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Rusija grąsina kare Rumunijaia

Rumunai arti Budapešto
Jugoslavai užpuolė austrug

Valdžios kareiviai paėmę Munichą

Taika įvyksianti geg. 22
RUSIJA GRĄSINA KARE 

RUMUNIJAI.

Reikalauja, kad Rumunija ■ 
’ apleistų Besarabiją1.

Belgija pyksta
( gelbėti Korintijos kareiviams, 
o talkininkai stengiasi sutaikin
ti kivirčius. *

_ jTyiyilio ir į šiaurę nuo Karmio-
LONDONAS, geg. 2. — Rusi- 1o*/ Sostine yra Klangenfurt. 

jos sovietų valdžia pasiuntė ul-^Du trečdaliai Korintijos gyven-. 
timatumą Rumunijai, reikalai!-(tojų yra vokiečiai, o likusioji 

Jautį evakavimo Besarabijos.'dalis — slavai).
• Bevielinė žinia iš Maskvos sako, 

kięd Rumunijos valdžiai duota 
48 valandos atsakymui.

sijos gubernija, apgyventa dau
giausia rumunų ir kurios Ru
munija reikalavo. Vokiečiams 
pasitraukus jk> pasirašymui po 
paliauba, Bessarabiją užėmė 
Rumunijos kareiviai).

- T ***

Truc translMion filed with Ihe post- 
inastrr at Chicago*, III., May 3, 1919 
as rcqulred by the act of KM. 11, 1917

. MUNICHAS PAIMTAS 
KETVERGE. .

mos nuošimčiu ir neprodukty- 
vės, kadangi platinimasmarkių 
Belgijoj nėra leidžiamas.

Delgijos premiears elacroix 
a tsi vež

damas Belgijos senato protes
tą. Jis tarėsi su Hymans iš Bel

gijos taikos delegacijos, kuris, 
tikimąsi, stos prieš tarybą trijų 

I perstatymui .nepasikakinimo 
kaslink Belgijai suteiktų sąly- 

įgą-
Nesunaikjs laivyno.

Laivyno sąlygos, kurios 
galutinai sutartos ir kurios
įrašytos taikos sutarty], neparo
do pakandinimo didesniųjų Vo
kietijos karinių laivų. Kas bus 
galutinai padaryta su laivais, pa 
likta nuspręsti vėliau talkifiin- 
kų ir susivįenijusioms vald
žioms.

yra 
bus

TAIKA ĮVYKSIANTI PRIEŠ 
GEGUŽES 22.

PARYŽIUS, geg. 2. —. Taika 
iki gegulės 22 d. esanti praktiš
kai užtikrinta.

PARYŽIUS, geg. 2. — Pasak* |jUS įteikta utarninke ar seredoj 
'šiandie čia gautų žinių, Bavari- jr jįe turi pasirašyti |)o ja ai’ ab- 
jos valgios kareiviai ketverge inesti ją bėgyje daugiausią! 15 
ryte atėmė iš komunistų Muni-

True translatlon filed with Ibe posl»« 
masUr at Chicago, III., May 3, 1919 
as required by Ine act of Oct. 6,1017

RUMUNAI ARTINASI PRIE
1 BUDAPEŠTO.

Karalius rengiasi iškilmingam 
įėjimui.

VIENNA, geg. 2. — Bucha- 
rt'sto žinia į Neuc Freie Presse 
sako, kad Rumunijoš karalius 
Ferdinandas, lydiipas franeuzų 
generolų, rengiasi įeiti V Vengri
jos sostinę Budapeštą, priekyje 
savo kareivių. ’\;

Belą Kun siūlo viską.

BUDAPEŠTAS, geg. 1. — Sa
vo notose, pasiųstose Ruminii-

Slavijos valdžioms, Vengrijos 
komunistų valdžios užrubežinių 
reikalų ministeris Belą Ku’n sa
ko, kad jo valdžia “pripažįsta 
be sąlygų teritorialius reikala- 

'Nvimus, kuriuos jus statote.“
' Ministerin reikalavo umaus 
sustabdymo kariavimo, . nesi- 
niaišymo į vidurinius Vengrijos 
reikalus ir pasiekimo ekonomi-

Trne translation filed wi1h Ihe post- 
master at Chicago, III., Mpy 3, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6.1917

JUGO SLAVAI VERŽIASI . 
AUSTRIJON.į

Austrija renka karioumenę.

GENEVA, geg. 2. — Korir.ti- 
jos valdžia paliepė mobilizaci
ją dvidešimties karinių klėstų, 
sustabdžius jugoslavų 6esiver- 
mo į vožiečių Austriją, pasak 
gautų Berne žinių iš ištikimų 
šaltinių.

Jugo-jlavai, kaip pranešama, 
veržiasi 50 mylių frontą, tikslu 
užimti Kalgenfurt ir Villach,
nuo kurių dabar jie yra tik 15’000,000,000 markių, kurios bu- 
nvrlų atstume. vo paliktos Belgijoj ir dabar gu~

Vienna, sajcomn, rengiasi pa- Ii Belgijos bankuose, nenešda-

Trne translatlon filed with the post- 
master ai Chicago, III., May 3, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917

Taikos Kongrese
WILSONAS SUGRĮŠ AMERI

KON BIRŽELIO 1.

PARYŽIUS, geg. 2. — Prezi
dentas Wilsonas paskelbė šian
die, kad taikos sutartis bus įtei
kta Vokietijos delegatams Ver- 

salles panedėlyj. Jis pridurų, 
jog tikisi sugrįsti į Ameriką a- 
pie birželio 1 d. ’

Prezidentas pasakė nariams 
atstovų buUe karinių reikalų 

komiteto, kurie lankėsi musių 
laukuose.

dienų. Žinia apie tai paeina iš 
Amerikos pusiau oficialio šalti
nio.

Tuo pačiu laiku vokiečiai gali 
turėti raštiškus, bet ne gyva, 
kalba, svarstymus su talkinin
kais. Sakoma, ta<I jokie argu
mentai, taikantįs vilkinti taiką 
nebus toleruojami praėjus 15 
dienų.

Paskandįs yokiečių 
laivus. »•

Vėliausi pranešimai apie lai 
kas busią padaryta su Vokieti
jos laivyųu, sako, kad didesnė 
dalis apart Franci jos ir Italijos 
dalių, busianti paskandinta.

TOKYO NUBALSAVO LAIKY- 
TIES VIStf REIKALAVIMŲ.

BELGIJA NEUŽGANĖDINTA 
TAIKOS SUTARTIM.

PARYŽIUS, geg. 1. — Chini- 
jos delegatai taikos konferenci
joj paprašė tarybos trijų duoti 
oficialį pranešimą apie Kiau 
Chau susitarimą. Nors neslėp
dami apsivylimo delei išleisto 
neoficialio atpasakojimo susi
tarimo, Chinijos delegatai susi
laiko nuo komenturų, kol ne
gaus od’icY.IHo' (jšafi^činimo są- 
Jyftv- r }

PARYŽIUS, geg. 2. — Belgi
jos delegacija taikos konferen
cijoje išreiškia neužsiganėdini- 
mą laikinės taikos sąlygomis, 
kaip jos paliečia Belgiją. Nė 
vienas iš teritorialių Belgijos 
reikalavimų netapo išpildytas, 
apart Mahnedy, Reino Prūsijoj, 
tuoj į pietus nuo Aix-la Cha- 
pelle, kurio gyventojai prieš ka
rę buvo daugiausia wąloonai. 
Malmedy bus atiduotas Belgi
jai. * . 
kranto Scheldt upės, / Maast- 
riebt ir Limburgo pusiausalis 
nėra paminėti sąlygose.

. Iš $500,000,000 jau pažymėtų
kaipo umus finansinis atlygini-1 tirngo provincijoj bus perduoto’s 
mas Belgijai, daugiau kaip pu- be sąlygų Japonijai, sulig šiau
šė tos sumos vien buvo priskai- 
tyta prie Belgijos kreditų talki
ninkų šalyse, kaipo dalis užmo 
kesčio už karės paskolas.

Jokis parėdymai nepadaryta 
apie Vokietijos atšaukimą 6,-

TOKYO, geg. 1. — Diploma-

pasak vietos lakiraščių, nutarė 
laikytics Japonijos pozicijos kas 
Jink šantungo pudiaiisal'io ir 

Teritorija ant kairiojo nedaryti Paryžiuje jokių konce- 
ar kompromisų.

h

Paryžius, geg. i. — visos 
vokiočiųf teisės Kiau Chau Ir šan

* Amerikos delegacija taikos 
konferencijoj skaito šį susitari
mą kaipo gerinusį galimą išri
šimą tolimųjų rytu problemos, 
kokį galima padaryti nerizikuo
jant trūkimu, kokis įvyko Itali
jos delegacijai apleidus Paryžių. 
Jaučiama pasitikėjimas, 'kad 
tautų lyga, kuri kontroliuos 
ateities santikius tarp Japoni
jos ir Chinijos ir kuri gvaran- 
tuos ateities teritorialę Chin jos 
čielyl/ę, bus ganėtinai tvirta, 
kad apsaugojus Chinijai sugrą
žinimą visų jos teisių Šantungo 
provincijoj.

_____ ■, 4 -

70 ŽMONIŲ ŽUVO
4

500 žmonių sužeista žemės dre
bėjime San Salvadore.

SAN SALVADOH, gegužės 2.
70 žmonių užmušta h .dau

giau kaip 500 žmonių sužeista 
žemės drebėjimo, buvusio ba
landžio 28 dieną.

Nuostoliai šiam ir kitiems 
miestams, kuriuos tik paliete 
žemės drebėjimas, yra labai 
deli.

' Užsibaigė sena byla

<li-

CHICAGO. — Fedcraliame 
dištrikto teisme vakar užsibai
gė Yazoo ir Misšissippį Vėlley 
gelenžinkelio byla su Chicago 
miestu, kuri tęsėsi per 24 metus.

xLgo turi užmokėti geležinkeliui 
$4,344.33 už 1894 m. streikierių 
sunaikintus 27 vagonus, nes buk 
miestas ineužtekcinaj 'apsaugo
jęs kompanijos turtą. •

Brangi pačiutė.

NEW YORK, —Bankelius 
Lyman B. Kendall, matyt, taip 
norėjo perskirų, kad sutiko ati
duoti savo pačiai už ^4,000,000 
turto ir mokėti kasmet po $100,- 
alimonijos.

Darbininkų kova
PIENO VEŽIOTOJAI REI

KALAUJA PAKĖLIMO | * 
. ALGOS.

4 •" __ u;------------------- r

CHICAGO. —Pieno išvežioto- 
jai, kurie dabar gauna $26 į sa
vaitę, vakar susirinko Ashland 
Blvd. auditoriumę ir nutarė pa
reikalauti $35 į savaitę.

Jų foremanai, kurie dabar 
gauna $35 prašė pakelti algą iki 
$50, bet darbininkai nesutiko. 
-— Užteks $44, pasakė darbinin
kai, o jei foremanai to nenori, 
tai galį eiti vežioti pieną už $35. 
Pieninfnčių savininkai jau siū
lą savo darbininkams po $30 j 
savaitę.

**—*7----------------

REIKALAUJA PAKĖLIMO / 
ALGOS.

>

Į ,! J ,1.1,1,

Streikuoja.

ALBANY, N. Y., geg. 2. — Sc- 
redoj vidurnaktyj čia sustreika
vo visi laikraščių linotype ope
ratoriai ir iš tos priežasties nė 
vienas laikraštis (jabar neišeina.

5,000 streikuoja.

STl PĄUL, Minu., geg.. 1. —L 
Šiandie čia sulreikavo apie 5,000 
dailydžių (karpentefių), reika
laudami pakėlimo algos.

VSIOUX CITY, la., geg. 1. 
700 budavotojų darbininkų su
streikavo šiandie. | Reikalauja

valandą.

Karė už Dievus
Rymo katalikai padarė užpuo

limą ant neprigulmingųjų 
katalikų susirinkimo.

(. CHICAGO. — Vakar Dievo 
Apvcizdos lietuvių Rymo kata
likų bažnyčios apielinkej bpvo 
surengia kait'ė u;1 tikėjimą lir 
dievus. Kariavo — ‘tikrieji“ 
Rymui priklausantis kataliluii 
su “netikėliais“ — heprigulnUn- 
gais katalikais.

Dalykas tame. Pirm kiek lai
ko Dievo Apvcizdos parapijos 
(18 gatvės) apielinkej susitvėrė 
nauja parapijėle >— neprigul- 
mingųjų katalikų ir ant Canal- 
port Avė. atidarę savo t. v. 
“tautišką“ bažnyčią.. “Rusinės 
is Business“ ir lodei seną jai pa
rapijai nesmagu buvo turėti po 
šonu kitą konkurentą įy todėl 
pradėjo- jam visaip kenkti. Pri- 
mokinti vaikai užpuldinėjo ant 
naujosios bažnyčios,.tepliojo jos 
sienas ir tt., kol pagalios nepa
kviesta policijos, kuri sustabdė 
tą nederamą darbą kadi r kon
kurentui biznyje.

Bet tokie užpuolimai pasiekė 
Čiukurą vakar. Vakar neprigul- 
m i ilgieji buvo surengę prakal
bas Černausko svetainėj. Toks 
drąsus žygis -— ateiti pačion. pa
šonei! “tikriemsiams“ ir kenkti 
jų bizniui, žinoma, negalėjo pa
tikti. o ypad kad prakalbos tu
rėjo būti labai “iškilmingos“ —

I s

die tarybos trijų padaryto su
sitarimo Japonijai tiuosanoriai

» •  t • 1 A - 1 - w mm ’

Gegužinėj Šventes atbalsiai
428 POLICISTAI SUŽEISTI 

PARYŽIUJE GEGUŽINĖJ.

150 žmonių areštuota.
Tik vienas užmuštas.

kųu budu Clevelande laike Ge
gužinės žuvo d*r žmonės 
200 žmonių sužeista.

šiandie patirta, kad dvi re* 
tos kareivių su motoriniais tre
kais, buvo laikomos už miesto 
ir butų buvę ^pasiųstos, mušti 
darbininkus, jei viena policija - 
nebūtų galėjusi apsidirbti.
, Valdininkai dabar ^varsto 

kaip čia dfeporfavus visus sve
timšalius) kurie dalyvavo vaka
rykščioje miljiniškoje demons
tracijoje.

,o vifš

PARYŽIUS, geg. 2. — Polici
jos kvatiera paskelbė; kad 428 
policistai tapo sužeisti ketverge 
riaušėse. 12 iš jų sakoma esą 
mirtinai sužeisti.

Matomai tik vienas žmogus 
liko užmuštas jaunuolis var
du (Lorne, kuris pasak dar ne
patvirtintų žinių, liko pervertas 
kelių kulkų.

150 žmonių liko areštuota 
laike^dęmonstracijų. Jie bus 
teisiami karinio teismo.

' Socialistai ir darbo unijų va
dovai yra labai pasipiktinę va-'.vOMv,« ........ .-------
karykščiais incidentais. Gene-Į te švenčiant Gegužinę šyentę, 
ralė Darbo Federacija išleido šiandie po didžiausia sargyba 
protestą ir šiąnakt susirinks ko- uihesta į teismą, bet jie neprisi- 
mitetas apsvarstymui žingsnių, 
kokių bus griebtųsi iš priežas
ties sumišimų. - I

Kaltina Clemenceau. t

Atstovas Marcei Cochin rašy
damas laikraštyje Humanite 
sako, kad diena buvo' “puikia 
demonsti’aęiju spėkos^|j^discL 
plinos darbininkų klosu ir buvo 
sutepta tik brutališkuru žvėriš
kos policijos.“ Jis pabrėžia tą 
faktą, kad kareiviai nevartojo 
prievartos ir ten kur jie buvo 
ant sargybos nebuvo jokių su
mišimų.

„Atsakomybė už sumišin'us 
guli vien ant provokacijos poli
cijos, kuri veikė sulig paliepi
mais premjero Clemenceau. lis ^ODO kauciją, 
vienas yra kaltas,“ sako Cochin. f

Jis piilHiin. kad premjeras pCr d‘1 žmonės, kaltinami dalysavi- 
^kailvtu savo paties “milikip ,”e 'J>* abu liko .nu-

teisti po du mėnesiu kiekvienas 
į pataisos namus. Trjs kiti pa-

100 AREŠTUOTA BOSTONE.
i ' ' \ »

Du nuteisti kalėjimam

BOSTON, Mass., geg. 2. — 
100 vyrų ir moterų, kuriuos a- 

; rešuota vakar Roxbury distrik-

pažino prie kaltės ir jų byla a 
tidėta.

Vienas policijos kapitonas mi 
rė šiandie, sakoma, nuo persi- 
dirbimo vakar, uoliai stengian- 
ties sukelti riaušes.

Tarp teisiamųjų yra Williaiu 
Sidis, paisžyinėjęs nepapras
tais gabumais Harvardo ir ki
tose mokyklose. iMtvfs jau
niausias vaikinas, kokis užbai
gė Hanardovar kokį kitą uni
versitetą. Būdamas 8 metų jis 
kalbėjęs 8 kalbomis. Būdamas 
8 metų jis įstojo Mass. Institu
te of Technology, o 11 metų įs
tojo į Harvardo. 
JId yra kaltinamas 
donos vėliavos ir

Vėliaus teisman

Raitytų savo paties “pulikią 
kalbą atstovu bute 1891 m., pa
smerkiančią lygiai Jokį pat pa
sielgimą tada buvusios valdžioj leisti.

• ♦• • • 95 * 1
ministerijos.

PROTESTUOJĄ PRIEŠ 
POLICIJOS ELGIMĄSI.
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universitetą.
*nešime rau-

paleistas už

atvesta dar

600 pašalinti iš darbo.

f 
b"

gas, lietuvis klierikas, na ir vie
tos jieprigtilmingasis klebonas. 
Todėl ir suorganizuota būrį da-» 
vatkų ir vaikų užpulti ant jų.

Jau publikai einant j salę į 
ją buvo mėtoma visokiomis 
šiukšlėmis, bet kada prasidėjo 
prakalboj padaryta >jr tikroji 
ataka — su akmenimis. L..... 
svetainės langai išdaužyti ir ' t ' ’ wsalėn primesta akmenų. Prisi
ėjo pašaukti policiją. ,

Atvykusi ])<>licfija išvaikė 
“karžygius“ kareivius už “tikė
jimą“ ir būrį davatkų ir vaikų 
suėmė. Vaikai, sakoma, kada 
juos paklausta kas liepė pada-

READING, Pa., geg. 2. — Car 
penter Steel Co. pašalino iš dar- 

PĄR\ŽIl S, gųg. 2. —- 1 ai .a- darbininkų, už tai, kad
mentale socialistų ^rupe šian-^ ..& ne(|jr|M) Gegužės šventėj, 
die susirinkime priėmė rezoliu
ciją, protestuojančią prieš poli
cijos užsilaikymą Švenčiant va
kar Gegužinę šventę ir nutarė 
Įteikti kolektyvį klausimą apie 
jos elgimąsi valdžiai. Vėliaus 
paskelbta iš valdžios pusės, kad 
valdžia priims klausimą ir at
sakys į jį prieš utarnink^.^ 

/

A.

,.',55 ŽMONES NUTEISTI KALE-Keli ' ___ . ... __________

LONDONAS, geg<2. — Iš 
Madrido panešama, kad Ispa
nijos karalius Alfonso paleido 
parlamentą. Nauji visuotini 
rinkimai bus birželio 1 d.

Vakar laike Gegužinės de
monstracijos policija užpuolė 
ant žmonių ir kelis sužeidė. Po
licija irgi nukentėjo — 29 po- 
liscistai yra sužeisti.

jf

H .

HAMMOND, Ind., geg. 2.’-
, Vakar čia sustreikavo 1,500 j ryti užpuolimą, tuoj prisipaži- 

budavojimo darbininkų ir plyt- nę: “Faderis“ (khnigas). Kai-

JIMAN UŽ.GEGUŽINĘ 
CLEVELANDE. 

-7^ 

Antras žmogus mjrė nušautas 
pilicis(o.

geg- 2.
buvn pa
kaltinami

I ' ■

apsiima atiduoti šantungo pror'nėšių, reikalaudami 70c į valau-Į bama, kad ir augštesnių asabų 
vinciją pilnai Chinijos viršeny- dą. Budavojimas namų ir tai- iš “tikrųjų“ katalikų tarpo esą 
b Ji, pasilaikydama tik IVokie- symas gatvių Gary, Hammond,1 suimta* bet dar neturime tik-’ 
tijai suteiktas ekonomines pri- East Chicago ir VVhiting todėl 
vilegijas ir teisę įsteigti savo apsistojo, Dar 3,000 namų bu-, 

nuo davotojų liko be darbo iš prie
žasties “leberių” streiko^ v .• ( i

vilėgijas ir teisę įsteigti 
sodybą Tsintao, į pietus 
Kiau Chau.

rų žinių. Kada dalykas pilnai 
paaiškės, ar šiaip, ar tėisme, 
tuoj pranešime Naujienų Škąi- 
tytojams.

CLEVELANID, O., 
šiandie prieš teismą 
statyta 134 žmonės, 
dalyvavime vakar policijos su
keltose riaušėse laike gegužinėj 
demonstracijų. 55 jų duoda 
didžiausiai galima bausmė už 
prasižengimą 
sunkių darbų.

Joseph Ivantyi, 38 m., Kurį 
vakar poli pistas Ilgis 'syk pėr-' 
šovė, šįryt mirė digonbutyj. To j

30 dienų prie

Trne translation. filed with the post- 
niaster at Chicago, III., May 3, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

Vakar gavome iš Chicagos 
pačto viršininko / praneši
mą, kad vietos pačtas su
laikęs Naujienų gegužės 1 
dienos laidą, o tai dėl to, 
kad nebuvo priduota re
dakcinio straipsnio “šven
tės svarbumas šįmet’’ ver
timas anglų kalbon.

Vertikas tapo įteiktu, 
todėl' skaitytojai, 'tikimės, 
gaus dar tbs dienos numerį 
kad if suvėlintą.

. —Naujianoe.
A

-

■

f i-'S

. /

K ■

; [-y.

IMPERFECT IN ORIGINAL .
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Subata, Gegužės S cl., 191$

Teatras Ko
'-r Hengtamaa •— 

Vaikų'Draugijėlės “Ateities Žiedo” • • 
Po globa EMPSA. 67 kuopos, Kensington, III,

* — Įvyks — ’ \
NEDĖLIOJĘ, GEGUŽĖS (MAY) 4, 1919 M.

r

K. of P. SVETAINĖJE, • 11037 Michigan Avė., Roaeland
« y
Svetainė atsidarys 5:30 valandą vakare, Pradžia >6:80 vai.

Įžanga 35, 50 ir 75 centai y patai \ • /

Pavasariniš Ukininkiį

Piknikas
Rengiamas bei/dromis spėko

mis Chicagos apielinkės Metds
' vių Ūkininkų

z NEDĖLIOJĘ,

Gegužio 4,1919
Blinstrupo Darže
W1LLOW SPldNGS, ILL.

- Pradžia 9-tij vai. ryte. Inžnn- 
a

ga 25c porai.
PROGRAMAS:

Bus įvairus šokiai prie ūkiniu 
kų muzikos? Gardus užkandžiai 

Apačių ūkininkų pagaminti. Min- 
kštijė’kieti gėrimai naujai išras- 
ti Wprattyvų ūkininkų^ Žalių, 
virtų ir namie darytų saldainių. 
Gaidžiai,"kiaušiniai, bulvės, ro
putės, burokai, batviniai nikių 
Miorkai ir burkonai bus duoda
ma kiekvienam įvairiais budais.

Kviečia visus Ūkininkai.1

SIOUX CITY, IOWA

Atsakymas p. Debeikiečiui
Pabaigus kalbėti, vienas karJ 

štas Markso mokslo pasekėjas1 
užklausė kalbėtojo^ kur, girdi, | 
yra pažymėta, jog Markso mfcik- j 
slas negeras ‘ir ką bloga vykina. 
Į tąyužklausimą geri), kalbėto
jas taip gražiai atsakė, kad visa1 
publika pradėjo juokties, o bol
ševikas, ausis nuleidęs, atsisė
do ir daugiau nieko neklausė.” 

Tai begėdiškas, pageidauja-

Loš “Ateities Žiodo” nariai Šitas vakaras bus vienus iš įdomiausių, nes visą programą išpildys vieni 
vaikučiai. Programas susidės iš lošimo. Solo, duetų ir trio — dainomis ir 
muzikališkais instrumentais bus dealogas ir deklamacijų taipgi dalyvaus h; 
(Irušiukai. Ir dainuos dar tik pirma kartą “Ateities Žiedo“ choras. Atsilanky
kite visi, užtikrinam, kad nesigailėsite ir tuomi paremsitė jauną ir labai pu
dingą vaikučių draugijėlę, Po programų šokiai, Muzika J. Grušo, /

, . Kviečia KOMITETAS >

Del Naudos Sta-
» .»

tomos Svetaines

P H A NE ŠI M*A S
-Malevoju, popieruoju, grėbtuoju 

ir taisau rakandus, pališiuoju pia
nus ir kitus daiktus. Darbas atsakau 
tis. Kam ęcikulinga atsišauky&._L.

