab 
išvažiavo į Europą dalyvauti Internacionalo kon
ferencijoje.

sos, kad jisai galėtų užkariauti valdžią ir apvi- 
suomeninli gaminimą (išdirbystę).

'l’ie naujos rųšies “in|ernacionalistai,“ ku
rie šiandie skelbia, kad Internacionalas turįs su
sidėti tiktai iš tam tikros frakcijos pasekėjų, fak
tiškai atmeta principą darbininkų organizavi- • 
mo, kaipo klcsos, ir tuo būdu atsiduria už Inter
nacionalo ribų.

dikalus. Jei nėra galima žino-

pasaulio buržuazija,
stes priedermes puola ant to, 
kuris turėjo lygtinį susinėsimą

ypatingai, ‘kad “klerikalai su 
savo davatkomis” draudžiu pa
silikti. Tais pasilikusiais Angli-

viais nankpeinis ir ru- 
Sąjungieilių didžiumai

greičiausia persi-

organo, kurs {inti lietu
vių darbininkų reikalus ir atsi-

ypatingai kaiminėse' apygardo
se; nutarta padėti tarptautinę 
als’eigli; įsteigti dienines soci
alistų mokyklas ir vakarines 
mokyklas moterims ir veikli iš 
vieno su visuotina darbininku v 
unija plačiai tyrinėjant visus 
šalies gyvenimo klausimus, y- 
paUngai tuos, kurie paliečia dar 
bininkus.

Suvažiavimas

Jeigu keli as-

ša v o

Did. Britanijos Liet. Soc. Są-| Austrijos darbininkams, kovo- 
junga dabar turinti apie ketu- jmilienis už darbininkų vals ty
ria šimtus narių. 1917 metai jai I hę. , j I
buvo sunkiausi: jos narių, skai
čius buvęs nupuolęs iki trijų j
dešimčių. Nežiūrint to, orga
nizacija nepaliovė leidus savo 
savaitinį organą, kurs dabar 
jau vienuolikti melai kaip eina. I 
Jį redaguoja palįs darbininkai.

Olicialis partijos organas 
K1 Socialistu buvo kritikuoja
mas už jo palinkimą tąlkinin- 

tarp- 
k tiriu Ctautiniams principams,

nias.

GRAIKIJA.

Industrializmai sparčiai 
čiasi.

pie

Atėnai. — Suvirsimi 70,00(1 
darbininkų jau prisidėjo prie 
nesenai suorganizavo Graikų 
Darbo Federacijose šitie dar
bininkai priklauso 25 įvairioms

du šimtu unijų. Unija yra gry
nai pramoninė organizacija ir

Tnie translntion filed with the post* 
niuster ai Chicago, II!., April 5, 1919; 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917 ‘

Avie padėjimą 
Rusijoj.

>u mimeriu

Ii eile straipsnių pavardytų 
pie padėjimą Rusijoj.” lai

specialiu korespondento, Fra- 
zicr Uunt, aprašymai. Frazier 
Hunl pirmiau ilgoką laika

skui davė Amerikos 
čiams įdomių žinių a 
mą talkininkų s p ė

s R u s i- 
bolševikais.

laikraš-

kariauti
..u,i.

t re, nes jis matė, kad ji 
gera Rusijos žmonėms 

i, ir todėl 
I talkininkų ka-
srilics butų tuo-

neprit; 
ten m 
daro, bet daugiau bl( 

co, 
iš

Klausime gelbėjimo 
gandai turinčiai tikslą 
republikinę valdžios formą Is
panijoj, buvo nuspręsta, kad so 
cialistų partija šalę savo pro
pagandos prieš monarchybę tu
rėtų paskirti komitetą, kuris 
veiklų išvieno su republikonų 
partiją, tokiuose dalykuose, 
kuriuose jie, kaipo socialistai, 
galėtų su nuosaikumu veikli.

Oviedos kuopai prašant tapo 
priimta rezoliucija, reikalau
janti iš partijos narių, dirban
čių prie laikraščių, kad jie ei
tų išvieno su savo draugais dar
bininkais, kuomet jie kokiame 
laikrašti niūk y s lės skyriuje, re
dakciniame, ar kitame suma
nytų sltraikuoti. v7 C

Pahlo Iglesias tapo išrinktas 
pirmininku pildomojo komite
to ir redaktorium EI Socialistą 
laikraščio, o draugai Besteiro 
ir Anguiano, Vienas vicepirmi
ninku, kitas raštininku.

propa- 
įsteigti L. ' ’

kovą kaipo pamatinį principą. 
Ji jau yra susidėjusi su Amati- 
nės Unijos tarptautine ir yra

bildukų klesų solidarumuo la-

fornųi nepaliko apie dvidešim
čiai mažų konservačių unijėlių 
Lamijos miesto taip, kad jos ai 
sisake priimti naują federaciją, 
prikaišiodamos jai stiprų palin
kimą prie bolševizmo.

Kaip kitose šalyse, taip ir 
Graikijoje pasinaudojama prie 
spaudos įmonėmis, kad sulai
kius darbininkų besiveržimą 
prie pramoninės demokralybes, 
šiai ve, socialistų pasiuntinys

Darbininkų sentimentas To- 
ledoje galima pavadinti “bevil
čiu“. Darbininkai dar nėra 
nusiminę, bet dabartinis ne
darbas suvalgo visą jų mažą 
laii|)inių sandėlį ir jie staiga 
pamato, kad reikia labinus c- 
konominiai organizuotis.

Baisus plieno pelnai.

Bethlehem, Pa. — Bethlehe- 
mo Plieno Kompanija turėjo 
Įielno 1918 m. $’5,930,390. Par
davimai per metus išnešė $118,- 
110,808. Grynas pelnas pasi
rodo esąs mažesnis šiemet ne 
gu pirmais melais, bet šilas su 
.mažėjimas yra daugiau negu 
atlygintas paskaitymais už su
mažėjimą vertės —- $31,510,- 
355. Tai yra beveik dvigubai 
didesnis paskaitymas sumažė
jimo vertės negu metais pirm- 
lo. Visa pinigų apšlis, kuri bus 
sudėta bcsiverliman atgal, yra 
$2 1,329,2 15.

Laikraštiniai pranešimui ske 
Ibia, kad yra daugiau kaip 
15,000 darbininkų atkistų iš 
Bethlehemo dirbtuvių. Darbi- 
niekai grūmoja straiku už ne- 
užmokėjimą užsilikusius mo- 
keslies. O tuo tarpu dalininkų 
pelnai labiau negu patinkami 
ponams.

REDAKCIJOS ATSAKYMAI

Jaunikais, Mihvaukee, \Vis.
Spaustuvės darbininkų neap

sižiūrėjimu tamstos korespon
dencija lapo neįdėta į praeitos 
pelnyčius numerį. Ji tilpo 
“Nauj.” 78 numeryje. Tikimės, 
ncrugosile. ,

ren i 
iau «

Frazier Hunt ap- 1

NORVEGIJA.
Įvesta aštrus vaikų užlaikymo 

įstatymas.
Chrisliania. — Turbut pa-J

deris, buvo pareikalautas kares 
teismo, kaltinimas kurstymu 
darbininkų prie riaušių.

’ Salonikuose trįs jauni darbi
ninkai cigarininkų unijos buvo 
suareštuoti ir sukišti į kalėji
mą miesto tvirtovėje, už tai 
kad jie platinę bolševikų ir be
dievių mokslus. Ačiū socialis-

rogradą, norėdamas patirti čia žangiausiu i’ aštriausiu vaikų

B. Gallevičiui, Springfielij, 
III. — l’ž prisiųstą iškarpą ačiū, 
bet ja jau nebepasinaudosime: 
išspausdinome dvi angsčiau pri
siųstas žinutes.

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriruitiališkuose 
tatp ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
3323 S. lialslcd SI.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:
N. Dearborn St.

Unily Bldg.
9. ei. Central 4*111

Lietuvių Socialistų Sąjunga yra dalis socia
listų partijos; taigi per ją ir lietuviai socialistai 
priklauso Internacionalui. Todėl yra svarbu 
jiems arčiau susipažinti su juo.

Dabartinis Internacionalas tapo įsteigtas 
1889 m. kongrese, kuris laikė savo posėdžius Pa
ryžiuje, nuo 14 iki 21 d. liepos. Jį sušaukė Fran- 
cijos socialistinių darbininkų federacija. Šįmet 
liepos mėnesyj, reiškia Internacionalui sukaks 
lygiai 31) melų.

Jisai paprastai vadinosi “antruoju Interna
cionalu,’ atskyrimui nuo pirmojo Internaciona
lo gyvavusio nuo 1864 iki 1873 m.

Internacionalas turi nuolatinį Biurą, kuris 
pirm karės buvo Bruxelles’e (Briuselyje), Bel
gijoje. Jame sėdi centralinis apmokamas sekre
torius. Prie Biuro Vandasi tarptautiniai arclii- 
vai, kuriuose sukrauta1 knygos, dokumentai, ra
portai ir kitokie raštai, paliečianlįs darbininkų 
judėjimą įvairių šalių.

Su Intenia^onalo Biuru kiek\|įenos šalies 
socialistų) par|ija turi nuolatinius susinėsimus 
per tam tikrus įgaliotinius, “tarptautinius sekre
torius,“ kurie laiks nuo laiko suvažiuoja į posė
džius.

Kas treji melai partijų ir kitų Internaciona
lui priklausančių organizacijų atstovai suvažiuo
ja ir atlaiko kongresą. Be kongresų, esti da ir 
Internacionalo konferencijos, kurios arba pri
rengia klausinius sekamam kongresui, arba at
lieka kongreso darbą, kuomet aplinkybės nelei
džia sušaukti kongresą.

Kokios-igi organizacijos gali dalyvauti In
ternacionalo kongresuose?

Apie šitą dalyką buvo padaryti keli nuta
rimai. Vienas jų, priimtas Bruxelles’o kongre
se 1891 m., skamba sekamai:

Nutaria, kad sekamam kongrese Zuriche 
galės dalyvauti tiktai asociacijos, pripažį
stančios du principu: valstybės kišimosi ir 
organizacijos.
Zuricho kongresas (kuris įvyko; 1893 m.) 

nutarė, kad
Dalyvaut kongrese gali visi aniatiniai 

darbininkų susivienijimai, o taip-i)al ir tos 
socialistų partijos ir asociasijos, kurios pri
pažįsta reikalingumą darbininkų organiza
cijos ir politinio veikimo.

Londono kongresas (įvykusis 1896 m.) įga
liojo biurą išsiuntinėti pakvietimą į sekamą kon
gresą tiktai:

1) Atstovams lokių kuopų, kurios sten
giasi už paLeilimą ^rivįitinės nuosavybės 
ir kapitalistinio gaminimo budo visuomeni
ne nuosavybe ir apvisuomenintu gamini
mu, ir kurios žiuri į įstatyminę ir parlamen
tinę kovą, kaipo j vieną įrankių atsiekimui 
šilo tikslo;

2) Organizacijoms, g r y n a i kooperaly- 
vėms, kurios nors ir nedalyvauja politinėje 
kovoji', bet pripažįsta įstatyminės ir parla
mentinės kovos reikalingumą. Anarchistai 
todėl yra atmetami.
Bruxclles’o konferencija 1899 m. nutarė, o 

Paryžiaus kongresas 1900 m. patvirtino, kad In
ternacionalo kongresuose gali dalyvauti:

1) Visos asociacijos, išpažįstančios pa
matinius socializmo principus: gaminimo ir 
komunikacijos priemonių apvisuomenini- 
mą; tarptautinį susivienijimą ir bendrą vi
sų darbininkų veikimą; socialistinį užkaria
vimą visuomenės įstaigų proletariatu, suor
ganizuotu, kaipo klesa;

2) Visos kooperatyvės organizacijos, ku
rios stovi klesų kovos pamalu ir pripažįsta 
reikalingumą politinio veikimo, vadinasi, ir 
legislatyvio ir parlamentinio, nors tiesiogi
niu budu ir nedalyvauja politiniam judėji
me.
Taigi, sulig šilais nutarimais, Internaciona

lui gali priklausyt socialistų partijos, darbinin
kų unijos ir kooĮ)eracijos, pripažįstančios klesų 
kovą ir politinį veikimą.

Organizacijas, nepripažįstančias ’Jklesų ko
vos arba politinio veikimo, Internacionalas atme
ta. Reiškia, jisai atim ta iš vienos pusės tas or
ganizacijas, kurios dar nepasiliuosavo nuo idc-» 
jų buržuazinio liberalizmo, pagal kurį darbinin
kai nėra atskira klesa nuo kitų visuomenės da
lių; iš antros pusės, jisai atmeta tas organizaci
jas, kurios yra nukrypusios į anarchizmo pusę 
ir nepripažįsta politinės kovos.

Internacionalas, kaip matome, yra ne sekta, 
išpažįstanti kokią-nors siaurą dogmą, o klesinė 
darbininkų organizacija. Pamatinis jo1 princi
pas yra suorganizavimas proletariato, kaipo kle-

Socialė Revoliucija ir Kapitalistinis 
periodas.

K. Kaytsky. 7
Visai kitaip dalykai susideda, kaip lik išsi

plėtojo kapitalistinis gaminimo budos. Perdaug 
toli mus nuvestų, o antra lai butų tik pakarto
jimas to, kas beveik visiems jau žinoma, jeigu 
aš norėčiau čia išdėti visą jo jncchanizmą ir jo 
išgales. Pakaks; kapitalistinis gaminimo būdas 
sutveria naujovinę valstybę, kuri politinei komu
nų ir apskričių savarankybei padaro galą, kuo
met tuo pačiu laiku žlunga taipjau ir jų ekono
mine savarankybė. Kiekviena jų patampa vie
no kimo dalis, žudo nuosavą teisę ir nuosavą 
ypatybę, visos jos lyginamos, visos vienodiems 
įstailymams, vicnodii’ins mokiesčiams, vieno
diems teismams ir vienodai adminisfra'cijai pa
vedamos. Delio gi naujovinė valstybė turi taip
jau sieklies patapti tautine valstybe, prie visų 
kilų vienodumų, padaryti dar kr kalbos vienodu
mą.

