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Suv. Valstijos Lieka Sausos
True translation filed wltn the post- mastei; ai Chicngo, III., .lan 16, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

SUNKESNĖS SĄLY=
GOS VOKIETIJAI

Hindenburgas kariaus su lenkais. 
Reikalauja apleisti Rusiją

SENATAS SVARSTO APIE IŠ
TRAUKIMĄ AMERIKOS KA

RIUOMENĖS Iš RUSIJOS)

WASHINGTON, sausio 13.- 
Panaujinti reikalavimai ištrau
kimo Amerikos kareivių iš Ru
sijos ir opozicija tautų lygai iš 
visai netikėtos vietos laikė šian
die senato atidų atkreiptąjį in
ternacionaline reikalus.

Senatoiįiiis Johnson iš Gail
iom ia pradėjo spirimą užbaig
ti netikrumų apie Rusijos situ
aciją ir kad privertus šia savai
tę parodymus klausime; Jis 
persergėjo senatą, kad S. Valsti
jos slenka prie nelaimės iš prie
žasties silpnumo jų Rusijos po
litikos.

Įneša ištraukti 
kareivius.

Sena tori ils Johnson įneša re
zoliuciją, užeri ūkiančių “kad 
senato nuomone Suv. Valstijų 
kareiviai, kaip greitai yrii pra
ktiška, turi būti ištraukti iš Ru
sijos.“ Jis išaiškino, kad jis į- 
m’šė tai (tolei jo negalėjimo su
laukti veikmės linkui jo pirmes
nės rezoliucijos, reikalaujančios 
niekučių žinių apie Rusijos situ
aciją. Jis pranešė, kad jis iš
šauks ją apsvarstymui ir veiki
mui, jei galima kokią dieną se
kamų savaitę.

Senatorius Johnson sakė: “Y- 
ra aišku iš fakto, kad valdžia 
neatsakys, dėlto, kad ji negali, į 
paklausimą daugiau kaip mė/ 
nuo atgal, kad mes neturime 
tikslo Rusijoj. Mes esame nė 
šen, nė ten; nė mes darome in
tervencijos ganėtina dariniui 
pasekmes spėka, nė gi mes iš
sinešdiname iš Rusijos. Mes 
šiandie vien tik kviečiame ne
laimę Rusijoj, maišydamies šen 
ir ten be žinojimo kinld ir taip
gi dalykuose, kurie mus neapei- 
na.

Senatorius Vardinau iš Mis- 
aippi paskui sekė su apgyni

mu Rusijos bolševikų.
“Jų elgimasis,“ sakė jis, 

“nėra labiau nelegaliu ar 
balistinių, negu jų fote sielos, be 
sabinės pi nn ta k unų. Jei dar
bininkai sujunda ir sukįia jų 
jiegoje nėra stebėtinu, kad jie 
išeina į kraštujiuybes.”

Rusijos bolševizmų, sako 
senatorius Vardinau pagimdo 

turtingieji prispausdėjai ir ba
das ir jis jaučia pasigailėji
mą prie “kantrių , tamsių Bolše 
vikų.“

True transletion filed wlth the post 
maste? at Chicago, III., .lan 16, 1919 
as required by the act of Oct. 6,1917

MINNEAPOLIS LEGISLATU-
RA SVARSTYS AMERIKOS

POLITIKA RUSIJOJ

St. Paid, S. 14.— Rezoliuci
jos, reikalaujančios, kad Ameri

kos kareiviai butų tuojaus iš- 
rraukili iš Rusijos dabaryra 

įnešta abejuose butuose val
stijos legisJaturos. Iii atstovų 
butą rezoliuciją šiandie įnešė 
atstovas F rauk F. Minrr iš Min- 
neapolis. Panašus sumanymas 
įnešta senate vakar vakare.

Atstovas John R. Pattinson 
iš St. Clod, įnešė bilių, įveda
nti »S vai. darbo diena dėl visu* c c

valstijos darbininkų.

True translation filed with the post- 
inaster ai Chicago, III., .lan 16, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917 
NAUJOS PERTRAUKOS MŪ
ŠIŲ SĄLYGOS VOKIETIJAI.

LONDONAS, sausio 15.
Naujos pertraukos mūšių sąly
gos. kurias maršalas Foch įteiks 
Vokietijai, sakoma, neoficialiai, 
užveria sekamus dalykus:

1. Vokiečių atlyginimas už 
užmušėjistes ir netikusį elgimą 
su talkininkų belaisviais.

2. Mašinos ir daiktai Vokieti
jos pavogti iš Franeijos ir Bel
gijos, turi būti tuojaus atiduo
tos. Nurodoma, kad vien Frau 
cija turi 500,000 žmonių, kurie 
bus be darbo iki nebus sugrą
žintos mašinos.

Reikalauja $500,000,000.

3. Vokietijos auksas siekian
tis virš $5(X),0(X),(XX) bus perk ei 
ta iš Berlino į saugią vietą, gal
būt Frankfort ir galbūt apgyni
mui nuo esančių kelyj į Vokie
tiją bolševikų. Yra žinoma, 
kad daugiau nuosasavybių bus 
atiduota.

4. Vokietija atiduos savo lai
vus, kurių manoma ji turi 4,- 
000,01X10 tonų, pervežimui mai
sto ir reikmenų kitoms Europos 
šalims, kurios jų reikalauja.

5. Visos submarinos turi būti 
atiduotos talkininkams jų nuo
sprendžiu, ar sunaikintos ir ne
turi būti budavojama daugiau 
submarinų.

True translation filed wlth the post- 
niaster ai Chicago, III., .lan 16, 191!) 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917
— HINDENBURGAS VES
VOKIEČIUS PRIEŠ LENKUS.

Komanduos kareivius rytinėj 
Prūsijoj.

COPENHAGEN, saus. 15. — 
Pasak žinios iš Bromberg, field 
-maršalas von Hindenburgas 
greitai apims komanda besi- 
priešĮuiančių lenkams rytinėj 
Vokietijoj vokiečių kareivių,

Bmnsivick valdžia išleido 
proklamacijų, pasiūlančių! sū

dą rymų “centralines šiaurines 
Vokietijos federales respubli
kos” su pradine konstitucija pa
našia į Šveicarijos.

Kareivių ir dadbinikų tarybos 

įvairiose vietos paklaustos išrei
kšti savo nuomonę.

True translation filed wilh the post- 
inaster at Chicago, III., Jan 16, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
VARTOS VOKIEČIŲ BELAIS
VIUS ATBUDAVOJIMUI SU

NAIKINTŲ DISTRIKTŲ.

PARYŽIUS, sausio 15. - Ka
binetas nutarė utarninke, kad 
vokiečiai karės (belaisviai ’nuo 
dabar turi būti vartojami rekon 
si rūkei jos darbe išliuosuoluose 
distriklluose.

Priimtasis patvarkymas reiš
kia, kad kovo 20 d. mažiausia 
200,(X)0 žmonių dirbs sunaikin- ’ c

tuose distriktuose.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., .lan 16, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

KOREA PROTESTUOJA.

Priešinas Japonijos anek
savo m ui ir reikalauja 

apsiprendimo.

WASHINGT()N, sausio 15. - 
Naujoji Korca draugija išsiun
tinėjo prezidentui ir kongreso 
užruiaežinių reikalų komiteto 
nariams rezoliucijas, protestuo
jančias prieš Japonijos aneksa- 
vinią Koreos ir prašančias pre
zidento VVilsono ir Amerikos 
taikos delegatuos panaudoti pri
ncipą savęs apsisprendimo tai 
šaliai.

True translation filed \vith the post- 
ir.asler ai Chicago, III., Jan 16, 1919 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917
BOLŠEVIKAI KANKINA LIE

TUVOS DVARININKUS.

VARŠAVA, sausio 13. — Lie
tuvos dvarininkas vardu MiČiul- 
skis atvyko į Varšuvą ar pasa
koja kaip jis ir jo Į>ati buvo 
kankinami bolševikų.

Vieną dieną jo namas buvo 
apsuptas bandos 20 ginkluotų 
žmonių. lik Mičiulskis, jo 
pati ir franeuzė moteris buvo 
namie.

Plėšikai nuplėšė drabužius 
nuo Mičiulskio ir jo pačios. Jie 
mušė pačią su kančių, o Mičul- 
skį su savo šautuvų kulbėmis 
iki jie neatidavė 15,000 rublių.

Po paėmimui pinigų banda iš 
jieškojo namą ir pavogė visus 
drabužius Mičiulskio ir jo pa
čios. Vėliau jie paprašė dau
giau pinigų ir kankino kol Mi- 
čiuLskienė neteko sąmonės ir 

jos vyro riešai netajM) nulauž
ti.