J. LUKOŠEVIČ, -------
3302 Su. Halsted St., Chicago.

“Draugo” fir. 84 tilpo koretį- 
j)|ondeticįja (( kurioje tūlas Dc- 
beikietis, suvis neteisingai apra
šo kun. Mikšio prakalbą, laiky
tą kovo 30 d. Savo žinutėje 
tarp kitko p. Debeikietis sako: 
“Papasakojo 'taipgi ir apie bol
ševikus ir jų darbus, kuriuos 
pačiam teko matyti bei šį tą iš'mon pusėn, faktų iškraipymas.į I I 

Argi tokį kalbėtojui klaushną I 
aš uždaviau, kaip kad tamsta, p'. |
D., jo'prakalbų aprašime sakai? I I 
Tokių beprasmių klausimų ne
bent tik p. Debdikietis. galėtų , i 
uždavinėti... Jog kiekvienam 
aišku, kad Markso mokslas pats ■ 
savaimi, be pasekėjų nė gerą 
nė gi blogą vykinti negali; ir to-'I I 
dėl ta, p. D. sugalvota ir mini | 
primetama, užklausimo sakinio’,— 
dMis “ir ką bloga vykina” yra 
tikra nesąmonė. Toliaus. Jei
gu Markso autorium buvo pat-, 
sai Marksas, tai jau jo raštuose 
apie “pažymCjinią, 'jog Mark
so mokslas negras” ir kalbos 
negali būti. Tečiaus p. D. tas 
yra galima ir jis tai per savo, 
nesupratimą, ar per didelę “gu
drybę” bando perstatyti dalyką 
nętalp, kaip buvo, bet taip kaip 
jam norisi ir geriau patinka.

Dabar nurodysiu .tą priežastį,

Markso mokslo ir jo pasekėją, 
kurie sekdami jo mokslą prade
da vykintj./’žemiškąjį rojų,’* k u 
rio “laimė” jau pasirodė Rusi-

Žingeidžios
Prakalbos

Bengia P^l). J. Bndkevieh 
svetainėje, 8131 Vincemtes Avė., 
Chicagojc, gegužės 6 dieną, 
utarninke 7:30 valandą vaka
re. Inžanga iO centų. Kalbės A.

Audrius buvęs “Darbininkų 
Balso” redaktorius, ką lik su
gūžęs iš Europos, buvęs karės 
frontuose ir daug patyręs iš Eu
ropos žmonių gyveninio. Taipgi 
kali lės K. J. Geležėlė ir kiti. 
Kiekvienam bus įdomu išgirsti 
(laug svaninų dalykų.

Kviečia KOMITETAS. Svarbios Prakalbos

Gegužio 4,1919

Namo B-ve.
0 ’\

CICERO
■............. . ............. ....................................................... —■ \

Užprašome Kliubus, Drau 
gijas, Kuopas ir pavieniu^ 
draugus paremti šią bendro
vę.

Pradžia 10 vai iš ryto.
Grieš puikiausias benas.
Bus devynios dešimt devy

ni maišai visokių fonių. *
Kviečia RENGĖJAI.

BUS
Černausko Darže 

. LVONS, ILLINOIS j

Didelis Metinis- Balius
x SU PRAKALBOMIS

Rengiamas Lietuviškos Ev. Liut. Draugystės 4
SUBATOJE, GEGUŽIO 3 d., 1919

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE
• * 2242-44 W. 23rd Place.

s.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Inžanga 35c Vpatai.
Kalbės drg P. GRIGAITIS.

Nuoširdžiai kviečiame visus atsilankyti, kaip tai* 
jaunus ir senus, mergaites ir vaikinus ant šio iskilmigno 
BALIAUS, o atėję turėsite progą su viens kitu pasima
tyti ir pasilinksminti. Už tai nepainirškįite, nes kito to
kio vakaro greit nebus. ,

Kviečia visus KOMITETAS.

Rengia P. P. D. Ma'iinauskio 
svetainėje, 1900 Halstt-d str. ge
gužės 6 dieną, 1911) 'Utarninke » t ■ x C* ,
7:30 valandą vakafre. Inžanga 
10 sentų. Kalbės A. Audrius, 
buvęs “Darbininkų Balso” re
daktorius, ką tik dabar /parva
žiavęs iš Europos, buvęs karės 
fronto dalįse — mūšiuose ir

DRAUGIŠKAS VAKARĖLIS
Rengia

Lietuvių Moterų Progresiv. Susiv. 29-t^ kuopa
NEDĖLIOJĘ, GECJUŽIO 1 DIENA, 1818 r

LIUOSYBĖS SVETAINĖJE, 1822 Wabansia Avė.
Pradžia 5 vai. vakare. Inžanga 15c ypatai.

Bus puikus programas ir muzika. Programe daly
vaus visoje Ghicagoje pagarsėję broliai Briedukai, Z. 
Viliutė, V. Oepukaitė, ir kiti. Nepamirškite atsilankyti.

Kviečia /RENGĖJOS.

žmonių gyvenimo. Ttuggi kal- 
*bėt( ir K. J. Geležtė. Kiekvie
nam bus įdomu išgirsti daug 
svarbių dalykų.

Užprašo Komitetai.

ORKESTRĄ—BENĄ
Parūpina visokiems 

reikalams

J. MIMAS
1414 So. 49th Coutt

Cicero, III. >
Tel. Cicero 2316,,

kuri privertė mane užduoti kal
bėtojui klausimų, koks taš klau
simas buvo ir kaip “kalbėtojas 
gražiai atsakė,” kad “bolševi-. 
kas” net “ausis nuleidęs atsisė 
do.” Kalbėdamas apie socįaliz- 
mų kun. Mikšis štai kokį prily
ginimą privedė: “Juk kiekvie
nas užbaigęs mokslą inžinierius, 
tint popieros gali nupiešti tokį 
planą, sulig kurio butų galima 
pabudavotį mėnčlį siekiantį bo
kštą. Teoiaus nėišmanelis butų 
tas, kuris bandytų tokį bokštą 
statyti; nes tai butų bereikalin
gas jiegų ir turto eikvojimas. 
Tas pats yra ir*«ii socializmu; 
tiktai/musų žmjones, tingėdami 
mislyti, nopasistengia žiūrėti į 
dalykus kritiškai, bet ką kas sa
ko, tam ir tiki.,, > -Čia aš jums 
dar vieną pavyzdį privesiu. Vie
nas profesorius atėjęs į mokyk
lą, kurioje jau buvo susirinkę 
mokiniai tarė: °Štai šičia, ant 
staliuko, aš papilsiu nuodų; ir 
kaip tiktai nors vienas iš jus už- 
uosite tų nuodų kvapą, tai tuo- 
jaus pakelkite ranką.” Papilus 
nuo^|ų, atfliaps |sė<lhlt|eju tuo- 
jaus rankas ir pakėlė. Už kelių 
sekundų rankas pakele beveik 
visi' mokiniai išskyrus apie trįs 
asmenis. Profesorius .gi papy
lė ne nuodus, o tiktai tyrą van
denį; bet kadangi mokiniai bu
vo intikinti profesoriaus žo
džiais, tai jiems ir at'rode, tbuk 
jie užuodžia nuodus, nors ten 
buvo tyras vanduo. Kalbant a- 
pie socializmą ir gi tą patį ga
lima pasakyti. Juk socializmo 
mokslą sugalvojo Marksas, žy
das. Sulig to mokslo, įvykus 
pasaulyj socializmo tvdrliai, 

, i
5 užklausti jį apie ką nors.

Pirmas Pavasarinis Iškilmingas ir Didelis
'Rengi r /

North Sides Liet. Draugijų Sąrisys Vieno Knygynu

Nedelio j, Gegužio 11/ B
NATIONAL DARŽE, Riveiside, III.

Pradžia 9 vai. iš ryto ......... Inžanga 25c j paini
..............7.........  PROGROMAS 

l)o vad 
.... Di 

. . P

Pirmyn mišrus choras 
Kalba ...........
Deklamacija . 
Kalba

MADISON PRIE HALSTED STBKET
— BURLESOUE — ' '

G O L D E N C R O O K Kudiea do «yk 2 >15—8:11
WIT1I B1LLY ABLINGTON Kalno* 25c. iki 75e.
Moteris J r mergyios gali lankylis kasdieną.

jįjj i.r.gi'JiJ------- .r—j- ■ ' u—.t - -............. ;
TIK KĄ IŠĖJO iš SPAUDOS

Naujos Stasio Šimkaus Dainos
VIENAM BALSUI PRIE PIANO

1) Stiuku m»n gyventi (iiugštinn bulsiii) ................................ Wlc.
2) Miegok, mano kūdikėli (žemesniam balsui) .............................J’’’c
3) Ne dėl tavęs aš, mergele (vidutiniam balsui) i

■ 4) Era mano brangi (lHass) ............................(• • ....................
I 5) a) Vai >putė.-putė b) Vai-varge, varge c) Pamylėjau vakar 

(vidutiniam balsui) ...........•...................*’T* 'ae’
Vntshs neporsunkios skambinti >ir 'dainudti.

. Hegaiiauhiie: Sf. ŠIMKUS, 3249 So. Morbgan St., Chicago, III. .
Ten pat kreipkitės norinljs Išmokti dainų arba pianu skambinti.

Daininkai. norintis pritaikyti kokią nors dainą sulyg savo 
batao, 4y. pakelti ją aukštyn, arba nuleisti žemyn taipogi tenaj 
kreipkitės. ’ x
- - * <....- • ■ . ........... W

Naujieniečiai Temykite
Naujienų Piknikas

atsibus

Birželio-J uite 8-tą dieną, 1919
CMERNAŪSKO DARŽE — Lyons, III.

Piknike dalyvaus visi Chicagos pirmeiviški cho
rai ir kalbės gabiausi kalbėtojai. Turėsite proga ge- 
raijr gražiai .pasilinksminti.

Kviečia visus KOMITETAS.

Pasarga:-— Važiuokite iš visų dalių miesto tiki 224ros gatvės, 
22-rdS karais iki 48 Avė. Iš ten Lyons karais 

iki daužai. •
,x .Automobiliais:_ Meras kelias važiuoti 22ra iki Oak Park

> • Blvd. Pasisukite į žiėmius, važiuokite iki
12-tai; 12-ta iki Forest Purk; sukitės po kairiai į pietus iki Lyons.

išskiriant kitus piknikus, res turėsime -gražu pro. 
(gramą. Taipgi bus gaudžių gėrimų, ir visokių už- 
.kamlžių ' i . e

Kviečiame visus lietuvius ir lietuvaites, senus 
ir jauhus atsilankyti ant ■musų ‘pirmo Pikniko, 
nes grieš puiki muzikė, .kur gulėsime linksmai lai
ką praleisti anV tyro pavasarinio oro p<) žaliais K 
medžiais— tas visoms .bus ’im| švoikotos. ir dar 
pareipsiine HeUivių apšvietos įstaiga, Viešą Kny
gyną. Atsilankykite visi, o busite užganėdinti

NuoAhųiiai kviečia KOMITETAS
nokites iki'.
>a >18 Avė.

J Katiliaus
A Montvidas 

iė B. Zologiutė 
.., A Gimba k < I I

po viul. J Katiliaus

2
3
4. VTT5 'Extrh
6 Socialistų Vyrh choras
7 Extra ..s....yc........

šitas .piknibhs bus gražiausis ir Bnksmiausis
7

&

, pasak
• 22, 2*

iš tenai-paimkite *I.a Grange karus iki Desplains 
Avė; išlipkite ir eikite i žiemius 2 blokus ir pri
eisite National daržą.

>

Pirmas savo rųšies vakaras Chicagoje

J u gailės Vestuvės it*
. —/Bengiamas —

Draugystės Liet. Dukterų 
Subatoje, Gegužės (May) 3 dieną, 1919 m. 

ŠV. JURGIO PARP. SVET. 
32-ras ’Piuce ir Auburn Avenue,

Prasidės 7 vai. vakari*. Tikictas 25c ypatai 
Nuoširdžiai kviečiame visus jaunus ir seifus kuoskaitlingiausiai atsilan

kyti aid šio rengiamo iškilmingo baliaus ir Jogailos Vestuvių, kur turėsite pro
gą linksmai pažaisti iki vėlyvos nakties. Taigi kas gyvas, nepraleiskite šios 

^ progos, nes tokių mažai yra; kad paskui nesigailėtumėte. Visi, kas gyvas, j 
Jagailos vestuves. Draugiškai kviečia DLK. KOMITETAS

nieko nereikės dirbti, turtus pa
sidalins visi žmonės, bus lygy
bė. žodžiu, užviešpataus tikras 
rojus ant žemes. Silpnadvasiai 
žmonės, kaip kad augščiau Dili
nėti mokiniai, tiki gražiai skam
bantiems žodžiams ir mano, 
buk ifįtikrųjų jSida nors taip 
bus.’’

Užbaigęs prakalbą kun. Mik- 
šis net du sykiu ragino publiką 

da aš, pasiprašęs balso, ne tiks
lu kritikuoti kalbėtojų arba sto
ti :-:t juo į debatus, bet vien tik
tai aiškumo delei, paprašiau nu
rodyti kokiame savo rašte Mar
ksas sako, buk įvykus pasauly
je socializmo tvarkai nieko ne
reikės dirbti. Kalbėtojas atsa
ko: “čia nereikia Markso raštų, 
nes aš pats mačiau kas yra da- 
romia prie bolševikų valdžios 
Rusuose../ pirma dirbo po 8 va
landas į/dieną. Paskui pradėjo' 
dirbti po 6, 4 ir tt., kolei galų

bar nieko neturi.”
, Prie šito jo atsakymo aš pa
stebėjau, kad nesvarbu, kaip ką 
daro rusų bolševikai; nes jie y- 
ra tiktai dalis — frakcijos rusų 
sobialistų partijos ir lęad kitos 
tos pačios partijos frakcijos ko-

Teatras ir Balius '. * 1 • ; 
Bengia 

APŠVIETOS IR'DAILĖS DRAUGIJA 
HUHNS1DE 1LI.1NO1S • ' • ' ‘i-f'* • >

Įvyks

Nedėlioję, Gegužio-May 4 d.., 1919
J. MICKEVIČIAUS SVETAINĖJE

1036 Kast 93rd St., kampas Dobson Avė.
PraJžia 5:30 vai. vakare. ^Inžanga 3Bc v.........    i , .....

Apšvietus draugijos nariai su loš vieno veiksmo komedija

“BRANGUS PABUČIAVIMAS”

GEBBIAMUulh šis vakaras bus jau paskutinis šio sezono pa
silinksminimas, ir dėlto kiekvienas iš musų turėtų atsilankyti

Po lošimo bus trumpas, bet gyvas programėlis, kurį atliks tie 
patįs nariai-lošėjai. Elena ir Marytė Bart u Ii ūkės sudainuos kele
tą jausmingų dainelių, kurios šitoj apielinkė.j yra -dar negirdėtos. 
Bus žavinančių deklamacijų ir kėli linksmi solo ant pianų.

Užtikriname, jog visi atsihmkiusiejįjnisite tinkamai užganėdin
ti, nes Apšvietus nariai darbuojasi dėl šfto vakaro iš:gilumo širdies

PO PROGRAMUI, ŠOKIAI I
širdingai visus kviečia * ^KOMITETAS

voja prieš bolševikus, sakyda
mos,' buk toji šalis* nėra pri
brendusi prie tokio sutvarky
mo, kokį bolševikai stengiasi į-

? «

vykinti. Ir kadangi Markso ra-

(Tąsu ant 3-čio pusi.)

f T * 1 1 ■ 1 « " I *11 III ■

Mildą Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliam Permaina.
B'itedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

Pirmas Floras 16c. Balkonas Me 
Prie Šių kainų prląkaitAma ir 

1c Ir 2c kariškos mokestis
4 DIDĘLI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 22-ra GATVES
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Subata, Gegužės 3 d., 1919 • ' 'NAUJIENOS, Chicago, III.
.4. - ■ -^--r —Mi—- -   MMMMMfMM9IĮtiįf^tįįlįĮHĮįlffg^^gggįfg»aa»MHgįfĮįKKUį^ĮKgĮįįt^įHįįUHH^

(Seka nuo 2-ro puslp.)

KLEIN BROSJ
STEb 4 201 h STS.

Musų lietuviams par
davėjams buiTTtiaionu 
jums patarnauti bile 
kurj laikų. Jie yra vi
suose skyriuose, tik
tai paklauskite jy. *

Panedėlyje, Gegužio 5 d., Klein Bros. Didelis 
Dirbtuves Čeverykų Išpardavimas 
Didžiausias supirkimas iš dirbtuvės geriausių skyrių nuo Dantei 
Shoe Co.. Licitacijos Išpardavimą! Aukštos rųšies avalinės vyrams, 
moterims ir vuikaips už žemiausias kainas.

. Vyry $6 Ozford iš lidtaciles, Oxfortai pu 
"J1T daryti Daniels Shoe ('<)., \Vi<‘hita, Kas., ru- w ^un lietai teliukp skaros; • Angliška

Y slailč Goodyear tvirti puspadžiai, Q O C 
B visą iniery, pora, po ............ i

/ Vyry čeverykai ir Licitacijos, Daniels ShoeJk Co., padaryti iš gun metai lėliuko skuros,
// su guzikius ar blucher stnllč,
(( \ platus ’ir angliškas kurpalis.
ič. \ Goodvear Veiloko ir MeKuv

siul* įvirti padai, vis; p O E 
miery, už porų .... fcaOw

'---- cijos, padaryti Daniels Sh<»e
Co., iš gun metai teliuko sku. 

. ros, su guzikais ir blucher st-
/ ailė, tvirti, puspadžiai, pla

tus- arba angliškas kurpalis, visą mierą iki 5 ir pusės, * 4 QC 
už porų ................   : t I ‘ LOv

Supirkimas iš dirbtuvės $4 moterišką Oaford, padaryti iš pa
tentuotos skuro* tvirms, arba gun metai lėliuko skuros.* Louis 

ūai, tvirti puspadžiai, visą mierą O QC 
ant pardavimo po už porų......... *....................................

< t—si-u—jBj.aj?WR..‘ia|
I

t C111 U 1 Į

*ir Angliški užkulu 
.-mt nnrtlnviinn u<>
ii*. e\ Supirkimas iš dirbtuvės $4 moteriškų čeverykų, padaryti iš I 
vici kid’ gun melai lėliuko ir patentuotos skaros, su guzikais ir | 
raiščiais stailė, audeklo ar skaros viršų, tvirti puspad- ’
žiai, žemos kurkus, visos mieros, už porų ............. fakUvi

< Supirkimas iš dirbtuvės vyrišky naminiu slipvriij, 
Romeo ir F.vervtt stailč, rudos arba juodos skhros, 
rankomis siūti padai, specialiai už 4 
porų ................................................... I «Ow

Supirkimas iš dirbtuvės vaiky čevvryky, padaryty 
iš gun metai teliuko skaros, su gu/ikais stailė. kojos 
formos kurpalis, augšto kirpimo didelis, tvirti nfts- 
padžiai, mieros iki 11 ir pusės, O 0Qt už porų ................................./.. ..............

Supirkimas iš dirbtuvės moteriškų sliperiy, 
vienu'diržiuku stailė, naminių sliperių. ran- 

t komis siuli puspadžiui, guminiai užkulniai, 
padaryti iš vici kid skaros, visų mie- 4 4 Q 

specialiai apkaimiota po . Llv
EXTRA DIDĖLIS. SUPIRKP* * S Iš NEW YORK
Pavasar. Kautu Ir Apsiautu 
Visas pavydalą sandėlis iš 
Weinreb Fashion Co., Kautai, 
apsiairtalai ir Dolmans supi r.
kti po 33 rentų nnt dolerio 

$16.97 už už $25 Pavasariniai
Kautai

Visų vilnonių velour, visų 
vilnonių poplin arba serge sil- 
vertone, su diržais modeliai, 
kulnieriai apshitl iš viršaus 

šilku, papuošta kišeninis ir gu
zikais, naujos spalvos. Daug 
per visa arba nusiau pmmiš»a 
šilku. Tikra-$25 C1C Q7 
vertė, už ........... I I

$10.88 už $18 apsiautalus. Vi
si vilnono Poplinp. apsiauta- 
lai, visi vilnono serge tipsiau- 

o^ilni. Vilnono Velotlr aAšiali- 
Talal, Apsiautalui su diržai.^, 
kaulą stailės, Platlhi kalnit,-*‘l 
riu išvaizda. Surpllrc. stallės 
modeliai, šilku arba šilkine 

pyne papuošta. Kiti per’ pus 
arba pilnai šilku pamušta,

v,'rl" ' $10.88
1Ų._1- l.L^l JLLLLL—įJL.. Ja

“GMEZ.NO”
Pirmaeilė lenkiška restauracija li

ko perkelta po No. 112? Milwaukee A- 
venue. Prašome gerbiamus svečius y- 
patiškai paremti, o mes iš savo pusės 
stengsimės, kad svečius kuogeriausiai 
užganėdinti.

Su pagarba,
ALEX &KRABCZYNSKI,

Savininkus.
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Pirma Tvirčiausia ir Didžiausia Lietu
viška Valstybinė Banka Amerikoje

Metropolitan State Bank
807-609 W. 35th SI., kampas S. Kalstei! SI.

Vienintėlė grynai Lietuviška Bunka po priežiūra Valdžios ir Ban 
kos Direktorių, kurie visi yra turtingi lietuviai biznieriai.
Padėkite savo taupomuosius pinigus i šių Tvirtą Lietuviškų Bankų, 
kur \ra gvarantuojama, kad jysy pinigai yra saugiai padėti ir bu* 
išmokėti ant pareikalavimo.

3 nuošimti* mokama už padėtus pinigus.
Skoliname pinigus ant pirmo rnortgičio ir atliekame visokius Han 
kinius reikalus.
Rankos valandos nuo 9 ęyto iki 4 po pietų Subatoje nuo 9 ryto iki 
12d. Utarninko ir Subatos vakare iki 9 vai. vak.

VYRIAUSYBĖ:.
JONAS B. BRENZA, Pirmininkas IUI.IHS C. BRENZA. Kaslerlus 
JONAS KROTKAS. Vlce-PIrm. S A. SZYMK«WICZ, Vlce-Prez.

DIREKTORIAI:
ANTANAS BFKWS ’OhJAS KROTKAS x .
ANT FNZBIG1FJ. ZIGM. BALCZIKONIS
ST. SZYMKIF.WIC2 JUSTIN MACKEWICH ’
M. S. BRENZA . RIMUS C. BRENZA.

JONAS B. BRENZA,
\>--------------------- . _ . .iį.m— y.... —..... ■ ----- r**"- '■■■■ " - I - ■ ■ -

NAUJIENOS ATLIEKA VISOKIUS SPAUDOS 
DARBUS GREITAI GRAŽIAI IR PIGIAI

štai yra pamatu socializmo mo
kslui, todėl tamstos nurodymas, 
kur Marksas pasakė, jog prie 
socializmu tvarkos nieko nerei
kės dirbti, labai bukų pageidau
jamas. Ant to kun. Mikšis mjaii 

I atkerta! “Važiuok sumanimi į 
rChicagą , tai aš tau pagaminsiu 
I atsakymų.” Taip “atsakęs” j 
rajumo klausimą, kunigas nulipo 
nuo estrados. Tuo tarpu, ne
kuriu iš publikos, išgirdę lokį 
“šaunų“ ir “tinkamą“ mano už- 
klahsim.ui atsakymą: “važiuok 
su njaniin į Cnicagą,“ gausiai 
suplojo delnais, lyginai, kaip 

kdd augščiaus minėti mokiniai 
užuodę profesoriau papilius 
“nuodus“, pakelė rankas. Po 
tam pasakinę keletą žodžių p. J. 
Prakąičiųi, ant estrados ir vėl 
pasirodė kun. Mikšis ir sako: 
“Aš gerbiu kiekvieno žmogaus 
politines pažvalgas ir Markso 
mokslą nemažai esu studijavęs. 
Nors jame (Markso kapitale) ir 
nėra taip pažymėta, kaip kad aš 
jums pirmiau* sakiau, tečiaus 
mokslinčiai, kurie turėjo plates
nes (? Red.) galvas už Marką, 
senai jau tą įmoksią sukritika-

.žodžiais: “nors jame (Mark
so kapitale) ir nėra taip pažy
mėta ir tt,” kun. Mikšis pripa-

jam priklauso didžios pagarbos 
įžodis. Tas jo prisipažinidias 
parodo taipgi ir tą, jog jis į ma
no klausimą atsakyti negalėjo 
ir lodei “ausis nuleisti“ prisiėjo 
kam norš kitam, o ne man. 'Po
liaus kun, Mikšis sąkė, jog jis, 
kaipo dvasiškis, tiktai tikybos, 
one nolifikos uždavinius galįs 
nuosekliai rišti. Na, o p. D-lis 
net j ekstazą įpuolęs, šaukia, 
jog “kalbėtojas taip gražiai at
sake, kad bolševikas nieko dau
giau nebeklausė.”