Valstybės galios įtekmė Į visuomenęs gyve- 
nimą pasidaro dabar visai jau kitokia, nę kaip 
senovės ir viduramžių laikais. Kiekviena stam
besnė naujovinės didelės valstybės permaina tuo
jau, tolygiu bildu ir tuo pačiu kirčiu, kuoilgiau- 
siai atsiliepia į visą milžiniškąją visuomenės sri
tį. Prispaustosios iki šiam laikui klesos užka
riavimas sau politines galios turi dabar duot vi
sai kitokių išgalių, negu kad būdavo pirmiau.

Taip dedasi Kodėl, kad naujovinės valstybės 
spėkų priemonės išaugo neapsakomai. Techni
nė kapitalizmo revoliucija išsiplėtė taipjau ir ant 
ginklų technikos. Nuo pat Reformacijos laikų 
karės ginklai vis labiau ir labiau tobulėjo, bet 
ir brangesni darėsi; jie patapo valstybės jiegos 
privilegija. Jau tuo vien armija tampa atskirta 
nuo žmonių, dagi ten, kur įvesta visuotinas ka
reiviavimas, jeigu jis nėra žmonių apginklavi
mu papildomas, o to dar nėra nė vienoj didžiu
lėj balslybėj. Armijų vadovai gi visur yra pro
fesijos sąlfįo/giv atskirti nuo žmonių ir slovin- 
tįs prieš juos kaipo privilegijuotas luomas.

Betgi ir ekonominės naujovinės centralizuo
tos valstybės jiegos priemonės yra milžiniškai 
didelės, palyginant su tomis, kurių valstybės tu
rėjo seniau. .Ii savo rankoj turi neapsakomai 
didelės srities lobius, ir jos padedamosios tech
niškos priemonės toli pralenkia dagi angščių- 
augščiailsias senovės kultūras.

Be lo, naujovinė valstybė turi dar tokią cen
tralizuotą biurokratiją, kokios seniau jokia val
stybė neturėjo. Naujovinės valstybės uždaviniai 
išaugo taip neapsakomai dideli, jogei ji nebega
li apsieiti be plataus darbo padalinimo ir tam 
tikrai gerai išlavintų, profesijos žmonių. Betgi 
kapitalistinis gaminimo būdas atima iš viešpa
taujančiųjų kk'sų tą liuoną, kurio kitados jos tu
rėjo. Nors jos ir neprodukuoja nieko, bet gy
vena produkuojančiųjų klesų išnaudojimu, (ai 
vis dėlto jos jau nėra dykaujančios išnaudotojos. 
Del konkurencijos, los šiandienio ekonominio 
gyvenimo varomosios jiegos, išnaudotojai pri
versti vesti su kils kitu atkaklias kovas, kurios 
apveiktajam grūmoja visišku sunaikinimu.

Togi dėl kapitalistai šiandie neturi nei lai
ko, nei ramumo, nei reikiamo pasilaviuimo už- 
simli dailės ar mokslo dalykais; jie dagi neturi 
nė reikiamo nusimanymo, kad reguliariai daly

davus valstybės valdymo dalykuose. Kaip daile 
ir mokslu, taip lygiai ir valstybės valdymo reika
lais viešpataujančiosios klesos paliauja beužsi- 
iminėjusios. Jos tatai paveda dabar samdo
miems darbininkams, biurokratams. Kapitali
stų klesa viešpatauja, bei ji jau nebevaldo. Ji 
tenkinasi Ino, kad ji valdžią kontroliuoja. Taip 
lygiai lenkiuosi buvusioji dar prieš ją, bet jau 
smunkančioji, feudale bajorija, priemusioji ka
raliaus rūmų bajorijos formą. Betgi kuomet 
feodalės bajorijos atsisakymas nuo visuomenių 
funkcijų buvo tik jos smukimo vaisius, tai pas 
kapitalistų klesų tatai paeina iš jos socialių už
davinių ir priklauso jos esimui.

Turėdama tokią galingą valstybės spėką, 
tokia klesa gali dar ilgai laikylies, nors ji jau 
hutų nebereikalinga, dagi kenksminga, pasida
rius. Ir juo stipresne valstybės galia, tuo la
biau viešpataujančioji klesa prie jos plaksis, tuo 
atkakliau ji stengsis savo privilegijas išlaikyti, 
tuo mažiau ji bus linkusi kompromisų daryli. 
Bet juo ilgiau ji stengiasi tuo bildu savo viešpa
tavimų išlaikyti, tuo aštresni turi daryties kle
sų priešingumai, tuo šiurkštesnis esti politinis 
suirimas, kada jis galų gale įvyksią, tuo giliau 
nusickiančios esti socialūs pervartos, kurios iš 
to kįla, tuo veikiau prispaustosios klesos užka
riavimas sau politinės galios turi virsti sociale 
revoliiu ija.
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Laikykite Pinigus Tvirtame, Iš- 
bandytame Vaktijiniame Banke 

ANT BRIDGEPORTO

A STATE BANK

Atminimai.
i,.... . i

Kas valandėlę svajonę man naują
Nešti jaunųjų dienų atminimas, 
Spaudžia didesnis kaskart nuliūdimas, 
Spaudžia ir glaudžia...' ir kaitina kraują..
Dingo ramumas jau man išto laiko, 
Kuomet pradėjo sparnuotosios mintis 
Man vaidentuvėj be |>abaigos pinties, 
Tartum ko įieško, tartum jos ką vaiko...
Apsiautė širdį jausmai begaliniai, 
O atminimai vis plaukia, vis plaukia.... t 
Dvasia nerimsta ir vis kažko laukia...
Dažai kad juodi, drauge ir auksiniai, 
Maišosi trokštančioj meilės krūtinėj — 
Sunku gyvent, ir kapai nebetraukia...

— L. Gira.

Gyvenimo Eiga
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CENTRAL MANUFACTURINO 
DISTRICT BANK

A STATE BANK

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

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

Prezidentas
H. E. Poronto.

Vlce.Prezidentas
John W. Gorby, 

Viee-Prezidentas
Frank L, Webb,

Kasininkas
J. R. Rolley,

Pag. Kasininkas
F. C. Hoebel,

Pag. Kasininkas
S. L. Fabijonas,

Liet. Skyr. Vedėjas
A. Petratis,

Real Estate ir Insura
nce Skyriaus Vedėjas

■ ■<»

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

KARĖ PASIBAIGĖ
Pradėkite dėti arba perkelkite savo pinigus į ŠiA VISIŠKAI 

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

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

Buk vėl Sveikąs
AR JUS SERGATE. Jeigu taip, |ai mes esame užtikrinti, jog 

mes galime palengvinti jūsų kentėjimus. Pavelykite mums Išeg
zaminuoti jus — visai be jokiu mokesčiu už egzaminaeija arba pa
turima. 1‘coples I iispeiiseri.ia buvo uždėta su tikslu suteikti sergati- 
liiins žmonėms geresni ir moderniškų patarnavimų.

EGZAM1NAC1JA ir PATARIMAI DYKAI.
’l'ai yra patarnavimas, kuri turi tik kelios aptiekus ir lai yra 

būdas, vedantis prie ekonomijos.
MES SPEC IAI.IZI’OJAMĖS PATENTUOTUOSE GYDUOLĖSE 

IR NAMINĖSE GYDUOLĖSE

VAISTINĖ TIKRO PATARIMO, KOKIO NIEKUR NEGAUSI. 
Mes parenkame jas, žinodami jų gydančių vedlę nuo paprastu Re
svi ■įkalingumu, Kiekvieni namai privalo būti prisirengę ir visuo
met turi turėti po ranka gyduoles ant reikalo. Mes tikime, kad 
musu smulkmenos, toilelų daiktai, kvepalai ir kiti yra geriausios 
t ilsies ir tikrai užganėdins kiekvienų žmogų. Musų vaistai ir ke- 
mikalai yra gryniausi, kokius tik už pinigus galima gauti ir musų 
receptai via pildomi tik registruotais vaistininkais.

ATEIKITE IR PAMATYKITE MUS.
> Atminkite! Visai nieko neimame už Egzaminaciję ir Patarimu.

The PEOPLES 
DISPENSARY
PEOPLES THEATRE BUILDING

1616 WEST 47th STREET
Mes kalbame lietuv'škai,

Studijuodami žmonijos pir- 
myneigos istoriją, atrandame 

į joję įvairių draugijinių permai
nų. Atsižinome pa v., kaip kei
tėsi primilyvė draugija; kad 
laikotarpis, pradedant primi
tyvūs draugijos padermėmis bei 
urviniais gyventojais ir bai
giant šiandienine kapitalistine 
tvarka yra pripildytas įvairių 
besivystymo formų. Kiekviena 
telkia draugijos besivystymo 
forma perstatė atskirą civili
zacijos fazą (atmainą). Kiek
viena nauja atmaina stovi ant 
žemesnio laipsnio negu sekama. 
Kiekviena nauja atmaina išsi
vysto iš pirmesnės ir įveria se
kamą civilizacijos atmainą* Vi
sos los atmainos turi tvčriniosi

laipsnius. Tai yra neatmaino
ma draugijinio vystymosi tai
syklė.

Dabartine musų draugijos 
forma, kaip ir visos dinguisos 
formos, negali ištrukti nuo tų 
taisyklių. Artinasi laikas, kada 
bus palaidota šiandieninės drau-

K. M1CHALAUSKAS O.D
Egzaminuoju 
akis, priskiriu 

akinius, tai ma
no specialis už

siėmimas.
Jeigu jaučiate gal

vos skaudėjimą, akių 
užtemimų, akių pavar
gimą, ašarų bėgimr, 

tai ženklai akių nusil
pnėjimo, Ateikite, pa
tarimas už dyką,

Dr, of Optics
K MICHALAUSKAS

3303 So, Morgan St, 
Chicago, III

lavėjimas i laikrodžių 
Krautuvę /

~ t įga

VIENATINIS KKGISTRUOfAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPOBTO

VYRĄMS IR 8UAUGIEM8
Akiniai aukso rėmuoM nuo J8.00 Ir au« 
Eičiau. Sidabro rėmuose nuo 11.00 Ir 
augiėiau. Pritaikome akinlua uidyka. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nerviaku- 
maa, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
lt. yra vaidais (vairių ligų, kurios ga. 
Ii būti praialintoa gerų akinių pritaky- 
niu. įkyrimas uždykg, jei periti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal< 
va sopa, jei blogai matai, jei ak (s silp
sta, netęsk ilgiau, o jieėkok pagelboe 
antiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždykg. Atmink, kad mes kož- 
nnm gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

fl. M. MESIROFF. Ekspertas Optikas.
Jei jrjs sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas tnans. Ą| buvau »P- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 15 metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Galld 
padaryti bile kokius ruaiikus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. A* ssn 
draugu Amonių. .

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan St, Cbitago, III.

jiino. Taigi mes, atsižvelgdami j 
šiandienines gyvenimo aplinky
bes, galime drąsiai sakyti, kad 
ji neužilgo turi griūti, idant su
teikus vietą aUgštesn.ei, labiau 
ištobulintai formai.

liet gali atsirasti kritikas, ku-

gali mėginti prirodyti faktais, 
jogei šiandienine draugija dar

siuose ir ant tų griuvėsių bus pa 
statyta nauja draugija su nau
jais tvarkymosi budais. Bet 
kaip toli loji valanda? ,

Į šilą klausimą mes negalime 
duoti konkrečiu atsakymo, bet 
galime drąsiai sakyti, kad loji 
valanda jau ateina. Mes pasie
kėme laipsnio, augštesnio už 
visas buvusių draugijų atmai
nas. šiandieninės draugijos na
rys naudojasi) didesne asmeni
ne laisve, didesniais medžiagi
niais ir dvasiniais parankamais 
negu vergijos laikais. Bet anaip

Tobula draugija reikštų

lo gyvenimo laipsnio. .Tiesą sa
kant, mes jo niekada nepasiek
sime.
mislafbdymų žmonijos pastangų,
progreso galą mirtį civilizaci
jos (Tai buržuazijos mokytojų, 
jos ideologų pasakaite, Bereika- 
lo d. A. Dvylis pasiskolino iš jų 
šitą nevykusį argumentą. — S. 
S.). Mes kovojame ne už tobu
lybę, bet pagerinimą dabarti
nes draugijos. Mes kovojame, 
nes žinome, kad tai yra gali
ma atsiekti, taip kaip buvusių 
draugijų kovotojai kad atsiekė. 
Taigi, mes turime vilti laimėti. 
Musų pergalės nieks negali už
ginčyti. Atsiekiami savo tikslo 
mes stengiamės suorganizuoti 
pavergtąją klest). Nieko dau
giau (nes nereikalaujame.

Dabartine draugijos tvarka 
neišdygo, kaip grybas po lietaus. 
Ji išsivystė iš pirmesnių jų drau
gijos formų ir eina prie galutino 
savo sugriuvimų. šiandieni

nė draugija jau užbaigė savo 
tvėrimosi laikotarpį. Niekur ir 
socialistų vadai tvirtina, jogei 
ji jau perėjo laipsnį savo bujo-

kad apie jos griuvimą dar nega
li būti kalbos. Gerai, aš čia mė
ginsiu priparodyti faktais, kad 
dabartines draugijos gyveninio 
dienos jau suskaitytos; kad ji 
neužilgo su visais savo įstaty
mais ir karūnuotais tranais liks 
progresuojančio gyvenimo są
lygų sutriuškinta ir numesta į 
šiukšlių krūvą, iš kur ji amži
nai nebeatsikels.

Svarbiausia veiksnis šiandie
ninės draugijos yra jos indu
strija. Praeities amžiuose iš- 

dirbyste lavorų lošė sulygina
mai menką rolę tautų gyveni
me. Žemdirbyste buvo pamatas 
visos draugijos. Bet šiandie 
laikai žymiai persikeitė. Pasku
tinis šimtmetis atsižymėjo mil
žinišku industrijos augimu. Pa
prasčiausios gaminimo įstaigos 
praeitų amžių liko pakeistos 
milžiniškomis moderniomis in
dustrijomis; paprnsčiausis įran
kis primityviu žmogaus liko iš
tobulintas stebėtina mašina, 
žmogaus darbo spėka liko pa
keista garo ir elektros spėko
mis; palies darbo našumas liko 
nesvietiškai padaugintas. Nauji 
išrastieji gaminimo Įrankiai pa
gimdė naujus reikalavimus dar 
bo lauke. Susinešimo bei. pa
skirstymo įmonės išsivystymas 
liko nėišvengtinu dalyku. Galu
tinas tų įmonių išvystymas su
vienijo visą civilizuotą pasaulį 
į vieną milžinišką tarptautinę 
rinką.