Mįčiulski davė tada dar 15,- 
(XX) rublių, visus pinigus, ku
riuos jie turėjo. Tada po pa
vogimui vertingesnių daiktų na 
imtose ir arklių ukėje, žmonės 
pareikalavo degtinės. Jos ne
sant jie dar kartų sumušė Mi- 
čiuLskį ir nuėjo į kaiminiškų na
mų, kurį jie padegė ir nušovė 
šeiminą, kuri bandė pabėgti. 
18 metų mergaite beveik paba- 
gė, bet buvo nuskinta jai bė
gant antro šūvio. Plėšikai ta
da užmušė mergaitę Ikanuolių 
kulbėmis.

(Gal; lai buvo suvis ne bolše
vikai, bet paprasti plėšikai, ku
rių dabai* pilna Lidtuva),

True tronslntlon filed/ wilh th( poFt- 
ninster at Chicago, Iii., Jan 16, 1919 
iis r<*(|iihed by the hc| <if Oct. 6, 1917

NAUJA KUNIGAIKŠTYTĖ 
LUXEMGURGE.

■■ -4
Sostų užėmė buvusios kuni

gaikštytės Vietų.

PARYŽIUS, sautAo 15. - Lu- 
xemburgo valdžia šiandie pra
nešė Franeijos valdžiai, apie 
prjncesos Charlottfs Adetgonde 
užėmimą soslto vienon dižiosios 
kunigaikštytės Ma|ie Adilaide, 
kuri ahdikavo.

Naujoji valdond yra gimusi 
sausio 22 d., 1896,, arba 18 mė
nesių jaunesnė, negu buvusio
ji kunigaikštytė, kuri yra jos 
sesuo.

True translation filed \vilh the post- 
inaster at Chicago, UI., Jan 16, 1919 

as requircd by the act of Oct. 6. 1917
1,200 ŽUVO BERLINE. T

BERLINAS, sausio 15. Ber 
lino ilga savaitė bdlševizmo už
sibaigė.

Šen ir ten išsklaidyti užsispi- 
rėliai, daugiausiai jaunuoliai, 
vis dar šaudo lankiai nuo stogų 
viršų ir naktį buvo bandymai 
nedidelių handkj Dr. Kari Lieb- 
knecht pasekėjų atgaivinti vieš
patavimų terroro. ^Tečiaus jie 
yra nereikšmingi palyginus su 
tuo kas parėjo.

Dr. Liebknechto sesuo lapo 
areštuota utarninke ir keli šim 
!ai sukilėliu vra uždaryti hm- 
kiant nagrinėjimo,1 kuris, kadan 
gi karės stovis nebuvo paskelb
tas, turi būti paliktas regulia
riems teismams.

Nuostoliai įgyli kiekvienoj pu 
sėj pereitų savaitę yra vis dar 
apskaitomi tik apskritai, bet 
manoma, kad jie laabi pervir
šis 200 užmuštų ir 1,000 sužeis
tų. Didelė didžiuma jų yra 
bolševikai.

True trnnshdion filed wilh th<‘ post- 
master at Chicago, UI., Jan 16, 1919 
as rcquired by the act of Oct. 6, 1917

ATVEŽU MAISTO 
AUSTRIJAI.

VIENNA, sausio 14. — Nedb 
delis buris anglų kareivių atvy
ko į čia šiandie kaipo konvojus 
traukinio su maistu, dovanos 
nuo anglų armijos Italijoj Vien
uos moterims ir vaikams. Di
delės minios sekė paskui konvo
jų gatvėse, suteikdamos jam 
širdingų priėmimą, bet be ypa
tingo entuziazmo.

Trjs traukiniai dar bus atvež
ti kad palengvinus skurdą mo
terų ir vaikų, kol nepradės atei
ti reguliariai siuntiniai.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Jan 16, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

NUPIGINS SIUNTINĖJIMĄ.
KRASA.

WASHINGTON, sausio 15.
Atstovų buto tarylbiininkai šian
die priėmė senato priedų prie 
karės įplaukų biliaus, panaiki
nančio karės taksus ant pirmos 
klesos krasos siuntinių sekamų 
liepęs 1 dieną, kada prieškari* 
nė kaina po 2c už uncijų laiškų 
ir 1c dėl atviručių vėl įeis galčn. 
Veikimas apie antros klesos kra 
sos Į)adavoldi[jiino senato, siū
lantį atšaukti dabartinę zonų si- 

1 stirną ir įsteigiantį naujus ka
rės zono mokesčius, tapo atidė
tas. '

Reikalauja pakėlimo algos.

CHICAGO, — Chicago Ex- 
press Drivers, (’baul’fmrs and 
Conduclors unijos 720 lokalus, 
turintis 1,800 narių, pareikala
vo pakelti algą po $300 į mėne
sį, 8 vai. darbo dienos iri pus
antros mokesties už viršlaikį. 
Dabar eina balsavimas per re
ferendumą ar streikuoti, ar ne. 
Jei bus nutarta streikas, jis tuo 
jau ir bus paskelbtas.

MOTERIS BADAUJA.

WASH1NGTON, sausio 1 L— 
22 moterįs, kurios šiandii liko 
areštuotos 5 dienoms kalėjimai) 
kiekviena, už palaikymų budė
jimo ugnies, kalėjime paskelbė 
bado streiką, t.y. alsistikč val
gyti kol nebus išliuosuotos.

į Redaktorių nuteisė.

NEW YORK. — Charles E. 
Chapin, vietos žinių redaktorius 
Ne\v York Evening Work , ku- 

pa- 
ka-

ris nušovė savo miegančią 
čią, liko paleistas 20 metų 
Įėjimam

True translation filed with thę post- 
masler ut Chicago, III., Jan 16, 1919 
as rcquircd by the act of Oct. (i, 1917
JUGOSLAVAI MOBILIZUOS 

ARMIJĄ.

PARYŽIUS, sausio 11. —• Pa
sak čia gautos iš Fiume žinios, 
Jugo-Slavų respublika neužilgo 
pradės mobilizuoti savo armijų.

True translation filed with the post- master ai Chicago, III., .lan l(i, 191!) 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917 
Respublika Luxemburge gyva

vo tik 6 valandas.

LONDONAS, sausio 14. — 
Pasak Express žinios iš Brusse- 
lio, respublika Luxemburge, ku 
rią paskelbė ketverge viešosios 
sveikatos komitetas, gyvavo tik 
6 valandas. Francuzų karinė 
valdžia įvykino tvarką didžio
joj kunigaikštystėj.

BURNSIDE.

Sumušė lietuvį.

šiomis dienomis tapo pavo
jingai sumuštas jaunas (23 me
tų) lietuvis, I. Spečius. Sumuš
tas prie saliuno durų ant 93 ir 
Cottage Grove gatvių. Einant 
iš saliuno jį netikėtai užpuolė 
mušeikos ir perskėlė galvų. Vė
liau mušeikos biauriai subiaus- 
tė jo veidų — peiliais ir bonkų 
stiklais. Spečius nuvežtas į li
goninę. Pasveiks.

Beje, praeitų nedėldienį turė
jo įvykti sumuštojo vestuves. 
Dabar jos tapo atidėtos iki pa- 
sveiksiant.

Įtariami A d. Bielinis, Z. Bie
linis ir K. Karaliukas tapo su
laikyti. —Šinka Sinka.

—.............. ............. —-

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN. '•

Šiandie bus ratifikuo= 
ta prohibicija

20 žmonių žuvo explozijoj. Riau 
sės Argentinoj

JAU 35 VALSTIJOS RATIFI
KAVO PROHIB1CIJOS 

.PRIEDĄ

Bereikia tik 1 valstijos.. .Prie
das bus galutinai ratifikuotas 
šiandie.

» Jau 35 valstijų lejtislaturos 
ratifikavo priedų prie Suv. Val
stijų konstitucijos, įvedantį vi
soje šalyje prohibiciją.

Šiandie tų priedą ratifikavo 
5 valstijos — lib^a, t tah, (.olo- 
ra-dk), Oregon ir Nevv Hampshi- 
re.

Bereikia tik vienos valstijos. 
Paskutine valstija ratifikuos 
priedų šiandie, taip kad liula 
priedų bus ratifikavę reikia
mas skaičius — 36 valstijos, 
arba trįs ketvirtadaliai visų 48 
valstijų. Kėlios valstijos lenk- 
tiniuojasi kad likus 36-ta valsti
ja j r galbūt ta garbė pripuls 
Nebraska, Missouri ar Minneso
ta valstijai.

Sausos liepos 1 dienų.

Priedas, sulig padavadijimo, 
įeina galėn už metų po jo pil
no ratifikavimo. Daugelis ma
no, kad jei ratifikavimas 'bus 
užbaigtas šį mėnesį, visa šalis 
ant visados pasidarys sausa lie
pos 1 dienų šių metų.