Apie tai, kiek aš esu karštas 
Markso mokslo pasekėjas, da
gi bolševikas, p. D-lis yra koml- 
petentišku spręsti, tiek kaip, ir 
apie Marso gyventojų skaičių. 
Nebūdamas fanatiku, neigi ko
kios nors politinės partijos ver
gu, į visuomenės veikėjus, taip
gi ir vadovus, žiuri ne per savo 
politinių pažvalgų, akinius, bet 
teisybės taisykle. Todėl už kons
truktyvi darbą, teikiantį visuo
menei naudą, gerbiu ir aršiau
sius savo idėjos priešus. Dau
giau su p. D-čiu, kuris matomai 
vadovaujasi daugiau karštais 
savo jausmais, negu šaltu protu, 
šiame klausime polemikos ne
vesiu. .. —Jurgis M. Biliūnas.

P. S. -— šis mano straipsnis 
buvo pasiųstas “Draugui,” bet 
jo redakcija atsisakė išspausdin
ti. 1 —J. M. B.

ST. JOSEPH, MO.

Stovi už visuotiną Amerikos 
Lietuvių Siemą.

* i ■■ *

Geriau vėliau negu niekados, 
— patarle sako. IJau nemažai 
kalbėta ir rašyta buvo kas dėl 
šaukimo, Amerikos lietuvių sei
mo tikslu .pasikalbėti apie pa
gelbėjimą — sušelpimą Lietu
vos įmonių ir josios a t būdavo ji- 
mą. Vietos lietuviai Did. Liet. 
Kun. Algirdo Draugijos susirin
kimas į tai atkreipė domos ko
vo 9 dieną. Apkalbėjus plačiai 
dalyką išrinkta komisija iš tri
jų ypatų kad pagamintų rezoliu
ciją pritariančią visuotinam A- 
merikos Lietuvių seimui, kitaip 
už greitesnį' jo šaukimą. Roželių 
ei ja buvo skaityta bal. 13 die
ną minėtos Draugijos susirinki
me ir vienbalsiai priimta. Taip
gi nutarta kad rez. kopijos.bu-

laikraščius, 
žemiau.

Rezoliucija.

tomis nemažai Vargo pergyveno, ■JJĮJJ 
ir dar šiandie didžiausia kova 
verda ant' nelaimingosios Lietu-

vos laukų ir miestų gatvių; l
Kadangi josios iš budėjimu ir 

albudavojimu nėra taip garsiai 
kalbama pas svetimtaučius ir 
mus pačius,Jdiip lai daroma sp 
rytų tautomis Armėnais, Gce- 
kais ir Persais Amerikoj tam /ik
rus k<>nijtqlas varo kompanijų 
už surinkimą $30,,000,000 šelpi
mui jų. Lietuviai nėra paminė
ti ir vargiai bus skiriama kokia 
nors dalis iš tos sumos.

Vardan to mes Si. Joseph, 
Mo. lietuviai, Did. Liet* Kun. 
Algirdo Draugi jM. susirinkime,v 
išreiškiame didelį pngeidavinią, 
kad butų sušauktas visuotinas A- 
merikos lietuvių seimas ir ar
timoj ^teityj. Kai|>ę toks sei
mas neturėtų užsiimti stiprini
mu parijų ir parlijėlių ( ?) dva
siškų ar svietiškų* Visa, ką jis 
privalo tai išdirbti seimo posė
džius tinkomiausius ir prieina
miausius budus suclpimui Lie
tuvos medžiagiškai, pinigiškai 
ir dvasiškai. Šelpdami J Jetuvos 
žmones mc4 padėsime apginti 
iškovotas pozicijas, atsispirti 

prieš savo naminius laisvės prie
šus ir padaryti tą šalį I ikrai lai
sva ir įsteigti joje nevaržomas 
progreso ir dailbk) gerovės sąly
gas. Todėl ;

TEBŪNIE NUTARTA, kad 
šis musų balsas išjudins kiekvic^ 
ne lietuvį ir lietuvaitę, paukšti- \ 
nas prie įvykinimo kalbamojo 
suvažiiaviino — neatidėliojant.

Valdyba:
Pirm. W. A. Ribikauskas 
Sekr. J. Jankauskas, 
Ižd. A Vaitkus.

LIE1UV1Ų DIENA 
NE W YORKE.

Seredo’u, balandžio 23 diena 
Nt w YorKo lietuviai turėjo pa
rodą dėl Pergalėsi Paskolos ir 
reikalavimo pripažinti Lietuvai

t/frmou
' VIRŠUTINĖS RŲŠIES

Momargarine
akm«u«A<nmmwv

0VE0M4RGARlN£
•***(•• C«CAM

Nut Margarine

ARMOURa>

Pirkite

ARMOUR’O Veribest .Oleon^ 
argarine ir Nut-ola Marga

rine visur parodo uigščiausią už 
ganėdinimą dėl tepimo ir kėpi- 
Mo. Abu yra padaryta didžiau
sioje ( pačiom paskutinės mados 
oleomargarine dirbtuvėje visa

me sviete, tyriausių specialiai su
rinktų materiohj. ir kiekvienas 
yra geriausios savo rūšies. Olc- 
omargarine žinovai užžiuri pada . 
rymą šių produktu

Veriheyt Oleomargarine pada
ryta iš c’eo oil, neųtra eoenanut 
ir peanut aliejų, spausto tiršto 
past(‘ri;.i»oto pieno ir augščiau- 
sios rųšies druskos.

Nut-ola padarytas iš cocoanut 
ir peanut aliejaus, geros koky
bės neržiurfcto<pieno ir prisūdy
ta dėl skonio'. Todėl, kokį jus la- 

, biau mėgstate, jus galite rsati 
j ji po gvaranti ja Armour’o vardu. 
\ Arbui Veribest arba Nut-ola su

taupys jums pinigus. Abu turi 
augštą mąistd vertę, dargi jų. 
kainos^yra^nebrangios.

* »

COMPANY
CHICAGO

r. ,. • j y ,

Jj Šiandien! Jūsų Krautuvnikas Gali Jums Pristatyti!
■■■■■ .......................—................... ..... '■ ............................ ..........

Kuomet įkuv New Yorkicčiai 
m^gojo, skelbimų klijuotd- 
įai' prilipdė po visą miestą dide
lius skelbimus, kuriais kviečia
ma visus amerikiečius pasira
šyti dlel Lietuvos ncprigulmybės 
ir Visus amerikiečius lioliivius 
rinkli Amerkos Pergalės bond- 
sus. . ■ '

Abidvi Penktosios gatvės pu
sės buvo papuoštos • raudonos, 
baltos ir mėlynos spalvos skel
bimais apie Lietuvių Dieną. 
Dišimtą valapdą iš ryto moters, 
prigulinčios prie Motor Corps 
of America išsirengė iš Lietu- 
vių Tarybų ofiso ir su savo uu- 
tomol>ilii*is papuoštais (uis pa- 
čiais taudonos-baltos-niftlynos 
spalvos skelbimais važiavo ir 
išsiskirstė po visas svarbiausiai 
New Yorko vietas, kad rinkus 
po lietuvių peticija parašus pre- 
zklentiuj Wilsonui ir Taikos 
Konferencijai.

Didžiuliai miesto laikrašviai 
talpino didelius skelbtomis, nu
rodančius Lietuvos reikalus ir 
aiškiai atsišaukiančius į Ameri
kos žmones padėti jai kovoje 
už neprigulmybę.

Septintą valanda vakare, Ma- 
dlijson Square parkas kibždėjo 
letuviais iš viso New Yorko ir 
jo aplelinkės ir susjdure cil^s, 
paraduoti Penktąja Gatvėj Čia ’ kais tūbais susėdo ant laiptų 
>3vyo Suvienytų Valstijų benai, priešakyje, o susirinkusieji apie 
du lietuvių benu, brigada, lietu T(\0OO žmonių pripildė visą cr- 
vių Amerikos kareivių su lietu- čią priešais platformą, 
vių ofičieriu, šlimtas gražių lie
tuvaičių tautiškais rūbais ir dau-' tonais Capper buvo pirmas kal- 
gelio pilietiškų ir socialių drau- betojas. Jis dalyvausiąs Wa-
gijų. Parodą, vedant platunui’shingtone busiančiame kongre- 
raitų policijos oficierių, su ve- so susirinkime, ir pirmasis dar- 
liavomlis kurių reikalaujama bas, kurį jis darysiąs,’ busiąs, kai temoje “Ką Lietuva yt'a sko- 
reinti Lietuvos neprigulmybę kad senatas gautų Lietuvai Su-pinga Amerikai“. Poto maišy- 

D. G. Jusiusjėjo Penktąją Gatve, o iš šalių vienytų Valstijų pripažinimą už, tas chyras padainavo Amerikos 
ir Lietuvos tautiškus himnus ir 

! užtikrino, kad Ikiuviai išlikrų- keletą lietuvių liaudies dainų.
PolAm kalbėjo kunigas,Jonas 

Žilius lietuviškai. Lietuvis ju-

Hotfman Mokykla
Mes mokiname įskaityti, rašyti ir kalbėti ANGLIŠKAI j gali

mai trumpą laiką. Mes taipgi prirengsime jus į kolegiją ir uni
versitetą . Ateikite ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, 
kurie! papasakos jums apie musų devynių metų pasisekimą. 
Musų mokytojai draugiški, pažangus ir prityrę.

1537 Norlb Robev Street^ Arli Milwaukce Aventie
C v

seka

P. na.; 
manyti 
Galinus
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NETIKĖJO APGARSINIMAMS, KU
RIUOS JIS SKAITĖ LAIKRAŠČIUOS 

Keistas atsitiUihias su žmogų 
iš Ohio.

Pas Smith iš Carrlngton iki nese
nai buvo peSImistu. ’Patentuotų vai
stą apgarsinimai, kaip ir visoke ap
garsinimai abęlmti buvo, jo 
ne, visai neverti skaitymo. Supran- 
4ama, jis taip manė ir apie gydyto
jus ir šiai kodėl jis kentėjo pereita 
metų’ nuo pilvo keblumų ir vulm iij 
užkietėjimo.
Tečiaus pagalios ponui Smilh nusi
bodo nuolatinis nederama; su ja np 
siėjimas is pusės p. Smilh kuris bu. 
vo nuolatos piktas. Natnr.iliai ne
ramus — tankiai kentė mm bemie
gės, jis pridarydavo daugiau vargo, 
,iegn buvo tikimasi iš jo* Smilh 
kaiminė atkreipė p-nios, Smilh a|y- 
dtj j I-AXGARIN apg.nsinim.] vietos 
iaik.’aščiuose. P-nia Smith nutarė 
iOnindyti ij. Užsisakė dėžule. Ga- 

o ja grjštamaja loasi. 'Pečiaus ji 
tada susidūrė su njmj'i kliūtimi apie 
ktu' i mmųštyta pirmiau. 
.Smilh grieštai a’suakė ir 
aru ė/uimų “tų šhtmš’ų'’
poliui Smith pasisekė jtikrinli j} pa- 

’imt' piytele po pi* tų. ^iipranl ima, 
ta : r.< pagelbėjo p, priešingai, 
jis jai.\ėsi dar blov’au negu pirma. 
Tečiac: nežiūrint p. Smith itig.'iimu, 
p-ma Smilh patėn ij.. kad neberei- 
kfj* i Smithų ragip’i priimli antrų 
nr trečia plytelę. Atkaklaus pobu-( 
<lžio{ suprantanu), jis nenorėjo pri-į 
si>inz'ui t i, kad Luxcariii jam i>ngc!- Į 
t)g’ Taip pagalios po (risdeA’nits 
diei.ų gydytuos jis pri-ipa/m > p-niai 
Smilh kad jis pats užsisa-kė šešias 
dėžtihs Laxcarino >- ir dauginu to 
— jam nebereikia dangom jau imti, 
nors jis dar nesuvarto’jo visų vais_ i 
tų. Jo pilvas dirba gerai -—«taipgi jo ( 
žarnos veikia puikiausiai.

Tad štai — yra apgarsinimai ir 
apgarsinimai, kaip yra žmonės ir 
įmones, Jei jus esate pesimistas, te
gul jūsų pati užsako dėžutę Laxca- 
rino, jeigu ne — tai palįs užsisakyki- 

I be šiandien. Nėra didesnio vargo, 
kaip pilvo-keblumai ar užkietėjimai 
vidurių. Tai nėra vien vargu, bet 
dar pagreitina senatvę. Užsisaky
kite dėžutę Lascarino, leiskite, mum 
parodyti/ kad yra apgarsinimų, ku
riais jtis galite turėti ir tikėti.

, — Laxcarin Products Go.
Dept L-2, Pittsburgh, Pa.

taipgi jo (

toriu lis, kuris buvo tani tikslui 
; parengtas. Lietuvaitės tau t iš-

Kansas naujai išrinktas sena-

stovintieji jiems plojo ir sveiki- ncprigul'iningą ir laisvą šalį. Jis 
no. - '

Kadangi Lietuva, kartu su vi- Kuomo^ pasiekė “Pergalės jų.turėsią jį savo priedeliu W;i- 
somis Europos mažesnėmis tau- Kelią”, jie ėjo prie gražaus ai- ąhingtone.

x ATSARGUMAS PIRMIAUSIA!!!
$3.00 Saugus pasidėjimui boxai $3.00

Atdara kasdien nuo 9 ryto iki 6 valandą vakare 
Atdara Subatomis iki 9 vai. vak.

% Turtas virš $2,000,000.00

KRAUSE SAVHNGS BANK
1341 M1LWAUKEE AVĖ - N E AR PAULINA.

Mes išmokame nuošimčius 4 kartus i metus.

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

* S. SOKALSKIS, j
29 S. La Šalie, Room 336, , Chicago, HL

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų. Lentų. Rėmų Ir Stogam* Popiero

SPECIALIAI: Maleva malevojimul stuby išviriau*, po $1.49 ui gal.
CARR BROS NRECKING CO.

•uotuos* R ffalvted At. . CMean m.

, t • • X

Pri);š jį kalbėjo Karolis Byo- 
* a u • ’ir’as^ kuris nesenai sugrįžo iš 

Franci jos.* Jis sake, kad Eiira- 
pos lietuviai tikį |xigelbos iš A- 
merikos lietuvių šiais taip sun-| 
kiais laikais ir kad p’agelba da-i 
*bar taip reikalinga kaip ir lai-! 
ko kares kad buvo.

M. J. Vinikas kalbėjo angliš-

Tel. Yards 3654. AKU6ERKA

Mrs.A.Mtchalnriez
Baigusi Akušerijos ko
legijų; ilgai praktika
vusi Pennsylvanijos 
hospitalėce ir Paaek- 

m ingai patarnauju
prie gimdymo. Duodu 
rody visokiose ligose 
moterims ir mergi
noms'. i
3113 \So Ilalsted Str 

(Anį antrą lobą) 
Chicago

Nuo 6 iki 9 ryte ir 7 iki vėlo vak

reivis, benui pritariant padaina
vo amerikoniškų dainų užbai
giant su “Amerika,” po to su
sirinkimas užsibaigė.
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Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedšldienius. Leidžia Naujienų Ben-

UisiMkoruojt Kalnai
Oicafojo — paštui

Metini
Pusei meto v,.......... . .........
Trims mėnesiams ..........
Dviem mėnesiam ........
Vienam mėnesiui .......

1.85
M5

12SavaitM
MSratai

Suvienytose Valstijom, ne Oicegoj, 
paėtu:

Metme.................................. UJO
Pusei meto........................ .. 3.00
Trims setasaiams .................... 1J5
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui...................  65

Pinigus reikia siųst Paėto Mansy 
Orderiu, kartu au užsakymu.
M5S

Apžvalga
Taip renkami parašai

Tautininkai ir klerikalai ren
ka mįlioną parašų po peticija, 

• reikąjaujaųčia Lietums nepfi- 
gulmybėa. Bik kas gali po ja 
rašytis. Jau sykį pakritikavo
me tautininkus už jų džiaugsmą 
|mt savo laikraščius, kad fabri
kantai verčia darbininkus rašy
tis ir varo iš darbo nesirašan- 
čiu3. Dabar “Laisvė” apie pa
rašų rinkimą rašo, kad ’ f . t *

“dirbtuvėse darbdaviai 
verčia darbininkus prisirašy
ti; ant gatvių, kaip praneša 
korespondentai, vaikams dali
na centus už parašus, o vai
kai, norėdami daugiau “už
dirbti,” ^pasirašo pas penkis 
ar šešis parašų rinkikus. To
kiu budu jie gali *tik iš vie
nų gatvinių vaikų padaryti 
milioną parašų. Negana to. 
Paskiria mergaites parašų 
rinkti ir įsako kuodaugiau- 
siai surinkti. Tos. norčdiųuos 
pasižylpėti, j>aiše!iu surašo vi
sų vardus, pavardes ir adre
sus/kokius tik kur žino.

Taigi, taip parašus “i 
kant”, gali labui lengvai 
<laugia 
M 

d!
rinkti net porą milionų parašų 
jvas svetimtaučius, nes padėt 
imrašą i>o tokia peticija nieko 
iKkaštuoja, ir jeigu jie nėra 
vien tik Lietuvos išeivių bei gy
ventojų parašai, o surinkti 
šimtmilioninėj Amerikos mi
nioj, tuo menkesne jų vertė, 

rs peticijos ir šiaip įnašai 
svarbos turu . ,

rep- 
t ir 

nriliono surinkti.
rodos, kad ir šitą bu- 

evartojarit galima yra su-

nigų esame priversti sustab
dyti tolifn'esnius mokesčius 
šernui., šernas neturi nei ska
tiko šiame momente ir tam
pa tiesiog paliktus ant gatvės. 
Senelis, kuris lietuviams tiek 
dadg prirašė naudingų kny
gų, liekasi užmirštu. Q rei
kia žinoti, kad šeimas jau 
suikumpręs senelis ir jau nie
kur jokios vietos užimti ne
begali. Jis per pereitus metus 
priruošė j spaudą jau apie 10 
tomų savo raštų dėl TMD. ir 
dėlto rankraščių mes turime 
tiek, kad galėtume nariams 
teikti net kiekvieną niėncsj po 
knygą jįigu. Jtytų už ką tas 
knygas spausdinti Bet musų 
ižde nėra pinigų.”
Dr. Ziniontas užbaigiu 

straipsnį, sakydamas:
i z

“Aš susir ibi.iėį i HU kum
pomis. rašiau per organą, vi
suomet ragindamas narius

■ prie cnergiškesnio darbavi
mosi, bet mano tas darbas 
per dr-jos narius buvo igno
ruojamas, iš savo pastangų 
visuomet gavau kpliojimus 
ir pasakysiu, kad man tas 
jau gerokai nusibodo. Jeigu 
nariams draugijos gerovė 
šiuom laiku nerupi, tai C. V. 
pafi viena be narių pagalbos 
be laikraščių paramos, negali 
visą draugiją ant savo pečių

I « I

išnešti iš, dabartinio jos sto
vio.” .

' ' S '

Mums aišku, kode! taip yra. 
T. M. Draugija, patekusi į tau
tininkų kontrolę, buvo pradėju
si leidinėti net kunigų raštus, 
krtrie ne tik savo turiniu, o ir li
tera tiniu žvilgsniu buvo menki. 
Narių protestai nebegelbėio. Aiš 
ku, kad vieni nariai paritrauhr 
iš organizacijos, o kiti ėmė pe
simistiškai į ją žiūrėti, o radosi 
ir tokių, kurie tiesiog atakavo 
ją. Didžioji dalis socialistų pa
sitraukė į Liet. Darb. Literatū
ros Draugiją, kuri nors da jau
na, bet stovi stipriai finansais 
ir tankiai leidžia mažesnius ir ; 
didesnius veikalus. Socialistai 
neturi garantijos, kad T. M. D. ] 
ir atcilt'yj nebus tautininkų poli
tiška organizacija, kaip ji liko 
keliais pastaraisiais metais, to
dėl jie ir neremia jos. O juk aje- 
las gali tik nežinoti, kad sočia- i 
tįstai pas lietuvius yra labiau 
apšviesti, daugiau skaito ir mo
ka platinti literatūrą, negu kitų 
pakraipų žmones.

Skaitytoju Balsai
' [Ui (ireikšlatt Home skyriuje 

nuomones Redakcija neateakoĄ

Tėvynės Mylėtojų Draugija 
blogam stovyj.

----- "V

Kokiais išrokavimais tai 
daroma. i

Naujienų 93-čiam nujn. Chi- 
cagiečiai draugai, Jonas Jurgai
tis ir A. Audickas, apšaukė me
lagi imi ir begėdžiu tą žmogų, 
kurs negerai informavęs Water- 
būrio Lietuvių Ukėsų Politišką 
KLiubą, dėl ko tas kliubas nuta
rė altlšaukt savo pirmesnį nutari
mą paaukot 15 dolerių d. Stil- 
sono bylos vedimui Tas at
šaukimas padaryta vaduojanties 
tuo, kad buk d. Stilsonas prisidė 
jęs prie išleidimo LSS. 1-mojo 
Ha jono lapelių, kuriais šmeižia
ma Lietuvos Laisvės % Fondas. 
Lapeliuose imat pasakojama, 
kad Lietuvos Laisvės Fondas 
remiąs ne Lietuvos darbininkus, 
bet buržuaziją. Faktiškai, toks 
lapelių tvirtinimas yra melą#. 
Lietuvos Laisvės Fondą įsteigė 
patįs darbininkai, darbininkai 

jį kontroliuoja ir durininkų 
reikalams bus jo pinigai suvar. 
toti. Kaip LSS. 4-tos kuopos, 
taip ir LSS. l-*mo Rajono sutai
syti lapeliai prieš- LLF. yra nie
kas kita, kaip tik melas, šmeiži-

kurie Liet. Laisvės Fondą stei
gė; tai tik piktos pastangos ma
žinti plačioj lietuvių progresy
vioj visuomenėj užsil|ik6jimą 
L. L. Fondu. Bet plačiau njąS- 
llantieji lietuviai \darbi)nin|kai, 
žiurintįs ne pro frakciją ir už- 
aivarinejimo akinius, pamatys, 
kati to fondo tikslas yra grynai 
'darbininkiškas; kad jis rems 
Lietuvos darbininkų kovą ui 
laisvę, o ne ką kita.

Bet štai tuodu “teisingu” vy
ru, J. Jurgaitis ir A. Audickas, 
kuriuodu stovi arti prie ifų la
pelių padirbimo, .teisina Stliso- 
ną; girdi, jis nė nežinojęs, kuo
met 1-as Rajonas tuos lapelius 
išleidęs, — ir ubudu apsiimto au-^ 
koti po 50 dolerių, jeigu kas iš 
chicagiečių ar waterburiečių 
prtrodyriąs, kad d. Stilsonas 
čia nagus prikišęs.

Pažiūrėkime. Sausio mūn. 
šii^metų buvo LSS. VIII-to Ra
jono konferencija. Tuomet bu-, 
vo perskaiH'ytds 4-tos kuopos iš
leistas lapelis, pavardytas “Lie
tuviška politika ir fondai.” Kad 
kiti delegatai tuos lapelius 
smerkė* dl Stilsonas atsistojęs 
užreiškė: “Aš manau, kad čia 
paiįšyta juodu ant balto, o tu
rinys patsai už save kalba. Aš 
užgiriu tuos lapelius ir patariu 
draugams platirili juos Chica- 
goj ir išsiuntinėti j kitus rajo
nus.”

Dg. Stilsonas yra 4-tos kuo1- 
pos galva, o tie LSS.. 1-mo Ra
jono lapeliai sutaisyti lygiai taip, 
kaip ir ketvirtosiios kuopos. 
Tai parodo, kad jię buvo išlei
sti ne be Stilsono žinios. /

Dalykas aiškus. Lieka tik pa- 
dausti dd. Jurgaičio ir Audic
ko:—Kam dabar juodu, d Augu 
čiai» aukosite po 50 dolerių, ar 

į Waterburio LdetuvoZ Laisvės 
Mindo1 skyrių, ar į Chicagos?

Nesuprantama, kokiais išrūš
iavimais tuodu draugu parašė 
Naujienose “atitaisymą” “ne- 
k i siu g y informacijų“ Waterbu- 
rio L. U. P. KLiubui. Visos bug
ščiai! mano pažymėtos aplinky
bės faktiškai kaip tik parodo, 
kad d. Stilsonas yra dalininkas 

» 

tų šmeižiamų lapelių pasirody
me, neminint jau to, kad jie dar 
visur savo prakalboes niekino 
Lietuvos Laisvės Fondą ir jo 
steigėjus.

—• Buvęs L. U. P. K. Narys.
.. - ...... . ... . ............ ■ ■■■..

valstijose bandyta su geromis 
pasekmėmis, žinoma, už ver
šius tiek mokėti nereikia kaip 
už senas karves ir. deFligų ma
žiau tėra baimės. Siuntinėji
mas daug lengvesnis. Veršius 
galima 'riųsti expresu, kubmet 
jie yra dviejų ar keturių savai- 
čių senumo, žiūrint į kelionės 
tolumą, ir jei jie gerai apkalti, 
jokių negerumų nepasitaiko.

Perkant, svarbu yra pįrkli 
tiesiai iš pienininkų. Nereikia 
pirkti nuo tų. kurie perka ver
šius skerdyklose (stodk yards) 
ir potarii parduoda ūkininkai *s. 
nes nevisados galima veršį )>a- 
žmti, kokios jis veislės, ir gali
ma pasipirkti veršių, kurie vi
sai niekam netikę.