Tokis industrijos besivysi
mas pagimdė naujas radikališ- 
kas permainas musų viešosiose 
įstaigose. Jis sutvėrė naujas 
draugijos klesas su viena kitai 
griežtai (priešingais reikalavi
mais. Pirmųjų amžių tituluoti 
ponai), bajorai-dvarininkai’, ry- 
uieriai-karlninkai liko sutriuš
kinti ir jų vieton atsistojo nau
jas industrijos ponas — moder
nusis kapitalizmas. Su seno
vės aristokratija kartu dingo ir 
senovės pavergtosios k lesus ir 
jų vietą užėmė šiandieninis al- 
ginis darbininkas.

Ankstybose dienose
lenktyniavimo kapitalistų kle- 
sa buvo revoliucionlška ir 
dingą. Ji naikino monarchi
nes valdžias, jų vieton įstrigda
ma parlumentarišką valdžios 
formą; ji rovė iš šaknų senus 
prietarus ir visokios rųšies su
varžymus tarpe tanių; ji sutei
kė pasauliui stebėtinus išradi
mus, ir tuo pastūmėjo draugi
jos progresą. Besivystančio 
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Šiandie 10 vai.
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Didžiausios ir Kuopuikiausiai įrengtos

Bendrovės Sankrovos 
Chicagoje 

kampas 47-tos ir Paulina gatvių

Dovanos ir Išpardavimai
Kviečiame visus lietuvius atsilankyti

Korporacija Palatine
1112—1114 Mihvatikee avė., Kainpas 47tos ir Paulina. 

Chicago, Ūl.

*.....t «■

Balandžio
Subata

Pirkite Bendrovės Sankrovoje

iiiiiiiii
JA .................. ...

w6W<^-'nrr-!

Dabar geras laikas pirkimui žemės, nes kaipo Ūkininkų Draugija 
prirodom alvažiavtisiem, kad pats gali derėtis su savininkais, Yra ma
žų ir didelių visokio brangumo, tas visas galima pirkt ant išmokėjimų 
daug melų, daugumas randasi palei Lietuvius ūkininkus, kur ramu ir 
linksma gyvent. Atvažiavę nuo dypo per vięihj gatvę pti tiĖsei palėihV- 
sile Lietuviu Namų, kur rasit visus patarimus, iš kitur atvažiuojant rei
kia važiuoti per Grlind Raplds, o iš tėti i musų kaimų Bart. Iš Chlragtis 
galima važiuot pigiau per vandeni, laivai išeina yakrais pusiau Stų vai. 
utarninkc, ketverge ir subatoj. Taipgi dar turime (liktokai tyro me
dutis PUo htrntų, viedrukas 5 svarų $1.85; dideliais orderiais pigiau. Ra
šydami įdėkite markę dėl ųlsakymo.

AMERIKOS ŪKININKAS 
Box <10. Bart Miehigan

mimu Iii

Rusiškos ir
12th STREET
Tel. Kedzio 8903s

3514-16 W* 12th ST.
Arti St, Louis Are. 

CHtCAGO, 1LU

Balandžio
Subata

Reumatizmas Sausais.
Nesikankykite savęs skaus

mais, Reumatizmu, Sausgėla, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų siikimu; nes skau- 
dėjiniųl naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

ČAP81CO COMPOUND juo
stis lengvai prašalina viršmi- 
fiCIas ligas; mums šiandie dau- 
ityM žmonių siunčia padCka- 
vonės pasveikę. Prekė 50c per 
pačia 55c arba dvi už $1.0a.

Justin Kulis
3559 Š. Hilstid Jl„ OUicigo, III, 

Kdyga:“šALTlNI3 SVEIKA- 
tOB”. Utigaidiš akdyties, kai
na 50c.

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininkų”, bepartyvi- 

Škų Jnikništl; tik $1.00 inctmlis. Tai
pgi pirkite tikrų medų tiesiog nuo 
Turino^. IllckiliG 5 švitrų $1.85. Pri- 
siųsKitc markę dcl atsakymo. Adre* 
šUbkilb

“Amcdkos tikltttftkag**
I Bus 96, Hart, Mlclilgan.
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Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

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

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

3 nuošimtis mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo mortgiėio ir atliekame visokius Ban
kinius reikalus.
Banko* valandos nuo 9 ryto iki 4 po pietų Suimtoje nuo 9 ryto iki 
12d. l'tarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBĖ:
JONAS B. BBENZA, Pirmininkė JULIUS C PBFNZA Kairius 
JONAS KBOTKAS, Vice-Pirm. S. A. SZYMKė\VICZ, Vico-Prea.

DIREKTORIAI:
ANTANAS BBO7IS rnv\s KRO’TTMS
ANT FNZRTG1EI ZIGM, BALCZIKONIS
ST. SZYMKIEWICZ JUSTIN MACKEAVICH
M. S. BBENZA JULIUS C. BBENZA

JONAS B. BBENZA,

(Tąsa seka nuo 5ta pusi.) 

kapitalizmo kovos balsas būvi 
indivitluališka laisve, šituo o 
balsiu šiandieninis kapitaliz 
mas įžengė į poli tikinės kovot 
lauką, už lenktynių laisvę: 
už liesą panaudoti valstybė* 
spėkas išvystymui išdirbystė: 
bei komercijos; už laisvę nesi 
kišimo bažnyčios į politikių; 
ir industrinį žmonių tvarkymą 
si religijos laisvę. žodžiu 
už laisvę ir šventumą privatiš 
kos nuosavybės.

Viši augšeiau minėti kapita 
lizino uždaviniai priklauso j( 
kūdikystės dienoms, laikotar 
pini, kuomet moderniškoji in
dustrija buvo lik besitverianti 
Bei šiandien visos svarbiausio: 
industrijos yra pilnai organi 
zuolds. Tolimesnis jų besivys
imas visai ndhepriklauso nuo 
pavienio žmogaus norų. Šian 
dieninis kapitalizmas jau senai 
nustojo buvęs ponu industri
jos. (? S.S.) Taip, jis lošia 
rolę industrijoj, jis rausia pel
nus ir pajamas, Lx*t visai mažai 
težino apie jas. Pažvelgiami 
mes į kapitalistinės draugijom 
geležinkelių sistemų, migli t 
kasyklas, geležies išdirbystę ii 
visas kitas šakas industrijos, jei 
mes lo norime, mes pamatysi
me, kad kapitalistas (Bet kapi
talizmas ir kapitalistas du 
^kirtingu dalyku! S. S.) apie 
jas mažai ką težino. Jis ne
reikalauja apie tai žinoti. Visas 
industrijos tvarkymas yra atlie
kamas samdytais darbininkais 
neskiriant kokią vil tų jie užim
tų. žodžiu, šiandieninio kapi
talizmo gyvenimas nebeturi 
svarbos industrijoj. Jis yra m 
bereikalingas. Tolimesnis jo 
gyvenimas yra kenksmingas g\ 
veninio progresui. Kapitalizmo 
gyvenimo dienos, greitai eina 
prie galo. Kapitalistų klesa, 
kaip ir visos kilos istorinės pa
vergėjų klesos, šiandie lapo vi
sai nepakenčiama ir neteisinga.

Kapitalistų klesa baisiose 
lenktynių karėse užsmaugia 
mažesnes išdirbvstės ištaigas. 
Ju savininkus nustumia i dari)- 4. <
įninku eiles. Tokiu bildu dar
bininkų klesa nuolat auga, ša
lies turtas nuolat pereina į at
skiras rankas. Trustai bei mo
nopolijos tampa nauja industri
jos forma. Naujas kapitalizmo 
lipas lipas magnatų. Irusių 
ir didžiulių milionierių jau yra 
išvysi ylas.

— A. Dvylis.

veikia” veik išlim- galios kas iš tokios lygos, jei io-Dabar joje
inai anie, sulaukusieji Kris- 
aus metelių, “jaunuoliai” iš 
ketvirtosios. Jaunuomenės or
ganizavimas, jos švietimas 
tems “jaunuoliams” nerupi. Pir 
non vieton jie išstumia aną j 
lieką neatsižvelgiantį frakcijų 
įžį. Kas išdrįstų nepritari tam 
Ketvirtosios Višira|dimui,F Ihioj 
(aulų “naują krikštą” — social
ia t idiotas...

Sakau, prie lokių apyslovų 
jaunuomenė# organizacija gy
vuoti, o ypač pasekmingai ple- 
oli savąjį darbą visiškai nega- 
i. Pirmiausia, kas jaiinuome- 
ici reikalingas, lai draugingit- 
nas. Prie dabartinių santykių 
kalbėti apie draugingumą sta
liai nebegalima. Frakcijų o- 
:ys draugingumo nepažįsta...

Kasgi iš los musų lygos, jei 
ji par ke letą melų neįstengė su
tverti organizacijos centro? Pa-

je nėra lo, kas būtinai reikalin
ga, kad ji galėtų vadinties lie
tuvių jaunuomenės organizaci
ja, jaunomenės? Tai yra tik 
žaidimas, ir niekas daugiau.

Suprantama, jaunuomenės 
organizacija mums būtinai rei
kalinga ir aš visuomet busiu ■ 
priešingas tiems, kur sako: “už
tenka dirvos musų Sąjungoj”... 
Bet tokia organizacija turi susi
dėti iš jaunų vyrų ir mergelių, 
o ne 30 10 metų senių, kurie 
tegali dūmoti lik apie “aną gy
venimą”... O kad šilo atsiekus, 
kad musų lyga liktų tikra jau
nuomenės organizacija reika
linga daryti vieną iš dviejų: lik 
viduoti ją ar pasirūpinti, kad 
iš lygos pastogės išeitų dabarti
niai jos “lyderiai’’ ir jaunuome
nės organizavimo ir lavinimo 
darbą pavestų patiems jaunuo
liams. —Narys.

Chicago ir Apielinke

Lietuvių Rateliuose.
PASKENDUSIS VARPAS.

šokius žinomus vaistus, gauna gi 
tiktai laikinu pagelbi). Išgydy
mui preižusties yra darbas

Kompetentiško okulisto
Pavojus slepiasi silpnose akyse. 

Jos ardo nervij sistemų — tuo ta
rpu jus negalite niekuomet žinoti, 
kad jūsų akįs yra silpnos. Lai
ke praeitų

21 metų Chicagoje
Aš išgydžiau tuksiančius nusi

minusių ir bevilčių, ir aš palių tų 
prirodyti laiškais savo ofise.

Kreivos akys išgy
doma vienu atsi

lankymu.
Per 20 melų buvusi kreivomis 

akimis Sophia Masatusjietuvč me
rgina, gyvenanti prie 4522 So. 
Paulina st., buvo atitaisytos krei-

Aš prašalinsiu jūsų kentėjimų. Aš 
paliuosuosiu jus nuo įpročio 
“pagauti šaltį“.

Jeigu aš prašalinsiu jūsų 
TONSILS jus GERKLĖS 
LIGOS PASIBAIGS.

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

Jie yra bereikalingai susirinkę. 
Jie yra kvėpavimo vietoje, įtrau
kimui pavojingu perų, kurie yra 
priežastim gerkles ligos. Tonsi- 
lilis tankiai yra pradžia tuberku
lioze. Visi gydytojai pataria pra
šalinti visiems sergantiems, o ma
žiems vaikams reikalinga praša
linti tonsilai pirma negu jie su
serga.

Tonsilai yra priežas 
čia visų gerklės ligų

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

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

Aš prašalinu tonsilus be 
skausmo

Be chloroformo—be krau
jo—be ligonbučio

The VViersema State Bank
11106=08 Michigan Avenue

Raportas prieš pradedant biznį ant Kovo 4 d., 1919 padarytas 
Auditoriui of Public Account.* of State of Illinois.

TUBTAS
Paskolos ir diskauntai $839,517.93
S.V.Bondsai ir Certif. 424,607.56 
Munic. ir Korp. Bonds452,960.66

ATSAKOMYBES

Overdraftai ....................... i 4.54
Fikčieriai ...................... 4,189.08
Karės taupymo ir Bev.

stampos ................ 1,087.24
Cash ir iš kitų bukų

priklausančiai .. 327,853.53 
Viso turtas ~$2,050,230.54

Capital stoek sumokėta $200.000.00
Perviršis .......................$10,000.00
Nepadalintas pelnas .. 17,975.54
Depozitai ................. 1,819,538.67
Neišmokėti dividendai.. 47.50
Rezervuoti taksomis .. 2,668.83

Viso atsakomybės $2,050,230.54
Sausio 2, Depozitų ...........«.. . $1,1 12,666.18

Kovo 1, Depozitų .................. 1.810:538.67
Gryno pelno .................... $706,872.19

Oficieriai
ASA AVIERSEMA, Prezidentas NTCHOLAS W. VVIERSEMA, Kas 
GEOBGE DALENBF.BCf, Vic-prez.FBEDERICK J. AVIERSEMA, p.-k.

Direktoriai ir patarėjai
Gitas. 11. IVrimdt, Theophilius Sehmidt, Asą VViersema. Niebolas \V 
VViersema, Hcrman L. Barnes, George Dalenberg, Gairinęs Dellaan, 

Frederick J. VViersema, Edward VV. Thomas.
A STATE SAVINGS BANK

Bridgeport Painling & Hardware Company
(Not Ine.). '

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

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

Mes patarnaujame visoso dalyse miesto. 
3149 So. Halsted Street, Telcphone Yards 7282

Musų Jaunuomenė 
ir Lyga.

Nesenai d. Cliieagietis pasa
kė kęlialą skaudžiu teisybės žo- C C v
dzin apie dabartinę musų 'jau
nuomenę ir jos lygą. Iš pra
džios maniau, kad tas straipsne
lis iššauks milžinišką protestų 
audrų. Apsivyliau. Matoma, 
Chicagietis, taip sakant, palai
kė “uždrožti kur reikia’-... Ska
udus lai buvo uždrožimas, bet 
labai reikalingas. Pastaruoju 
laiku ta musų lyga, kaipo pa
žangiosios jaunuomenės orga
nizacija, “gyvuoja” tik ant po- 
pieros. šiaip visas josios veiki
mas (kalbu apie LSJL. 1 kp.), 
pasuk Chicagiečio, tai tikriau
sia kopija Ketvirtosios “veiki
mo”, Negana to, joji' veiki- 
lie palįs “lyderiai” iš Kelvirto-

1 sios. “Lyderiai”, kurie pervarę 
trečiąjį melų kryželį- Vadinas, 
nelik savo veikimu, o ir sąsta
tu Pirmoji (lygos) kuopa yra 

“populeriškai” sakant - vie
nas kūnas dviejose asabose”...