Tuo įlaiku bus įvesta laikinė 
prohibicija, kongreso nutarimu. 
Bet manoma, kad ji pasiliks 
pastovi, ant visados, nes jai dar 
nepasibaigus, įeis galėn ir kon
stitucijos priedas. Išdirbimas 
alaus ir degtinės jau pereitą me
tą uždraustas ir dabar |xirdu«- 
dama tik buvusioji sandėliuose 
degtinė ir alus. Nuo liepos 1 
dienos ii’ tos likusios degtinės 
pardavinėjimas bus uždraustas.

Reikiamam skaičiui ratifika
vus priedų, kongresas dar turės 
nutarti bausmes inž peržengimą 
priedo prie konstitucijos ir kas 
prklabos pildymą įstatymų.

Sekamos valstijos jau ratifi
kavo įvedantį visuotinį probibi- 
ciją federalės konstitucijos prie
dą:

Kentucky, 
Virginia, t

Mississippi, 
South Carolina, 
North Dakota, 
Maryland, 
Montana, 
Arizona, ' 
Dėla^vare, 
Texas, 
South Dakota, 
Massachusetts, 
Georgia, , ( 
Louisiana, 
Florida, 
Michigati, 
OHo, j' 
Colorado,

Oklaboma,
T( nnesseee, 
Idaho, 
Maine,
West Virginia.
Washington.
Illinois,
Alabama,
Arkansas,
California, 
Indiana, 
Kansas,
North Carolina,
Iowa,
Utah,
Oregon,
Ne\v Hampsbire,

20 ŽMONIŲ UŽMUŠTA 
EKSPLOZIJOJ.

50 sužeista, sprogus sirupo 
,kubilui.

BOSTON, Mass., sausio 15.- 
Apie 20 žmonių užmušta ir 50 
sužeista eksplozijoj didelio si
rupo kubilo ties Commercial 
St. Iš pažinių užmuštųjų yra 
ugniagesis ir du kaiminiu. Su
žeistieji nugabenti j 1 igonbu- 
čius.

KARĖS STOVIS ARGENTINOJ 
RIAUŠĖS VĖL DIDĖJA.

BUENOS AIBES, saus. 15.
Karės stovis bus paskelbtas vi
soj šalyj šiandie, jei senėtas pri 
ims a|yie tai bilių. Atstovų bu
tas jau priėmė jį vakar.

Sulig biliaus, karinė valdžia 
butų kontrolėje visoje šalyje 
per 30 dienų.

Penkios provincijos prašė ka
reivių.

Rosarioj situacija rusti. Ca- 
nado de Gomez streikieriai užė
mė |M>licijos stotį ir'laikosi prieš 
kareivius.

Buenos Aires gatvekariai ne- 
vaigšto po sutemos. Geležin
keliai beveik visai supandižuo- 
li. Visur siaučia streikas.

Sąryšyj su streiku ir riaušė
mis Buenos Aires areštuota 
virš 2,0(K> žmonių.

ORAS
Giedrų šiandie ir ryto; nedi

delė permaina temperatūroj.
Saulė teka 7:15 v., leidžiasi

4:45 vai. Menuo teka 5:31 v. v.

Reikalingas expertas 
lino typistas. Gera mo
kestis. Pastovus dar
bas. Atsišaukite grei
tai. z

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street

Chicago, UI.
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NAUJIENOS
Md (.ITMIMNIAN OAILY

Fubitshed Daily except Sunday by 
*b« Lithuanian News Pub. Co, Ine.

1739 80. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS..

Telephone Canal 1504_____
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
aedėldienius. įleidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

True translation filed with the post- 
masler at Chicago, III., Jan 16, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Prieštaravimai.

Ušsisakoaejl Kainai
• fleitoje—pačtu:

Metams ...........................  tJ-JJ
Pusei meto .....................  3.50
Trims menesiams ..............  1.85
Dviem mėnesiam ................ 1.45
Vienam menesiui........... ... .71

Silcagoje—per nešiotojus:
Viena kopija........................
Savaitei ...............................
Menesiui...............................

.02

.12
JO

suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
oačtu:

Metams ..............................Oį
Pusei meto ........................ J-90
trims menesiams ............. J-b5
Dviem mėnesiam ............. L25
Vienam menesiui .............. •

>*iingus reikia slysti Pačto lloney 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Asmeniškai Redaktorių matyt gali
nt tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak. 
Visur kitur užsieniuose • ••• s.00

Redakcijos
Straipsniai
True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan 1b, IJI J 
as reųuired by the act of Oct. 6,1917.

Apsisprendimo 
teisė Lietuvai.

“Naujienos” stoja už ap
sisprendimo teisę Lietuvai, 
kaip ir kiekvienai šaliai, ku
ri skiriasi nuo kitų šalių sa
vo etnografinėmis, kultūri
nėmis ir ekonominėmis ypa
tybėmis.

“Naujienos” todėl protes
tavo prieš senąją Vokietijos 
valdžią, kuri užsimanė ane
ksuoti ; Lietuvos žemę ir pa
daryti joje tokią tvarką, ko
kai buvo tinkama kaizeriui- 
Jos protestavo ir prieš tuos 
Lietuvos elementus, kurie 
darė sutartis sulygLietuvos 
ateities su kaizerio valdžia, 
laikydamosi to paties tau
tų apsisprendimo principo, 
“Naujienos” šiandie protes
tuoja prieš Rusijos bolševi
kų įsiveržimą į Vilnių. Lie
tuvos žmonės skaito Vilnių 
savo šalies sostine, ir j Mas
kvos valdonų šeimininkavi
mą tame mieste jie žiūrės, 
kaipo į savo tautinės teisės 
mindžiojimą.

Jeigu yra abejonės sulyg 
to, ar pats Vilnius nori pri
klausyt Lietuvai, tai tegul 
būna leista jam nuspręsti ta
tai. Bet Vilniaus likimo nu
statymas yra ne Rusijos val
džios reikalas.

Tautų apsisprendimo tei 
sės nepripažįsta atžagarei
viai. Kada jie turėjo .galios 
Lietuvoje, tai jie pagelba 
Vokietijos autokratų, tvar
kė ją kaip tinkamai, nesi
klausdami Lietuvos liaudies.

To principo tėčiaus nepri
pažįsta ir bolševikai “kai
rieji.” Pirma, kol vysk ti
pas Karevičius derėjo Lietu
vos kailį su kaizerio bernais, 
tai jie kartu su mumis kėlė 
protestus; bet šiandie jau jie 

B džiaugiasi, kad rusui gin
kluota jiega užima Lietuvos 
sostinę. Džiaugiasi tie pa
tįs elementai, kurie tiek da
ug šukavo prieš talkininkų 
intervenciją Rusijoje!

Musų pozicija tuo skiriasi 
nuo atžagareivių ir bolšo 
vikų /‘kairiųjųf’ pozicijos, 
kad mes nuosakiai laiko
mės .principo, kurį skelbia 
visų šalių socialistai: Kic 
kvieaai tautai turi būt duob
ta teisė pačiai nuspręsti sa
vo likimą.

Kaip jau šioje vietoje bu
vo minėta, Amerikos socilis 
tų partija siunčia tris dele
gatus į tarptauntinę socia
listų konferenciją, į Lausan- 
ne’ą.

Bet socialistų partija sim
patizuoja Rusijos bolševi
kams. O Rusijos bolševikai 
sako, kad jie nedalyvaus mi
nėtoje konferencijoje. Jie 
net visą socialistų Interna
cionalą apšaukė “geltonuo
ju”. Kaip dabar sutaikyti 
šituodu kits kitam priešta
raujančiu dalyku?

Lietuvių Socialistų Sąjun
ga yra socialistų partijos da
lis, taigi ji kartu su partija 
dalyvauja tarptautinėje so
cialistų konferencijoje, ku
rią smerkia Rusijos bolševi
kai. Bet LSS. vadai ir did
žiuma jos narių skaito save 
iir savo organizaciją bolševi
kų pasekėjais, ir vadina So
cialistų Internacionalą “su
puvusiu”.

Kaip sutaikyt šituos prieš- 
tavimus?

Vienų socialistų partijos 
delegatų Lausanne’os kon- 
jferencijon, yra Algernon 
Lee. New Yorko miesto tary 
boję jisai balsavo už Laisvės 
Bondsus, ir savo balsavimą 
jisai pamatavo tuo, kad 
tarptautinio proletariato 
žilgsniu reikia, idant talki 
ninkai atmuštų užpuolimą 

Vokietijos militaristų, kurie 
parbloškė ir pažemino Rusi
jos revoliuciją. Bet socialis
tų partija formaliai dar vis 
laikosi St. Louis’o rezoliuci
jos, kuri liepė socialistams 
“viešai ir aktyviškai prie- 

šinties karei.”
Kaip sutaikyt šituos prieš 

taravimus. ?
Už ką galų-gale stoja Am

erikos socialistų partija ir 
lietuviai sąjungiečiai: už bo
lševikus, smerkiančius socali 
stų tarptautinę ar už socia
listų tarptautinę, kurion pa- 
partija siunčia savo delega
tus ; už St. Louis’o rezoliuci
jos taktiką, liepiančią prie 
šinties karei-ar už Algernon 
Lee poziciją, pritariančią 
karei?