Vienur kitur sdkinčiaina su 
apmokėjimu siuntinį pr|imanvt! 
(C. O. D.), tai, ten pirkėjas ver
šius gali apžiūrėti prieš užmokė
jimą pinigų. Tie, kurie taip 
veršius parduoda, paprastai la
biau stengias > patenkinti savo 
pirkėją. Labai pageddąujama, 
kad daugiau butų atsižiūrima J 
tai, kaip pristatyti ūkininkams 
pienininkystės veršius, ypatin-. 
gai tai pageidaujama retai ap
gyventose apielinkėse. *

Suimant viską krūvon, štai 
kode! reiktų pradėti pieninin- 
kauti perkant veršius.

Jie pigiau fekaštuoja.
Jie yra geresnės veislės.
Jie yra sveikesni.
Atsitikus 

nuostoliai.
nelaimei mažesni

Ūkininkų Balsai
Versiai pienininkavimui

(Agrikultūros Dept. patarimas)

Jauni veršiai iš gerų pieninių 
karvių labai tinka pienininky
stei pradėti. Paprastai pata
riama pradėti su paprastomis 
karvėmis su tyi^is veislės bu
lium, bet tas darbas užima daug 
'.metų kantraus pasirinkimo ir 
veisimo — kas kaip kada labai 
trukdo energingo pienininko 
veikimą. Toks darbas dažnai 
priverčia ūkininkus, kurie nori 
greitai matyti pasekmių, savo 
galvijų veisles mainyti.

Pirkti karves, kurios butų 
sveikos, butų ger|>s veis- 
1 ė s, ir butų tinkamos 
laikyti, nepigiai atsieina. Daž
nai ypatingai naujose pieninin- 
kavftrio apielinkėse, \rkiriiukas 
perka galvijų, jreprisirengęs 
juos užlaikyti, ir dėlto tenįd 
nemaža nukentėti. Daug • tų 
sunkenybių/ galima išsisaugoti, 
perkant geras telyčias iš gerai 
žinomų pienininkų bandos. Kai- 
kuriose pienininkystės apylin
kėse yra paprasta parduoti te
lyčias mėsai. Tos telyčios, nors 
|r nėra tyros vei^Ieš, tečiau daž
nai yra iš gerų pieningų karvių 
ir išauga pieningesnės nepu pa
prastos karvės.

Pirkti tokias bandas praije

T. M. D. prezidentas Dr. A. J. 
Ziniontas rašo ilgą straipsnį 
“Sandaroj” apie šios rorganiza
cijos stovį. Jis sako:

“PO pereitojo Seimo drau
gija lyg ir pradėjo nykti-ma- 
žėU savo skaičiumi narių ir 
aktyviu darbavimosi. Seni na- 
riad pradėjo nebemokėti mo
kesčių, kuopos nustojo laiki
usios savo mėnesinius susi
rinki inus ir abelnai vishs 
draugijos judėjimas lyg ap
sistojo.” t

: '!
Kaip žinia, T. M. D. yra nuta

rusi išleisti visus Šerno raš
tus, kurių busią apie 18 tomų ir 
autorius apsiėmė savo raštus 
priruošti į spaudą į du metu už 
2,WM) dol. Dabar dalykas stovįs 
šitaip: ♦. >

į

“Šernui iki šiol jau išipokė 
ta apie $900.00, nes jam mes 
iki šiol mokėjome po $20.00 
į savaitę. Dabar iš priežas
ties nebuvimo dr-jos ižde pi- mus ir juodinimas tų žmonių* dant pienininkauti buvo keliose 

’ j , '

verslus, 
pamėgsta

žmogus 
ir polo

galima

juos geriau
juos geriau prižiūri.

Geresnius galvijus
greičiau išauginti, negu prade
dant paprastomis karvėmis ir 
išlengva ■ tik1 iš jų tarpo tinka
mesnes prisirenkant.

, - i - -----

Pabraižos
Naujas galvosūkis.

TŪLAS Bruklino lietuviškų 
bolševikų organo bendradarbis 
turi naujo galvosūkio. Nugi, 
surado, kad jie visgi negalėsią 
apvajavoti Grigaitį ir jo’pasekė
jus. Girdi, einą stačiai į Socia- 
list Pariy ir bus tokie jau gud, 
kaip ir jis* — bolševikiško laik
raščio oficeris.

Negirdėta eretikybė! Ar bol
ševikiška ekskomunika dar ne
išrasta? .1

-—Reporteris.

. Turi klaidą.

Darbininkai dažnai sako, kad 
turčiai-išnaudotojal ničnieko 
nedirba ir gražiai gyvena.

Jie turi klaidą.
Ana va, vokų žemės viešpats, 

Vilius AnHriis ir Paskutinis. Jis 
vokų žemėj jau senai “apsidir
bo,” ir dabar — tik nepavydė- 
kile — dabar golanduose skal
dąs malkas...

Juk tai garbingas džiabas, ku
rio įr patįs bolševikai jam ne* 
pavydi. Nugi.

tauti

“Jonai, buk namie.”

KAD “broliai’* tautininkai 
nepasigailėjo savo visažinančio 
“diplomato,” J. Šliupo, tai un
itui Šėmis jo pasigailėjo. Mat, 
tas Ibedinas “i^plomatas” tik- 
ką buvo sugrįžęs iš “už balos” 
(Atlantiko), o “broliai
Slinkai ir vėl užkomandavojo: 

—Jonai, marš atgal — per 
balą! ; f

Ponas Jonas pasiraitojo kur 
reikia ir jau buvo Jjcbrentfąs. 
Tik čia unkul Šeinis pamatė 
smutną lietuvių “diplomatą”, Į 
ir pasigailėjo. Jis Jonui tarė: I

—Jonai, Jiuk namie...
Tik vėliau, pasilsėjęs, Jonas 

nubrido į anąpus balos. • .

Socializmo Mokslo Skyrius
Socialė Kapitalistinio Perijodo 

Revoliucija.

K. Kautaky.

Tuo pačiu betgi laiku kovojančios klesos ima 
labiau suprasti ir visuomenes savo politinių ko
vų išgales. Kapitalistiniam gaminimo budui pra
sidėjus, ekonominio plėtojamos eiga nepaprastai 
pagreitėjo. Ekonomine pervarta, kurią atradi
mų gadinė pradėjo, buvo tęshmia toliau įvedi
mu mašinų indusltrijon. Nuo to laiko musų eko
nominės sąlygos, nuolatos keitėsi, ne tiek grei
tu gaišimu senųjų formų, kiek sparčiu besitvėri- 
mu naujų. To, kas sena, kas iš senovės užsili
ko, jau nebelaikoma kaipo išbandyto, geriausio, 
garbės verto ir nepaliečiamo daikto. Toks su
pratimas išnyksta. Dabar į tai, kas sena, imama 
jau žiūrėt kaipo į kažin-ką netobulą, nepatenki
namą, nukaršėjusį. Iš ekonominio gyvenimo 
toksai supratimas pereina ir į dailę, ir į mokslą,' 
ir į politiką. Jeigu pirmiau akių plotu laikytasi 
visa to, kas sena, tai dabar vėl akių plotu skubi
namos atmesti visa, kas sena, tik dėlto, kad tai 
sena -— ir laikas, kurio reikėtų tam, kad ar tai 
kokia mašina, ar įstaiga, ar kokia teorija, ar dai- 
Jės krypsnis pasenėtų, darosi vis trumpesnis. Ir 
jeigu pirmiau buvo kas tveriama tąja sąmone, 
idant tverus amžiams, — visu atsidėjimu ir pa
sišventimų, kurį tokia sąmonė gimdo, — tai da
bar tveriama tik pereinamajam valandos efek
tui, visu tokios sąmonės lengvumu ir tuštumu. 
Todėl šiandie taip esti, kad ne tik mados, bet 
aplamai visa, kas sutveriama, trumpu laiku pa- 
sęsta, nebetinka.

Nauja yra tai, kas vėliausiai pastebima ir 
nuodugniu patiriamu1. Kas visados matoma, 
kas kasdien atstinka, tai laikoma kaipo patį iš 
savęs suprantamą daiktą. Žmonės, be abejo, 
daug aukščiau ėmė galvoti apie saulės užtemi
mų priežastis, negu kad apie saulės tekėjimą ir 
nusileidimą. Taip put menkas turėjo būt trau
kimas tyrinėti ir viesomenių apsireiškimų įsta
tymus, kol tie apsireiškimai atrodė kasdieniais, 
savaime suprantamais, paprastais “gamtiniais.” 
Toksai traukimas biįgi turėjo sustiprėti tuojau,! 
kaip tik visuomenės gyvenime iškilo nauji, negir
dėti apsireiškimai. Kas paragino 17-tanie šinit- 
metyj moksliškai tyrinėti ekonominius dalykus 
buvo tai ne senasis, užsilikęs fe ūda lės gadynės 
ūkis, bet šalia jo pradėjęs kilti naujas kapitalo 
tukis^

Bet labiau ekonomijos mokslą pakėlė dar 
kitas momentas: kapitalistinė produkcija yra ma
sine produkcija; naujovinės kąpitabstįnės valsty
bės tipas yta didžiulė valstybė. Naujovinė eko
nomija kai 
masių apsireiškimais. Bet juo didesnis skabius 
vienodų'apsireiškimų, kuriuos pastebima, tudNĮa-

^naujovinė politika turi bendra su

jų sudaryti vieną tobulą visybę, o visuomenės 
moksle tai reiškia pažinti visą visuomenės drau
giją kaipo vienalytį kūną, kur no atskiros dalįs 
gali kaip tinkamos ir savaime kcjsties. Teori
nė prispaustųjų visuomenės klesų kritika dabai^ 
kreipiama vis labiau ne tik prieš atskirus asme
nis ir įtaigas, liet prieš visą esamąją vi
suomenę, ir tas-pat pažinimas verčia dabar 
kiekvieną prispaustąją klesą, kuri užkariauja 
sau politinę gailą, perversti visus visuomenės pa
matus.

Kapitalistinė visuomenė, kuri iš 1789 melų 
revoliucijos ir jos atžalų iškilo, savo pamalamais 
ruožais buvo jau fiziokratų ir jų pasekėjų an
glų numatyta.

Ant šitų skirtumų tarp naujovinės valsty
bės ir naujovinės visuomenės draugijos iš vienos 
pusės, ir senovės bei viduramžių gadynių organi
zacijų iš antros, rymo skirtumas jų besivystyino 
formų: čia jis eina labiau be sąmonės, suskilęs 
į daugybės mažų, įvairiausio išsivystymo laips
nio pasilikusių komunų vietinių ir asmcninių"ki- 
virčų, kovų ir sukilimų; o čia jis vis labiau ir 
labiau sąmoningas, besiekiąs jau suprasto dide
lio visuomenio tikslo, mokslinės kritikos darbu 
nustatyto ir propaguojamo. Politinės revoliuci
jos atsitinka rečiau, bet užtat jos daug plates
nės, jų socialės išgalės daug galingesnės.

Perėjimą iš senovės viduramžių gadynių 
pilietinių karių į naujovinę revoliuciją, į socia- 
lę revoliuciją įžangoje pažymėtąja prasme, suda
ro Reformacija, kuri pusiau yra dar viduramži
nė, bet pusiau ir naujovinė. Daug augščiau sto
vi jau 17-tojo šimtmečio vidury įvykusioji ang
lų revoliucija, kol gabaus didžioji franeuzų re
voliucija patiekė klesišką socialės revoliucijos 
tiįią; 1830 ir 1848 inętų sukilimai tai buvo tik 
silpni jos atbalsiai. * į.

Socialė revoliucija vartojamąja čia prasme 
yra ypatinga kapitalistinės Visuomenės ir kapi
talistinės valstybės socialio besivystyino stadija. 
Ligi kapitalizmo ji neužtinkama, dėlto kad prieš 
tai politiniai rėmai tam buvo persiauri, visuo
menes susipratimas perdaug dar neišsivystęs. Ji 
išnyks kartu Su kapitalizmu, o tąjį tegali nuveik
ti tik proletariatas, kurs, kaipo* visų-žemiausio- 
ji klesa, savo viešpatavimą turi pavartoti tam> 
kad klesų viešpatavimą ir, aplamai, klesas pa
naikinus, o tuo pačiu panaikinus ir priežastis 
sočia lems revoliucijoms.

i Bet štai kįla didelis klausimas, klausimas, 
kurs šiandie mus giliausiai paliečia, dėlto kad jis 
turi didžiausios įtakos į musų praktinį dabarties 
elgimąsi^ Ar laikas sočia lems revoliucijoms yra 
jau praėjęs, ar dar ne? . Ar šiajidįę yra jau to
kios politinės sąlygos, kad perėjimas iš kapitaliz
mo į sooializmą galėtų įvykti be politinės rfcvo- 
liucijos, be proletariato užkariavimo sau politi
nės galios, ar turime dar laukti sprendžiamųjų
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biau juose iškila, kaip jauMniiUjon.e, tai. kits kovų epoko. tai galiai laimėti, taigi revoliucijos
... v * •• Ar eru‘iuln< rnvnl 11P1 in< iriom nnkmilSOvisuotina, kas įstatymiška.; tuo labiau užpakalin 

atsitraukia tai, kas asmeniška ir pripuolama; 
tuo lengviau darosi susekti jų judėjimų įstaty
mus. Metodiškas visuomenių apsireiškimų ka
mantinėjimas, statistika ir visuomenės mokslas, 
kįląs iš politinės ekonomijos ir savo aukščiau
siąjį laipsnį randąs materialistiškame istorijos 
aiškinime, pasidarė galimas tik atsiradus kapi
talistiniam gaminimo budui. Tik dabai\ jau kle- 
sos galėjo pareiti pilnon sąmonėn dėl ^isuonte- 
nio savo kovų turinio; tik dabar jos jau galėjo 
statyties sau didelių visuomenių tikslų, ne kaipo 
niekti nepamatuotų svajojimų ir gerų norų, ku
rie, susidarę su realiais faktais, subįra, bęt kai
po išgalių, atsiektų moksliu 
lies galimybes ir butinybęs
žinios gali taipjau suklysti, kurios-nekurios jų 
išvados gali pasirodyti iliuzijomis, Bet vis tiek 
kaip didelės galėtų kartais būti jųf paklaidos, jos 
negali, pažeisti -kiekvieno tikrojo mokslo žyhiės, 
besisekamo sugaudyti visus apsireiškimus iį- iš

įžvalga į ckonomjr 
Ticsa, tos mokslo

KUOMET “rytų” laMšcvikai 
vajevufjosi r šu chicagfečiais iš 
PiladclpėsJ mes sakėme, kad jie 
yra 'patauškus.

Kada jų štabas atsimuvino j 
Chicagą ir pradėjo kast frenčius 
apie Soc. Propagandos .Mokyk
lą ir pagalios ją užvajavojo, dau 
gelis mūsiškių sake:

• Jie — vyrai.
Bet kada jie, pagalios, Soc. 

Prop. Mokyklai surengė nykulio 
šermenis — visi suko:

- Jie — nemokšai.
— Šlapikas. •'

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip krinilnalUkuocė 
taip fr civiliškuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisus:
IMS S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tai. Drover 1310

Miesto Ofisas:
U? N. OMTbirn tt. 

lUMSUnity BMg.
Tei. Ceatnl 4411

C

epokos Ar socialės revoliucijos idėja priklauso 
toms nusvilusioms idėjoms, kurių dar laikosi tik 
nieko nemąstantį atgyvenusiųjų pažvalgų gar
bintojai, arba demagogiški spekuliantai trokštan
tį tamsioms minioms patikli, kurią betgi idėją 
turi atmest kiekvienas sąžiningas šios gadynės 
žmogus, bešališkai gvildenąs šiąndienykščios vi
suomenės dalykus?

Tai yra klausimas. Ištiesų,^svarbus klausi
mas, su kuriuo negalima pora žodžių ar sakinių 
apsidirbti. , ► s

Mes radome, kad socialė revoliucija yra tam 
tikrų istorinių priežasčių vaisius. Pirma turi 
atsirasti ne tikJabai įtempti klcsų priešingumai, 
bet taiįjaujįF tautinė didi valstybė, kuri pašalina 
vdisas savitas sričių ir komunų teises ir sutveria 
pamatais lokio gaminimo budo, kurs taipjau 
veikia lygindamas visokias skirtenybes; lobaus, 
galinga dėl savo biurokratijos ir mililarizmo val
stybes valdžia J polilnės Ekonomijos Žinija ir 
spartus ekonominės pažangos plėtojimąsi.
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Dr. A. Montvid
CHICAOO J

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS
25 E. Washfagton St., Marshall Ficld Annex, 18 flidras, Suite 1827
Phone Central 3362. Valandos: 10 iki 12 ryto

j?—--------3------ k . »
1739 So. Halsted St. Phone Canal 4626

Valandos: 6 iki 8 vakare 
Rezidencijos telefonas West 6126

Mes perkame Liberty Bonds 
už pilną “Cash* vertę, 
Atneškite arba atsiųskite t 
Atdara kasdieti duo 9—6 
Utarninkais, Ketvergais ir 
Subatomis 9—9.

i .... ....... . i.............
1 ------- T-

J.Grušo Orkestrą
Goriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie
linkėse.

11' v '■ ’ • ■, ■ ■. ! 9. :

3147 S. Halzted St., Chicago 
Td. Drvver 8674
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J. G. SACKHEIM & CO.
■' 1335 MILWAUKEE AVĖ. 

tarp Paulina ir Wood Sts.

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Ava.

Rezidencija 10731 S. Michiįm 
Avė., Roseland, III.

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 841. 

VaL: 9 ryto iki 11 d.
2 po pietų iki 4 
6 iki 9 vakare.
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Darban, Darban!
Dat'ban, darban! keliaut jau laika 
J ieškot dalioa
Vilties, drąsos dabai* man reiks 
Ne bet kokios...

Nueis silpni balsai perniek 
Skundds galios — 
Neiėvengsk žmogaus, vištide 
Vargų eilios!...

Tat reik man dabar vilties, 
Skundos gailios — 
Neišvengsi, žmogaus, visliek 
Tat reikia man dabar vilties,

Kur spėką duos —
Darban, darban! Iš pražūties 
Jis išvaduos!.... .

— L. Ginu

NUXATED
UNuxated Iron padidina stiprumą švel-

Grožės anga

Aaugštai rekomenduo
tas buvusiu Suvienytu 
Valstijų Senatorių ir

perdėtinių. Klauskite 
savo'gydytojo arba ap 
tiekoriaus apie Ui.

Vicną vakarų aš sėdėjau ties 
ugniakuru prietemoje ir, peit- 
skaitęji (kiek puslapių^ apinąs- 
čiau poeto žodžius. Besigili
nant į juos mali prisiminė žod- 
žiaif kuriuos aš gerai žinojau 
ant atminties, štai jie:, '

“Gražybe, Gerumas ir Paži
nimas. Tai trįs sesutes. Jų nie
kad negalima perskirti be aša
rų.”

SIŲSKITE PINIGUS Į .
LIETUVĄ

Nesiųskite Pinigų per neantorizuotus Agentus ir- 
ba ir ^bankelius.

MES TURIME SUV. VALST. VALDŽIOS leidi
mų siųsti PINIGUS J LIETUVĄ, LATVIJĄ ir LEN

KIJĄ, kur musų giminės ir pažįstami yra išsisklaidę.
NESIŲSKITE PINIGŲ “

KOKČIŲ NEDASIžINOJĘ APIE 
IR GARANTIJĄ.

NESIŲSKITE PINIGŲ IR NEPIRKITE LAIVA- 
MUSŲ IŠLYGAS

S. L. Fabijonas 
Liet. Sk. ved..

W.N. Ja r nagi n 
Prezidchtas

John W. Gorby
Vice-President

H. E. Poronto
Vice-Prezident

J. K. Kolley 
Pag. Kasininko

F. C. Hoebel-
Pag. Kasininko

A. Petratis 
Real Estate ir 
Ins. Sky. Ved.

Fra n k L. Webb 
Kasininkas

TURĖKITE ATMINTYJE, jog greitu laiku ir vėl 
mes galėsime Jums tarnauti su pilnu užganėdinimu 
PARDAVIME LAIVAKORČIŲ (šifkareių), MAI
NYME PINIGŲ ir pagaminime PASPORTŲ.

ATSILANKYKITE Į ŠIĄ DUBELTAI PADI
DINTĄ, VISIŠKAI SAUGIĄ IR TURINČIĄ PIL
NĄ užsiTiKEjir ■ ----------------------- --------------
NET IR SUVIEN
PINIGUS, IR GAUSITE PILNĄ IŠAIŠKINIMĄ, TEI
SINGĄ IR MANDAGŲ PATARNAVIMĄ.

Central Manufacturing District Bank
(A State Bank)

1112 W. 35th St. (3 blokai nuo Halsted st), Chicago 
. TURTAS $5,000,000.00

VISOS PARODOS DYKAI
BANKO VALANDOS: 9 ryta iki 3 pb pietų. Subatoniis 9 ryta iki 1 po 
pietų. VAKARAIS: SEREDOMIS IR SUBATOMIS nuo 6 iki 8 vai.

—«—■———— 1111,1,1""

ŽMONIŲ BANKĄ, KURIAME 
J VALSTIJŲ VALDŽIA LAIKO

I"—1 'I' ■■ ■ ■ I ■— .................. — l| .......... II I ■ * | II ■■ ■■■

GENERALIšKAS KONTRAKTORIUS

P. R. KUKUTIS
3114 Šou t h Halsted Street

Z' >

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.
** ' »

JEIGU tau stoka pinigų aš paskolinsiu.

PARŪPINU STATYMUI PLIANUS DYKAI

Matyk ęianedr pasitark visuose reikaluose

Aš užminėčiau jų teisybe, 
jų liūdnumu; ir pilnai atjaučiau 
jų kartybę.

Iš mano lupų veržėsi klausi
mas: Kur gražybės anga slepia
si? Kodelgi gražumas dažnai 
būna atskirtas nuo dorybes? 
Kodėl dorybe raudinsi ir ten, kur 
gražybes nėra?

Ir atėjo atsakymas: mane pa
ties širdies tyla.

Toks tai apsakymas — tyla.

tai, rodos, mano akįs1 neberegė
jo medžiaginių daiktų.

Aš pasijutau beesąs neapry- 
botame tyre. Platus horizon
tas apsiautė mane. Spiegiantis 
aštrus vėjai švilpia aplink mane. 
Aš drebėjau.

AHėjbx.į mane apvienėjęs bal
sas ir klausė:

f

—Ar nori žinoti kur grožės 
anga? Jei taip, žengk drąsiai 
pirmyn.

Ir aš atsakiau įdomiam bal
sui:

—Aš nori ir. . Aš žengsiu —•

į Ir aš basčiausi po apleistų t v- 

r- ?
Akmenįs piauste mano ktflas; 

eršketkrumiai draskė ru'b'us. 
Bet aš neatbojau. Aš žengiau... 
Nes aš norėjau sužinoti apie 
lai, ką aš labiausiai geidžiau pa- 
žinti.^

Aš vaikščiojau ir basčdau&i po 
tyra per dienų’dienas. Pagalios 
atradau priininų daržą, pilną 
skaisčių rožių ir puikių gėlių. 
Viduryj daržo fontanas žaidė 
ir purškū;smufkius vandens la
šelius į visas puses. Aplinkui 
fontaną buvo| užrašyta aukso 
raidėmis:

“Šis tai Amžinosios Išminties 
I fontanas. ; Lai tas, kurs trok
šta pažinimo, geria jo vande
nį?* ,

Ir aš įmerkiau savo ranką į 
vandenį ir pasisėmiau delnu ke
lius kristalinius.. lašus ir 
riau. »Ir tuoj iškilo
vidurio iškilmingos ir gražios 
moteries paveikslas.

Aš stebėjausi į ją iir stebėjau
si b ją ir stebėjaus.

Ji prakalbėjo:
—Aš esmi tikro pažinimo 

dvasia. Ko tu, silpna žmogiš
ka esybė, geidi iš manęs?

Aš atsakiau.,
—Gražioji tu,

gražybė,' pasakyk man 
daiktų angą?

Ji atsakė:
—Yra tiktai vienas

(Daiktas. Ir tas daiktas
rybč. Ištuok dorybės ir tu at
sieksi gražybę — Pasaulyj, 
kuriame aš gyvenu, yra daug 
gražių jauslių žmonių, tečiaus 
nėra dori; ir daug yra be gra
žumo, kurie nuostallijiai geri ir 
dori.

Gražioji šy|xsojosi ir sakė:
—Žnutgus gyvena ne vienų 

gyvenimą, beĮt tuksiančius. 
Kiekviename gyvenime jis nešio
ja kūną,' nulėmtą jo pirmesnių 
gyvenimo darbų. Bet kot jis 
dirbs nedorus darbus, ateityje 
jis turės pargrįžti su blogu ku-

isgęt
iš fontano

kuri esi visa 
gražių

gražus

į atlyginilmą už salo piktada
rystes.

Aš paklausiau: » »
—Taigi, visoN nuodėmės yra 

baudžiamos?
Ji atsakė:

. Nuodėmėj yra baudžiamos; 
sugedęs ar liguistas kūnas yra 
moralės ligos pasekme praeity
je.