Todėl aš ir sakau, kad d. Chi- 
cagiečio kritika buvo vieloj ir 
laiku. Tų lyga (įsidėmėkite: 
kalbu apie Pirmąją kuopą) rei
kia likviduoti. Per keliatą pa
starųjų melų ji visiškai nieko 
nenuveikė. Dargi “išvaikė” ka
daise joti įstojusius jaunuolius.

Pirmiausia — pasekant tūlą 
•ašyloja jus ten matysite pa
lukai lę. Gražią pasakaitę apie 
pavasarį, 'loji graži pasakaitė 
prasideda su l’ndinule, ir su ja 
baigiasi. Veikalo karžygis, And
rius, tai kita tokia jau pasakai
tė apie žmogų, n ori i (t į praš
neki augšeiau — į kalnų viršū
nes. Ilatiphnanno-dailininko ra 
nka sutvėrė tą pasakaitę tokiu 
gabumu, kad žiūrint į ją kažko
kia nepergalima spėka tarytum 
traukte traukia ten, į tas kalnų 
viršūnes, kartu su Andriumi. 
Verčia pergyventi visą 4ą neiš
reiškiamą, laisvą gyvenimo 
džiaugsmą, ir vėliau — gilų-gi- 
lų liūdesį... Rudens liūdesį; 
liūdesį už visa tai, kas pražudy
ta.

Visose kultūringose tautose 
I lauptmanno Paskcndusis Var
pas davė negirdėto pasisekimo. 
Ne kartą, bet netoli šimto kar
dų jis buvo atkartotas bėgiu 

vieno sezono. Ir tai — viena
me mieste! Kitur — tas pats, 
žmonės, kurie kartą matė Pas
kendusį Varpą, būtinai stengė
si jį pamatyti dar antrą, trečią 
ir ketvirtą kartą. Tokią patrau
kiančią spėką turi ta graži pa
sakaitė.

Neabejoji;, kad Paskcndusis 
Varpas turės pasisekimo ir pas 
mus, lietuvius, šį kartą — Cbi- 
?agos lietuvius, kurie pirmą 
kartą turės progos pamatyti jį 
ryloj vakare — C. S. P. S. sve
tainėj. Mes, žinoma, negalime 
prilygti kitoms tautoms. Mes 
dar neturime savo profesionalų 
(pilnoj to žodžio reikšmėj) lo
šėjų, nė savo parankaus teatro. 
To neveizint, šį kartą mes galė
sime ’pasid|idžiu<įli: Pa.sken.du- 
sis Varpas bus pastatytas ge
riausia, kaip yra galima prie 
dabartinių apystovų. Lošėjai 

tai seni, gerai žinomi chiea- 
giečiams, parinktieji lošėjai. Be 
to, lošimą puoš specialiai užsa
kytos dekoracijos, kokių lietu
viškų vakarų lankytojai dar ne
turėjo progos matyti.

Aplamai, aš esmi linkęs ma
nyti, kad rengėjai bus priversti 
veikalą pakartoti, mažiausia 
nors vlieną karią,. Tuolabiau, 
kad šiemet chicagieČiai neturė
jo progos pamatyti nė vieno tik 
ra i gero lošimo.

—Scenos Mylėtojas.

nutarimai buvo: visais dera- 
’mnis budais kovoti prieš atga- 
leiviškus elementus. Tuo tiks
lu nutarta surengti visą eilę 
prelekcijų bei prakalbų. Išrin
kta tam tikras komitetas, kuris 
rūpinsis rengimo reikalais. Pir
ma prelekcija įvyks utarninke, 
balandžio 8 d., Mildos svetainėj. 
Prelegentu bus stud. A. Marge- 
ris. Skaitys lekciją lemoj: “Ar 
turi žmogus dusią?” Butų gei
stina, kad šios apielinkčs lietu
viai skaitlingai atsilankytų, nes 
panašų dalyką pirmu syk jie 
turės progos išgirsti.

Jau bus keturi mėnesiai at
gal, kaip L. L. F. 12 kp. nuta- 

eiė surengti debatus su “biblijos 
studentais.” Buvo išrinktas tam 
tikras komitetas, kuris lankėsi 
į “biblijos studentų” susirinki
mus ir kalbino juos stoti į de
batus. Iš pradžios jie abejojo 
ir žadėjo duoti mums atsaky
mą laišku. Vienok, kada da- 
žinojo, kai prieš juos stos M. 
X. Mockus, jie visi dingo, kaip 
tie žvirbliai pama,tę vanagą.... 
Taip ir nedavė mums žadėto at
sakymo. O tai liudija, kad jų 
skelbiamas “mokslas” neišlaiko 
kritikos.

Bet jeigu “biblijos studentai” 
norėtų pasirodyti vyrais, tegul 
jie atsiliepia, ar atsilanko į niu- 
r/ąi susirinkimus, arba prakal
bas dėl pasitarimo. Musų susi- 
rinkiniaį yra viekai dkdlbiami 
laikraščiuose. Užtikrinu, kad 
laisvamaniai visuomet yra pasi
rengę apginti savo pusę.

—J. Pinčiukas.

T0WN OF LAKE.
Prakalbos. — Susirinkimas.
Kovo 30 d. vielos vyčiai su

rengė neva prakalbas, i d a n t 
“pamokinus” žmones... apie na
ują svietą. Kaip matote, tema 
labai įdomi. Tatai ir aš nudū
linau į pono Elijošiaus svetai
nę, kad pasimokinus apie “nau
ją svietą.” Deja, kalbėtojai tik 
tiek ir tepasakė “naujas svie
tas”... Visa kita, tai buvo kaž
koks netikslus graibstymasi, šo
kinėjimas nuo vieno klausimo 
prie kito ir stiprus žodžiai prieš 
tariamus tikėjimo priešus. Ir 
nieko daugiau.

Je, visiškai nuskurdęs tas vy
čių “naujas svietas.”

BRIDGEPORT
Iš lietuvių laisvamanių 

judėjimo.
L. L. F. 12-ta kuopa laikė 

susirinkimą balandžio 1 dieną. 
Susirinkimas buvo ylin skait
lingas ir svarbus. Svarbiausi

— Petronės Sūnūs.
Nedėlioj, kovo 9, T. M. D. 27 

kuopa laike susirinkimą. Tarp 
kita lapo perorganizuota-per- 
rinkta kuopos valdyba. Naujo
joj! valdybon įeina sekami as
mens: pirm. F. Venckus; pirm, 
pagelb. J. Raudonius; nutarimų 
ir turto rašt. J. Vaišvilas; ižd. 
P. Pivoriunos. Korespondentas j 
F. T. Paleikis.

(Tąsa ant 7-to pusi.)

vos akys.
Jeigu jųsų akįs kreivos, nenusi

minkite. Aš išgydysiu jus be vai
stų, peilio arba skausmo ir len
gvais išmokėjimais.

Pavelykite man parodyti Jums 
laiškus nuo šimtų išgydytų ligo
nių, patvirtinančių mano praktiš
kų gydymo metodų prašulinimui 
ligų. Aš jums užtikrinsiu nuola
tini gydymų, ir suteiksiu jūsų a- 
kims sveikų regėjimų. Atidėlioji
mas yra pavojingas. Atsišaukite

Savo 21 metų praktikos gydy
me gerklės ligų, aš įgijau speci- 
alę moksliškų metodų nežinomų 
kiliems specialistams. Aš galiu 
prašalinti jūsų tonsilus visai be 
skausmo, be cbloroformo, be kra
ujo, be siuntimų jus į ligonbutį. 
Mano metodos yra visai ne ken
ksmingos, ir j minutę aš apsidir
bu, jūsų gerklės ligos užsibaigia.

Kasdien matosi atsilanko dau
giau ir daugiau žmonių, kad pra
šalinus tonsilus—žmonės kurie

tuojaus.

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

Kam kentėt nuo no- 
. sies ligų ir kataro

Daug akių, ausų ir gerklės li
gų paeina nuo nosies ligos. Aki
niai nepagydys skaudančių akių 
kuomet priežastis ligos t—nosyje.

Mano patyrimas prigelbsti man 
surasti priežastį—ir išgydyti ligų.

Dr. F. O. CARTER
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

21 metas prie State gatves
120 So. State St., antrasaugštas. Chicago.

Vienos duris į žiemius nuo Valandos: 9 iki 7.
The Fair ' Nedeliomis 10 iki 12

tikrai prabudo, kad tonsilai yra 
jiems nenaudingi, kad tonsilai yra 
priežastis ligos ir nelaimės.

Mano mokcstjs yra 
nebrangios

Aš visuomet nusitariau gydyti 
kiekvienų gerai ir sąžiningai. Ma
no atlyginimas už praŠalinimų jū
sų tonsilų bus mažesnis negu jū
sų daktaro sąskaita už jūsų gy
dymą. Todėl tas neužstos jums 
ant kelio. Jeigu jus sergate ka
klu dabar arba kada pirmiau, jus 
ir vėl sirgsite. Todėl ateik pas 
mane tuojnus—kol pasekmės nė
ra pavojingos—ir aš patarsiu jum.

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios 

Europinės metodos.

C H. HAIR M. D.
Mentor Bldg.

Paimk elevatorį. Kambarys 122.
Prieš North American Cafe 

39 So. State St., Kampas Monroe.
Ekzaminavimas dykai VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakare 

Nedėliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietų.

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yr« aiškus pri
rodymas mano gabumo.

A.š atitaisau kreivu akis be skausmo vienu 
gvdvmu.

Pritaikau akinius teisingai
Pasitarimas nemokama*

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearbom St (Prieš pačtf). Chicago, Ui.

Ji



Subata, Balandžio 5, 1919

(Tąsa nuo 6-to pusi.)

kas nuo TMD. centro valdybos. , 
Praneša, kad draugija rengiasi 
išleisti p. Šerno raštus. Laiškas j 
užgirius ir nutarta sulig išgales ' 
remti šilą /naudingą «umany- : 

mą leidimą minėtąją raštą.
Į ši susirinkimą nariu atsilan

kė nedaug, bet draugijos reika
lus svarstė rimtai ir visi žada ■ 
pasidarbuot naudai savo orga- 
nizacijos. Tai puiką.

— F. T. Puteikis.

šis ir tas. *
Iki šiol man taip rodėsi, kad 

vietinė LSS. 234-toji kuopa jau i 
kaipir mirusi ir kad ji niekada 1 
jau nebepajiegs parodyti tvir- 
to-rimto veiklumo.

Apsirikau. Nariai, kurie iki 
šiol manė esant geriausiu daik-
tu pasnuduriuoli, dabar vėl |>ra- kalbos. Publikos buvo daug, 
dėjo veikti. To veikimo pasek-‘Tik gaila, kad buvo mažai kal
inės jau apsireiškia. Ir jeigu betoj ų Pav., lietuvią ir ukrai-
draugai pasidarbuos dar spar- nu kalbėtojai visai neatsilankė...
ciau, ta klerikalą tvirtovė ga!iĮ'|'aj negera. Klausytojus turė- 
griut... O kartu su jos puolimu ! jo patenkinti vienas pats — ru- 
pakriktu visos ją juodosios spė- slI kalbėtojas.
bos. Daug naują narių prisirašė i

Kovo 21) d. C. S. P. S. School
Halėj buvo tarjptauliškos pra-

NUXATED
Nuxated Iron padidi
na stiprumų švel
nių, nervuotą, suiru- 
šią žmonių j dvi sa- 
vaiti laiko daugelyj at
sitikimų. Vartotas ir 
augštai rekomenduo
tas buvusių Suvienytų 
Valstijų Senatorių ir 
Kongreso narių, gerai 
žinomų gydytojų ir bu 
vusių Viešos Sveikatos 
perdėtinių. Klauskite 
savo gydytojo arba ap 
tiekoriaus apie tai.

D - I R O N

vielines socialistą kuopas.
—P. K. Vietinis.

Vakarai.
šiandie, balandžio 5, rengia

ma šią pramogos vakaru (pa
žymime tik tuos vakarus, kurią 
rengėjai davė Naujienoms pa
skelbimus, išspausdintus kitoj 
vietoj):

Birutės Draugija antru kar*. 
tu duos ii. St. Šimkaus melodra
mą “čigonai” School llallėj, ke-

i Seniausias bankas žiemiu vakarų pusėj 
MOKĖSIME JUMS $68.90 arba $344.50 gale metų 

jeigu Jus __
PRISIDĖSITE Į MUSŲ NEDĖLINI TAUP-YMO 

KL1UBA
Ir pradėsite su 5c arba 25c i savaitę. 

Turtas _virš_ $2,000,900.00
KRAUSE SAVOMS BAN’Klj 
1341 MILWAUH.ee AVĖ - NEAR PAULINA.

Mes mokame nuošimtį 4 sykius į metus

GENERALIŠKAS KONTRAKTORIUS

P. R. KUKUTIS
3114 South Halsted Street

JEIGU turi lotą, tai statyk namą, nes namų stoka,
JEIGU tavo senas namas reikalauja pataisymo, aš 

pataisysiu už mažą atlyginimą.
JEIGU nori savo kambarius išpopieruoti ar išpen- 

tuoti tai užsisakyk dabar, •z
JEIGU tau stoka pinigų aš paskolinsiu.
... ....................-■■■ ■ ................................................ ....................-............................................ ..-..................-..............................................-...............................

PARŪPINU STATYMUI PLIANUS DYKAI

Matyk mane ir pasitark visuose reikaluose

P. R. KUKUTIS,
7 VVcst 23rd Street, Chicago, 111.

| Lietuvių Tautiškos Kapines j
Priklauso ne vienai kokiai sėklai, bet jos yra visą Chicagos ir 
apielinkių lietuvių, ir jomis gali namlolies reikalui esant visi lie
tuviai be skirtumo tikčjimiškų ar kokią kitą pažyalgų norėdami 
laidoti savo mirusius artimus ar pažįstamus; patarnavimas yra su
teikiama:, visiems lygiai. . '

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

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

_______________________________ ------------ ----------- - ----------------------------- - . . - .. .................... ......................■

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

Išdirbtos ir Užtikrintos tjk per
CARL F. W0RM

3100 SOUTH HALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačia — $1.10.

NAUJIENOS Chicago

f i fba landžio me n es yj e

Gydoma visos aštrios ir (‘tironiškos 
ligos vyrą .moterų ir vaikų. Obslrc- 
tiški, Gynecologiški ir operatyviški 
ligoniai priimami. Del gydymo yra 
naudojama medicina .liydrotherapi- 
ja, clektrotherapija ir chirurgija.