Apžvalga
True translation filed w1th the post- 
master at Chicago, III., Jan 16, 1919 
4* reųuired by the act of Oct. 6,1917.
“TĖVYNĖ” BARA
KLERIKALUS.

Iželei tų intrigų, kurios kilo 
tarpe lietuviškų “diplomatų” 
Europoje, “Tėvynė” rašo:

ta, ar nėra aišku, kad Ameri
kos klerikalų vadai, per 4 
metus užlaikę Europoje pro- 
vokišką Gabrį su jo biuru, 
darė baisiai blėdingą darbą 
Lietuvai ir neklausė musų

pašiiknų reorganizuoti Švei
carijos Komitetą, apvalyti tą 
Augijaus tvarką? Dabar, pa
siuntė Europon nežinomą Lie 
tuviams ir neaiškų žmogų 
Mastauską, kurs, kaip mato- 
me^rina su Gabriu, ar nepri
ves prie to, kad visos lietuvių 
įstaigos liks aribu diskredituo
tos arba sukompromituotos, 
ir Lietuvos laisvė galės būti 
dingusi! To kaip tik uori 
lenkai.

Katalikų vadai*! Lietuva y- 
ra ant kranto prapulties^ va
ru varoma į vergijos nasrus, 
ir jus dar gelbsti te, savo pi-

NAUJIENOS, Chicago, UI_____
----------------------------------------------- “---------- -------- L_____

rikos Ūkininko redakcija, 
Hart’e, Mich. ir su jos prisidė
jimu gal gerinus pavyktų pa
siekti did«snj| lietuvtių ūkinin
kų skaitlių.

Suvažiavimą šaukti, mano 
nuomone, geriausiai butų Ncw 
Yorke, ar Chicagoje; gal paran
kiais birtų Neįw Yorke, nes ry- 

, tinSse valstijose, kiek aš žinau, 
gyveną daugiau lietuvių ūkinin
kų.

Rytinėse valstijose lietuvių 
ūkininkų yra šitaip: Ndw Jersy 
valstijoj, Pennsylvanijoj, Phila- 
dctlphijos apskrityje einant ant 
Princcnton; Ndw Yorko valsti
joj, Hamiltono apielinkėj; dik- 
|tas ūkininkų būrys apie Pool- 
ville. Connecticuto valstijoje 
apie Hartfordą; palei Rockvil- 
lę tabako augintojai gerai jau 
įsigyvenę, o apie Springfieldą, 
Mass. tai ir lietuviškų žydų yra. 
Bostono ir Worcesterio apielin- 
kesc yra visokių žemes krapšty
to jų.

Imant gi vakarines valstijas 
lietuviai ūkininkai gyvena taip: 
Micbigane nuo miestelio Hart 
pas Michigano ežerą iki Manes- 
tee jų yra tiek, kad kitur ir apie 
lietuvių bažnyčios statymą kal
bama. Kitoj ežero pusėj, Wis- 
ionsino valstijoj taipgi yra jų 
apščiai.

Taigi, kiek man čia minėtos 
vietos yra pažįstamos, taįaš sa
kyčiau, kad ūkininkų ir mieste
lėnų suvažiavimą šaukti ūkio 
reikalais butų geriausia New 
Yorke. Suvažiavus galima butų 
išdirbti pienas, galima butų su- 
orgamzuoti spėkos ir su šiuo pa 
vasariu galima butų pradėti 
darbas. Kad šitas suvažiavimas 
atneštų didelę naudą lietu
viams, tai aš neturiu nei ma
žiausios abejonės tame. Tai yra 
vienas svarbiausių darbų ir aš 
norėčiau, kad dauginus kas at
silieptų šitame dalyke, išreikš
dami savo nuomones.

Aš čia kalbėjau (tik apie Ame
rikos ukes; l>et man taip pat ru
pi ir Lietuvos klausimas. Bet 
šia n ar ten ėjus, aš matau, kad 
visur reikia organizuotis.

Taigi, prie darbo vyrai — or- 
ganizuokimes, nes organizuoto
mis spėkomis mums bus daug 
lengvinus pagerinti savo būvis.

V. Strygas, 
8309 Bellevue Avė., 

Cleveland, Ohio.

mus deinofcra’lybei žmones, 
arba aiųsdanu Europon ne
aiškius lietuviams atstovus. 
Jus ir jūsų atstovai tarnau
dami ne Lietuvai, bet jos 
priešams ar savo asmenų in
teresams, denuncijuoja vieni 
kitus, diskredituoja vieni ki
tus, juokus daro iš Lietuvos 
likimo.

(ri kada kiti žmonės rengė
si siųsti Europon nesuteptos 
garbės ir reputacijos atstovus 
-lietuvius, — tai jus darėte 
viską, kad prie to neprilei- 
dus! Jei Lietuva ĮNiteks ver- 
gijon, tai visa atsakomybė 
už tai puls ant jūsų, kaipo 
žmonių, kurie dirbo ne Lie
tuvos labui, bet savo naudai 
arba Lietuvos priešų intere
sams. Jūsų vedamos minios 
imuvgės. Jos supras, kad 

jūsų atstovų ir daugelio jūsų 
darbas buvo nukreiptas prieš 
Lietuvą. “Tuos-gi lietuvius,” 
kaip sako kum A. Vilimavi- 
čius, kurie griaus musų Tė
vynės kilmę, Lietuva atmes 
su pasibjaurėjimu ant visa
dos, kaipo išdavikus, galva
žudžius.”

Mes, lietuviai demokratai, 
išreiškiame pasitikėjimą Lie
tuvos Vilniaus valdžia, turin
čia žmonių paramą. Mes vi
sados stojime už tai, kad in
trigantai ir musų tikrosios 
žmonių laisvės 
pasitrauktų iš 
žmonių valią!

Bet dar ne vėlu
liai, permainyti dabartinę sa
vo taktiką, kuri veda Lietu
vą prie prapulties. Panorė
kite pirmoje vietoje pastaty
ti Lietuvos ir jos žmonių rei
kalus, palikę savo partiją an
troje, — sutikkite išvieno ir 
išmintingu pasitarimu veikti 
su mumis, nusikratykite pra
gaištingo prisirisimo prie 
“slaptosios diplomatijos,” — 
o matysite, kad Lietuva bus 
išgelbėta!

Taigi mastome, kad “Tėvynė” 
dar vis turi vilties atvesti kleri
kalus prie gero kelio. Jos ne
pamokino nė Ndw Yorko sei
mas su poteriais, nė klerikalų a- 
gitacija prieš tautininkų fon

dą, nė pagalios dabartinis skan
dalas Europoje.

Tautininkų ir klerikalų bar
niai tai — “nesusipratimai tarp 
savųjų.” Brolis su broliu susi
pyksta, bet brolis brolį visgi 
myli.

Todėl mes mažai vilties de
dame ant taurininkų.

trukdytojai 
kelio prieš

ir jums, bro

ŽEMDIRBYSTĖ PIETŲ 
VALSTIJOSE.

Ūkininkų Balsas
Vienu svarbiausiųjų dalykų 

šioj valandoj, mano supratimu 
yra reikalingumas padidinti pro 
dūktų gaminimo išnašumą. 
Maistų pureikalavimas visur 
yra didelis, o jų gamintojų skai 
Uitis mažne nei kiek nepasidi- 
djfno. Taigi tie, kurie imtųsi ūki
ninkauti turėtų gerą naudą sau, 
pagamintų trūkstamą apštį m ai 
stų ir tuonū atpigintų pragyve
nimą miestuose. Belo, piniguo- 
tiems lietuviams pasitraukus 
ant ūkių, miestuose liktų ma
žiau verlcivių ir podraug ma
žiau konkurencijos tarp jų. At
sidarius keliams į Lietuvą, ši
tie ūkininkai turėtų didesnių

kelti: jie butų apsipažinę su 
akio vedimo bintais Amerikoje 
ir pagrįžę Lietuvon patįs žino
tų jau už ko imtis ir kaip.

Bet šitą darbą imant plačiau, 
jis nesM'Uios atlikti pavienėms 
pastangoms; jis reikia veikt beų 
(fromis pastangomis, o tam reL 
kalingas yra suvažiavimas. Tai
gi aš patarčiau, kad tuoj aus bu
tų kviečiamas suvažiavimas 
miestelėnų, ir ūkininkų. Geres
niam sušaukimui suvažiavimo^

nigais užlaikydami neištiki- aš patarčiau susižinoti su Ame- tik dėl pelno.

(Iš S. V. agrikultūros departa
mento.)