Palauk dar vieną valandėlę, 
Gr<>žftx(ir*{ii sakiau. Pasakyk 
num4(lu dalyku. Pirmas: ar 
galiu py^akyti žemiškiems gy
ventojams tavo slėpinį?

- Pasakyk jį lik tiems, kurie

—Bet kodėl tu gyveni pačia
me tyro gale?

— Todėl, kad visas tikras pa-

Chlcago, III.

«y*** ry.T

Kas tai?
I x

žinimns yni sunkus j ieškoti: lik c 
tie, kurie pakeniT# ir išlaiko, Į’ 
tegali pasiekti jį.

Tai pasakiusį ii pragaišo; 
kartu su j'i išnyko *ir daržas. 
Aš pasijutau bci'sąs namie, re
alybės pasaulyje.

Ir aš pasakojau savo s 
vienam, kurį aš mylėjau.

Ir balsas kalbėjo mano širdy
je: ‘‘‘Pasakyk tiktai tiems, ku
rie supranta!

Ir aš klausiau: Bet kas jie y-

Balsas sake: .J ieškok jų
stropumu ir tu atrasi, nors bu
tų tiktai keli.

— Omnia Vincit Amor.

Gyvenimo Eiga

visi žinome, kad šalies 
šiandie nuolat auga, bet

Mis 
turtas 
nežiūrint visa to darbininkų klc- 
sos padėjimas netik kad nepage
rėjo, bet pablogėjo. Milijonai

galu, kuomet kjjti, slegiami ne
pakenčiamų gyvenimo sąlygų, 
virto valkatomis, plėšikais ir iš
tvirkimo aukomis. Neapribo- 
tas gyvenimo išteklius sąujaki 
žmonių yra prį^žasčia skurdo 
milijonams.'

Žiauriose lenktynėse už rin
kas dora ir padorumas yra be
reikalingas dalvkas. Viduram-

tokį vaizbinį nuosaikumą, pri
silaikydavo šiokių lokių laisyk- 
liiį. Modernusis trustas-mag- 
natai šilo nereikalingi. Jiem vi
si budai alsickimui tikslo yra / T >tinkami, tol, kol jie užganėdi-

natų idealas yra padidinti savo

šalies turto šaltinius ir kontro
liuoti dąrl)iilinkų medžiaginį 
ir dvasinį gyvenimą. Atsieki- 
mui šilo tikslo jie paperka ša-

gas; nuperka visuomenės virši
ninkus ir diktuoja šalies laikra-

gia prie savo tikslo, anot Karo 
lio Markso, “per kraują ar pur
vų, ’ kad lik jį atsiekus. Šiandie 
tie magnatai yra daug pavojin
gesni negu politiški desperalai.

Prie dabartines draugijos 
tvarkymosi tų, -sąlygų panaiki
nimas yra negalimas. Jeigu da
bartine draugijos tvarka užsi
tęs ganėtinai ilgai, mes sulauk
sime dttfkų, kuomet visos ga
minimo įstaigos bus sukoncen
truotos į vienas rankas į Iru
sius. Kuomet visas šalies tur
tus ir .valdžios spėkos atsidurs 
rankose kelių asmenų, mes tu
rėsime monopolistų gadynę. O 
kuomet fiziškas bei intelektua
lia , žmonijos plėtojimąsi pri
klausys nuo tų ponų norų tu
rėsime amžinos vergystės gady
nę- . X

Mes nugalimi' įspėti ar ištik
imųjų taip įvyks ar ne. Senovės 
istorija mums aiškiai parodo, 
kail panašiose sąlygosi' buvo at
sidūrusi Rymo Imperija penkio
liktam šimtmety]. Ir pasekme 
visa to buvo žlugimas Rymo 
civilizacijos. Panašus krizis 
tiko-. Fra nei jų triiyką šiititme-

čių vėliau; bet Francijos litui-.

grūmojantį pavoju: su-

• viant jo.v-griuvėsm įsteigė aukš-; 
'tesnio laipsnio draugiją.

Čia skaitytojas gali paklausti 
kodėl Rymo civilizacija žlu

go, kuomet panašiame krizise 
Francijos liaudis mažiau ar , i 
daugiau išėjo pergalėtoja? Kurį 
iš jų pasirinks šiandieninė drau-i 
gija - - Rymo imperijos nelai
mę ar Franciji(s pergalę?

Šie klausimai turi ypatingos 
svarbos. T juos aš pasistengsiu 
Iru m pa i atsakyti.

kad nebuvo klesos, kuri butų 
pa j ilgus ją išgęlbėti. Tuolaiki*- 
nis Rymo pnrt-let;(rialas (buvo 
per tenisus, sunykęs, demorali
zuotas i«r negalįs pasipriešinti go
dumui ištvirkilsių patricijų. No-

j... .------ę,------------ -

dis liko auka užplūdusių Itymo | 
imperiją barbarų. Francijos gi;

ija parazitiška bajo-l 
i valdančiosios klesos 

daugiau 
mokslo 
proleta-

rija ir vu 
mašinerija susiliko su 
apšviesta liaudimi, su 
vyrais, su organizuolu

rcvoliu-Nors išliko kruvina 
cija; nors daug gyvasčių buvo 
paaukota vardan litiosybės; 
nors, galų gald, Francijos liau
dis buvo priversta griebias aš
trių priemonių prieš vidujinį ir 
išlaukinį imperializmą, kaip 
kad šiandie dalykai eina Husuo
se, bet ačiū organizuotai miniai,

to keblaus padėjimo. Nors 
FrancF.jos Iliaudlii'S laimėjimai, 
palyginus su -^revoliucijos žiau
rumu nebuvo didžiausi, bet jie 
sudrebino visus Europos valdo
mis ir parode kų £jnli nuveiki 
proletariatas, jei jis bus gerai 
susiorganizavęs.

Kas gali išlikti šiandieninę 
dlkmgija panašiame krizise 
aš nepranašausiu. Pasakysiu 
lik tiek, kad dabar gyvenimo

nių. klcsą-prolelariatą. Šiandie 
darbininkų klesa yra vieninte
lė drauginė spėka prieš besitv&

ją. 'lai yra spėka, su kilnia vi
sos draugijos klesos turi skaity- 
ties.
nėpa senovės (Graikijos, Rymo

Šiandieninis proletariata

arba viduramžių feodalizmo 
vergas. Darbininkų, klesa šian
die yra daug apšvicslešnė, la
biau organizuoja, degu kokia 
nors kita pavergtųjų kli ša pra
eityj; ji lavinasi ir steigiasi pas-

tolimesniam darbininkų išnau
dojimui.

Pusė šimtmečio atgal darbi
ninkų judėjimas buvo nežymus,

(Tąsa seką ant G puslp.)

AS. ADOMAS A, KABA L AUS K A S, SEKANČIAI-RASA U
Aš labai sirgau per 3 metus, nuslabnėjęs pilvelis buvo. Dispep

sija. nevirki imas pilvelio, nuslubnčjfmas. Kraujo, inkstų, Nervu ir 
abelnas spėkų nustojiiuas viso kimo, ir buvau misiojęs vilties, kad 
begyvensiu. Visur jiešRojau sau pagelbos, nesigailėjau visoje Ame
rikoj ir už rubežiŲ, bei niekur negavau savo sveikatai pagelbos.

Bei kada pareikalavau Salutaras vaistu, Bitteria, Kraujo valyto
jo; Nervatunu, Inkstą ir Reumdlizmo gyduolės, tai po suvartojimui
Kraujas iSslvaie. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atsigavo. Reu
matizmas pranyko, diegliai nebebadė po krutinę. Vidurių'rėžimai 
išnyko po užmušimui visų Ilgę. Bėgiu 3 mėnesiu išgerdavau kas sa
vaitė po butelį Salutaras, Bitteria, ir po 3 mėn. savo paveiksle pa 
mačiau tokį skirtumu kaip tarp dienos ir hakties. 'Dabar jaučiuos 
smagiai-ir esu linksmas ir 1000 sykiu dėkuoju Salutaras mylistu ge- 
radėJistei ir linkiu visiem savo draugam ir pažįstamiem su teeisiu 
^Uitikimais patariu uuoširdšai kreipties pre Salutaras;

SALUTARAS
CHEMICAL INSTJTUTION J. Baltrenas, I’moC

1707 So. Halsted St„ Telephone Canal 6417 Chtcagd; II).

minėtos gyduolės pradėjo mano pilvas atsigaut, stiprį, gerai dirbt 
Kraujas Išsivalė. Nervai ėmė stipriai dirbt. Inkstai atakavo. Rcu-

Rekordai

Katrie dar nėra patalpinti kataloge. Kaina:
4180E

E 4099
E 4098

d ĮSI

3796

17117
3793

3799
G84O

3811

1

vienas
atliko Plcniunas irMedžiotojai, 2 <1 

Lusnakojis.
Referatus apie Nosis ir Jaunystčs,atsiniininiasj Monologai 
Gerkite šaltyčiai ir Oi kas Sodai do Sodeliai, Šimkaus 

choras. • ’
Alvito Ežero Bangos, Polka Mazurka.'Vilniaus Orkestrą. 

Pilviškių Valsas, Kauno kandija.
Eisiu Mainai Pasakysiu ir Bernužėli Nesvoliok 

M. i‘etrausku!|. \
Jau kad Ąs-A agnu pas 5fot i rlė/ė'l r šift NcdClIlil 

M. .Fel auskak.
Esu Garsingas Vyras ir Kur Vėjai Pučia. 

Indninavo Ant. Kvedaras. 1 .
Tamsioji Nakliį Vaitas ir Vilniaus Polka.
Ant Kalno 'Karšiai Siūbavo ir šių Naktelę per Naktelę 

Miego Nemiegojau, įdainavo M. Petrauskas.
Vai kad Aš Lšjo, au ir Atėjo Žiemele, jdain. M. Petrauskas

3812 7 Sveika Marija ir A ve Marija,, įdainavo Kamzutė.
Ant Tėvelio Dvaro ir Ncsigraudink Mergužėlę, įdainavo 

Šimkaus chorą'..
Bijūnėli Gražus BijųnėlTžalia.4, Važiavau Dienų, įdainavo 

Šimkaus choras.
Suktinis ir Valia Valuže, Įdainavo M. Petrauskas. ' 
Prirodino SenDžinonės Akiu Jaunų Mergelę ir Kur Tas 

Šaltinėlis, j(!linavo M. Petrauskas.
Naujoji Gadyne ir Dainius, įdainavo M. Petrauskas.

3625 Miškas Ežia ir Sudiev Lietuva, įdainavo Knntzulė. ' ’ 
Ant Šešupės Krimto, Polka ir Lelijos Žiedas. Valcas. 
Ilgu. Ilgu Man ant Svieto, Įdainavo M. Petrauskas ir Maho 

Skalbus. Vairas.
šienpiutė. Polka Mazurka ir Kur Upelis Teka, Polka.
Naujas Rusijos Himnas,'Choras. ,
Kadrilį^, ant Ubiejų pusių, Rusų Benas.
Galiopas ant armonikos.
Rusijos Liuosybės Maršas ir kilos melodijos, Orkestrą. 
W Marsclete ir Buže Guria Chrani, MililarčOrkestrą.

2695 Jūreiviu Maršas ir Skrajotojų Maršas. .
PASARGA: Į kilus miestus mažiau nesiusime kaip 6 rekordus *

JUOZAPAS F. SUDRIK. .
384$ So. Halsted St., Chicago, III.

»1 mBi. I Į, w>, ...y.. JM

3905

3906

3626
3623

3910
3998
1700 
■1165

lį® EMPERTAS 
Kreivės Akys 

, Atitaisomos z 
vienu. atsilankymu. Be chlorofor- 
inos. Virš 800 išgydytų ant rekordo.

Ateikite ir ypališkai persitikrinki
te baigusį mokslų ir registruotų gy
dytojo Chicaid, specialiai studijavu
sio galvos ligas. Specialiai gydome.

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES IR 
GERKLES LIGAS.
Pasitarimai dykai.

Silpnos* r........... •.................i. AKYS
Skaudamos ..............'..........   AKYS
Raudonos ............................    AKYS
Kreivos ..............................  AKYS
Kurčios ........................... . A t'SYS
Tekančius ..........  AUSYS
Ūžiančios ........... č............. AUSYS
Užkimštos ...........\.............  AUSYS
Skaudanti .. ......................... NOSIS
Tekanti ............................... NOSIS
Kreiva ............................  NOSIS
I ižsikim.šusi ........................ NOSIS
Skaudanti ........................ GERKl.fi
Silpna ............................... GERKLĖ
Calarrhal .....................  GliRKI.C
Užtinusi ............................ GERKLĖ

DR. f: O. CARTER, ’
120 So. State Street

Valandos: 9—7. Nedėliomia 10—12.

j Retimalizfflas Sausgėlą.
Nesikankykite savos skaus- 

jk niais, Reumatizmu, Sausgėle, 
& Kanhj Gėlimu, arba Mėšlungiu 
I —raumenų sukimu; nes skau- 

dėjimui naikina! kūno gyvyb# 
f 4r dažnai ant patalo paguldo. 
| CAPS1CO' COMPOUND mo
ji. stis lengvai prujalina viršmi- 
& nėtas ligas; niunis Šiandie dau- 
!'3 gyb6 Žmonių siunčia padėka- 

vones pasveikę. Prekė 50c per 
pučia 55c arba dvi už $1,05.

Justin Kulis
3259 S. Halsted St., Chlcago, III.

Knyga .“ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydvties, kai- 

| hsl^Oc.

Ukinikas
Skaidykite “Ūkininkų”, bepartyvi- 

škų Ijnkrašlį; lik 31.00 metams. Tai
pgi pirkite tikrų medų tiesiog nuo 
farjmjis. Blokini 5 svarų $1.85. Pri
siusime markę, dėl atsakymo. Adre
suokite

“Amerikos Ūkininkas”
Box 96, Hart, Micliigan.

GERKl.fi


Farmu JiešhntiemsBetter Biscuits Made the Better Way

Apsauga Padėtiems Pinigams

no

3% PELNO ANT PADĖTŲ PINIGŲ

Atdara panedeliais ir subatomis iki 8 vai. vak

Iziai

Chicago, Iii

.3400 SOUTH

Moterim irVynm

Saugios Depozitu Dėžės 
Mainoma Svetimšaliu Pinigai

pra<l
■sne

ikėjų išrinkti naują, 
kad jis

Su $100 galite pirkti 40 
120, o kilus po biskį kas 

vjsada dar-

buvusiius Lygoj narius, lik 
ps jaunuolius (les). Ta;

šituos žodžius ra
d žino Lygos istoriją

DR. S. NAIKELIS 
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 

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

Phone Drover 7042 
Cicero Office 

4847 W. I4th St.
Vai. 1—4 p. m. Ned. pagal aut 

Phone Cidero 39 
Residenrija 3336 W. 66th St, 

Phond Prospect 8585

Nori milžiniškos pro 
testų audros.

Sawyer Buscuit Co.
C hicago New York

vo bu jojimo. Šalių tvarkyme 
budai pasidarė nepakenčiami 
aristokratiški ir kas valanda da
rosi vis žiauresni. Tolimesniam 
kapitalizmo plėt<\jinuisi valsty
bių rubežiai pasidarė per siau 
ri. Jų sulaužymas virto neiš- 
vengtinu dalyku. Tas be jokio 
galvosūkio buvo padaryta. Ka
pitalizmas, persilaužęs per sve
timos valstybės rubežių susiti
ko su tokiu pat oponentu, ku
riam irgi namie buvo perankš- 
ta*. Ištiko milžiniškas susikir
timas už pirmenybę. Besigriiį- 
miantįs pamynė po kojų dorą ir 
žmoniškumą, sulaužė tarptau- 
tiškas teises, kurių šventumą ir 
nepaliečiamybę kitiems aiškino 
ir, pagalios, paniekind privati
nės (nuosavybės šventumą, už 
kurią jis savo kūdikystės die
nose taip narsiai kovojo. Ki
tais žodžiai kapitalizmas pra
dėjo griauti pamatus, ant kurių 
jis pats išdygo, išbujojo ir šian
die gyvena. Tai yra vienas bai
siausių smūgių, kokių kada val
dančioji klesa buvo draikiusi. 
Pamačius tai ji persigando; ir 
matydama nieko neiŠgrajin- 
sianti, paskelbė kovą už pasau
lio demokratiją ir/ šaukėsi dar
bininkų pagelbos. Tai buvo vie
nas svarbiausių momentų žmo
nijos istorijoj; tai buvo perver
smas, kokio pasaulis nebuvo re-

Kaip augščiau minėjau, Na- 
*ys primeta dabartiniams lygie- 
’iams, kad mes bešokdami apie 
"rakei jų ,'ožį išvaikę visus se
ikiu 
ruoši 
rgi lįdicsa 
'antis 
l'ie frakciniai ginčai buvo du 
Inetai atgal, o nČ1 dabar. Tuo- 
nkd susirinkimuose didžiulis* • \ 
bmarkus sukeldavo besiginČy- 
lami (1(4 frakcijų. Bet tai rfo- 
Igai tęsėsi, rodos, tiktai kokius 
ris ar keturis hiėhesius. Pas
kui ir vėl visi draugiškai*veikė. 
n dabar nė j galvą neateina i 
zesti'gTinčus Lygos14 1 kuopos! 
.usirinkimuose. Kas link narių 
zcikimo, lai nė dabar, nė tuo- 
net nebjivo nevienas , 
l'a į matote, kad Narys- 
iats, ką kalba. Kas buvo du 
nelai atgal pas lygiečius,. jis 
virtiną, kad dabar tas yra.

Jeigu Narys nori ką nors pa
rašyti apie Lygų, tai pirmiau- 
da pasirūpintų sužinoti jos vei
kimą. Bet nerašyt vien tik dėl
to, kad iššaukus “milžtinišką 
protestų audrą.” \

J. J. Čeponis.

Na, tai kaip gerb 
ai nėra draugiškumas? ar 
lėra veikimas? O gal tamsia 
i, kad mes savo veikimu 
uis nuverstumę, o draugingų 
iną bučkiais išreikštame?

Tarpe kitų Nario nu pasako
mi ų. yra vienas dalykas teisin
gas, būtent, kas do organizaci- 
a ta Lyga, kad neturinti cent- 
•o. Tai liesa. Mes dar neturi- 
ne jo, bet tame dalyke jau vei
kiame. Nesenai buvo išsiuhti- 
iČta referendumo bjankos ir iš 
ų kuopų, kurios jau sugrąžino, 
jasirodo, kad Vienbalsiai 
avo už suopgaitųzavimą. 
du budu trumpoj ateityj 
ime ir centrą.

tų lietuviškų kolonijų pridirbo daug, 
atsakančios vietos nebuvo, tik buvo tikslas parduot 
tegul žmogus žinosi
leist daug laiko ir kaštų, kol atrado tinkamą vietą dėl koloniza
vimo, buvo išvažinėta po daugel valstijų, tapo nupirkta žemė 
Wisconsino valstijoj, žemė labai tinkama dėl visokių javų ir 
lengvai dirbama, randasi prie rferų kelių, marketų, arti miesto, 
mokyklų, bažnyčių ir kitų parankumų, taipgi tarp gražių eže
rų. Fanuos buvo nupirktos drauge su miesteliu, kuriame jau 
lietuviai atidarė keletą biznių, kaip tai: krautuvę visokių reik
menų, liotelis su restorantu 8r turi gražią salę dėl susirinkimų ir 
šokių. Bendrovė tik praeitą melą pradėjo farmas pardavoti, o 
jau lietuviai išpirko apie tris tūkstančius akerių; o šią vasarą 
kelis kartus tiek išpirks, nes jau iki Jšiol buveik kas savaitė yra 
parduodama po keliąs farmas, taip išrodo, kad trumpame laike 
bus keletas šiinlų gyventojų lietuvių kolonijoj ir visi prie daik
to, kurie miestelyje išsmuks visą savo valdžią lietuvišką ir kon
troliuos patįs, be pagelbos svetimtaučių. Dar yra reikalingi 
keli biznieriai lietuvių miestelyje, kuriems yra proga atdaryti 
kitokius biznius.

.Beje, Narys sako: “tą 
eikią likviduoti” ir toliau 
dsuoinet busiu priešingas tiems, 
kur sako: užtenka dirvos musų 
Sąjungoj.” Keistas žmogus, tas 
Narys. Jis nori Lygą sugriauti, 
> jos vieton suorganizuoti ko
kį nors ratelį. Bet kas gali už- 
ikrinti, kad tas ratelis bus ve- 
’y good... Narys "tur būt užmir
šo. kad Chicagoj koklio keturi 
netai atgal bėgyje Lik vienų 
notų ir puses net trįs jaunimo 
organizacijos buvo suorganizuo
tos ir taip visos iš eilės sugriau
tos. O Narys prabėgus ketvir
tiems metams užsimanė eiti tais 
lačiai? “pagirtinais” jaunuo- 
nenės takais. Tai bent “progre
sas.”

RUSSIAN 
iurkish, ’ ..H
UATII '

—padaro Crispo 
niausi ii\ - 
Pirkite tuo vardu 
po Soda Crackers. 
Taipgi Crispo crackers 
gairini, .z .rūmo — padaryti teisingai, iškepVf tei
singai, sudėti, teisingai — pąsauno pa
vyzdingoje keptuvėje. .
Jeigu krautuvninkas negali jums ją 
duoti, atsiąskite nuims jo vardų, arba 
telefonnukilę: Hnyinnrkct 51'00

KAZ. MICHALOWSKAS
Užlaiko didelį pasirinkimą auksinių ir auk 

suolų laikrodžių 
kių kilų dalykų, kurie prie auksorių krautu 
vių priklauso. *

į Padarėme labai numažintas kainas spėri
I aliai ant Velykų. r ■>
I,/ . I »' ’ ‘ J* 1 • ’l 4 *

A Taipgi taisome laikrodžius ir visokius pa 
gadintus jubilieriškus dalykus.
3303 So. Morgan st. Chicago, III

DR. VIRG. NARBUTT
Physician & Surgeon 

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

3001 We«t 22nd Street 
Tel. Lawndale 660 

Gyvenimas: 2111 Marshall Blv.
Tel. Rockwell 1681.

Kiekvienas žmogus nori pagerinti savo būvį ir nori surasti 
sau linkapią vietą, ant kurios galėtų turėti užtikrintą ateitį ir 
tapti turtingesnių. Norint tą atsiekti, galite tik su pagelba Lie
tuvių Bendrovės, kuri tik tapo suorganizuota tuo liksiu, kad 
pagelbėjus lietuviams įsigyti geras farmas. Ką minėta bendro
vė atliko, tai pievieniui žmogui tas butų negalima, nes tame rei
kalinga kapitalas ir pašventimas laiko, o tas darbininkui žmo
gui negalima padaryti.

Lietuvių Bendrovė susidedanti iš tūkstančio narių 
ve stengsis su jie 
apsigyventi prie 
lietuviai apsigyvendavo ir vadindavo lietuvių kolonija ir daugu
mas svetimtaučių tuo pasinaudojant kišdavo lietuvius visur ir 

kurių nė vienos iki šiol 
o paskui

•Lietuvių Bendrovės atstovai turėjo pra

valai re- 
mogčlvs. Tuo 
mes (Ivgie

Dr. M T. STBIIOUS
Gydyto Ihf b Chlrnrrae

1757 W. 47 St CMraro. fII 
Ofiso Tel. Boulevard 1M

, Rez Tel Seeley 420

Kiek laiko atgal tulaš Cliica 
I petis “Jauntimd Skyriuje” pa 
i rašė straipsnį, kditikuodama! 
I \ygos pirmąją kuopą. Kadang 
I am jo strai|>snyje nebuvo jo 
I dių rimtų argumentų, tai aš vi 
I ai neatkreipiau atydos į tai 
I /iena, dėlto, kad man gaila bu 

a> eikvoti laką ginčams su (’hi
I ‘•agiečiu, nlra, ir vyriausia pri 
I :aslis, tai ta, kad tušti
I įkaity tojų neinteresuoja 

rzina juos. Matomai 
įrangai lygiečiai tų pačių prie

H •. J ,' ■

I :asčių dėlei nekrfdakavo jo» To 
I Jei aš manau kad visa tai ra I *
I niai praeis. Jk4 kur tau. šta 
I ‘Naujienų” 81 nupicryje “Jau 

limo Skyr.” dar vienas toks pat
I <aip Chicagietis pašmakšl n 

jasirodė, suisavo stndpsnii
I ‘Musų Jąunuont’cnč jįr ?Lyga” 
I kt straipsnfo autorius, Narys 

iralenkė ir Chicagjtetlį. Visi 
>irma pasakysiu, kad Nari( 
traipsnys, tariant jo paties žo 

I Ižiais, taį yra kopija Cliicagie 
I Ho straipsnio, tik dar su 
I lais “pagražinfilmats”. 1’ 
L madžioj ^straipsnio Narys d

»iasi, kad Chicagietis išpėrė kai 
| į lygiečiams, ir už tai paglos 
I ęs Chicagietį sako
I ios maniau, kad tas straipsr.c 

is iššauks milžinjšką protesti 
'.ūdrą.” Vadinasi; jis (Narys^ 
■tebusi, kad Chicagiečio replik:

I iciššaukė Jygiečių protestų. C 
natomaii, jis labai nori tos mil

I kiniškos protestų audros. Ly 
•iečiai gi kaip tyčia, neprotes 
uoja ir gana. Na, kas čia pa 
tarias, kad jie protestuotų. Ąp 

•,melžti juk visai lengvas dar 
>as; nereikia daug galvoti 
trožk sau. iš peties ir nieko dai 

giau.
I Ir reikia pripažinti, kad Na 

•iui tas darbas genų Sekasi 
lis tvirtina, kad Lygos piritu 
kuopa esanti tikrų tikriausii 
kopija ketvirtosios, kad Lygo? 
(įsidėmėkite) ^jaunuoliams” 

> ne jaunuoliams visai nerup 
iaunuomenės organizavimas i' 
Švietimas jos; kad pirma kuopi 
•liekad neveikianti ir joje nesi 
haugingumo ir tt. Mat, pir 
inon vieton ji stulnHanlĮi I rakei 
ių ožį... Bet ar šitokie/NiTrio už- 
sipuldinėjimai ant lygiečių pa 
remti faktais? Visai ne. Ji? 
liktai pasakoja, kad šiokie ir to 
kie blogi dalykai pirmoj (Ly 
Tos) klibinu dedasi. O ar ištik 
rųjų taip, yra jis neprirodb.