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

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

fasauga Padėtiems Pinigams.
Security Bank 

OF CHICAOO ■■■■■■■■■■
Milwaukee Avė. cor. Carpentec St

NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

3PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ
Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma. Svetimšaliui FHnigai

Atdara panedeliais ir sukatomis iki 8 vai. vak.

riė i«S ir Donore SI. Pradžia 
8 31; vai. vakare. Po perstaty
ti ui dainuos Birulės choras.

Nedalioj, bal. 6: Suvienytos 
Chicagos lošėją spėkos duos G. 
liauptmanno pasakos dramą. 
Paskendusį Varpą, C. S. P. S. 
svetainėj, 1126 W. 18 gatvė. 
Pradžia lygiai 7 vai. vakare. Po 
lošimui šokiai. Muzika p. Sar- 
paliauš.

1 .SS. 137 kuopa (Boscland) 
,d:io; K. Jasiukaivių. , drąpią, 
'‘Alkanus Žmones” erdvioje K. 
of P. svetainėj, 11(137 Michigan 
A . Pradžia 6:30 vai. vakare. 
Los LMPS. Kalelio nariai. Po 
k š’inui balius.

TEISINGAS NUOSPRENDIS.

Laikas užsuka savo šviesą 
ai I visokiu dalyką parodant vi
su blogumus ir gerumus, kurie 
teminsi.

‘ublika yra tuoini teisėją. 
ITiner’s American Elixir oi Bit 
ter Wjne per paskutinius tris
dešimts melą tapo išnešta dau- 
4ci; kariu i.š.’inegiininitii '.ir \)‘- 
uonvĮt ta išlaikė. Trincrs A- 
uerican Elixir oi BHtcr \\ i ne 

vra geriausias vaistas visam pa 
šauly], štai ką sako M r. John 
B<sieli, 105 So. East Si., Saeyeh 
Peniui., savo laiške rašytam 
gruodžio 25 d.. 1918 m.

Priežastis jo rašymo šito laiš
ko tai pa tyrimas kuri gavo var
tojant nuo pilvo skaudėjimo, 
galvos skaudėjimo, neturėjimo 
apetito ir neturėjimo energijos, 
ir silpnumo ir lt.

Visose vais-slinyciosc, bet ne
imkite imialciją! Triuers Li 
pimentas yra saugiausias vais 

nuo reumatizmo, neuralgi- 
jo\, lumbago, išsisukimą ir su
pūramą ir H. Gaunamas visose 
CoiLvtiislinyciosc. Joseph 'l'ri- 
ner K’.ompany, 1333-13 So. Ash
land Avė., Chicago.

(Apgarsinimas)

DIDpl.ū KR AUTU V Ė įvairiu au
ksinių bei sidabrinių daiktą, kaip 
tai deimantą, laikrodžiu, žiedą ir 
lt. Parsiduoda senoviška kaina.

'taipgi taisoma laikrodžiai. Užga- 
nčdinimas gvaranlimlas.

Peter A. Miller
2128 W. 22 Si., Chicago

Prone Canal 5838 \
Skyrius 1906 W. 14 st., Cicero

Jonas Žabelis
31 metu amžiaus. Mirė balan
džio 1 d., 1919 (liko pašautas). 
Velionis paėjo iš Kauno gub, 
'Telšių pav, Plungės parap, Mi- 
sėnų sodos

Laidotuves įvyks Subatoje, 
Balandžio 5 d, 9 vai ryto iš 
namu 1721 So. Halsted SI., į

nyčią, iš ten į Sv, Kazimiero 
Kapines

Kviečiami visi giminės, drau
gai ir paž+ftlami alslankyti į 
šermenis k dalyvauti laidotu-

TAISAU NAMUS
Murinu, cementuoju, pleisteriuo- 

ju ir visk:i taisau. Darbi) atlieku 
speciališkal ir pigiai. Kam toks 
žmogus reikalingas, kreipkitės.

B. P. RAJUNIEC,

TMMOS!
PAILSI DUODA lietuviu kolonijoj, 

Michigimo valstijoj, tiesiog nuo pa
čią savininkų. Formos gyvenamos 

ir negyvenamos. Platesnių žinią 
klauskite p>r laiškų, įdedant mar
kę už 3 centus.

TON Y ZABELA,
P. O. Box 1, Lake Co. Peaeock. Mieh

Kriaučių Domai
Mes užlaikom pamušalus ir viso

kius trimingus kas (ik reikalinga dėl 
kriaučių.

Taipgi turim vilnonių malariją.
Pas mus, galima gauti, visokią 

kriaučiškų daiktą (fikshers) kaip 
lai: mašiną, prosų, stalą, volkiesų ir 
tt.

Musą lavoras geriausias, kainos Že 
minusios.

Roman Chaitlen
1642 Blue Island Avė , Chicago, III. 

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

Iš priežasties ligos parsiduo
da 200 Šeru Burk Run Oil and c
lliTim’ng ('.o., Kompanija par
duodu po ę2.0() Šerą, o aš po 
$1.60, ir galima pirkti po 100 
serą iš šitos kompanijos. Šerai 
labai kita ir išmoka gerus divi
dendus kas 3 mėnesius. Plačiaus 
viską paaiškinsiu ant vietos. 
Meldžiu atsišaukti laišku arba 
ateikite po šiuo adresu:

J. B.
711 \Vcsl. 31tli SI., Chicago, UI.

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

Krelpkitcs prie
A. BETRATI S i

CENTRAL MANUFAGTURIN6 
OISTRIGT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drover 6311 
Chicago, III.

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

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš 1'^7 So. LaSalle Street 
į Room 646 Otis Ruilding

10 So. LaSalle Street-
Telephone Frauklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

Liberty Bondsus 
dali išmokėt:*, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už casb 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st , kampas Halsted st 
Room 232, 2ras augštas, virš Fajnom> 
Clnthing Store, atdara vakarais ik 
M vųl N<.«lzUinnm mm 1/1 iki <

Telephone Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

VALANDOS: 9—12 ryto
2—9 vakaro

33Q3 S Morgan St, Chicago, III

i

OrAMontvid
Gydytojas ir Chirurgas

<553 W. Madison «t 
Saite 600—bi2 

Phone Haymarket 2561 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St. 
Phone Canal 4626

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki K vakaro 

M<*<lči<heiMHiK tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonus

West 6126.

( DR. VIRG. NARBUTT^
Physician & Surgeon 

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

8001 West 22nd Street 
Tel. Lavvndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. RockvveB 1681.

________ ^=6

I
Dr. T. STRiKOLIS

Lietuvis 
Gydytojas ir Chirurgas

1757 W. 47 St. Chicago, IR.
Ofiso Tel. Boulevard 168

Rez Tel Seeley 420

Pranešimas
Turiu gražų, šiltą automobilių, 

kuri galima pasisamdyti pigiai dėl 
vestuvių, krikštynų, laidotuvių ir 
lip pasivažinėjimui ir kitokiems re
ikalams.

•>

'l’aip-pal taisau automobilius se
nus ir naujus, turiu 7 metų prilyri-' 
mą '

(31 ARI.ILS S. SHATAS
708 \Vest LSlh si. Chicago, III.

'Icl. Canal 3348 ,

3011 S. Union Avė. Tel. Drover 4429

! Sergėkite savo akis

NeužsitikėkiI sųvo regėjimo pir- I 
ninjam by kokiam neprityrusiam j 
aptiekoriui, auksoriui ar kėliau- ' 
jančiam pardavėįuL neš jie su
teiks jus akinis tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimų ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
mins akinius tikrai. Darbų at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mea tai jums pasakyiima.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

>-čios lubos, viri Platt’o aptiekus 
Tėmykite i mano par«la 

Valandos nuo >-to« vai. ryto Ikt 
M vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

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

| Dr. A. K. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akio Egzaminuoja Dykai

tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
pagerintų Oph- 
thalmometer. Y- 
patinpa doma at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki tl dienų. 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 oi 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

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

«US‘£. Morgan St, kerti *1 *J- 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS:

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

dėliomis nuo 9—2 popiet 
relephone Yards 687

Dr. K, SfeiJiiiskl
31( t) S. .vlo’TįT.ri id. Chicago į

VALANŲ’OS: 8u<; 8 iki 11 ryto
ii nu r. b iki 3 vakare l

DR. M. HERZMAN iš Rusijos ;
Gerai lietuviams žinomas per 18 me- ’ 

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą* J 
ir akušeris.

Gydo aitrias ir chroniškas ligas, vy- Į 
moters) ir vaikų, pagn' nAn’miHaa ę 

metodas X-Ray ir kitokius eicKiros >aie- j 
taisus.

Ofisas Ir l.ab. ratorija: 1025 W. 18tb |
8t. netoii Fisk St. į

VAJjANDOS: Nuo 10-12 pietų. 1? Ą 
6—8 vtkarais. Telephone Canal 8110. ■
GYVENIMAS: &412 S. HaJsted Street t 

VALANDOS: 8-1 v^to. tiktai.
---------- -- ---------- -

M! 8. Blr*.roiepha*' Hrkvt

DR. A. A. ROTH
GYDYTOJAS Ir CHIRURGO 

^•oelalistas MoUiUkų, 
ViUkų Ir viri ekrasdik* Hm 

8. HslaUi SU Cklear 
taUkh-,** Thvvar MSI

Or. Leo Awotin I
Gydytojas, Chirurgas. AJrauforla 
1920 So. Halsted 8U Chicago. ’ 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai. j
Valandos: 10-12 rytų; 6-9 va- ’ 
kare Tel. Canal 4367.

I Telephone Yards 5834.

9r.P.G.Wiegner
Priėmimo valandom nuo 8 iki 11 
|A ryto ir nuo 7 Ikf 9 vai. vak. 

| 3325 So. Ralaled St., Chicago.

1

Vyrišką Drapanų Barbenai
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 
I $35 siutai ir overkotai, nūn $7.50 iki 

18 dolerių.
Pilnas pasirinkimas kailiu pa^ 

muštų overkotų.
Visai mažai vartoti siutai ir o 

verkotai, vertės nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir augščian. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams siutai 
nuo $3.00 iki 7.50

Atdara kasdienę, nedaliomis Ir va 
karais.

> S. GORDON
1414 R Hakird etr Chicago. III

_ .Pranešimai

Cicero Liet. Korporacijoa v*HUOti- 
nas ščrininką susirinkimas įvyks 
pancdčlyj, balandžio 7, 7:30 vai. va
kare, S. Zvibo svcl., 1317 So. 50th 
Avė. Visi šėrininkai kviečiami atsi
lankyti. —Sekr. W. Stankus

Chicagos Vagahundų Draugija re
ngia prclekcijų nedčlioį, balandžio 
6, Colonial Bailėj, 20 W Randolph 
st. Pradžia tuoj po pietų. Lekciją 
skaitys ‘vienas vagabundą veikėjas, 
Mike Walsh.

Tą pačią dieną ir toj pačioj vie
loj, lik vakare, įvyks debatai. Ren
gia I. v. \Vomans Forumas.

Chorų (lomai. — Visą tų chorą, 
kur priklauso Snsiv. Liet. Soc. Dai
nininkų Amerikoj, valdybos šiuo y- 
ra prašomos prisiųsti savo adresus 
naujai susivienijimo valdybai. Siųs
kite juos sekretoriaus adresu: F. 
Janilionis, 2526 \V. 45 PI., Chicago, 
m.

— LSS. VIII Rajono propagandos 
mokyklos lekcija ncdčlioį, bal. 6, 
Aušros svet., Pradžia lygiai 9 vai. 
ryte. Visi kviečiami atsilankyti

—Komisija

LSS. 41 l<p. ir IjSJL. 1 kp. bendras 
lavinimos susirinkimas įvyks nedč- 
lioj, bal. 6, Aušros svet., 3(101 So. 
Halsted st. Pradžia 10:30 vai. ryte.

—Komisija

Liet. Socialistą Apšvietoa Kiiubo 
lavinimos susirinkimas įvyks neda
lioj, bal. 6. Sianford Park svcl., 
prie 11 PI. ir Union gi. Pradžia l\- 
gitu 1(> vai. iš ryto. —Valdyba

LSJL K k p. reng’anio stat\Ii vei
kalo, Paskutinė Banga, repeticija 

bus pancdčlyj, balandžio 7, Aušros 
svet., 3001 So. Halsted St, Pradžia 8 
vai vakare. Lošėjai prašomi susi
rinkti laiku. — Komitetas.

SLA. 36 kp. sus'rinkiinas įvyks ne- 
dėlioj, balandžio (i, Birutės svetai
nėj, kertė 33 ir Morgan galvių. Visi 
nariai prašomi susirinkti lygiai kaip 
1 vai. po pietų. ,F jMkrtls

Liet Lais Federacijos 3-čios kuo
pos susirinkimas bus utarninkc ba
landžio 8, 7:30 vai, vak, Malinausko 
svetainėje, kertė Halsted ir 19 gat
vių. Visi nariai malonėkite ateiti į 
susirinkimą. — Valdyba.

Cicero. — SLA. 194 kp. susirinki- 
ms bus nedėlioj, balandžio 6, I vai. 
po pietų, Tamuliunienes svet., 1117 
So. 49 Avė., Visi nariai malonėkite 
susirinkti laiku. Atsiveskite ir nau
jų narių. — Org. A Matukas 

. LIT. 12 kp. rengia prelekcijų u(<(- 
rninke, balandžio 8 d. Mildos svet. 
Prelegentu bus A. Margel is. Skaitys 
lema: “Ar žmogus turi dusią?” Visi 
kvieęiami atsilankyti. —Komitetas.

Watcrbury, Conn. — Socialistų 
Partijos Lietuvių Skyriaus susirin
kimas įvyks balandžio (April) <S d. 
po/num. 103 Green St. Pradžia K v. 
vakare. Draugai kviečiami atsilan
kyti. — S.P.L. Skyr. org

P. Plečkaitis.

Town of Lake, — LSJL. 2 kuopos 
mėnesinis susirinki-*-nias įvyks su
batoje, balandžio 5 dieną, Settlc- 
ment svetainėje 4630 Gross Avenue 
Pradžia kaip 8 valandos vakare. Vi
si draugi kviečiami atsilankyti, nes 
turėsime daug svarbių reikalų.