Žemdirbystės padėjimas pie
tuose šiandieną visai kitaip iš
rodo, neg jis išrodė 1910 m. Vei
klus ir prityrę ūkės darbininkai 
padarė dideles permainas. Tūk
stančiai akrų, kurie buvo apau
gę žolėmis dabar apsėti kukurū
zais, kviečiais, avyžomis, šienu, 
vata, taboka, Ibulvėmis, daržove 
mis ir kitokiais vaisiais. Vieto
se iš kurių pirmiau neišvežta 
nei vieno karo galvijų, kiaulių 
ar avių, dabar labai daug paga
minama kiaulienos, jautienos, 
avienos ir pieno dalykų, f;.k 
uos, kurios pirmiau vos tik 
misdavo, dabar praturtėjo 
džiaugias ūkės gyvenimu.

Kaip toki revoliucija atsitiko? 
Iš vienos pusės karė suteikė 
progos permainoms agrikultū
roje, o iš kitos Suv. Valstijų 
žemdirbystės departmeMtas ir 
valstijų žemdirbystės mokyk
los, prigelbstant 1539 pavietų 
(county) agentų, apsigyvenusių 
valstijose pradėjus nuo Te.xas 
iki Oklahoma ir nuo Floridos 
iki Maryland. Jie mielu luti ra
gino ūkininkus padidinti javų 
auginimą, pagerinti ūkininka
vimą, laikyti daugiau gyvuliu 
ir užauginai kuodą ilgiausiai 
maisto pietuose, vatą paliekant

is- 
ir

Ketvergas, Sausio (Jan.) 16, 
m.. a, ■■.■ii m
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Severos Lietuviškas Kalendorius dėl 1919 m

DYKAI!
Neužmirškite gauti egzempliorių šio kalendoriaus jūsų aptiekoje. Jis yra dalinamas dy
kai. Jei pas jūsų aptiekorlų jums neliktų, rašykite tiesiog į mus. Pasakykite apie jį 
savo draugams. Mes norime, kad visi turėtų po vienų egzempliorių šio kalendoriaus.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

Užtikimi Vaistai dėl Šeimynos
Kosulys ir Kataras . • • x • •mniais svečiais.
Kad juos prašalinus ir tuo budu išvengus 
kitų komplikacijų, imkite Severa’s Balsam 
for Lungs (Severos Baisumas Plaučiams), 
kuris yra puikiu vaistu nuo kosulio. Kainos: 
25 ir 50 centų.

Nevirškinimas 1^ • y | I. . — I. ’ I .gamina užkietčjinuj ir 
dyspepsiją Severa’s Balsam of Life (Severos 
Gyvasties Balsainas) pagelbsti prašalinti 
šias negales. Jis sustiprina visą sistemų ir 
sutaiso veikimų vidurių. Kaina 85 centai.

Netyras kraujasJ žasČia nusišutiniinų, 
išbėrimų, žaizdų ir karbunkulų, kurie priva
lo būt gydomi išvalant kraujų. Severa’s 
BJood Purifier (Severos Kraujo Valytojas) 
atlieka tų užduotį greitai ir sųžiningai. Kai
na $1.25.

Linimentas '.“V b"! .rą/ioj“"’®’ lyje atsitikimų, reumatiz
mo, neuralgios ir visur, kur tik linimentas 
yra geibstančių, skaudamose vietose, nuo 
skaudėjimo ir mėšlungio Severa’s Gothard 
Oil (Severos Gothardiškas Aliejus) yra pui
kus liniments tokiuose atsitikimuose. 30c. ir 
60c._______________ _________________
Galvos Skaudėjimas tos «tydos. Del 

reikalauja grei
to imkite vienų arba (lu Severa’s Wafers for 
Headache and Neuralgia (Severos Proškos 
nuo Galvos Skaudėjimo. Kaina 25c. — . . ...... . ....... ....... —. ... .... .. .. ... . ........ '
Mostis dėl Žaizdų k«r.* «ydo greitai

T netikėtai žaizdas, 
bet taipgi votis, nusišutiniinų, nusideginimų 
ir susižeidimų, yra pageidaujamu draugu 
kiekviename name. Pamėginkite Severa’s 
Healing Ointment (Severos Gydanti Mostis). 
Ji yra taip-pat gwa vaikams kaip ir suaugu
siems. Kaina 25 centai.

Po užkietėjimo įprastai užeina galvą- 
* sukis, raugėjimas, gelt

ligė ir kitos vidurių ligos, kurias greitai ga
lima prašalinti greitai vartojant Severa’s 
Liver Pilis (Severos Pigulkos Kepeninis). 
Jos veikia greitai. Kaina 25 centai.

Geras apetitas [ei,škla ?bc1,na,/cIfl.,T«!;
1 katos stovį. Kad turėti 

ir palaikyti gerų apetitų, imkite Severa’s 
Stomach Bitters (Severos Skilvinis Bitte- 
ris). Imant laikas nuo laiko, stebėtinai gel
bsti, dargi ir sveikiems žmonėms. Kaina 75 
centai ir $1.50.

Silpni nervai prikasti* nemigos, hys- 
terijos, nualsima.s ir ner- 

vuotumas. Jeigu nori atgauti visų nervuo- 
tų sistemų, imkite Severa’s Nervoton (Seve
ros Nervotonas). Tai yra puikus vaistas pa- 
ilsusiems nervams. Kaina $1.25.
Išbėrimai niežų žinomi kaipo niežai, 

egzema, dedervinės, 
užnuodijimas, slanka, salt rheum, pleiska
nos, spuogai ir išbėrimai nuo karščio grei
tai pranyks jeigu Severa’s Skin Ointment 
(Severos Odinė Mestis) greitai pavartosite. 
Suteiks greitų i» pageidaujamų pagelbų. 
Kaina 50 centų. '

Skausmas Kryžiuje paprastai paeina nuo kokios nors 
inkstų betvavX*s. O tuokart Severa’s Kid- 
ney and Liver Remedy (Severos Gyduolės 
nuo Inkstų ir Kepenų) pasirodys gerais vai
stais dėl pagelbos ir atitaisymo. Kaina 75 
centai ir $1.25.
Moters ir Merginos pasiduodanegalėms ir ne- 
tvarkumui kas trukdo jums atlikti savo die
ninius darbus. Severa’s Regulator (Severos 
Reguliatorius) yra širdingai rekomenduoja
mas gydymui tokių negalių. Kaina $1.25.

Severos šeimyniniai Vaistai parduodami aptiekose visur. Klauskite jus pas savo 
aptiekorių ir ęigu jus. savo apielinkėje negalėtumėte jų gauti, atsiųskite savo užsa
kymų su tam tikra suma pinigų tiesiai pas mus.

W. F. SEVERĄ C0., Cedar Rapids, Iowa

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III., Jan 16, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917
Darbininkų Konferencija 

kiama Lausanne’je
Šau-

LONDONAS, Anglija (Sep- 
tintadienis. — Specialiu komi
tetas, paskirtas paskutines tal-

listų konferencijos Londone sau 
kia tarptautinę konferenciją 
Lausanne’oje sausio 20 d.; pa
kvietimai išsiuntinėta toms or- 
ganizacijoms ir partijomis, ku
rios buvo kviečiamos j Londono 
Konferencijas.

Sutinkamai su Tarptautinio 
Socialistų Biuro vadyba, švedų 
socialisitas Branting išsiuntinė
jo pakvietimus organizacijoms 
centratės Europos šalyse. Angli
jos delegatija, susidedanti iš 10 
amatų unijos kongreso parla
mentinio komiteto atstovų ir 
nacionalčs Darbo Partijos vady- • 
bos, yra tokia: G. S. Stuart Bun- 
ning, J. II. Thomas, G. W. Bo\v- 
erman, A. Onions, Will Thornę, 
Arthur Henderson, C.T. Cramp, 
J. MacGurke, J. Ramshy Mac- 
Donald ir Mrs. Philip Showden.

Kiių talkininkų šalių konfe
rencijų nusprendimas sudarys 
mandatą Britijos delegatijai ir 
iš jos taipgi yra laukiama, kad 
bus padarytas rinitas pasistengi- 
mlis sustatyti Įiasiulymą pagal
bos Rusijos žmonėms jų dabar
tinėse nenusistovejtįsiose sąlyt- 

gosc.

SUMUŠĖ UŽPUOLIKĄ.

įpykusi minia vakar dieną 
stipriai sumušė lutą Krank Ca- 
falu, užpiiolusĮ Max Rothscliild 
firmos žigunę, p-lę Mary Lct- 
kovitz, ir bandžiusį pabėgti su 

1,000 dolųrių vortlics če
kiais. Sumuštasai tečiaus at
sisako pasakyti savo gyvenamą 
vietą.

SALIN SKAUSMAS!
Biuluinas sveiku, darbe rasi snuigtiiua, 
lu patsnnt kaip sunkus tas darbas butų.

Kiekvinno priederme yra saugot save nuo ilgu. Turint ėa'.ti ir nebnmlunt 
ji prikalint, guli iSsivystyt i pavojingą ligą. Menkinusią niksterejimas 
gali vėliaus imti labai pavojingu, jeigu tuoj nebus prižiūrėtas.