Kas žino Lygos pirmosios kp 
veikimą, tas mato, kad ji nese
ka keitivirtodios pėdomis, be 
Urba tą darbą, kurį ji yra pasi 
briežusi sau, nuo pat jos įsistei 
$mo, skleidžia apšvietą tarj 
jaunuomenės ir organizuoja ją

Suorganizuoti tą dalį jau-

Darbininkų klesa nėra vieniu 
lėlė tame judėjime. Besi plėto
ja nlis kapitalizmas nuolat už
smaugia mažesnius biznierius ii 
nustumia juos į darbininkų ei 
les; ūkininkai ir niekurie pro 
fesionalai, ar tai nebepakęsda 
mi-tb begėdiško išnaudojimo, ai 
ik bepatikėdami kapitalistiniu 
partijų skelbiamoms “mulo 
nėms,” ar savo persitikrinimi 
apleidžia griūvančias kapitalis
tų “kempes-’ ir įstoja į proleta
riato eHeSr idaųt kartu, kovoju: 
už teisingcshę, laimingesnę gy 
veninio ateitį. Visi tie pabėgę 
liai iš kapitalistų klesos eilių j 
darbininkų klesosi legionus 
mums liudyja besiartinantį žiu 
girną kapitalizmo. Iš antros pu
sės mes matome, kaip ekonomi
nis darbininkų klesos besivysr 
tymas gimdo radikališkas per
mainas visose šalyse. Tas ta; 
antras faktorius, rodantis neiš- 
vengtiną žlugimą kapitalistinė 
draugijos.

Taigi, kaip aukščiau matėme 
kapitalistinė draugijos tvarką

Bendrovė parduoda žemes labai lengvomis išlygomis, kad ir> 
biedniausiam žmogui yra prieinama 
akerių žemės su $200 80, su $300 — 
metai, taip kaip kas išgali, o biednesnieji gali gauti 
bą ir užsidirbti daugiau pinigų. ,

Meskite jungą, kurį dabar nešate mieste gyvendami ir tar
naujate kitiems, kur gali dirbti patįs dėl savęs, tįk tada pasilen- 

nuo bedarbės, dusnaus-oro, 
visokių ligų ir sužeidimų ir tada nereiks rūpinsies apie rytojų. 
Gyvendami ant fanuos patįs, jūsų moterįs ir vaikai kvėpuosite 
tyru oru, busite sveiki, linksmi ir džiaugsitės laimingu gyveni
mu. _ ’ (

Rašykite tiesiai pas savininkus farmų į Lietuvių Bendrovę, 
prisiųsdami savo vardą ir adresą, p bendrovė prisius jums kn5r- 
gclę su platesniais paaiškinimais apiie lietuvių koloniją, su pa
veikslais ir mapa. ,

* . . LIBERTY'LAND & INVESTMENT CO_.
330T*Sq- Halsted Strdet,

Ofisai:
859 North 

Robey Street 
—8 iki 10 a.m. 

F" nuo 7 iki 9 vakaro
802 \V. Madison St.

11 rytą iki 7 vai. vak.

DR. HAIR
Specialistas ir jojo vėliausios

• j|V Europinės pietodos.

a® ,C H. HAIR M. D.
Mentor Bldg.

f M Paimk clevalmj. Kambarys 122

Prieš North American Cafe
39 So. State St., Kampas Monroe.

Ekzaminavimas dykai VALANDOS: nuo 9 ryto iki 8 vakare 
. Nedaliomis nuo 10 ryto iki 1 vai. po pietą

Dr. J. SHANKS 
fiydytojas ir Chirurgas 
Jeigu jys nesi 
jaučiat gerai 
ateikit pas 
mane.

ir Bcndro- 
G)ti geriausias farmas ir pagelbėt lietuviams 
ienos vietos, ne taip kaip buvo iki šiol kur 3

silpnai organizuotas, neskaitlin
gas i r Tie aiškių mierių. Šiandie 
gi darbininkų klesa yra susior- 
gimizavns į milžiniškus legio
nus — galipgas amatų unijas, 
išlavintas kovoje už geresnes • \
gyvenimo sąlygas. Niekuriosc 
šalvse darbininkai sutvėrė mil 
žin iškas kooperacijas, pasek
mingai veikiančias vaizboje bei 
mdustrijoje.s Visose civilizuo
tose šalyse* jie išvysto galingi; 
socialistinį judėjimą — judėji
mą turintį aiškius mierius, tvir 
tą ir nenuilstantį kovoje skiedi
mą socialistiškos propagandos.

Amatų unijos šiandie atKįjk- 
liai ir nenuilstančiai kovoja si 
savo Išnaudotojais darbo lauke 
ir lavina savo narius pažint 
kiekvieno ekonominės gyveni
mo teises. Kooperatyviškos dar 
bininkų įstaigos lavina savo na
rius bendrame veikime ir denio 
k ra tiško tvarkymo šalies indu
strijos. Socialistų partijos iš
dėsto abelnus draugijinius eko 
nominius bei politikinius reika
lavimus ir uždavinius darbinin- 
kų klesos ir tuo lavina savo na
rius. Visų tų darbininkų gru
pių micris, nors jų veikimo bu 
dai kiek skirtingi, yra vienas ii 
tas pats - panaikinimas dabar 
tinęs netikusios draugijinės tvai 
kos, kad jos vieton įsteigus nau
ją, augštesnio laipsnio draugiją 
kurioje plutokratiškam išnau
dojimui nebūtų vietos.

nuomonės, kurios gam’oj dar te
bevieši tradjeijos, nėra lengva. 
Nes ji į organizaciją žiuri labai 
abejojančiai. Pirmoj vietoj jai 
yra — pasitinksminiunu. Kad 
priėjus ir prie jos — suorgani
zavus ją, Lygos 1 kuopa rengia 
prakalbas, draugiškus 
liūs ir įvairias pr; 
se parengimuose
čiai), kiek galėdami Ir mokėda- 
mli, aiškiname jauiniomeųei or- 
qanižacrijos svarbą ir agituojame 
ją prisirašyti prie Lygos. O 
kad užinteresavus jau įstoju
sius į Lygą mes stengiamės su
rasti visiems šiokį-tokį užsiėmii- 
mą Tam tikslui turime įsteigę 
Iris skyrius: lavini mos, madali- 
liniį orchestras ir dramos. To
kiu budu, kiiekvicnas Lygos na
rys turi prpgą lavinlies, kad 
ne vienam skyrių, tai kitam, 
kad ne kitam, lai trečiam, o 
kad nori tai ir visuose trijuose. 
Be to, renkant kokį nors komi- 
tcilą visuomet yra taikoma prie, 
senesnių
lar nepVatusj veikėją 
tautų progą susidurti su minia 
’r priprastų prie visuomeninio 
veikimo.

;'4SBA'£fl

gėjęs; tai buvo valanda, kurioj 
kapitalizmas pamatė savo silp
numą.

Išlavinti darbininkų klejos 
vadovai visa ta atsargiai teini jo 
ir suprato valandos svarbą. Jie 
itsakė vaitojančiam kapitaliz- 
nui, jog mes stosime kovon ir 
kovosim už tokią pasaulio de
mokratiją, kokios reikalauja 
pavergtosios tautos bei darbi- 
linky ,klesa. Neužilgo apsiitei- 

’ikė milžiniškas pasaulinis dar
bininkų judėjimas. Revoliilci- 
još pergalė suteikė pasaulio pro- 
etariatui nepergalįmą drąsą 
kovoti su savo ' naudotojais? 
Mandie mes sulaukėm momen- 
ą, kuriame viso pasaulio dur- 
lininkai triuškina savo retežius 
r pamažu stuipią kapitalizmo 

‘vaiką į išmatų urvą. Mes he- 
talimc įspėti kuo ta proletaria- 
o kova užsibaigs. Tą mums 
iteitis parodys. Mes lik galinu 
lakyti, kad kapitalizmo žlugi
no valanda jau prisiartino.

—A. Dvylis.

Lietuviu Tautiškos Kapines
Priklauso* ne vienai kokiai sektai, bet jos yra visų Chicagos ir 
apielinkių lictuvią, ir jomis gali, naudolies reikalui esant visi lie
tuviai be skirtumo tikėj:i>ii&kų ar kokių kitų pažvalgų norėdami 
laidoti savo mirusius artimus ar pažįstamus; patarnavimas yra su
teikiamas visiems lygiai.

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

Bcikahii esant galima kreipties į užveizdų kapinėse ypatiškai ar
ba telefonu: \\Hllow Springs 2(X H. Ar (Jiicagoje 3301 So. Halsted 
St. Phone Boulevard 6775. ' Reumatismo Wornfo

I Reumatiško ir Abe'no Skaudėjimo Gyduolės
Pilnai Užtikrintos Gyduolės nuo REUMATIZMO Visose Formose
Grąžinama Pinigai, Jei Užganėdinančių Pasekmių Nebus i 5 Dienas

Išdirbtos ir Užtikrintos tik per
CARL F. W0RM

ALSTED STREET, CHICAGO, ILLINOIS
Per Pačtą — $1.10.

security Bank
OF CHICAGO

Milvvaukee Avė. cor. Carpenter St
NARIAI FEDERAL RESERVE SYSTEM

MOUNT PIEMENS
CHJCAGOJE

Jei jus' sirgdamas gulite lo
voje pašaukite mus Lawnda- 
le 839
mes prisiusime į jūsų 

namus

GYDYTOJI
Reumatizmas

nervų ligos, pilvo, inkstų 
ir chroniškos ir kraujo li
gos gydoma musą Massage 
Institute .su kiekvienu nauju 
elektros vartoimu ir medika- 
lių išradimu po gydytojų prie
žiūra. Pašaukite mus ir mes 
duosime jums ligonių vardus, 
kurios mes pasekmingai išgy
dyme.

Mes imame gydymui 
ligpnius j namus.
1234 Independente Boulevard.

Tel. Lawndale 839.

į^,PQ (racl\ers
Visi gerumai iš geriausių žieminių kvie

VIENATINIS MGiaTBUOTAB RUSAS APTIBKORIU8 ANT BRIDGKPORTO 

VYRĄMS IR SUAUGIEMS
Akinisl aukso ramuotta nuo 48.00 Ir au 
tikčiau. Sidabro rčmuoaa- nuo 11.00 (r 
kuirftčiau. Pritaikome akinius uldyką 
Atminkit: Gaivu- sopėjimas, nervUku- 
maa, akĮų okatMėjimak. užvilkimas Ir 
tt. yra vaisiais (vairių Hfrų, kurios ga* 
Ii būti praialintos gerų akinių pritaky- 
tnu. (itikimas utdykų, jei periti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s silp
sta, netruk ilgiau, A jielkok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma' a- 
kiniai utdykų. Atmink, kad mes koi- 
nam gvarantuojam ^kinius ir kiekvia- 
nara gerai pr irenk am.

.. ............ .. Ekspertas Optikas/ , .
Jei !ų» sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Al buvau ap- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų, Amerikoj 16 metų. Ai duodu patarimus DYKAI. Gailu 
padaryti bile kokius rusiikua vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai esu 
draugas imonių.

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

iojla Crackers nka_ 
trupiausiai visame Kviety 

i —.Reikalaukite ( ris-
biskietai, Pjfy' 

guodies, tibbits, visokio y’Ą 
— pnd--..
sudėti, teisingai

krautuvninkas i
HnyniRVket

12th STREET 
TeL Kedzle 8902.

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

CHICAGO, ILL.
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Chicago- ir Apielinke

Lietuvių Rutuliuose
CICERO

Iš Namo Bendroves veikimo.
Pradžia visuomet sunki, taip 

ir Liet. Liuosybės Namo B-vei 
pradžia darbo — pirkimas lo
tų eina gana sunkiui, bet yra 
viltis, kad greitu laiku užbaigta 
su pirkimu lotų. Tolimesnis 
veikimas eis sparčiau, Į Ben
drovę priguli jau apie 200 na
rių ir kas sueininkiinas vis dar 
naujų ateina prisirašyti, Apie 
desėtkas draugijų, labai remia 
šį darbą. Nekurios draugijos 
net užsisaikė svetainę dėl atei
nančio rudens! Kaip pas Ben* 
drovės įtarius, taip ir pas pri
jaučiančius tam darLui yra vil
tis, |<wd Liuosybės namus su 
puikia ruiminga svetaine Cicė
ną bus pastatyta iki šių metų 
rudenio. Taip ir aš sakau, -kad 
turi būti pastatyta, nes kitaip 
tai reikštų musų apsileidimą.

Nedehoj bus Liet. Liuosybės 
Namo B-vės piknikas diernau- 
sko darže, Lyons, II.. Rengėjai 
tikisi turėti <!aug publikos iš vi
sų kraštų Chicagoš. Jaunimas, 
KKubai fa draugijos žada pa
remti šį pikniką rengiamą nau
dai Lkiosybės namo.

Lauksime!
Cicerietis.

ROSELĄND
RoseLanD.

Iš vaikų dr-jėlės veikimo.
Pirm poros mėnesių LMPS. 

67 kp. rupesniu Čia susitvėrė 
vaikų draugijėlė “Ateities Žie
das.“ Tuoj prisirašė kelios de
šimtis vaikų. Subatomis moki
nama juos dainų ir žaismių, o 
nedaliomis — lietuvių kalbos. 
Nežiūrint trumpo gyvavimo — 
nuo pradžios vasario mėnesio, 

“fiek stropiai buvo veikiama, kad 
draugijėlė vien savo spėkomis 
įstengė parengti vakarą.

... ‘ t Ji •

Vakarus bus rytd vakare, K. 
ef P. svetainėj, 11037 Michigan 
Avė. Bus vaidinama dviejų 
veiksmų komedijėlė “Į moks
lą.“ Taipgi bus daug įvairių pa- 
marginhnų . Viską išpildys vai
kai. Hosdandiediai turės, pro
gą pamatyti ką gali padaryti 
tinkamas jų vaikų laviitipias, o 
akaillingas publikos atsilanky
mas paskntįs vaikus dar stro
piau laviidies, kad kitą sykį dar 
geria p pasirodžius publikai— xi

• ‘> ■- •
NUBAUDt SUIMTUOSIUS 

WEST 9IDE AUDITORIUME.
• . t

Vakar Maxwdlio gatvės poli
cijos tekinio teisėjas 'Haas teisė 
16 vyrų ir vieną moterį, kuriuos 
policija buvo suareštavus West 
Side Auditorium prakalbose. 
Teisėjas buvo labai nepatenkin
tas, kad tik vienas iš jų galėjo 
susikalbėti 'angliškai; vĮlsi kiti 
kafbėjo pert foerkaJbėtojus. Iš 
jų vienuolika tapo nubausti, o 
trįs pareikalavo posėdiuinkų 
teismo. ,

Nubausti tapo šitie: Daminy- 
kas Markovič/ 23 metų, lietu- 
vys, $5 bausmes ir teismo lėšas 
užmokėti; Amesis Moroz, 28 
metų, rusas, $20 ir lėšas; .Juo
zas Povilonis, 24 metų rusas 
(!), $5 ir lėšas;„AJex Surdink, 
32 metų,-rusas, $5 ir lėšas; Stc- 
vc Viiranoski, 45 metų, rusas 
(?), $5 ir lėšas, Tropin Leončik, 
36 metų, $5 ir lėšas; Jos. Do- 
vędocli, 32 metų rusas, $25 ir 
lėšas; John’ Cappollitto, 23 me
tų, italas, $3, Jos Marcela, 28 
metų, rusas $5. ir lėšas ir Kate 
Aleškevič, 26 -metų, $25 ir lė
šas.

• Bet kaikurie bravorai daro 
daiktą panašų į alų, o daugelis 
jų pristato aįy ir pristatinės jį 
iki liepos 1 d., ir todėl jie turėtų 
būti bravorais.

Brąvorų yra, ar buvo Chicae 
goje 44; kiekvienas jų mokėjo 
po $5(M) miestui už leidimą už
siimti tuouri bizniu. Dabar 
bravorams yra laikas atnauji
nti šituos leidiniu#, bet jie to ne
daro. Ir va, miesto kolektorj- 

aus pagelbininkas nežino, ar 
jam reikia gauti iš jų po $500, 
ar ne.

Šituo tikslu jis žada kreipties I
pas miesto advokatą Ettelsoną.

j Amžina Giesme apie Mote
I!) 1 W,ų ris Moterim

mis

, i 
/ ■ ■ i * j. /

Kaip galėtų šiandie

ninę gentkartę mote

rų padaryti gražesnė 
• i

ir stipresnėmis.

3252 So. Halsted St., Chicago, Iii.

Ofiso v a I-a n d o s 
10:30 ryla iki 12 dienų; r

2 po pietų iki 4 vai.;
7 iki 9 vai. vakare. ♦ »
vNcdčliomis neprimuma

==3£-B-S5BSW-

Ofiso Tel. Yards 2544
Rcsiden. Tel. Boulevard 5602

John W. Sarpalius,M.D
GYDYTOJAS IR CHIRURGAS

I Sergėkite savo akis

Neuisitikfkit savo regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiamJ 
aptiekorlui, aųksorlui ar keliaO- 
jančiam pardavėjui, nes jie su-, 
teiks jus akims tik daugiau blogo.

AŠ turiu 14 metų patyrimą ir 
galiu ištirt Jūsų akis ir pririnkti 
jums akinius tikrai. Darbą at
lieku KbėhUkiant,. užtikrintai.

Jei Jums aklinai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysima.

JOHN 8METANA '•
AKIU 8PECIAUSTAJB \ 

1891 So. Ashland Ava., Chiesga,' 
Kampas 18-tos gatvfis

Vėlos lubos, virš Platt’o aptiakoa 
TtaiyMte i mano 

VaJandoa nuo

Gegužinis
Koncertas

BALIUS
M

KEISTUČIO PAšALP.
KLIUDO

Nedėlioję,

Gegožes-May 
4 d„ 1919 m.

M. MELDAŽIO svet.
2242 West 23rd Place

Svchunė atsidarys 5 vai 
Programas prasidės 6 vai.

Draugai ir draugės!

šis vakaras yra paskuti
nis vakaras šio sezono Kei
stučio Pa šaipi trio ^KJiubo. 
Į programą yra pakviestos 
gabiausios Chicagos spėkos 
kaip tai soksdaitf soliatės ir 
monologistai ir kiti. Nepra
leiskite šios progos. ’

falanga 
y patai.

Kviečia

35c ir aukščiau

visus Keistučio 
Paš. KLIUBAS

Chicagos blaivininkai džiaugia
si valstijos įstatymu.

Chicagos blaivininkų vado
vai ir veikėjai vakar labai apsi
džiaugė, gavę žinią iš Spring- 
fieldo, kad valstijos senėtas 29 
balsais prieš 11 užgyrė smukli
ųjų priešininkų lygos įstatymo 
užlaikymo prajdktą, žinomą kai 
po “kratos ir užgrėbimo” prie
monę, verčianti Ipikjdis sąlygų 
a. hioniolikto pataisymo prie

įstatymų. Šitas prajektas buvo 
ilgai debatuojamas. 

j___
! “NAUJIENŲ“ STOTIS

* VIDURMIESTYJ.
Vidurmicsltyj tapo pakdisLos 

“Naujienų“ stotįs šiose vietose:
State ir Van Buren, Jįouth

Wtst kanųris ^pirmiau buvo 
ant^Nortli \Weh| kampo).

Clark ir 1 uren, &outh

cnt Nortli West kampo).

Nuomonė tikrų gydytojų eina toje pakraipoje, kad specia- 
lėse ligose moterų gentkartes, moteris pati yra kalta. Taipgi ir 
mes turime pripažinti, kad šis patvirtinimas yra b.e pasiprieši
nimo teisingas. Nevalia mums lečiaus to moterims imli už blo
gą, kuomet didesne jų dalis neturėjo progas patyrli, kaip galėtų 
užlaikyti savo spėką ir Šveiką tą.

Šiandien dalykai yra kitokie, šiandie kiekviena motore pri
valo žinoti, kad nereguliariškumas mentrimcijos, bekraujį ir 
abelnas moters silpnumas yra tik priežasčia vandenėto kraujo 
o tie apsireiškimai išnyksta, kuomet kraujas pasidaro geresnis, 
o nervuola sistema susisliprhui. Geltona kaip vaškas veido Iš
vaizda, pabalę luptis, nėnustojahtis galvos skaudėjimas; abel- 
iias sunykimas; šie visi Apsireiškimai liudija tą, kad kraujyje 
stoka geležies, o Hervams elastjškumo.

* Nuo laiko kuometi' žinojimas atidavė kentantiems žmonėms 
vartojimui atrasto C. Partosa, įžymaus aptiekoriaus ir cjiemiko 
Partoglory, budlis sustiprinimui) j ųervų ir išlaikantį kraują nėra 
dauginu iškalbėjimų tiems, kurie kenčia iš priežasties -bekrutijy- 
stės ir sunaikinimo nervų sisteipos. Tas ubehiai branginamas 
būdas sutaisė kraują nesuskaitomų v»yrų ir moterų, susliprino 
jų sistemą nervų ir prisidėjo visokiubudu aiihiiayinui kūne ir 
atradimui sveikatos. Viena bonkute vienas doleris, šešios bon- 
kutes už $5.00. )

VELTUI
-Graži ir naudingu dovana 

visiems užsisakiusiems ir at- 
siuntusięms pinigus kartu su 
šituo apskelbimu.

Laišką su pinigais adresuųkite:
APTEKA PATROSA, 
160 Second Avenue, 

New York, N. Y.,*"3)ept. L. 1, 
’ (G 208)

R. G. M. GLASER 
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 
M Morgan St., kerti n ak. 

•Chicago, iii.
SPECIAUSTAf 

Moteriškų ir Vyriškų 
Taipgi Chroniškų Ligv 
OFISO VALANDOS:

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

dėliomis nuo 9—2 popiet 
X relephoo*- Yard* ,

■aaoiaN*nM«NmaeM«iHM*ww«gNKa«^

Rcz. 933 S Ashland Rlvd. Chicago 
Telephonc Haynuirkct 2544

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAS

Spccialiatas Moteriškų, Vyriškų, 
Vaiky ir visų chroniškų ligų

Ofisas:, 3354 S. Halsted St. Chicago 
Telęphone Drover 9693

Valandos: 10—11 ryto; 2—3 po piet 
7—8 vak. Nudčlionis 10—12 dienų

Triephone Yards 6834.

D r. P.G. Miegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Ik! 11 
Į* ryte ir nuo 7 iki 3 vak vak. 
8325 So. Halsted St.. Chicago.

11 dieną.
kus. Vai.: nuo S 
nedčldien. nuo 
4649 S. Ashland

Tel e phone

tneoja Dyk*!
•GrvenimM yra ■ 

nščias, kada pra 
iyksta -regėjimą..'

Mes vartolam 
mgerintą Oph. 
halmomėter. Y- ,

T

KAUCIJOS UŽ HAYWOODĄ 
PROKURORAS NEPRIfiMfi.
Su v. Valstijų apskričio ape

liuojamasis teismas federalia- 
me name vakar atsisakė priim
ti kauciją už buvusį Pas. Pram. 
Darbininkų unijos sekretųrių 
W. D. llayvvdodą, pastatytą so
cialisto milijonieriaus William 
Bfoss Lloydo sumoje $30,(MM) ir 
Geo. M. Mdntosh’o, kuris yra 
asmeniniu Haywood‘o draugu, 
sumojo. $35,900. Atmetė jo kau
ciją /prokuroras Clyne, “radęs“ 
priežastį, kad Mclntosh turįs 
kriminalius rekordus ir todėl jo 
užtikrinimas nesąs priimtinas, 
o Lloydas jau turįs užstatęs 
kaucijų išneša učių sumą $200,- 
000, todėl jo kaucija taipgi ne
santi priimtina. Taigi tas no
nas prokuroras te i kęs is paliepti 
Haywoodo draugams geresnes 
kaucijas gauti -už jį.