— P Urbu lis

Racine Wis — SLA 103 kuopas 
svarbus susirinkimą:, įvyks ncdėlio.i, 
balandžio 6, \Vinters llallėj. Pradžia 
lygiai kai|>- 2 valnndospo pielų 
Draugai ir draugės, visi privalote 
atsilankyti, nes bus renkam i Iv. ek
stra mokesčiai . Randasi ir šiaip 
daug svarbių reikalų. — M K

Gary, Indiana — LSS 201 kuopa 
rengia svarbias prakalbas nedčlioj, 
balandžio , Vokiečių svetainėj, prie 
15 ir Grand galvių. Pradžia G valau 
dą vakare Kalbės drgč V Ivonaus- 
kiulč ir kiti. Visi kviečiami alsi- 
K.Vti — Komisija

VVest Pullman — LSS 235 kuopos 
mėnesinis susirinkimas įvyks ne
dčlioj, balandžio (> dieną, svetainėj 
po ninn 11946 So. Halsted slr Pra
džia 12 valandą dirną. Visi nariai 
prašomi atvykti laiku,

.. Sekretorius J Chesunas

Roseland. — SLA. 13 kpopos mė
nesinis susirinkimas įvyks subatoj 
balandžio 5 d., 7:30 vai. vakare, So- 
c'ahslų svet., 11100 So. Michigan av. 
Visi draugai ir draugės atsilankyki
te, nes turime svarbiu daivkų ‘ ap
svarstymui. —Kalnietis, ra.šj.

Lietuvią Laisvės Kliuho mėnesi
nis susirinkimas įvyks subatoj, ba
landžio 5 d.. I, Alazelausko svetai
nėj. nr. 3259 S. Union avė.. 7:30 v. 
vakare. Draugai, malonėkite atsi
lankyti. nes bus daug svarbių da
lykų svarstymui.

—J. šerkailis, Rast.

MILWAUH.ee


t<rų l’rogr
5 kuopa rengia svar 
nedėlioj, bahuidži 

tu i nėję

Roselnnd Lietuvių 
Susivienijimo 
bią prelcki iją 
dieną, Socialistu 
trečių luini kertė 9 ir Miehigan 
l’reh'ki i ja bus lik dėl moterų 
merginų ne jaunesnių kaip 16 
tų amžiaus. Prelegentu yra D 
Ragučius. Pradžia 2 valandą po pie
tų Mi i|ers ir merginos, atsilankyki* 
te, 1 
apie

P S. Kurios moters nežino tos sve 
tainčs, tai anl kampo III slr stovės 
viena iš moterų ir nurodys vietą.

— Rengi'iao Komisija

6 
ant 

avė.
ir 

me-

•s išgirsite daug ko naudinga 
sveikatos reikalus.

IMI). 27 kp. susirinkimas įvyks 
balandžio 6 d., lygiai 12 

ų, p. |V. Picžinskio svet., 
Paulina gt. Visi nariai iy i- 

deiti Į susirinkimų paskintu 
laiku, nes turim svarbiu reikalų 
Tifipgi bus dalinama knygos..

—Jonas Vaišvilas, sekr.

•Melroae Park. LSS. 43 kuopos su
sirinkimas Įvyks nedėlioj. balan
džio 6 d., 10 ‘vai. iš ryto, l'rank ir 
James sv.cL, ki r(č 23 Avė. ir Lake 
stp. Draugai ir draugės, mainyki
te susirinkti laiku, nes turime daug 
svarbių dalykų apsvarstyti.

—Ad. Staškus.

St. Charles, III. — LSS. 177 ko. 
susirinkimas įvyks bal. 6 d., nedė
lioję, J. Bogarl svet., P:30 v. po pie
tų. Draugai ateikite visi, nes turi
me svarbiu daly ku apkalbėti. Norin
tis prigulėti taipgi ateikite. Po su
sirinkimui bus diskusijos.—Valdyba

Jauny Lietuvių Amerikoje Tautiš
ko Kliubo mėnesinis susirinkimas 
įvyks nedėlioj, bal. 6 d., Mildos sve
tainėje, .3212 So. Ilalstcils I., t vai. 
po pietų. lie nariai, katrie buvo 
paimli Į kariuomenę, dabar yra su
grįžę. Jeigu jie noyi prigulėti teik
sis a-Rili į susirinkimą ir užsimo
kėti. Kitaip jie bus išbraukti.

—Valdyba.

Cicero, UI. LMPS. III Rajonas re
ngia dideles prakalbas subatoj, ba
landžio 5 d., 8 vai. vakare, Griga- 
laičio svet., 4837 \V 14 slr. Kalbės 
pagarsėjęs kalbėtojas iš Brooklyno 
dr. .1 Jukelis, ir M. Dundulienė,

Harvey, III. — LSS. 228 pk. rusi- 
rinkimas įv\ks nedėlioj. ba’andžio 
6 9:30 vai. iš rvto, J. Geruckio svet. 
15639 So. Ilalsted si.. Phoenix, III, 
Draugai ir draugės, malonėkite alsi 
lankyti paskirtu laiku.

—Organizatorė.

L. S L L. I k n. mėnesinis sus»r:«- 
kimas Įvyks subatoj. balandžio 5 d. 
Aušros svet, 3001 jšo. Ilalsted st 
Pradž’a 8 vai. vak. Visi nariai ma
lonėkite susirinkti paskirti 
nes y r daug reikalų aptarti.

—Valdyba

laiku

nesinis susirinkimas liūs šeštad env- 
jc, balandžio 5 d, 7 vai. vakare. J. 
Gruzdž'o ir P. Raišučio svet,. Na
riai ir norintis prisirašyti prie Su
sivienijimo Lietuvių Amerikoje, ma
lonėkite nesi vėluot i.

—A. Statkus, Rast.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

Siinolill sodos, girdėjau buk gyvvnjs

lai atsišaukia arba kas žinote pra- 
ne.škile mnn jo adresų.

LEONAS METR1KIS.
3737 Carey St., Indiana llarbor, Imt.

PAJIEŠKAI’ savo tikro brolio Ka
zimiero Bleiba, jis paeina iš Kauno 
gub., Panevėžio pav., Siemeligų par.. 
Mediniškių sodžiaus, (i metai at„al 
gyVcno Chicago; iš ten nežinau kur

Dėkite pranešti. Aš paeinu taipgi iš 
augščiau minėtos vietos. Po tėvais va 
dinuosi Uršulė Belebeikiutų, po vyru 
Liukiscna.
9952 Indiana Roseland, III.

PAJIEŠKAU giminių Ambrazevi
čių ir pažįstamų. Aš esu iš Kauno 
gub., Šiaulių miesto, priemiesčio Pa
balini. Mane pažįstančiųjų meldžiu 
atsišaukti.

Jozeph Abromovicz.
2229 AV 23rd Place, Chicago

Pajieškau brolio Vinco Brazo ir 
draugo Aleks. Martinaičio, abudu 
paeina iš Kauno gub., šiauli pav. ir 
parapijos, Leporų sodos. Jie palįs 
malonėkite pranešti šiuo adresu, už 
ką busiu dėgingas.

Pajieškau savo draugų Antano, 
Juozapo ir Aleksandro Kurpeikiii; 
paeina iš Kauno gub., Raseinių pa
veld, Kvėdarnos par., Skcrdinu so- 

Girdėjau esą mainieriaįs, 
Antano Beržanskio, gy veno 

rde, III. Visų meldžiu atsi- 
šiuo adresu:

Povilas Kvedaras, 
Ilalsted st., Chicago, III

džiaus, 
Taipgi 
Bockfi 
šaukti

1415

Pajieškau savo draugo Pijušo Ei
dukevičiaus, paeina iš Alvito para
pijos, Vilkaviškio apskr., Suvalkų 
gub., apie 4 metai atgal gyveno De
troite, Mieli., dabar, girdėjau, gy
vena AVest Virviniu. Jis pats ar kas 
ji žinote meldžiu duoti žinią Šiuo 
adresu:

K. Povilaika,
144 Cardoni avė., Detroit, Mich.

PAJIEšKAU savo brolio .loe Gal
diko, paeina iš Kauno gub., Telšių 
pav.. Kielių parap., kaimo Viešlo- 
vėnu. Pirmiau gyveno Chicago, i.š 
ten išvažiavo į Rurnhm, III. Meldžiu 
atsišaukti arba kas žinote pranešti 
sekapčiu adresu:

A. Galdikas, 
2005 Price st., Scranton, Pa.

l'\.lll .škAl choro mokytojo, ku
ris galėtų mokinti mišrų chorą (< bo
ras pirmeivi'kas; platesnes infor
macijas sutelksime per laiškus — 
kreipkitės šiuo adresu:

J. Biidžinskas,
710 Edge\vood Avė., Akron, Ohio

JIEŠKO KAMBARIŲ
PA.IIEšKAU bambario vienai ypa- 

lai prie mažos šeimynos ir geistina, 
kad šeimininkė pagamintų valgį lo
dei kas turite tokų vielų neskiriant 
kolonijos prašau pranešti ant šio 
antrašo:

1739 So. Ilalstcd'SI., (’hieago, III

REIKALINGAS švarus kapibarys 
dėl dviejų vaikinų, pas lietuviu; 
Ri idgeporlo apielinkėje. Valgis turi 
bul namie pataisomas ir kad 
nedidelė šeimyna. Atsišaukite 
lai laišku.

Stasys Antaninis, 
M)50l Miehigan avė., Chicago, III.

hutu

SIŪLYMAI KAMBARIU ,

DUODU dvkai kambarius, moku 
elec'ric, gas bilas ir anglis, tokiai 
šeimy nai, kur š“imy niūkė apsibus Į 
užlaikyti namus, šeimininkė gali tu
rėti apie penkias ypatus. Patogu į 
larbą važiuoti, prieina tris gatveka- 
riu Unijos ir elevatoraus stoti'-. Palo 
gi viela dėl šiaučiaiis, kuris gali dir
bti repairing gali darbo gauti !>h<Į 
mimo tame pačiame name. Atsišau
kite šiuo adresu:
2290 Milyvaukee Avė., Chi *ago.

ATIDI'ODAMA RENDON kamba
rys vaikinam su valgiu arba be val
gio.
3210 Emerald Avė.. Chicago

REIKIA TĖVŲ
ATIDUODU 3 metu vaikų ant au

ginimo, i 
savęs, nes nenorėčiau atiduoti į prie
glaudos nųmų. Norėdami pamatyti 
vaikų alsi*ankykile 14.37 So. Morgan 
St., 2ros lubos. Tėvo adrisas: Karo
lius Gosevic, 1613 Jackson SI., Garv, 
Imi.

*4*
NAUJIENOS,, Chicago , J

REIKIA DARBININKU
RUKALINGA lietuvė moteris dir

bti i liolelj, nuo 26 iki .30 
žirnis. Pastovus darbas, 
mokestis.

And. Sptiliarich,
1167 So. Ilalsted si.,

metų mu
ge ra už-

(:i i i engi >

RUKAI INGAS partneris su pini
gai . Labai geras biznis. Galima 
padaryti daug pinigų. Atsišaukite 
laišku į Naujienų ofisų pažymčda-

REIKALINGAS darbininkas dėl 
duonos išvežiojimo. Turi turėti $200 
cash Geras uždarbis imi commision. 

MAROZAS RROS.
1617 So. Paulina Si., Chjrago.

REIKALINGA moteris prižiūrėji
mui 2 vaiku, vienas 5 metų, antras 
.3 melų. Jokio namų darbo nėra. Va
karai, subatom po pietų ir nedėlioms 
l|u >si. Va*gis, kambaris ir gera mo

M J BALSIUS
.38 \Vesl 3llh St., Chicago.

REIKALINGI gabus vaikinai, ku- 
norėlu pasidarbuoti liiiosų lai- 

(hirb ». Galima uždirbti nuo 
$.'>() Į vakaru. Alsišauki'e 

< 'h. (iodleski,
Miehigan Avė., Romu 908 

Chicago, III.

rie
ko nuo
*10 iki

RUKAI INGOS moteris dėl išsky
rimo skuduru.

’»835 I.ooinis Street, ('.hieago

REIKALINGA dviejų patarnauto
jų restorane prie ne'.iojimo valgio. 
Al' išaukite

Peter Malinauskas 
3212 S. Ilalsted sl„ Chicago

REIKIA PRITYRUSIO DRAPANŲ 
PARDAVĖJO KAIBANČIO GEBAI1 «» iiikiii > ' 11 o (i <1111 eiti •

arba galėtų ir užsirašvli ant ANlddšKAI IR GALINČIO 1‘ARDUO 
i 11 VISOKIOS RŪŠIES DIDELĖJE 

PIRMOS KLESOS DRAPANŲ SAN- 
1 KROVOJE ANT MILM’AUKEE AVĖ. 
JUMS BUS GERAI APMOKAMA IR 
TURĖSITE LABAI GEBA VIETA.

ATSIŠAUKITE ŠIANDIEN IR RR-

AimiMORII IAI

DIDELIS BARGFNAS

Parsiduoda 7 pasažierių vasarinis 
automobilius, taipgi 1!>1X Fordas 2 
tonų (rokas. Abudu automobiliai ge
rame padėjime, 
dailus 4 ruimų furnišiai, 
vartoti, 
kainos, 
faunų.

Taipgi parsiduoda 
menesiu 

Viskas parsiduoda už pusę 
nes turiu greit išvažiuot aid

John Bagdon, 
2514 \Vest 45lh Place, Chicago, III

ANT PARDAVIMO penkių sėdy
nių automobilius, ant 
dvi galima iš'liesll. 
bai 
su

rcikalo dar 
Vasarinis, la- 

gerame stovyje, beveik naujas 
i.sais inUnpAmais, patsai star

ta, 6 (il*!*ėriai ir 6 geri laja-

D. Kiras,
PI.......Ii \Venlworth

ĮIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo prie moteriškų 

rūbų siuvimo už pagelbininkę; tu
riu gerų pafvrimų; kam reikia mel
džiu atsišaukti.