PAIN-EXPELLER
tai užtikrinanti namine gyduole, kuri turi rastis kiekvieno na
muose. išgydymui Aalėio krutinėjo, skausmu donose ir nuga
roje, rumatizmą ir neuralgiją, trumpai sakant visokius skaus
mus raumenyse ar sąnariuose Paiu-Expeller ira gerlauses.
Neapsigauk pirkdamas pigius vaistus didėlėse bonkose. 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi I’ain-Kxpeller, persi
tikrink ar yra IKARA. vaisbaženklis ant baksiuko. VISU 
KITOKIU NEIMK. 35 centai ir 65 centui už bonkntę. 
Oaunamos visose aptiekose ar tiesiog is laboratorijos. ANY

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
Čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namų, lotų ar farmų? 
Ar reikia insurancc?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie
A. PETRATIS į

CENTRAL MANUFACIDRIIIG 
OISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drovcr 6310 
Chicago, III.

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

Redakcijos Atsakymai j
M. K. Roseland— Nieko įdo

maus. Nedėsime. Belo, ką- 
nors rašydami, be slapyvardžio 
reikia dar būtinai ir savo tikras 
vardas, pavardė ir adresas pa
dėti Redakcijos žiniai.

St. Ribeliui, Waukegan— Apie 
tas prakalbas įdėjome ankščiau 
kito korespondento atsiustą 
žinutę, todėl justi raštelio nebe 
suvartosime-

Kazimieras Gugis
Veda visokius reikalas, kaip kriminaliikaose 

taip ir civiliškuose teismuose. Daro 
visokius dokamenfus ir popieras i

Namų Ofisas:
1321 S. HalsteA SL

Ant trečių lubų
Tel. Drever 1310

Minėto Ofisas 1
»T N. Burbom St.

Cfilf -1S Unily Blds.
Tel. Central MII

Milda Teatras
VODEVIMU8 IK PAVEIKSLAI 

VodeViliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

Pirntas Floras T5c. Rnlkonas Idc
Prie šių kainų pv.vii ai tomą ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI h ABDIKN
HALflTSM* i'.*' t GATVĖM

Aukaukite Lietuvos Laisves 
Fondan.

PETER A. MILLHR 
Įgijęs mokslišką laipsnį

Expertas Optikas

Prižiūrėkite 
Savo Regėjimą 
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas

Kreivos akįs ati- 
-jųu ns somospii 
niais.

PILNA EILĖ
GRAŽNV

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

Phone ('anai 5838 
Skyrius: 4906 W. 14 St., Cicero

Liberty Bondsus 
dalį išmokytų,, batukus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kiAiipaS Halsted st. 
Room 232, 2cas augsias, virš Famous 
Clothiag Sidre, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.



Ketvergas, Sausio (Jau.) 16, IW |i i d iww g
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10.000
Pagyrimo laiškų.

UŽSITARNAUJA PILNOJE 
PRASMĖJE.

Liuosame laike kiekvienam 
apsimoka užeiti į aptieką Par- 
tosa.

Mes busime patenkinti paro
dydami Jums didžiausią krūvų 
laiškų, gautų paskutiniuose lai
kuose nuo vyrų ir moterų, ypa
tingai iš New York’o ir apielin- 
kių, kuriuose jie išreiškia savo 
užuojautą už tai, kad išsigydė 
nuo skausmo vidurių, vartoda
mi musų žinomą pagelbą

Waukegan, III Springfield, III
LMPS. 17 kuopa buvo suren- 

I gus, sausio 5 d., rankų darbų 
parodų. Viskas buvo tinkamai 
sutvarkyta. Plekatuose buvo 
paskelbta ir įvairus programė- 
lis, bet išskiriant Maikio su Tė
vu, Rožytės su Motina ir Džian 
Bambos su Keide pasikalbėjimų 
maža
Be to, turėjo laikyti prakalbą d. 
M. Dundulienė, bet ji ir šiuo 
kartu nepasirodė. Kad agitaci-

LMPS 16 kuopos vakaro sau
sio 1, 1919, apyskaita: 
P a j a m o s :

Tikietai ...
Užkandžiai
Garderobus

206.20
73.36 
13.(M)

kas įdomesnis tebuvo.
Muzikantams .. 
Kostiumams etc. 
Kostumams etc.

13.50
13.28

IBIRUTES KONCERTAS!
I NEDĖLIOJĘ
! Sausio-Jan. 19tq d., 1919

Bohemian-Slovak-American Hali
1140 West 18th Street

Vadovauja p. St. Šimkus. Pradžia lygiai 8 vai.
| “Birutė” rengia didelį, gražų koncertą. Pro-I gramas bus labai įvairus ir jį išpildys geriau-

sios lietuvių muzikalus spėkos. Bus duetai, 
kvartetai, trio, solo, “Birutės” vyrų choras ir 
“B.” moterų choras. Taipjau Birutės mišrus 
choras padainuos daug naujų, da negirdėtų 
dainų.

Todėl visi, kurie norite išgirsti gražių naujų 
dainų ir pasišokti prie geros muzikos ir gražio
je svetainėje — atsilankykite i šj “Birutės” ko. 
ncertą. Muzika p. P. V. Sarpaliaus.uzika p. P. V. Sarpaliaus.

Kviečia “Birutė'

Gydytojas pavydale saldainių
Visi jie sutiko savo laiškus

parodyti norintiems.
Aplaikyinas tų visų laiškų pa

tvirtina faktą, kad visi jie išsi
gydė nuo vidurių ligos pasidė- 
kojant Partolai, apsireiškiančiai 
kaipo geriausia ir kaipo tinka
miausia pagelba dėl išvalymo 
kraujo ir vidurių.

Dėžutė lėšuoją tiktai 1 dolerį, 
6 dėžutės už 5 dol.

! Dundulienė buvo pakviesta kal
bėt, tai jos vietoj atvyko aido- 
blistas Kukutis, kurs visų vaka
rų kukavo vien lik apie Naujie
nas, Naujienų “štabų” ir bend- 
radaiibius. O šiuo sykiu d-gč 
Dundulienė užleido savo vietų 
eia kitam '(tolygiam kaip Ku
kutis kukuotojui — Geležėlei. 
Iš tokių kalbėtojų naudos dar
bininkams, žinoma, nekas.

Tolinus buvo dalinamos do
vanos už išdirbinius. Viso buvo 
septynios dovanos. Pirmą do
vanų ($10) gavo dgc Januševi- 
čienė, antrą ($5) dgė Jaseliu- 
niene. Vakaras ėjo gražiai ir

83.56

Gryno pelno.............. 209.00

LMPS. 16 kuopa dėkoja nuo
širdžiai aktoriams, kurie padė
jo musų kuopelei pastatyt vei
kalų “Kryžių” ir pasidarbavu
siems pardavinėjime tikietų. 
MtiKų kuopelė nepasiliks jums, 
draugai, .'neatsateisiuąi ateityje.

-Sek r. M. Lekešienė, 
N. Balnaitė.

Vakaras Su Programų ATKAS
w 1136—10 Emma gal., netoli Mllwaukee Ai

RENGIAMAS

RUBSIUVIŲ UNIJOS
A. C’ W. of A. Skyriaus 269

Ned., Sausio 19 d., 1919
Pradžia 5 valandų po pietų

., netoli Mllwaukee Avė.
Inžanga 25c au Karės Texais

Šis vakaras yra rengiamas su įvairiais pamar
ginamais, dainomis ir kitokiais užimančiais daly
kais Kiekvienas, kuris atsilankys galės smagiai 
laiką praleisti.

Kviečia rengimo Komitetas,
269 SKIRIAUS.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir

Stalių 1-------- 1 * *------
ums
ieku

Jei
lingi,

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

ištirt jūsų akis "ir pririnkti 
akinius tikrai. Darbą at- 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reikš
mes tai jums pasakysimą, 
JOHN SMETANA

AKIU SPECIALISTAS 
1891 So. Ashland Avė., Chicago, 

Kampas 18-tos gatvės 
3-čios lubos, virš Platt’o aptiekos 

Tėmykite į mano parašą 
Valandos nuo 9-tos vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

DYKAI
Graži ir naudinga dovanėlė 

kožnuni prisiuntusiam užsaky
mą sykiu su pinigais ir šituo pa
garsinimu.

Laiškus ir pinigus siųskite 
šiokiu adresu:

APTEKA PARTOSA,
160 Second Avė.,

New York, N. Y. Dep. L. 1.
L (83)

Viena pastaba. Lošiant “Ka 
pitulo šmėkla” publikai nebuvo 
pranešta, kad bus šaudymas. 
Todėl šūviams netikėtai pasigir
dus visi vaikai pradėjo išsigan
dę klykti, ir jų motinos turėjo 
daug nemalonumo. Tokių ne
tikėtų šaudymų vakaruose rei
kėtų ant tolinus vengti.

—Namo Neturįs.