Pritaria seimui .
Draugystė Lietuvos Karaliaus 

M indą ūgio, nuo 18-tos gatvės, 
praeitame savo susirinkime nu
tarė dalyvauti busimame; lietu
vių “seime“, kuris turės įvykti 
Chica-goj. Draugiją atstovauti 
lapo išrinkta jdu atstovai—Ja
nas Kazlauskas ir Juozas Blatu 
zdis. —A. Booben

Rengia Kon^ęstą?
HoiĮfnumo įmoksią, North- 

spidėj, rengia {“dicĮešį Oratorių 
kontestą“ subatoj, gegužės 3, 
Sabin Scliool Auditoriume, ant 
I-eavitt gatvės (tarp Dtvision ir 
North gt.) Pradžią 7 uiO valandą 
vakare.

Kitu du kontestu bus gegužės 
11 ir 21, toje pa vietoje. «

Leidlmų rinkėjas susirūpinęs
Miesto kolektoriaus pagelbi- 

n i n kas, Geo. Lohmaii, riša ir ne
gali išrišti klausinio, kada bra
voras yhi bravoru, o kada ne.

Pagal karės laiko draudžia
mąjį pataisymą brovarai užva
kar turėjo sustot darę alų. Taip
gi, jei jie Ujadaro alaus, tai jie 
nėra bravorais.

ATYDA LIETUVIAMS 
Atidariau naują krautuvę, 

paranki dėl visų praeinamų ir, 
vietinių gyventojų. Užlaikau ■ 
cigarų ir cigaretę, Ice cream ir( 
visokių saldžių gėrimų. Taipgi 
ir drapanų, Marškinių, Kaklarai, 
ščių ir taipgi over-alls. Mano j 
krautuvė atdara nuo anksti ryto 
iki vėlai vakare. Užkviečiu vi-' 
sus atsilankyti,.,pularnausm ko' 
geriausia.

, A. RUTKAUSKAS, 
1747 $K>. Halsted Street, Chicago

Mirė Gegužio 1 d., 3:30 vai. 
rytų. Paėjo iš Kauno gub., Re- 
seinių .pav., Skirsnemunės pa
rapijos, Skirsnemunės sodos

* , ‘.Laidotuvės atsibus panedč- 
lyj Gegužio 
tų iš namų 
St. į Dievo 
čių iš ten j 
pilies.

f Meldžiu giminių ir pažįsta
mų dalyvauti laidotuvėse.

Marjona Talotčkienė.

¥~z

Svarbi Pastaba
DAKTARAS W. M. LAWH0N

įžymus specialistas
Dabai; yra apsigyvenęs .savo naujame ofise \ , 

35 S. Dearborn St. (Kampas Monroe) Kambarys 307
As esmi specia’ 

tas visų ligų
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės ir Plautių 
Aklumas, Kurtumai, Kataras ir Džiova

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo: '

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
' gydyriu.

Pritakau akinius teisingai. / -x
Pasitarimaji nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D<
Kambarys 307. /vi*

VALANDOS 9 iki 8 (.fljrflęO
Nedaliomis 10 iki 1. *'■>>*'**£

Br. Leo Awotin I 
Gydytejaa, CMrargas, Akašbrh | 
1924 0o. Halsted 8L, Chleaga. 
Kalba, lietuviškai, latviškai far 

rusiškai.
Valandos: UM2 rytų; 6-f va
kare. TeL Ganai 4867.

DR. M. HERZMAN
IŠRUSIJOS

Gerai lietuviams ilnomas per 16 me
tų kaipo patyrė* gydytojas, chirurgą? 
Ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniikas ligų, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ra^ ir kitokius elektros prie
taisus. j,

Ofisas ir Labaratorija: IMS W. 1Mb 
8t. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, kr 
. 6-8 vakarais. Tslephone Canal 3116.

GYVENIMAS: 8412 8. Halsted Street 
VALANDOS: 3-9 rito, tiktai.

• So. Dearborn St.
(Kampas Monroe) .

5 d., 8:30 vai ry-
1709 So. Halsted 
Apveizdos bažny- 
Sv. Kazimiero ka-

Naujos Dainos
Su Gaidomis

Matydamas reikalingunuj' lie
tuviškų dainų su gaidomis, .pa
trupinau daug naujų dainų dėl 
vyrų dr maišytų chorų, 
kvartetų, si stelų, oktetų ir so
lo. IJainos imtos geriausių lie
tuvių poetų. Turiu prirengęs 
sampelių dėl pasirinkimo. Norč 
darni gauti platesnių žinių ir 
sampelių kreipkitės pas auto
rių šiuo adresu:

< M. GIRNIUS
1321 So. 50th Ct., Cicero, III

bei

'Liberty Bondsus 
dali išmoksta, bondsus ir vAi 
saviogs atampą. nuperka ui cnst 
Ėmei and Co.,^740 W. Medison «t. 
kampas st., kampas • Halsted si 
Room 232, 2ras augštas, virš Famou 
Clothing Store, atdara vakarais D 
I vai. Nedriiomis nūn 10 iki 1

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telepbone Centnd 6191 

Vakarais
1911 22nd Streat 

Tetaptame Central 6990
■■ T"-. ...... ‘ 1 "■

rdetihen.- Vaida 5032 PraneSimei-

JhUdi Morgan st. Chicago
VALANDOS: Nuo H iki 11 ryto 

ir nuc 5 :ki 8 vtfkare

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200.00 vertis 
Phonografų, pasilikusi sankrovo
je, Šita mašina beveik nauja, prie 

- - - - jos randasi rinkinys 
24 rekordu ir deb 
mantine afata veltui. 
Mes taipgi turime ke- 
Jetz augštos klesos 

phonografų, kuriuok 
mes parduosime už 
bile pasiūlytų kainų 
už tai kad mes turime 

pratuštinti vietų.
I ' 

Mes taipgi turime 
$650 player piano, 
garantuotų 10 metų 

• k ir vartotų tik 8 savai
tes, kurį mes parduosime už $325. 
JEI GYVENATE UžMIESTYJ, MES 
PRISIUSIME C. O. D. LEIDŽIAME 
APŽIŪRĖTI. Ši yra stebėtina pro
ga. Ateikite arba rašykite tuojaus 
PRISIUNČIAME UŽ DYKA.

VVĘSTERN STORAGE HOUSE 
2810 1V. Harrison St. Chicago, III. 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai. Nedė- 

t Įlomis nuo 10 iki 4
----------- i------------------------------------------------------------------

Rūgšti Smetona
Mes dabar gatavi e$ime

parūpinti pirklyba iš 
^veituL gaujos, moderniškos ir 

tariškos pieninės. Su 
tirštu, riebiu

Rūgščios Smek 
Produktai

------- _________________________
' LIRERfY BONDS 

perkame *
x LIBERTY BONDS

Tuojaus cash—Neatidėliojame—Bile 
kokių sumų 

$50, $100 $500 $11000

Mokame augščiausią kainą.
Ypatos gyvenančios užmiestyje gali 
..atsiųsti bondsus registruotuose.. 

v, laiškuose
Mes išsiusime jtims ta pačia diena 
pinigus, kuomet gausime boudsų.

Ateikite
Telefonuokite.

LIBERTY SECURITIES CO., 
Room 716 — 155 N. CUrk St.

Tel. Majestic 8617. CHICAGO

Rašykite

S. L. A. 226 kp. susirinkimas 
įvyks nedolioj, gegužės 4 dieną, 
1:30 vali, po pietų, Liuosybės 
svet, 1824 Wabansia Ajyęnue. 
Nariai malonės atsilankit pa
skirtu laiku, nes to reikalauja 
svarbus reikalai. Valdyba.EXTRA

Pirmutine Lietuviška Gydyk
la Chicagoje

N a u j irusios šis i t'Eios
Gydama visokios ligos:

Galvos, Akių, Ausų, Reumatiz
mo, Paralyžiaus, Nerviškumo.

Pit Am i n a v i m as d yR ai - 
Valandos nuo 9 ryto iki 9 va
kare. Nedaliomis nuo 9 iki 4 
po pietų.

"DR. YUSZKIEVVICZ 
1407 Milwaukee Avė., Chicago

Phone H u ir. boki t 457

Kaline, Wis. — SLA. 100 kp. 
svarbus susirinkimas bus nedė- 
li°.b gėg. 4, Wintevs Halėj. Tu

rime nubalsuoti prisiųstas iš 
SLA. ccnliro raštinės blankas ir 
lt. Užvilgusieji mėnesines duo
kles, prašomi ateit ir užsimokėt 
ę — Valdyba.

ūsų 
ani- *

Su arba be sviesto riebumų, už) 
labai pigias kainas. Padaryta 

kasdien švieži. Ateikite arba te- 
lėl oliuoki tą.

Lawndale 255.

FUD DAIRY PRODUCT 
/ \ CO., • J

12th St., Chįcago.

G

2721

T“

Vyrišky Drapanų Darganai
Nauji neatimti, daryti ant užsa-! 

kynio siutai ir overkotai. verti nuo 
$30 iki $50 dabar parsiduoda po 
$15 $35 siutai ir overkotai, nuo 
$$15 ir 25 dolerius J

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over 
kolai, vertės nuo $25 iki $85 dabar 
$5 ir augščiau. Kelnės nuo $1,50 i- 
ki $4,50. Vaikinams siutai nuo $3,00 
iki 7 dolerių

Atdara kasdien, nedaliomis ir va
karais

S. GORDON* .
1415 Su Halated St ^Chicago. III 

. i

■m ■ ■ ........... ■ — ...... ... .......................—

Ar Jus turite nesveikas a- 
kis, arba galvos sopėjimą?

Jeigu taip a- 
teikite pas Dr.

A. ,M. SMAR- 
GON, Optonie- 
tristų, kuris 
per daug metų 
buvo L. Klein 

Dept. Sankrovoje, dabar apsigy
veno prie 1401 So. Halsted St., 
kur jis gali išegzaminuoti jūsų 
akis su didžiausiai galimu atsar
gumu ir mažiausiu įkyrumu. O- 
fiso vai. kasdien nuo 12:30 iki 
6:30 po pietų. Pčtn. ir Nedčl. nuo 
9 ryto iki 12:30 dienų. Subat. nuo 
12:30 dienų iki 9 vai. vak. Res. o- 
fisas prie 3341 W. 16th St. dėl va
karų lir nedėk pagal sutarti. Tel. 
Didysis ofisas Canal 222. Ros. 

ckwell 6112.

Telephone Boulevard 2160
DR. A. J. KARALIUS 

« GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
VALANDOS: 9—12 ryto 

2—9 vakaro 
3303 8 Morgan St, Chicago, III

P. P. D. Unia rengia prakal
bas, Malinauskio svet. 1900 So 
Halsted Si. utarninke, geg. 6 d. 
7:30 vai. vnk. Kalbės A. Audrius 
buvęs Darbo Balso redaktorius, 
ką-tik parvažiavęs iš Europos, 
ir K. Geležėlė i— Komitetas.

LSS. 234 kp. mėnesinis susi
ni,ūkimas įvyks TfedžKiojį! geg. 
4 d., Settlement svet. 4630'Grosą 
A ve. Pradžia 10:30 vai. iš ryto> 
Kuopos nariai malonėkite atsi
lankyti visi ir paskirtu laiku,, 
nes turime daug svąrbių reika
lų. Sekt. A. Audickas

Svarbu “Blrutiečiams”
“Birutės“ choras rengiasi 

prie didelio koncerto, kuris į- 
vy'ks geg. 25 d.> Kimball Hali 
(v^duriniestyj). Todėl panedė- 
lyj, geg. 5 d. įvyks cxilTa choro \ '■ ' -A
repeticija. Visi daininiiikai bei 

dainininku, malonėkite susi
rinkti kaip 7 vai. vak.

Nariai, kurie nelankys šių re
peticijų, negalės dalyvauti mi- 

SeRretorė■nimame koncerte.
VIII Rajono Propojgandos Mo 

kyklos lekcija šią nedėjią neį- 
i vyks. Priežastis — mokytoją# 
išvažiavo į kitų valstijų.

... *— Komitetas.



8
LMPS. 29 kp. rengiu draugiš-Naujieną Piknikai

šią vasarą Naujienosiąiso du ką vakarėlį geg. 4 d., Liuosybės 
dideliu pikniku, minėtiną!:

June 8 — černausko darže*
Augusto 10 — Garden Grove< gramelis.

Nl HtftknJIMM | REIKIA DARBININKU
■JI-.w

RAKANDAI
■g«W. gS?Š

NAMAI-ŽEMĖ

Subata, Gegužės 8 d.; 1919
11 L»L—»J BiĮiiĮ-

lonn <17 I 'A PA.HEšKAU Onos Jetyki1822 Wabunsia Avė. Pra- gubernijos, Raseinių pavicsvet
džia 5 vai. voki Bus Įvairus pro-' 

Kviečia Komitetas.

Kauno 
Balnių 

kaimo Aržvelkių parapijos. Malonė-' 
kitę pati atsišaukti arlui kas žino

Chlcagos Vagabundų darugi- 
ju rengia diskusijas tema ‘‘tau
tų lyga” nedlėioj, geg. 4, Colo- 
nial svet. 20 W. Randolph 
Pradžia 3 vai. po pietų.

Ten. pat, tik vakare, bus 
lekcija.

gat.

pre-

susiCicero. — SLA. 194 kp. 
rinkimas Įvyks nedėlioj, geg. 4, 
d. Tainuliunicnės svet. 1417 So. 
49th Avė. Pradžia kaip 1 vai. 
po pietų. Visi nariai prašomi at
silankyti. — Org. A. M.

Cicero. — Liet. Kooperacijos 
Šėrininką susirinkimai Įvyks 
panedėlyj geg. 5 d., 7:30 vai. va
kare, S. Zvibo svetainėj, 1347 
So. 50th Avė., Visi šėrininkai 
ir ščrininkės malonėkite atšilau■ , ■ • ■ s
kyli, nes bus rinkimas darbinin
ką ant pikniko, kuris atsibus 18 
d. gegužės Szultz darže.

Sekr. A. Pečiukaitis.

kilę pali atsišaukti nilm kas 
praneši i.

Antanas Andrhilaitis 
.3321 So Auburn Avė Chicago III

J1EŠKO KAMBARIŲ
VAIKINAS pajieško kambario pas 

lietuvius. Geistina, kad butų elektrų 
šviesa ir 18 gatves apiellhkč|e. Pra
neškite laišku.

• ANTON ROGELS 
1739 So Halsted St (’hirngo

- - - , EXTRA BARGENAS.
___________ __ ,>• Į $2(10 dubultų spi ingsų Phonogru- 

REIKAI.INGA keletas vyrų, ku- Tas, griijina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ii dei-Į 
mantine adata. Taipgi vėHausios 
mados rakandus 5. kambariams, 

arba atskirai, puikus seklyčios se-/ 
tas, valgomojo kambario setas, mię; 
ganiojo guinbario setas, davvnpoil, 
aksomo tlivonai,/rankomis piešti pa 
veikslai Ir tt. parduosiu už bile tei
singą pasiūlymą. Nepraleiskite šių 

bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kcdzie Avė.

PADIDINK ALGĄ FERMOS PARSIDUODA

rie yra apsipaŽInę su žmonėmis ir 
turi duug pažistamų, visli gulės pa
dvigubint savo algą nebėri raukus 
savo dabartiniu užsiėmimo. Darbas ,----- — HĮĮ u
lengvas, pelningas ir afnt visados, i tas, valgomojo kambario setas, mię 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas - ■—*“ 4....
LIBERTY LAN!) & INVEST. CO.
3301 So. Halated ^L, Chicago, III.

PIRMAS OPERATORIUS

West Pullman. SLA. 55 kp 
rengia pramogų vakarą nedė
lioję gęg. 1L K. of P. sveti. 11037 
Michigan avė., Rosehmdc. Pra
džia 7 vai. vakare. Scenoj sta
toma 3 veiksmų drama “Įsivog
tus^ Kūdikis”. Viltis kviečiame 

atsilankvti. Komitetas.

TMD. 27-tos kuopos susirin
kimus įvyks nedėlioj, geg. M d. 
12 valandą dieną, p. V. Pierzins- 
kio sifet. 4600 So. Paulina gat. 
Visi nariai ųiąjonėkite susirin
kti paskirtu laiku. -

Jonas Vaišvilas, sekr.

PAJIEŠKAU kambario dėl vieno 
vaikino prie senų žmonių ir mažos 
šeimynos, kad butų ant 2 lubų iš 
priešakio. \ • ’

Ant., Spauris,
2462 VZ 46 PI Chicago, III
—!■■■—_iĮ^_iijja;m.j.;<eĮi-.t ,a , ■..ĮIJ..ĮI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ

LSS. 4 kp. ir LSJL 1 kp. lavi-
x 1n i mosi susirinkimas Įvyks nedė 

lioj, geg* 4, Pradžia 10:30 vaJL 
ryte. Aušros salėj, 3001 So. UaL 
sted St. Draugai .atsilankykite 

 

skaitlingiau. - Komitetas.

—*

West Pullman. — SLA. 55-tos 
kp. susirinkimas bus subatoj, 
geg. 3, J. Gruzdžio svet., 722— 
120th St. Pradžia 7:30 vai. va
kare. Visi nariai prašomi susi
rinkt laiku. •’ — Valdyba.

PASIRFNDAVO.JO puikus 2 kam
bariai dėl pavienio arba dvejų vaiki
nų arba merginų, labai puikioj vie
toj, prie pat yVashington Parkų. 
Guru š> įdomi, maudynės ir elektros 
šviesa ir visi parankumai. Kas my
li .švarų gyvenimų malonėkite atsi
šaukti 416 E*. 50th Place, (Jiieago 

Phone Drexel .3.370 *
Klauskit janitoriiius John Petrauskas

REIKALINGA MERGINA KURI 
IMT ATSAKOMYBE VISO SIUVA
MO MAŠINA DARBO ANT SPECIA- 
I JAI UŽSAKYTU KELNIŲ- TOKI 
KURI SUPRANTA IR GALI ATLIK
TI ,VISA DARBA PRIE KELNIŲ. 
GALINTI MOKYTI KITUS. PASTO
VUS DARBAS VISA APSKRITA ME
TA. PAŽYMĖKITE AMŽI, PRITYRI
MĄ IR REIKALAUJAMA MOKESTI. 
VISI ATSILIEPIMAI BUS UŽLAIKO 
MI SLAPTOJE. KASYKITE LAIŠ
KĄ 1 NAUJIENŲ OFISĄ PAŽYMĖ
DAMI ANT LAIŠKO No. 14.
1739 So. Halsted St., . Chicago

TIKTAI SI MftNESI
Už $55 nupirksi puikų tikros skil

ios seklyčios setų, vartotų tiktai 30 
dienų, vertas -175. Mes esame pri
versti taipgi pratuštinti daug kitų 
seklyčios setų vėliausios stailės. 
Taipgi pianas ir fonografas. PRI- 
SlUNčlAME Už DYKA. Priimsime 
Libertv Bonds.

yVESTERS STORAGE CO. 
2810 W. Harrlson st.

Atdara nuo 9 ryto Iki 9 vak. Nėdė- 
lioinis nuo 10 iki 4 vai.

Rosetand. —r SLA 139 kp. mė 
Kiiesinis susirinkimas Įvyks su- 

biftoj, geg. 3 d., 7:30 vai. vaka
re, Socialistų svet., 11100 So. 
Michigan Avė. Draugai ir drau- 

' gė.% atsilankykite, nes turimo

ATIDUODAMA rendjba kambarys 
vienam arba dviem vaikinam. Midy- 
kit nuo 6 iki 8 vai. vakare, 1724 Ru- 
ble St. Chicago.

REIKIA DARBININKŲ

REIKALINGA mergina dėl namų 
tdarbo; turi būti apsipažinusi su tuo 
darbu. Mokestis gera darbas pasto
vus. Atsišaukite 4632 S Ashland avė

I

PARDAVIMU! tris geri pečiai. 
Šildomas kukninis (geso ir malko
mis kūrenamas) ir gesinis. Turi būt 
greitai parduoti. 1012 So. MainS t, 
Rockford, III,

• ............... J_____ *

PARSIDUODA geri rakau Im la
bai pigiai; Kreipkitės vakarais 

K BALTAS
3044 S Union Avė Ist 1’1 front
"...i L.."1— J.U 1.....

REIKIA jauno vyro, kalbančio 
lenkiškai ir lietuviškai dirbti, į ap- 
tieką. Atsišaukite-tarp 10 ir 12. die
ną ir 4 iki 8 vai. vakare. Z

PEOPLES DRUG STORE
1616 West 47th St., Chicago

REIKALINGAS bučeris. l’uri^kal-

RUKAI INGA vaikas j aptiekų; 
Turi turėti paliudijimų iš viešosios 
mokyklos. Geistina kad,turėtų paini, 
dijimų iš augštosios moliyktos. C

PURITY PRUG STORE * 
4917 'Vesi l lth St., (j< ero.

,RANDA1
ATIDUODAMA rendon 2 akru 

trąšios vaisingos žemės ant South 
Side daržų. Remia labai pigi. Klaus
kite Mr. Sinith. Room 206, 219 So. 
Dearborn st., Chicago.

Rengimo lavinimosi susirinki
mų komitetų susirinkimas Į- 

vyks tuoj po lavinimosi susirin-' 
kimo. Visi nariai nlalonėkit būt, 
nes daug dalykų reikia aptart.

nuii. Už rast.K. Kalnietis.

SLA.’ 36 kp. mėnesinis susi
rinkimas įvyks nedėlioj, geg. 4, 
Birutės svet., kampas 33 ir Mor
gan gatvių. Pradžia 1 vai.po 
pietų. Nariai'būtinai atsilanky-Cicero. — IJchiviu Liuosybės

Namo Bendrovės Piknikas Į- randasi svarbių reika-
’ * ęyks rytoj, geg. 4. Chernau- 
sko (fetrže, Lyons, Iii. Pradžia 
10 vai. ryto. Nariai ir tam pri- 
jaučiantįs draugai ir dragės 
prašomi atsilankyti. -Komitetas p p p Unijos mėnesinis su

sirinkimas bus subatoj, geg. 3, 
8 vai. vakare, Aušros svet., 3001 
So. Halsted St. Visi draugai, ku
rie norit Įstoti Į P. P. D. ir (na-

lų — iš centro blankos nubal- 
savinuii ir daug kitu reikalų.

bčti lietuviškai, lenkiškai ir angliš
kai. Pastovus darbas, gera mokestis. 
Atsišaukite tuojaus

ALBINAS MARTINAVICH 
201'4 -137 Str. Indiana Harbor. Ind.

REIKALLNGA švari ir ištikima po 
ra pas mane gyventi. Duosiu 3 kam
barius už pagaminimą mani valgio 
ir švariai užlaikymo mano 'kamba
rių. Atsišaukite nuo 5 vai. ryto iki 
9 vai. vak. i

J. SKIPETIS,
33!4 Mossprat St., Chicago.

REIKIA n oterų ir merginų prie 
lengvo daibo i dirbtuvę gera nžnu.- 
kestis.4
Rathborne Hair artd Ridgvvay Co. 
1418 W 22 St Chicago, III.

REIKALINGA šitmenų, acetelin 
bųrnerių ir leiberių dirbti į serap 
inih Aard'ij. Tel. Lawndale 5566.

RELIANCE IRON & STEEL CO 
2141 So, Sawyęr Avenue, Chicago

PARDAVĖJAI
Išsiplėtojus tautoje plačiai ver- 

telgystei reikalaujamu pardavėjų 
gero budo ir gabumo. Pageidauja
ma patikimas, bet ne būtinai reika
linga. ’

Pasitikėjimas savimi padarys jus 
tinkamu tam darbui. Darbas yra 
pastovus ir pelningas. Visi susinė
simai užlaikoma slaptoje. Atsišau 
kitę laišku į Naujienų ofisų pažy 
mėdami an|. laiško No 12

PARDAVIMUI

NAMAI-žEMe

PARDAVIMUI naujas mūrinis na
mas, du metu kaip statytas, 4 fami- 
lijoms po 4 kambarius, su maudy
nėmis, nuo fronto sankrova bučer- 
nei ir grosernei. Neša .12 proc. Sa
vininkas gyvena’ tame pačiame na
me nuo užpakalio ž ai. >

A. KASU KAS,
930 YVest 35th PI., Chicago. III,

PARSIDUODA labui pigiai .veži
mas, *4)ogė”, “brička’ 3 setai pakin
kių extra vienieHhi ir tt. Atsišaukite 
pažymėdami N’d?6 1739 So. Halsted 
St. Chicago, Iii.

IdeL Laisvės Kliubo jnėiut>i- 
nis susirinkimas Įvyks geg. 3 d. 
7:^0 vgl. vakare, J. Mazejmiskn 
svet. 3259 So. Union Avė. Drau
gai malonėkite pribūti, nes bus 
daug svarbių dalykų apkalbę^ 
jimul.. —A. Kvedaras, pirm.

REIKIA moterų ir ilferginų prie 
lengvo darbo į dirbtuvę gera užmo
kestis.

Rathborne Hair and Ridgvvny Co 
2279 So Union Avenue Chicago.

riai turit atsilankyti. J. B. sekr. • REIKIA patyrusios moteries rinkt 
________ ; skudurus, pastovus darbas gera už

mokestis. s
DRY and C.O.