Kale NVashniutė,
So. Lowe avė. Chicago

Tel. Drover 6268

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA šeimyninkė prie 
mažos šeimynos. Mergina arba na
šlė be vaikų. P.įsiuvus darbas. Gera 
mokestis Atsišaukite greitai į 

ORĖMIS CHEMICAL 
LABORATORY

1718 So. Ilalsted Si., Chicago. III.

PADIDINK ^LGĄ.
BEI KALINGA keletas vyrų, ku

rie yra apšipažinę su žmonėmis ir 
turi daug pažįstamų, visi galės pa
dvigubint savo algų nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
I IBEBTY L AND IN VEST. CO.
.3301 So. Ilalsted St., Chicago, 111.

REIKALINGAS barberys ant visa
dos. Kas tokį darba supranta, mel
džiu atsišaukite tuojaus. Mokestis 
$20 j savaitę. Atsišaukite

Peter Balčiuk,
1013 So. Main st. Bockford, III.

REIKALINGAS bučeris tuojaus.
Atsišaukite

M. Romanauskas,
>36 W. 20th si. (’hieago

RUKLA Darbininkų prie rukri- 
nių burokų. Vedusių arba pavienių 
vpat”. Augščiausla mokestis mokl
ina Miehigan. Dykai namas rendai, 

dykai kelionė su perkrauslynm. 
Kontraktas be atidėliojimo, kain tik 
mes esame prisirengę prie ankstyvo 
darbo. Pasimatykite su musų agen
tais Chiragoje šiose vMnse.

* rs AL AVeber’s name, 1642 Orehardd 
St, bile dienų nuo 8 ryto iki 9 vak. 
Pas J. M Lopez 1721 \V Harrison 
St., bile dienų nuo š ryto iki 9 vak. 
Clias. Kassay’s of’se, 9328 Cottage 
Grove Avė., bile diena nuo 8 ryto 
•ki 8 vakare. Andrew Mikek, 1114 \V 
18lh St., bile dienų nuo 8 ryto ik' 
8 vakare. Pekete ir Sons ofise, 1957 
\V. Graml Avė, Nedaliomis nuo 
iki 11 rvto, 

MICHIGAN SUGAR Co.

9

PARDAVIMUI NAMAI-ŽEMĖ NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI naminis aludarys- 

čs biznis. Didelis pelnas. Gera prii
mi verteivai. Baigomis jei pirksi tuo
jaus.

Naminė Aludary slė 
rie Avė, < hieago.

PARDAVIMUI pirmos klesos bu
černė ir grosernr su arba be namo, 
vienu augštu naujoje lietuvių apgy
ventoje vietoje. Baltos spalvos j 
taisymai. Parduosime pigiai.

ANTON PBAZSKY, 
2856 Emerald avė., Chicago

PARDUODAMA pigiai Ice box, •" 
■ r 10, Snniple, Buchcr Buy ir Ske
lbs (vogus). Dayton eompulin,

Tel, Mi Kinley 555!)

RAKANDAI
extra Pargenąs.

$200 (lobulių springsų Phonngra- 
fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dei
mantine adata. rPaipgi vėliausios 
mados rak audus 5 kambariams, 

ubu atskirai, puikus seklyčios se
tas. valgomojo kambario setas, mle 
ganiojo gambario setas, daveiinorl. 
aksomo divonai, rankomis piešti jin 
veikslai ir II. parduosiu už bile tei
singų pasiūlymų. Nepraleiskite šių 

bargenu.
Rezidencija 1922 So. Kcdzie Avė.

ANT PARDAVIMO šešių ruimų ra 
kandai, su pianu ar be piano. Gali 
easirendavoli ir Halą 3-čias floras 
iš fronto. Atsišaukite nuo 9:30 iki

1800 So. Ashland Avė (’hieago.

TIKTAT šį MĖNESI
Už $55 nupirksi puikų tikros sku- 

ros seklyčios setų, vartotų tiktai 30 
dienu, verias -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kilų 
•eklyčios setų vėliausios stailės. 
I'ripui pianas ir fonografas. PRI- 
SIUNČIAME UŽ DYKA. Priimsime 
Liberty Bonds,

AVESTERS STORAGE CO.
2810 \V. Harrison st.

Atdara nuo 9 ryto iki 9 vak. Nedė
liomis nuo 10 iki 4 vai.

Rl IKAI INGA lietuvė moteris dir
bt; i hotelį nuo 26 iki .30 
ž’c'is, l’ii'iuas ir valgis; 
kiek kalbėli angliškai, 
darbas, gera užmokestis.

metų am- 
luri n irs

REIKIA merginos prie 
>o. Nereikia skalbt, gera

k e lis.
1929 Graml Blvd.,

namų d.a- 
užmo-

2 lubos 
Chicago

REIKALAUJAM inteligentiškų 
merginų į hgonbutį lavinus Imli 
nursėmis. Išmokinau) 1 h umpi) lai
ką, Labai gera ju'oga.

Atsišaukile
Dr. G. M. Glaser, 

3149 So. Morgan si, (’hieago

PASI RANDAVO! A : šviesus 
> M-' 1 ui",:,,. ii’ visus
imis. $8.O() i'andos per meile
si.Mitikile 512 W. 2Slh SI.

PARDAVIMIh

Al-

PARSIDUODA labai pigiai mo
teriška drapanų dirbtuvė taipgi vi
sokių trimingų ir rakandų. Parsi- 
duos viskas sykiu arba atskirai. 
Pardavimo priežastis ta, kad darbo 
perdaug, o sveikatos nėra. Sąlygas 
patirsite ant vietos. Kas norite pir
kti atsišaukite po numeriu 
1730 So. Union avė., Chicago, III.

PABSIDUODA PIRMOS KLESOS 
BUČERNĖ IR GROSERNR

Kas norite Imlų įgyti, tai pirkite 
tų biznj, nes aš išvažiuoju į Ljeluvų. 
I’uriu šlako už $2.200.00, o įtaisymas 
$1,200.0(1, biznio darau 700.0(1 į še- 
šes dienas, nedėliomis uždarytų. Or- 
delių nk jokių nevažioju; turiu pen
kis ruimus užpakaly j — $30 dolerių 
rendos. Aplinkui gyvena visokių tau 
tų žmonės. Atsišaukite:

K. SVEDRYS
Frankfort, N. Y.B.)X

PARSIDUODA bučernė lietuvių 
apgyventoji vietoj. Priežastis parda
vimo moteris yra mirus; reikalinga 
greit parduoti. Atsišaukite
200!) So. Ilalsted St., ('.hieago.

• PARDAVIMUI kostumieriška kria
učių šapa. Didžiausia lietuvių ko- 
’onija. Biznis išdirbtas nuo sendi. 
Kas nori gali ir rendavoli. Atsišau-
kilę į

K. Jamonlas,
1739 So. Ilalsted si, ('hieago

PARDAVIMUI lietuviška bučer- 
nė. šviežias tavoras. Parduodu iŠ 
Priežasties kilo užsiėmimo.
G09 AVest 141h Place, CHICAGO

PABSkDl’ODA labai pigiai .veži
mas, “bogė”, “brička’ 3 setai pakin
kio extra vieii'enai ir 11. Atsišaukite 
nužymėdami No G 1739 So. Ilalsted 
Si. (hieago, UI.

PARSI D!’()1>A ke"džiu ir cigarų 
š|o«as ir ii»o”dr>- ofisas su 3 kam
bariais. Randa d I. į mėnesį.

Mrs. Oday,
1851 So. \Vel|s si., Chicago

PARD.A\rIMUI lietuviška bučernė 
ir grosernė. Šviežias 
duodu iš priežasties 
mo
609 AVest 1.4th Place.

tavoras. Pur- 
kito užsiėmi-

Chicago

PARSIDUOIM pianas, vargonai ir 
fi < neh-born; taipgi parsiduoda į- 
lanliai cigarams dirbti, kaip 
oresai maldės. ir II, Atsišaukite 
1'inČiu addrvs.il 
3416 Auburn

STOCK’Al

Chicago,

ŠE ROS.

tai: 
se-

III.

MES PėRKAMė Liberty bondsus, 
mokame augščjausių mokestį. Ga
lima pigiai gauti graznų.

MAIDFN LANE JEWELRY CO., 
1440 Milyvaukee avė., (’hirago

RANDAI

A'l’l DUODAM A randon didelė sa- 
krova prie (.ąnalporl avė., pertai
sysime pagal reikalavimą. Gera 
dėl bile kokio biznio. Labai pigi 
renda.

BARGF.NAS: Parduodu sa > pui- j 
I i.) farnią 200 akerių juodžemio sų ; 
midiu, visi puikiausiai išdirbta, 
puikus Imdlnkni Lietuviškoji* kolo
nijoje Gelžkrlm stotis ant kampo 
farmos, 8 my’ios nuo didelio mies
to iš vieno ‘.nuo ir 10 my lių mm ki
lo didelio miesto, bpeciališkui iš
dirbta dėl Rl «.lU, AVIM.J, BUI.BIU 
ir lt. Ateikite pas mane aš parody
siu jums paveikslus los mano f.ai- 
mos.

S. Sokalskis,
3313 S. Lowe Avė., Ch

Tel. Boulevard 10011.

FARMOS PARSIDUODA
Aplinkir miesto Scottville, Michl- 

gan kur yra Didžiausia Lietuvių 
Farmcrių Kolonija Amerikoje, kurių 
męs apgyvendinome su 138 Lietuvius 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 l.aisvis ir 1 Katalikiš
ku, kuri turi Kunigų ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kalonijoje suvmėn iš Anglikų jų ge
ras 1’arinas kad Angyvendlmus jas 
lietuvais ūkininkais. 'I'urime ant 
paroduvimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimų, Ukcs gyvu
lius ir padarinęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kolonijos 
tai daro išpavido. nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepirkai, atvažiuokite tuo
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarne lietuvių ūkininku kur jums 
Ims linksma gy venti ant gražių gerų 
ūkiu kur laukai ligųs su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
įievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga- 
nievų. Mes turime .daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerj. Kurie 
perka pas mus ukcs gelžkelio kaštus 
sugrržiname, duodaniie dovanų $25. 
dorelius Ložnam už, kožnų prisiųsta

Norinti
6c.
ir

lietuvi kuris pirktu ūkę. 
platesnius žinios prisiųskite už 
štampu gausite ūkių Katalogu 
žemlapį Kolonijos Adresas.

A. Kiedis & Co. 
Peoples State Bank Building. 

Scottville, Mich.

Ml

KAS GERIAU?
AR MOKĖSI BANDA VISADA IR 

NIEKO NETURĖSI. AR TURFSI 
SAVO I OENA GRAŽU NAMA. KU
RIS PATS Iš RANDOS IŠSIMOKĖS.

PARSIDUODA — NAUJAS 
RIN’S N\M\S. $1000 PIGIAU
GU KAŠTAVO PABUDAVOTI ANT 
’> AUl’ŠTV PO 5 DIDELIUS KAM
BARIUS. SU Ft FKTRA. GASU. 
BALTOM SINKOM ir MAUDYKLOM 
IB SU VISAIS AUGšTOS KLESOS 
INTAISVMAIS, SU GERAIS POR- 
čl\l, SU DIDELIU 8 PĖDU AUGŠ
ČIO CFMFNTL’OTU BASEMEN- 
Tll IR SU DIDELIU PLAČIU LO
TU, 30x125 PĖDU NAMAS LARAI 
ŠVIėSUS IŠ ABIEJU PUSIU IB AP- 
! LNKUI APIBUDAVOTA PUIKIAIS 
NAMAIS. RANDASI LIETUVIU AP
GYVENTOJE VIETOJ. NORINTIE
JI PUIKAUS ,NAMO GREITAI AT
SIŠAUKITE IR GAI ĖSITE NUPIR
KTI PIGIAI. UŽTEKS $500 INMO- 
KĖIIMUI. O LIKUSIUS RENDOS 
IŠMOKĖS. KI arkite PAS.

J. SINKUS, 
3301 S. Ilalsted si., Chicago, III.

i*i k ki riš “S;ni iiK.xNŠ; i ai 
Tiesiog nuo savininko, su keturiais 
pagy veniniais, po 4 kambarius. Ge- 
sas, toilelai, klosetai. drapanos, nia- 
ud.viiės, sinkus naujos mados, ci- 
i”i»nt'nis heismentas 7 nėdų augš
čio. Garadžius labai gerai aptaisy-

Apsaugoki! savo sutaupintus 
pinigus.

Doleris siilaupintas yra doleris 
uždirbtas. Nepaisant to, kad jus už
dirbate, bet ką jus sutaupinate, tas 
rokuojasi. Daug apimikami vyrai 
lankiai numiršta bicdmds kolei ko
lei daug biednų darbininkų, pagal 
sisleinališką sutaupymą, palieka sa
vo šeimynas gerai aprūpintas.

įmirkite savo pinigus kur jie ne
gali pabėgti. Farmos vis kas kart 
buvo keliamos augšlyn Į prekę, ku
rių verlė dabarliniuose laikuose dar 
kelis karius pasidaugins, nes pas
kiau paprastas darbininkas negalės 
pajiegti nusipirkti sau geros žemės. 
Jau ir dabra nekurtose valstijose 
negali prieiti per augštuiną kainų 
už žeme. Tenai dar yra keletas ge
rų, pigių žepjės invcslmcntų \Vis- 
consinc. Ienai Jus laukia puiki 
proga pavirsti į savininką turtin
giausios žemės \Vjsconsinr. Su mu
su pagelba jus galite padaryti, kad 
jums gerą pelną atneštų metas nuo 

,’urlo^
Jeigu jus išbusifo dešimts melų 

pi ie savo dabartinio darbo, neda
ri nl jokio aprūpinimo dėl ateities, 
ar jus busite geresniam padėjime ne
gu jus dabar esate? Ar taip galėtu
mėte likti neprigtdiningu jeigu jus 
numirtumėle? Kokiame {gulėjime 
pasiliktų jūsų Šeimyna? Nieko ne
laukiant išsirinkite sau gerą plota 
žemės, o tapsite neprigulmingii be
darbėms, streikams, išmetimui iš- 
darbo, mažų algų, augštu maisto pre
kių ir nuo dosnaus, nesveiko mies
to oro ir visu kilu blogumų.

Mes parduosime jums 40 akrų že
mės su $100 'mokėjimu, 80 akrų že
mes su $200 'mokėjimu, o likusius 
anl lengvų išmokėjimų. Ant mi
nėtos žemės jus galėsite pagaminti 
didelius užderėjimus rugiu, kviečių, 
bulvių, avižų dobilų, vaisių ir viso
kiu daržovių.