LMPS. 16 kuopa susirinkime 
sausio 1919, nutarė paimt 5 
Laisvės serus ir paskyrė iš iždo 
$10.00 1 lotęrų Balsui ir $19.00 
LSS. A; sigynimo Fondui. Drg. 
J. Bubli .uskas aukavo 1.50; pa
siųsta $11.50.

Taip j u nutarė surengi pra
kalbas i • kviesti kalbėtojų iš Chi

prie rajono. Chicagos 
pasiru-

Insitaisykit Gerą Muziką!
VISI GALITE TURĖTI GERĄ MUZIKĄ SAVO NAMUOSE.

šiais laikais ir nemokantieji grajyti ant muzikalių instrumentų gali ingyti tokių instrumentų, kurie 
groja visokius dalykus ir dainuoja visokias dainas, štai njes suteiksime grojamą mašiną grafafoną su 
penkiais naujausiais lietuviškis rekordais tiktai už

$36,75

| Dt. A. R. Blmnihal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
k tuščias, kada pra 

nyksta regėjims. 
va,to9arn 

yjĮr pagerintą Oph- 
C thalmometer. Y- 

patinga doma at- 
• 't kreipiama į vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėklien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

Dideles Prakalbos
Rengia L. D. L. D .19 kuopa 

Ketverge Sausio 16 d. 1919 m.
MILDOS SVET., 3142 So. Haisted Street
Kalbės Dr. A. Montvilas ir actv. K: ttuftis-----

Pradžia 7:30 v. v. Inžanga svetainės lėšų apmokėjimui 10 centų
be to dainuos Chicagos Lietuvių Vyrų Choras

Kviečia visus skaitlingai atsilankyti.
Rengimo Komitetas

Svarbią Paskaitą
RENGIA LSS. 37-ta KUOPA 

» 
temoje

“Taikos Taryba, tautų lyga ir Internacionalas”
Skaitys d. P, Kukutis, pėtnyčioje

Sausio 17 d., pradžia 7:30 vai. vakaro 
MALINAUSKU) svetainėje, kampas Haisted ir 19-la gatvė 

Po paskaitos bus viešos diskusijos. 
Malonėkite visi atsilankyti.

Įžanga dykai.

prigulin
3-čisa L. i jonas turėtų 
pint su( ert musų apiclinkėj ra
jonų, ik ; mums priklausyt prie 
Chicago; Bajono pertoli.

Draugės prie darbo. Meskim 
visus ginčus ir nesusipratimus, 
o dirbkim visos išvien. Priva
lom pa; ibiaurėt musų vyrų už- 
sivarinė inais ir vieni kitų, nie
kinimai . Mes tikrai galim su
prasti, kad tie užsivarinėtojai- 
frakcionieriai braido toj pačioj 
baloj ir vieni kilų nemato. Kaip 
vieni k.'ius pamatys, ir supras, 
kaip toli jau nuėję, tąsyk pradės 
geriau suprast tai, ką dabar su
pranta, bet nenori sakyt... Bet 
tada, draugučiai, 
jums pasiteisint t) 
darbininku.

sunku 
minias

— M. Lekešienė.

Shenandoah, Pa

Kviečia KOMITETAS,

Kaip kituose miestuose, taip 
ir čia yra šioks toks lietuvių ju
dėjimas, tik gaila, kad Naujie
nose labai retai kada teužtinki 
apie tai žinučių. Todėl mėginsiu 
patsai karias nuo karto parašy
ti.

MADISON PRIE HALSTED STREET 

— BURL.ESQUE — 
W0NDER

kasdien: 2:15—8:15
SHO W

Kainos 25c. iki 75c.

Apie socialistų ir progresy
viųjų moterų veikimų pranešiu 
kiek vėliau, kada busiu geriau 
susipažinęs. Šiuo (tarpu paminė-

AR TURITE SKOLININKĄ?
Mes galim iškolektuot dėl jūsų visokias 

ncatgaunamas skolas, notas ir visokius 
beraštiškus skolų išjieškojimus tiesiai ant 
nuošimčių; nuo privatinių ypatų, biznie
rių, kompanijų ir kitų, kurie nenori ge
ruoju atsilyginti. Nepaisome kokia sko
la yra ir už ką, bilc tik teisingai reika
laujama; mes iškolektuosimc nežiūrint 
kur ir kokiam mieste jus gyvenate, nei 
kur jūsų skolininkai randasi. Musų būdas 
pasiekia skolininkus visur, nes tam tiks
lui turim korespondentus, kolektorius, ir 
advokatus visose dalyse Suvienytų Valsti
jų ir Kanadoje. Pamėginimas ir musų ro

dą junis nieko nekaštuos. Reikale kreipkitės pas mus ypatiškai ar 
laiškais ant sekančio antrašo:

INTERSTATE LEGAL SERVICE AGENCY 
3114 S. Haisted Street, Dept. B. Chicago, Illinois.

yra viena didžiausiųjų vielos 
draugijų, bet jos veikimas silp
nas. Be paaukojimo 25 dolerių 
tautininkų Nepriguliųybės fon
dui ir rengiamojo prieš gavėnią 
baliaus, daugiau nieku nepasi
žymi.

Atgijo vėl seniau gyvavusi

Aš esmi speciali 
3o tas visų ligų 
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės irNosies, Gerklės ir Plaučių 

urtumas, Kataras ir Džiova
Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš

gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai Šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivaa akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W, M. LAWHON, M. D.
it St. (Prieš pačių). Chicago, UI.

sirašė apie trisdešimt narių. 
Prieš* užgavėnes rengia stalyti 
scenoj veikalą “Vagįs”. Be to 
dar žada, surengti porų šiaip šo
kamųjų vakarų. Susirašusieji 
didžiumoj energingi, žmonės, 
taigi gal kiek stropiau ims dar
buotiem.

Organizuojama čia dabar nau 
ja bendrovė kooperatyvui san
krovai įsteigti. Norai gražus, 
lik, deja, tos bendrovės narių 
nuomonių gyvas mišinys, ir 
apie kooperacijų tvarkymą la
bai menkai kas teišmano. O juk 
neturint gero nusimanymo apie 
lai, sunku išsilaikyti. Taigi vi- 
sų-pirma reikėtų įmanomai ge
rai susipažinti su kooperacijų 
dalykais. . <

A. Staniskis.

su prisiuntimu. šita gro
jama mašina arba grafa- 
fonas parodyta ant pa- 

____________________________ veikslėlio yra pigiausi 
1__prekėje Cohimbijos išdirbtų instrumentų.

’ll1.' ii’ švelnų balsą ir grajina 10 ir 12 
I colinių rekroiftis.

Naujausi Lietuviški Rekordai
Į įdainavo Idiotas MIKAS l'KilMI SI\ \S

Itrkonlai abiejų pusiu, po dvi damas ko/.nas, 

Lietuva, Ievyne intisų ir tykiai \emunė 
teka.

2- Birutė ir Kur banguoja Nemunėlis.
3. Sveiki broliai dainininkai ir Ko liūdit

sveteliai.
4. Saulelė raudona ir Jojau dieną.
5. Už šilingėlj ir šių Nakcialy (Dzūkiška). 

Pinigus $36.75 siųskite Money Order arba registruotame laiške ant sekančio antrašo:
Q P T A "M T Q 1233 West lllth Place,D. I'. 1 H m 1 D , ciHCAGO, ILL.

Hoffman’o Mokykla
HOFFMAN’O PRIRENGIAMOJI MOKYKLA mokina jus skaityti, ra

šyti ir angliškai kalbėti i labai trumpą laiką. Ateikite į musų mokyklą 
ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, kurie yra musų aukštes
nėje mokykloje prisirengimui į kolegiją ir universitetą. Musų Moky
tojai yra draugiški. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Į Pra
dėkite DABAR.

1537 North Robey Street (Arti Milwaukee Avė.).

Rusiškos ir Turkiškos Vanos
12th St Tel. Kedzle 8902 
Paulina Tel. Western 15 
3514-16 W. 12th st., arti 
St. Louis Avė. Ir 1115-17 
So. Paulina St., arti 12th 
St., Chicago, III.

sPIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAI
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

SPECIALIAI: Malcva malevojimui stubų išvidaus, po $1.19 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

3003-3039 S. Haisted St., Chicago, III.

VIENATINIS RBGUTRUOTAS RUSAS APTIEK0RIU8 ANT BRIDGEPOBTO
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir aa- 
gščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augSčiau. Pritaikome akinius uždyk^. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. yra vaisiais (vairių ligų, kurios ga
li būti praSalintos gerų akinių prttagy- 
mu. ištyrimas uždyką, jei perėti 'ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei akis silp
sta, netęste ilgiau, o jieŠkok pagelboe 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma: a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes Iflož- 
nam gvarantuojam akinius ir kiektie- 
nam gerai prirenkam.