165-167 N. Green St., Chicago.

L..M. D-stės “Apšviesta” mė
nesinis susirinkimas bus nedė
lioj, geg.’4 d.,2 vai. po pietiL^Vi- 
nos garės susirtinkitev neš yra 
daug svarbią reikalų.

— Valdyba.

D. Liet. Kunigaiščlo Keistu
čio Paš Kliubas rengia didelį 
koncertą ir balių nedėlioj, geg. 
4, Meldažio svet., 2242 W. 23 
PI. Pradžia 6 vai. vakare. Visus 
kviečiame atsilankyti.

— Komitetas.

PARDAVIMUI, iš priežasties mir- 
tieą šeimynoj, pinuos klesos bučernė 
Parduoda už črtsh. Didelė biznis, 
tinkanti lietuviui bučeriui. Atsi
šaukite į v
2009 So. Ifalstell Sttet, Chicago

EATRA DID-EIS BARGENAS
Iš priežasties ligos turiu parduoti 

bučernę ir gĮ'oSČ'me taipgi ir na»bą; 
Atsišaukite laiškh į Naujienų ofisą, 
pažymėdami No 15, 1739 S Halsted 
St Chicago

REIKALINGA 2 vyrai ant bardo, 
arba dvi merginos. Užsilaiko ruimas 
ir front ruimis tuščias.. Yra telefonas 
J. K. . 703 W. 21 st Place

North Side® Draugijų Sąry
šis rengia didelį pavasarinį pik
niką nedėlioj, geg. ’ll National 
darže, Riverside III. Bus suruo
šta puikus programas. Visus 
kviečiame atsilankyti.

Susiv. Liet. Soc. Dainininkų 
Pirmo Apskričio mišrų chorų 
generalė repeticija bus nedė
lioj, geg. 4, Meldažio svet. Cho
ristai* prašomi susirinkt tuoj po 
pietų, s — K. Jurjonas.

REIKIA žmogaus, nuo 30 iki 45 
metų amžiaus turi būt nevedęs, kad 
galėtų važinėti vieno arklio vežimu, 
turi savo darbų’ atlipi gerai; mokes
tis $25 i ^savaitę. '

Turi miegoti ten pat
• Chicago YVrecking and 

Machine Company,
3086 Archer Avė netoli Ashland Avė. 

Chicago.

PARSIDUODA! kriaučių šapą su 
Įsais įtaisymais!' Biznis išdirbtas 

per šešis metus Įirležastis pardavimo 
išvažiuoju į kitą miestų. Atsišaukit 
greitai.

Tom Statkus, 1 . 
1126 Washinjton St Gary, Ind

PARDAVIMUI razinkų uogos dėl da
rymo vyno. Galima gauti kiek nori
ma. Sudėta po 25 svarus į dėžutes 

Coyne Bros., z
119 W. South Water St., Chicago,III

LSJL. 1 kp. mėnesinis susi-
— Rengėjai, rinkimas Įvyks subatoj, 3 d. ge- 

-------  ! guž'io. Aušros svet., 3001 S. Hal- 
LSS. 18o kp. mėnesinis susi- sted St. Pradžia 8 vai. vak. Vi- 

rinkimas Įvyks nedėlioj, geg. gi nariai malonėkite susirinkti, 
4 d., 1 vai. po pietų, J. Radžiaus nes turime daug reikalą aptarti, 
svet., 3601 Cedar gat. Visi na-^ * —Valdyba,
riai atvykite užsimokėti mene- 
siutus mokesčius ir uždėtus ex- Town of Lake LSJL. 3 kpsmė-
tra ančdėlius. Nepamirškit dra
ugai ir draugės, nes susirinki- batoj, geg. 3 d., 8 vai. vakare.,' 
mą nebus be Bugp. 3 d. Kurie Scttlyment svetainėj 4630 Grosš 

neužsimokėsite, busite Avė. Draugai visi privalote at
silankyti nes turime daug svar
bią reikalų aptarti.

— Sekr. P. Urbutls.

REIKALINGA šeimynų dirbti *ant 
cukrinių buroku farmu M.ichigane, 
geros mokestis darbas laike Šiemos 
dirbtuvėje, dykai kelias, dykai per- 
kraustymas jūsų rakandų, dykai na 
inas ir- daržas. Atsišaukite Subatoj 
ir Nedėloij nuo 8 ryto iki 7 vai. vak. 
Išsiuntimas sekanti Utarnlnką, 
•Južio 6 d„ Mr FRANK 
\Vest North Avė, arti 
Chicago.

ANT pardavimo patogi kriaučių 
šapu darau dideli apyvartų per ilgus 
metus išdirbta. Maža remia, darbo 
užtektinai Kvarbavimo ir taisymo. 
Parduosiu pigiai atsišaukite laišku 
arba į Naujienų ofisų pažymėdami

nosinis susirinkimas įvyks su

dabar neužsimokėsite, 
centro suspenduoti.)

—- Fin. rašt. P. S. Rindokas
Jaunų Liet. Am. Tautiško

Kliubo mėnesinis susirinkimas ASMENŲ J IEŠKOJIM AI 
bus geg. 4 d., 1 vai. po pietą, Į
Mildos svet., ant 2 lubų, 3142 ’guno. Paeina Jš Kauno gub., XVilk- 
So. Halsted St. Kas pritariate 
šiam kliubui kviečiam ateit ir 
priši rašyt. — Valdyba.

PAJIEAKAU savo dėdės Jono Ža. 
mergės pav., Pirmiau gyveno Kana
doj; jis pats ar kas žinote malonėki
te pranešti.

ANT. AMBRAZAS 
830 E. 89th PI. Burnside, 111.

PALIA, 
Halsted

Ge-
809'
St,

EXTRA BARGENAS
TURIU PARDUOTI bučernę ir 

grosernę ir namą ir du automobiliu* 
vienas lordas trokas antros 5 pasa- 
.žiūriu geram padėjime. Kas nori gan 
ii pirkti ir pp vienų. Bizni ar namų 
arba automobilius. <
2462 VV 46 Place Chicago

L. L. Federacija rengia dide
lį “Kardo” vakarų nedėlioj, ge-

i

’.PAJIEšKAtf savo dukters Burbo. 
, ros Norvilaitės apie 14 metų algai 

gūžės 25 d., M. Meldažio svet. išvažiavo iš Chicagos. Paeina iš Kau 
Kalbės advokatas F. J. Bago- I^nefiriS
čius. —- Komitetas.1 kam savo pinigus palikti. Todėl

i meldžiu atsišaukti. 
---------  I J. NORVILAS.

Roseland. — LSS. 137 kp. w- 14,h St.. Chicago, Įll. 
rengia prakalbas nedėlioj, geg.
4 d., 2 vai. po pietų, K. of P. ■ Kauno gubernijos, 
svet.. 11037 Michigan Avė. aU**™'M
kita dainuos LMD. Aido Choras atsišaukti.
Nepamirškit! —Komitetas

* PAJIEŠKAU George Jačinsko, 
Aš gavau nuo

August1 Sllver 
Winchester, Wis.

- ............................    i. .......
KFIKAI INGA pjera rasnėdine. >»ž 

žiūrėti vaikus ir prie abelno darbo 
namuose. Gera užmokestis ' 
1624 West North Avenue 2-rų lubų

REIKALINGA moteris ar mergi
na nuo 35 lig 45 metų amžiaus prie 
namų darbo už šeimininkę švariau- 
sbinse namuose. Viela ir mokestis 
užtikrinta ant visados dėl blaivios 
ir išmintingos moters^ Atsišaukite 
laišku, Box 145 artĮa vpatiškai 132 
VVest St.. VVestvillė, III.

REIKIA patyrusios pardavėjos 
prie moteriškų kautų ir siutų. Gera 
užmokestis.

LIPMANN^ 
1258 “Milwaukee Avė , Chicago.

prie tvar_ 
sulig paty- 
SUNSTINE

PARSIDUODA BUČERNĘ ir gr<>- 
šerne. Jeigu kas norėtų fui ir su vi
su ramu galima narudoti .1. G.
710 W 31 St Chi.rigo

REIKALINGA moterų 
kymo popierių. Mokama 
rimo. Atsišaukite i SAM 
porman.
2261, So. J’nion Avė., Chicago

REIKALINGA SIUVĖJU I KELNIŲ 
SIUVAMA ŠAPA.

FARMOS
86 ukerių 12 nkerhj dirbamos, o 

Jikusi ganykla s(i mišku. Šluba 4 
ruimų, barne 14x26 geriam padėji
me tik !,‘2 000 Įmokėti 500 dol, o li
kusius; ant 10 metų
' 40 akerių 3 likeriai dirbamos, o 

likusi- ganykla su mišku. Stuba 
15x156 viena karvė, 2 kiaulės, 12 
vištų tik $800 Įmokėti, $300, o liku
sius po Šimtų į metus.

80 akerių, 10 ajterių dirbamos su 
naujais budinkaU su 5 ruimais, bari
nė 20x75 ir- vištininkas 20x20 
$.3.800, Įmokėti $1,000 o likusius 
$200 i metus

C Godleski Room 908 ‘ 
122 So Avenue

PARDAVIMUI bargenas, kampinė 
muro sankrova, apatnamjs ir 6 kam
bariai namelis — 3701 Jimeraid Avė, 
Priimsiu maža, cash imokėjimų ir 
likusius inortgage po 5 nuoš, 

E O Reilly,-savininkas
<308 yVest Van Buren st Chicago

tik 
po

Aplinkie miesto Scottville, Michi
gan kur yra Didžiausia lietuvių 
Fermerių Kalonlja Amerikoje, kurių 
męs apgyvendinome su 4.38 Lietuvius 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ku, kuripuri Kunigą ir Lietuviškas 
Kapines: " _ . J
Kalonijdje suvmėn iš Anglikų jų ge
ras Farmus kad Augy vendinius jas 

Jietuvais ūkininkais. Turime ant 
parudavimo gerų, pigių Ūktų. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais^ turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lengvusių išmokėjimu, Ukes gyvu
lius ir iNidnrinęs. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtų no musų Kalonijos 
laidaro išpavido, nepirkit niekur 
kitur Ukios nusipirkęs gailėsis kad 
pas mus nepirkai, atvažiuokite tuo
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi*- 
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
bus linksmu gyventi ant gražių gerų 
ūkių kur laukai ligųs su daug puikių 
Upelių ir žuvingų ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
jievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga
li ievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai ųuo $8 ligi -18 Akerį. Kurie 
perka pas mus ukes gelžkelio kaštus 
sugrržiname, duodamie dovanų $25. 
dorelius košnam už, kožną prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūke. Norinti 
plate.snios žinios prisiųskite už 6c. 
štampu gausite ūkių Katalogu ir 
žemlapį Kalonijos Adresas.

A. Kietlis &. Co. 
Peoples State Bank Building. 

Scottville, Mich.

Mes turime toje puikioje

REIKALINGAS SĄVI^NKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokiu? popierinius stogus ir taisao 
senus. Dedu rain paipas, dirbu bla
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu' išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Cbl- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO,

• and Shecl Meta! Work*
ir Didelių nu Budinkais Sodnais, Ap- i 2106 W, 24tb M Tel Canal 4802

NAMAI-žEMe
PARDAVIMUI 4 kambarių nu ’ie- 

lis su maudyne ir gesti. Labai pigiai 
su dviem lotais, priskaitant didelį 
vištų kiemą.* 
6828 So Opkley Avenue Chicago, III

PADAVIMUI namas ir lotas, tu
ri 4 fintus. Neša $40 į mėnesį. Vis
kas gerame stovyje. Atsišaukite ir 
pamatykite šį bargeną. Kaina $3500 
ant išmokėjimo jeigu Jus norite, 
1032 So. Union Avė. ž^ras fl, front.

MOKYKLOS

FARMOS!
Parsiduoda ir pirmų rankų, tv.l 

pačių savininkų, parsiduoda an'^ 
lengvu išmokėjimų. Vieta didžiausioj 
lietuvių Ifanųėrių kolonijoj Michi 
gan valstijoj. Farmų galima pirkt 
kokių kas nori •— didelių ar ma
žesnių, su trobomis, sodais, užsėtais 
laukais arba viena žemę. Vienatinis 
darbininkų išganimas iš sunkaus 
padėjimo, tai nusipirkimas fanuos. 
Platesnių žinių kreipkitės žemiau pa 
duotu antrašu. įdedant 3c krasos 
ženklelį atsakymui.

TONY ZABF.LA, 
BOX 1, Lake Co., Peacoek, Micb.

MES TURIME 
Visokių praperčių, visada galėsite 
gauti pas mus tą ką Tamstos jies- 
kote, meldžiame ateiti/* o fiies paro- 
dysime. \

.'sekančios piapertės d •! netikėtų 
priežasčįu parsiduoda labai pigiai

PARSIU|X)DA 2rjų pagyvenimų 
namas ant muro fundamento, sp ge
rais įtaisymais viduryj, randus ne
ša 14 procentą. Parsiduos už 
$1,900, tik *200 įmokėti, o likusius 
rendos išmokės.

PARSIDUODA 2 jų migštų naujas 
medinis namas po 6 1 ambarius ir 
užpakalyj namelis 4 k unbarių, su 
visais gerais įtaisymais ir maudy
klėmis, taipgi ant cemento beismen- 
tų. Rendos neša >$40 į mėnesį. Parsi. 
duos už $3600. Randasi Clceroj ant 
49th ir lotos.

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mū
rinis namas po 4 kambarius visas 
geram padėjime. Rendos neša $40 
į mėnesį. Kaina $3800 ant lengvų 
išmokėjimu. Randasi ant Bridge- 

porto tarp lietuvių.
PARSIDUODA 2 pagyvenimų pui

kus mūrinis namas ką tik pabaig
tas budavoti, bus parduotas $1000 
pigiau negu Raštavo pabudavoti. vis
kas su augšfos klesos įtaisymais, 
kad gal ir milijonierius gvventi; lo
tas .30x125. Rendos neša 10 procen
tą. Parsiduos su $<300 įmokėjimu, o 
kitus iš rendų išmokėsite. Randasi 
Brighton Parke tarp lietuvių. ’1 
LIBERTY LAN!) & INVEST CO. 
.3301 So. Halsted Stt. Chicago, III.

LOTAS UŽ PUSE KAINOS
PARSIDUODA kampinis lotas pus

dykiai, vertas $1500, kas pirks lai_ 
l<e 5,-kųj dieną, tai galės gauti už 
$800, an-t lengvų išmokėjimų, didu
mo yra. 110X130. pėdų. Greitai pa
matykite, nes yra proga padvigu
binti pinigus. 1

GERA FARMA IŠMAINYMUI
80 akrų farma parsiduoda arba 

mainysime ant namo ar loto. Ran
dasi Wisconsino valstijoj labai gra
žioj vietoj, prie leikos ir beveik 

Upusė yra išdirbta. Nauja stuba ir

BARGENAS. Naujas v mūrinis na
mas, 2 pagyvenimų, 7 metai statytas 
Vėliausios mados Vertas $6000, Nu
pirksi už $4600. Matvkite savininkų, 

FRANK LUKMLNAS,
2957 W 39th Brighton Park t'ricago

PARSIDUODA naujas 6 kambarių
—.namas su puse akro geros žemės.

finlima laikyti karvę, vištas ir au
ginu daržoves. Visi patogumai, van
duo,'.gražioje vietoje, arti gatvekarių, 
Kaina !«2,800.

J. TAMOSAUSK1S
10512 So. May Street, Chicago, 11)

PARSIDUODA /buČernO ir grosernė. 
Biznis išdirbtas gerai per daug me
tu. Turgavojam po $100 Į dienų, cash 
Nepraleiskite šios progos biznieriai.

Priežastis pardavimo, savininkas 
išvažiuoja ant farmos..

G. ARMĖNAS
.3435 Wnllacer Et, • < Chicago

NEPAPRASTAS PIGUMAS.
Naujas muro namas, 2 fintai po 

6 kambarius, 2 lotai, dideli medžiai 
aplink. Intaisytas pagal šia madų, 
parduosiu už pusę kainos ant lengvų 
išmokėjimų. Namo vieta: 46-ta ir 
So. Albany Avė.

ANT. SALDUKAS; , 
4414 So. Callfornia Avė.. Cnicago.

Tol. McKinley 3968
--------- ............ _______ ;--------------- . .....___________ , „

(G©™ gausi
PARSIDUODA 2 mūriniai namai. 

1 —<3 pagyvenimų po 6 ir 7 kamba
rius, antras <2 pagyvenimų po 4 ka
mbarius antrifr) paties loto. Viskas 
po naujai diadai sutaisyta ant biz
niavus gatvės. Randasi ant North 
Avė., palei Milwaukee Avė. ir Ro- 
bey St, Mainau jeigu kas turite ge
rą praperte Gary. Ind. Ramios tas 
namas atneša $8o7 ant metu, Kai
na $9,8(10. Agentai neatsišaukite, at
sišaukite tik savininkai, laišku arba 
vpatiškai ant pirmų lubų užpaka
lyj/

Į JOSEPH J. STljAVlNSKAS 
3150 Emerald Avė, ‘ Chicago

PARSIDUODA 4 pagyvenimų mu 
linis namas po 5 ir po 4 kambarius 
nartas randasi |nbai gražioj vietoj, 
netoli nuo šv Jurgio bažnyčios, ren. 

. dos neša $43.00 Į mėnesį. Parsiduo- 
specialio kelnių orderio? pasfoViis i da už 35 šimtus doleriu, reikia pno- 
darbas. M< ' 
Geriausios darbo s 

THFNąpYAI 
731 So Wells St.,

Kišenių siuvėju, šoniniu siūlų siu
vėjų, siūlu siuvėju. sUčeri’i, kišenių 
kirpėju, ki’nu ’r skylių dirbėju aut 

’u nrrt®rin.' nnslnvus
okama už šventas dienas, kėli/penki šimtai dol., kitus ant len- 
i darbo sąlygos. 1 gvų, IšmokėHmu. Atsišaukite p.is:
fiSįOYAL TAILORS, 1 C Snromski

Chicago 3346 So Halsted St., Chicago, III

VALENTINE DRERMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. MaA' 
« dison, 1850 N. Wells it.
137 Mokvklos 5uv. Valstijose. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, a.»l biznio ir namų. Vie* 
toj duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 

<ta išmokinti jus pasiūti suk nes ui 
$10. Phone Seeley 4643

. SARA PATEK, Pirmininkė

Aušros Mokykla.
šiais metais tapo įsteigta lietuvių 

kalbos skyrius. Yra mokinama du 
sykiu į savaitę. Mokytojauja pa
tyręs mokytojas J. T. Vitkus, kuris 
per kelis metus mokytojavo Valpa- 
raizp Universitete. Yra organizuo
jama pradinis skyrius. Pradėkite 
visi tuojaus. Kituose skyriuose mo- 
kynama po senovei. Prisirašyti ga
lima visuomet.

8001 So. Haleted St

AMERIKOS Lin i VlU MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos. į knygvedyatės, 
stenografijos, typewriting, pirklybos 
teisiu. Suv. Valstijų Istorijos, abel- 
nos istorijos, geografijos, politiškos 
^ekonoudios. pilietvstes. dailiarašya- 
tės

Mokinimo valandos: nuo R.rytų 
Iki 5 po pietų; vak nuo 7:30 ikf 9:30 
,8106 So RaJste<l Chicago III

gera barnė ant farmos. Parsiduos 
už^.3500 ant lengvų išmokėjimų.
LIBERTY LAN!) & INVEST. CO.
3301 So. Halsted St., Chicago, H).

PARDAVIMUI gera farma 70 ak
rų arba galima mainyti į namą. Yra 
kas reikalinga prie gyvenimo. Vi
sokios mašinos ir nauja kuliama 
mašina. Labai graži vieta priein
anti prie kelio, arti prie miesto r- 
2 mylios. Galite atvažiuoti vaka
rais nuo 6 iki 10 vai.

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

iš prįeklo

HA5T13J 5T5TEH 
W •>. II- ■■■■ llll II - •

Mokykla Kirpimo ir Deaigntng
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų.

Musų zistęma ir ypatiškas mokini
mas padarys jus Žinovu j trumpą 
laiką.

Mes turime didžiausiu* ir geriau
sius kirpimo-designitig Ir siuvimo 

i suteiksime prakti* 
ką patyrimą kuomet jus

Elektra varomo* uūaŠinb* i*no*ų 
siuvimo skyriuose. .

Jus esate užkviečlamt aplankyti Ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarąią Ir gauti speciali!* 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie* 
rą — bile stailės arba dydžio, ii bF 
le madų knygos. s - >
MASTER DESIGNING SCBOOL 

J. F. Kasnieke PerdėtinU
190 N. STATE STREET. CHICAGO. 

Kampas Lake St, ant 4 lubų

skyrius Jcur mes

ĮVAIRUS skelbimai

DIDELIS BARGENAS
Pigiai parsiduoda farma, neišdi

rbtos žemės be budinkų, 40 akrų la
bai gražioj vietoj. Per kampelį bė
ga žuvingas upelis, ganykla dėl gy. 
vulių už dyką. Penki.os niylios nuo 
miestelio, apgyventa lietuviais. Tu
rime ir parapiją sutverę, 7 susiedai 
lietuviai. Lake CoUnty. Man butų 
linksma, kad t») vieta nupirktų lie
tuvis. Norėdami įgalesnių žinių, 
rašykite šiuo adresuri Norėdami 
•atvažiuoti parašykite laišką, o mes 
pasitiksime ant stoties.

D. JUDIS - 
Irons, Michigan R. 1

REIKALINGA Maža Farma ne 
mažesnė kaip 20 akrų ir ne didesnė 
kaip 40 akry.\Turi būti su triobomis 
gyvenimo. Geistina, kad butų ir gy
vuliai: 2 karvės, 1 arklys, viena ar 
dvi kiaulės, ir visa sėkla reikalinga 
pasėliui. Jeigu kas forite tokią far- 
nią ant pardavimo meldžiu atsišauk
ti šiuo adrešu: <

. JOSE SCHVLTZ
5138 So. Laflin St. J Chicago, III.

ir visais įrankiais reikalingais prie f ri o su kminais $1

ANT pardavimo Farma 160 akerįų 
100 išdirbtos žemčk, kitais miškas tu 
ri budinkai, 4 arkliai, 10 galvijų vis-t 
šokios mašinos, Kaina— f5,5U0 j- 
mokėt (įtikiu $2,600

J > i> Slaužtf, 
2515 Clar • PI.. Tel. Humboldt 6277

ANT PARDAVIMO mūrinis name 
Iii, 6 kambarių irt vane, didelis tvar 
tas. 7

<3610 South Union Avenue

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę Wisconsįne' ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
tiks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor Lincoln ir Langdale pa
vietuose, vVisoonsin. ši yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir tt. Rašy- 
kitę man dėl. platesnių žinių. Jeigu 
ju» gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite į mMie bile kokią die
na po šešių vaj. vak.

Afįton Paulick,
807 Lincoln Ave^ • Rockford, III.

SĖKLOS.
Ūkininkų Draugija pasirūpino 

pardavinėt geriausias, šviežiausias 
sėklas daržovių. Javų. Šieno ir viso
kias sėklas kokios tik ūkininkams 
yra reikalingos, ir miestelėnams i 
daržus. Galima gaut pakeliais, sva
rais, bušeliais, ir maišais po 100 
svarų ar daugiau. Siusime į visas 
Suvienytas Valstiją,s. Aprašydami, 

pažymėkite, koikų sėklų i kokią že
mę, o mes patarsim kiek ju reikės 
ir taip gi pas mus yra visokių far- 

mų ant pardavimo musų kaina.. 
Klausiant kainos jd^kite markę at_ 
sakymui. Adresuokite:

AMERIKOS ŪKININKAS
P. O. Box 96, > Bart Michigan
“^tfiTul BUS/VISIUuli ŽINOTINA 
kad Lithuanian Farmers Product As- 
sociation. Box 7 Hart. Mich. PAR
DUODAME šviežius kiaušinius 30 
tutinu. 9 tuz. 6 tuz, po 46c ui tuz 
^Siunčiame per pačia. IJetuviško sū

ri. $1.00 pagal reikalau
jamą didumą. Medų atpiginome tik 
$1.80. Imant perkupčiams 100 svarų 
ant sykią duodame pigiaus.

Siunčiant užsakymus reikia siųs
ti ir pačtos Moncy Orderj. Norint 
atsakymų gauti reikia įdėti krasažen- 
klį. O gal kam reikia karlodį bul
vių? Adresuokite:

Lithuanian F. ‘ Product Am’n. 
Box 7 Hąrt, Mich.

MUSU SUKLOS DYGSTA
Mes turime visokioj rųšies sėklų 

dėl ŪKIU ir DARj^U. Pirmos klesos 
sėklos už nebrangią kainą. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainų sura-

High Point Seed Farm
5 Woodland Parję. Rochester. N V.

KAS norite apdrausti savo arba 
kitų gyvastį, malonėkite kreiptis 
pas mano, aš agentauju vienai iš 
tvirčiausių kompanijų Metropolitan 
Life Insurance Co. Krepkitės * 

J. Laueevičia,
4642 S. Marshfield avė. Tel. Drover 
7410. Chicago, III.
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