Pagal jūsų gerą apsirokavimą, 
jus galite pasiimti savo šeimyną iš 
surukusio miesto arba iš pavojingų 
mainu į šitą puikia šalį, į lietuvių 
koloniją, kur daug lietuvių jau pil
ko ir tuksiančiai dar pirks sau ge- 
as faunas, kur oras visada tyras, 

prie gražių ežerų, prie gerų kelių, 
•'erų marketu, arti mieslot, mokyk
lų, bažnyčių ir kitų parankumu. kur 
tamsta ir tamstos šeimyna galėsite 
gražiai ir linksmai gyventi, ir kur 
i"*u ateitis bus ant visados užtik
rinta.

Nieko nelaukdamas prisiusk sa
vo vardą ir adresą, o mes jums pri
siusime knygelę su mana, ir paveik
slais. apie lietuvių koloniją, kurią 
lietuvių bendrovę, susidedanti iš tu
ksiančio narių, uždėjo tuom tikslu, 
kad pagelbėti lietuvius apgyvendin
ti anl farmii, kur duoti jiems rei
kalinga pagelbą,
LIBERTY LAND and INVEST. CO. 
3301 So. Ilalsted st. ('.hieago, III.

PINIGAI' OAHHAN.
Dabar geriausias laikas pirkti 

nuosavybes, nes jų kainos trumpa
me laike pasididins. Paliauk mo
kėjęs remiu kitam, nes pats gali bū
ti savininku ir imti remias iš kilų, 
ir nejausi kaip greitai išmokėsi na
mų. Ne tas žmogus y ra gudras. ku
lis daug uždirba ir išleidžia pini
gus, bet tas gudras, kurio pinigas

Žinokite, kad už tuos pinigus, ku- 
r ims išhmktde rendoms jus galite 
nusipirkti sau naimj per mus pigiai 
ir anl lengvų mėnesinių išmokesčių. 
Mes parduodame (’.lvcauoje visokius 
mumis lietuvių apielinkėse prie pat 
eajv.karių ir nekurtose vietose ga-j (;|S geroj anielnikėį, an|i moky klos 
I 1 ■ * % • > loibi'h L’oi'tro t'ivhi ir 11 v c ■ 111 i _ * • . .. .. . .. ‘lima laikyti karvę, vištų ir užsiau
ginti visokių daržovių; nekuriuos 
namus turime su gasu, elektra, ma
udynėmis ir kitais parankumais; 
parduodame su $200 ar daugiau įne
šimi', likusius galima paimt imt len
gvų mėnesinių išmokesčių taip kaip 
remiu. Atsišaukite oas

A. GRIGAS & CO.,
311 I S. Ilals—te:l st., Chicago, III.

BUK LAI'MINGAS ŪKININKAS!
Mes turime didelį pasirinkimų 

geru farmų pardavimui ar tai iš
mainymui ant Chicagos properčių 
\Visconsin, Miehigan, Indiana i1' ki
tose valstijose su gerais budinkais, 
gyvuliais ir kitokiais farmų įran
kiais. Parduosime ant visokių iš
lygų kaip lik kas išgali. Atsišau-

311 I So, Ilalsted St, (’hirago, III,

ANT PARDAVIMO — Elegantiš
kas namas, Naujausios mados me
dini; namas beveik naujas, geroje 
vietoje, arti Douglas Park. “L” Ter
minai ir Berwyn. Didelė dirbtuvė 
ir miegamieji kambariai, atlika, 
šaulė ir vištininkai, Viskas geriau
siame padėjime; <gaso ir elektros 
šviesa. Vaisiniai medžiai. 40 ’ninu- 
tų j vidurmiestį elevatorių. Kaina 
lik $2750. Prieinamos sųlygos. Ne
praleiskite šio bargeno.

ANT PARDAVIMO 2 augštų me
dinis namas. Dabartinis savininkas 
t.iri parduot apaalinę remiu visai 
užbaigtų. Geras sumanymas dėl 
da'lydės arba žmogaus, kuris galės 
pats pabaigti. Lotas 45 pčlų platu
mo. Kaina $2100. Maža suma rei
kalinga :imokėli.

KOHQUT BROS., 
6210 AV. 22nd SI., Beryvyn. Skersai 
gatvės nuo L Terminai.

$8400 vertės namų mainau ant 
grosernės. Atsišaukite laišku į 
•Naujienų ofisų pažymėdami ant lai-

PARDAVIMUI DVIEJU AUGSTV 
MEDINIS NAMAS DU METU SFNU 
MO TURIU PARDUOTI 
šio mėnesio. Atsišaukite j 
aug.Šlas
4119 Maplewood Avė.,

PRIEŠ 15 
P B antras

ir karų linijos, netoli Wentworth 
avi*. D. Kripas,
31!) AV. 51 st PI., (’hieago

SPECIALIS PASIŪLYMAS 
BALANDŽIO MĖNESYJE

Mes duodame vienų karvę, dvi 
kiaules ir 12 vištų kiekvienam, ku
ris pirks vienų iš šių 40—80—160 ake
lių farmų. Dobilų ir bulvių viela, 
arti ežeru. Vilas paviete, AVi.scon- 
sino valstijoj, kaina $20.00 už ake
lį, lengvas imokėjimas.

Atsišaukite G. F. SANBORN (sa
vininkas) arba rašykite lietuviškai 
CHAS. GODLESKI (tos kolonijos 
atstovas). 122 So. Miehigan Avė. 
Romu 968, ('hieago, III.

sulauksi. Pradėk taip kaip kiti ma- 
dėjo, ir nėjusi kaip greitai prasigy
vensi. Su $25.00 niek lotų, su -1'00 
pirk namą arba farma, o netrukus 
justi vertė pasidaugins kelis kartus.

PEB PASKUTINIUS DU MĖNE
SIUS PER MUSŲ GEIŠA PIRKO 
18 PBOPI’RTES LIETUVIAI. TO- 
ni-l, NORĖDAMI IŠSIRINKTI SAU 
TINKAMA NUOSAVYBE NU KO 
N U A U K D A M A S AT V A * IUO KIT F 
IN MUSU OFISĄ IR IšSIRINKIIT. 
PAGAL SAV<) .NORA. PAMATYK I- 
TE SUŠANČIAS NUOSAVYBES 
TUOJAUS:

PARSIDUODA puiki šluba• Brigh- 
ton Park, 6 kamb., su maudyne, ge
zu ir kitais gerais inlaisy mais, taip
gi ir beismente galima turėti 6 ka-

PARSIDUODA mūrinis namas ant 
2 augštų, 2 metai kaip statytas, tuš
čias lotas šalę ir staldas dėl trijų 
karvių. Parsiduoda labai pigiai iš 
priežasties išvažiavimo ant ūkės. Par 
duosiu pigiau negu prekiuoja. 11 tuk
sianti įmokėti, likusius ant lengvo iš
mokėjimo. Namas pats išmoka. Sa
vininkų galima matyti vakarais ir 
nedėlioms diena po No. 3009 W. 53rd 
St., 1-mas Floras.

PARDAVIMUI gera farma 7(1 ak
rų arba galima mainyti į namų. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži vieta priein
anti prie kelio, arti prie miesto — 
2 mylios. Galite atvažiuoti vaka
rais nuo (> iki 10 vai.

P. RIS KUS, 
2837 So. Emerald Avė., 1-mos lubos 

iš priekio

parsiduoda už $1700.
PARSIDUODA 2 pagyvenimų na

mas, visa apačia muro, o viršus me
džio, su guzu ir loiletais ir gerais 
anlaisymais viduryje. I 
$210.(10 į metus, kaina 
Taipgi jeigu kas norės lotų 
me už pirmų {mokėjimų, o 
remiu.

PARSIDUODA puikus 
namas. 5 ir 6 kambarių, su 
porčiais. už $4200.

PARSIDUODA^ akmenų 
mūrinis namas, 5 familijų, po I ir 
5 kambarius fialai. Rendos neša 
$720 į metus. Kaina $600.

PARŠU)UODA visai naujas 4 pa
gyvenimų muro namas su naujau
siais įtaisymais, 
fialai. Lotas per 30x’25 pėdu, kaš
tavo pabūdavo! apie $11,000, Bus 
parduotas už $9800.

Visi viršminėti namui bus parduo
ti ini lengvu išmokėjimų. Apart tų 
dar tiu :rae keletą gerų burgi nų, to
dėl meldžiame atvažiuoti ir pama
tyti visus.
LIBERTY LAND INVESTMENT 

COMPANY
3301 So. Ilalsted st., Chicago, III.

Rendos neša
1 tik 2000. 

priimsi- 
kitu.s iš

lininius 
dideliais

oo 6 kambarius

ANT PARDAVIMO puikus mūri
nis namas, elektros šviesa ir visi 
patogumai. Taipgi garadžius dėl 
trijų automobilių, ant dviejų lubų, 
cemento pddlaga ir elektros šviesa. 
'I'aipgi ir šalę lotas, su sųlygomis 
sutiksime ant vielos.
3427 Lowc Avė, pirmos lubos, V,B,

VERTAS $1.500, Už *900.
PARSIDUODA puikus kampas 111) 

x!30 pėdų. 'lai yra 4 lotai labai 
gražioj virtoj, lietuvių apielinkėje, 
visi 4 lotai persiduos už $9()(). ant 
išmokėjimo. Meldžiame nepraleisti 
šios movos, ir pamatyti tų kampa. 
LIBERTY LAN!) & 1NVESTMENT

(’OMPANY
5,301 So. Ilalsted st., ('.hieago, 111.

ANT PARDAVIMO namas muro 
akmenų frontas, ant 3 augštų, po 6 
kambarius, aug.šts beismantas, skal
bykla. užpakalyj namelis 4 kamba- 
r‘ų. Išviso randos Į mėnesį neša $62. 
Kas nori pirkti m-nžu narna ir gra
žioj vietoj meldžiama atsilankyti 
pas savininkų, noriu parduoti grei
tai, atiduosiu nigini.

C. Nasulis, 
2239 W. 23 PI. savininkas ant 
mų lubų.

pir-

FARMA VERTA $4000 Už $3000.
Kas pirks tuojaus gaus už $3000 - 

80 akru formą, su nauja stuba ir gc- 
I ra barne ant ecnientinio fondamen- 
to. žemė juodžemis su moliu, ant 
kurio viskas auga, randasi lik 2 my
lios nuo miestelio ir geležinkelio 
stoties, ant gero kelio ir ant labai 
gražios leikos kranto. Klauskite pla
tesniu paaiškinimų pas 
LIBERTY LAND A: INVESTMENT

COMPANY
3301 So. Ilalsted st., Chicago, III.

R FIK AIJ N( . AS SA VININ K A MS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu ruin pulpas, dirbu ble- 
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blokinius darbus.

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

L1THUANJAN RED 
ROOFING (O,

and Shecl Metai \Vorkn 
2106 \V, 21th M Tel Canal 4802

NAMAI-ŽEMĖ
PARSIDUODA labai pigiai gražus 

medinis namas 2jų lubų augščio, 2 
fialai įio 4 kambarius; randasi gra
žioj vieloj po num. .351.3 Emerald

PARDUODU ant Bridgcporto na
mą šešių pagy venimų su namu 
fiakalyj, vienu pagyvenimu, a 
mūriniai, augšti beismantai: 
mainau ant mažesnio namo 
ant mažos farmos. Rendos 
$90.00 į mene* į, Kaina s8300 
sišaukite nedėliomis iki 11 vai
(o. Savininkas ant 3ėiu lubų iš 
pakalio, 
35.3.3 So. AVallace si.

neša
Al-

Chi

HZ

PARSIDUODA farma arba gali
am išmainyti ant namo. 70 akrų že
mės; 20 akru dirbamos. 112 akrų su 
budinkais. I kambarių ‘duba ir bar- 
nė 1 mylia nuo miesto, prie pat ge
ležinkelio. Būga mažas upelis per 
kampa farmos. \Viseonsin valstijoje. 
Atsišaukite ant šio antrašo:

3337 So. AVallace

MOKYKLOS

Chicago

DIENINE IR VAKARINE

čia gali lcngvd ir greitai iAmodi Angių ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Angiiios, 
Lietuvos ir abelną Istorijas, freosratiją. raSyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime (irammar ir Hi«h 
School'ių skyrius Lietuviai n; akyte jai. Suaaudir j 
kitę liuosu laiką pasitnokin.mui. Besigailėsite.

American College Preparatam Sctiool ’
3103 S0. HALSTEO "T.. CHICAGO. ILt. s

V A LEN TIN E D R ESM A KING

6205 So. Ilalsted st., 2407 W. Ma- 
dison, 1850 N. Wells st.

137 Mokyklos jtiv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
los duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1613

SARA PATEK, Pirmininkė

Aušros Mokykla.
šiais melais tapo įsteigta lietuvių 

ka'bos skyrius. ¥r:i mokinama du 
sykiu j savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas .L T. Vitkus, kuris 
per kelis metus mokytojavo Valpa- 
raizo Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo-

3001 So. Ilalsted St

AMERIKOS LIEtUVlŲ .MOKYKLA

Mokinama: angliškos ir lietuviškos 
kailių, aritmetikos, kny gvedv stės, 
stenografijos, typevvriting, pirkly bus 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abej
uos istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiurašvs 
tės.

Mokinimo valandos: nuo ė ryte 
iki 5 po pietų; vak. nuo 7:30 iki 9:3i 
3106 So HalsteJ St. Chicago III

Mokykis Kirpimo ir Desigmng 
Vyrišky ir Moteriškų Aprėdai^ 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu i trumpi 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate atkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specialil- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie
lą — bile stailės arba dydžio, iŠ bi
le madų knvgos,
MASTER DESIGNING 8CHOOL

J. F. Kaanicka, Perdėtinia
118 N. La Šalie gat., prieš City HaP 

Atsišauki! ant 4-to augšto

ĮVAIRUS SKELBIMAI
SĖKLOS.

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 {lakeliais, sva
rais, bušeliais, ir maišais po 100 
svarų ar daugiau. Siusime į visas 
Suvienytas Valstijas. Aprašydami, 

pažymėkite, koikų sėklų į kokią že
mę, o mes patarsiu) 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, 11 m-t Miehigan

MUSŲ SĖKLOS DYGSTA
Mes turime visokios rųšies sėklų 

dėl ŪKIŲ ii’ DARįkŲ. Pirmos klesos 
sėklos už nebrangią kainą. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainu sura
šo.

Hlgh Point Seed Farm
5 AVoodland Park, Rochester, N. Y.

addrvs.il