8. M. MESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Až buvau ap- 
tlekorius Rusijoj virž 10 metų, Amerikoj 15 metų. Al duodu patarimus DYKAI. Ganu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Aš rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai esu 
draugas įmonių. S. M. MESIROFF, 3149 80. MORGAN ST., CHICAGO. ILU

Pranešimas
Kam reikalinga atvežti anglis, ar

ba malkas, ar persikelti iš vienos 
vielos kiton, visiems patarnausiu 
greiti ir nebrangiai! Reikale ma
lonėkite kreiptis i mane.

S. S. SLIAŽAS
1907 So Haisted Srteęl, Chicago 

Tel Canal 2619

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S, La Šalie St.

2911 W. 22nd Street
Telephone Central 6990

Tel. Boiilcvaijd 8329

Darbo Žmonių

Knygynas
3238 So. Haisted St., Chicago

Užlaikome knygų krautuve, par
duodame įvairaus turinio ■; knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekopomijii, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
lų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po; 
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašųnle 1>R 
ikraščius ir pavieniais parduodame 

•“Naujiena”, “Ldisve*7 “Keleiy f’, 
“Kardą”, “Dilgėles” ir “Moterų Bal
są”. _ ...............

Dr. D. J. BAGOČIUS
Lietuvis Gydytojas ir

* Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas &is pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

Vai.: 9 ryto iki 11 d.
2 po piety iki 4 
6 iki 9 vakare.

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suite. 600—612

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

Naujienų Name 
_T y{‘l;in<ios: 6 iki 8 vakaro 
NedCldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas

West 6126.

ATSIDARYS NAUJAS 
MEAT MARKET IR 

GROSERNE
Sausio 16d. viskas bus užlai

koma 1-nios rūšies ir pigiau 
kaip kur kitur. Išbandymui 
atsilankykite visi.

Tamistų, pirmas atsilankymas 
padarys nuolatiniais kostumeri- 
ais. Mes užtikriname.

Bridgeport Meat Market
and Campany

W. B. JUCIUS
3227 So. Haisted Street

Vyrišką Drapanų Bargenai
Nau^L neatimti, daryti ant užsa- 

Ss!2ilui jroverkotui,. vertės nuo 
$30 iki $50, dabar parsiduoda po $15 
ir 25 dolerius.

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkolų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
'K ka Kelnės bud $1.50 iki
-U50. r Vaikinama siutai nuo $3.00 
iki $7«u0»
Atdara kasdieną, nedfiiomia ir va
karais.

S. G O R D O N
1415 S. Haisted Strn Chicago, Uį

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietu vianls žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgas 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas ligas, vy
rų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Pisk St.

VALANDOS: Nuo iC- 12 pietų, ? 
6—8 vakarais. Ttlephcnc Canal 3kl0.
GYVENIMAS: i412 S. BouUd Street 

VALANDOS: 3—9 i;to, tiktai.

Dr M. Siupnleki
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

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

3149 S. Morgan St., kerte 32 st.
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyrišky ir Vaikų 

Taipgi Chronišku Ligų 
OFISO VALANDOS: 

9—10 ryto, nuo 12 iki 2 popiet 
ir nuo 6 iki 8:30 vak. Nedalio
mis vakarais ofisas uždarytas. 

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Haisted St. Chicago.

hteįit 933 8. Ashland Blvd.Chieagt 
TelapheM HaymarkM >M4 

DR. A. A. ROTH 
tUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGĄ* 

Specialiai** Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką Ir viaą chronišką ligą 

Ofisu: 3354 S. Haisted SL, Ckicagi 
Tolephaae Drow MM

VALANDOS: 5

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Haisted St„ Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 
kare. Tel.

va-

Mrs.A.Michni6Wicz
Baigus Akušerijos Ko- 
egiją; itKairusi Pennsylvairtjos 
hospitalėse ir Phila- 
elphijoj. Pasekmin
gi patarnauja prie 
rodymo. Duodu rodą 

risokiose ligose mote- 
ims ir merginoms. 
3113 So. Haisted Str.

(Ant antrų lubąl
Chicsgo.

Nuo 6 iki • ryte, ir 7 iki vėlo vak.
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A .a. JONO SIRUČIO 
LAIDOTUVĖS.

Sudegintas Montrose kapinią 
krematorijoj.

Apsius būrys draugų ir drau
gų vakar atsilankė a.a. Jono 
Siručio namon, 1721 Btiblc. SI., 
kad suteikus jam paskutinį pa
tarnavimą — palydėjus į Mont
rose kapinių kremfttoriją. Kaip 
antra vai. |>o pietų prie velio
nius karsto pasakė trumpą, bet 
reikšmingą prakalbą d. Kl. Jur
gelionis. Jis kalbėjo:
“Mielos Draugės ir Mieli Drau
gai:
“Nebelekom savo draugo. Ne
beteko™ savo ramaus, išmin
tingo ir gero draugo. Baltoji 
plūgą — džiova — ta darbinin
kų klesos pasalūne žudytoja, pa
kirto jo gyvenimo siūlą, pakir
to ji pačiame jo gyvenimo pra
žydi mc.
7 “Jis nesiskundė.

“Atsisveikino jis su mumis 
savo ramiu draugišku imdu, at
sisveikino turėdamas aiškią ir 
šviesią ir tyrą sąmonę, ir išda
lino savo raktus, rytinių žmo-

degtų &inn<1k* ugnyj. ir tavo pe
lenai mums teųuliks.

“Sudieu! Sudieu!
“Tik mes dar prašome tavęs, 

teįjpil tavo dvasia atsilanko pas 
mus ir gyvena tarp musų — 
skaisti kaip prielelybė!“

Paskui dar šnekėjo J. V. Slil- 
sonas.

Kremą tori joj kalbėjo Naujie
nų redaktorius, d. P. Grigaitis 
ir senas naujienielis — d. A. 
Petrulis. Pirmasai trumpai nu
piešė aa. Jono Siručio; kaipo 
naujieniečio, biografiją; antras 
išreiškė bendrus savo įspūdžius. 
Po to. lavonas nukišta į degi
namąją vietą. Kiekvienam bu
vo leista matyli išsipildant pa
skutinį troškimą, kurį iižreiškė 
aa Jonas, — lavono sudeginimą.

Gedėtojų uždavinys užsibai
gė. Sunkia širdimi jie grįžo 
atlikinėti savo kasdienių parei
gų. Kiekvieno veide, rodos, bu
vo gali išskaityti:

, Taip. Jono jau nėra. Nėra to 
tylaus, ištvermingo Jono, nuo
širdaus Naujienų prietėlio, daž
nai joms dirbusio veik visas 21 
valandas į parą ir niekada, nie 
kada nesiskundusio...

Ar Norite, kad Jusi) taupomieji 
pinigai butų visai saugus?
Tai dėkite juos j musų banką kontroliuojamą Federalės Valdžios, 

Valstijos ir Susivienijimo Chicagos Bankų— (Clearing Bonse).

Nuo visų pinigų padėtų ne vėliau kaip Sausio 18-tą 
duodame nuošimtį nuo Sausio 1-mos. Galima pra
dėti taupyti nuo vieno dolerio.

Turtas $10,000,000
Didžiausias bankas žiemių - Vakarų miesto pusėj

NoMestern Trust & Savings Bank
1201 MILWA(JKEE AVENUE

* e
Bankas atdaras kasdien iki 4:30 vakaro, Utarninkais iki 8 vai. vak., 

Subatomis iki 9 vai- vak.

JAN. F. SMULSKI, Prez.
W. IF. SCHMIDT, Vice Prez.

JAN A. PBEBIS, Vice Prez.
M. IIELINSKL Knsieyius

JIEŠKO DARBO
,1’ajie.škau darbo prie Janitoriaiis 

arba porterio. Esbh patyręs alsa 
kančiai visų darbų. '
VV. Stalon, 2523 S. Throop Street

RASTA-I’AMESTA
Pnmesltt 41000.00 po $20. Khs 

rado meldžiu sugražinti aš duosiu 
$300.00 radybų:
.1. Tičkus, 370 Kensinglon Avenue 

Chicago, III.

Aš, Kmnskienė, pamečiau 5 šim
tus ($500) dolerių. .Iri kas rasite 
gaiisih* 50 dolerių jei sugražinsite, 
E. Kumskienė, 3109 Aubnrn Avė.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PBIRODYMO BllJBAI

(U. S. Free Employment Service)
J ieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo 
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chicagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus, 1 ka
syklas, į ūkius, į šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKIA prityrusių moterų pa- 
llšiuti metalų. Gera mokestis.

109 So. Jefferson Street
REIKALINGI vyrai ant burdo. Ge» 

ra viela pakeleiviams.
LIETUVIŲ KOTELIS, 

1606 So. Halsted si., Chicago

NAMAI-ŽEMĖ
PARDAVIMUI 2!>Wi W. 38 st. 7 ir 

5 kambarių garu apšildomas namas, 
$2200 cash.

McDonnell, 
2630 \V. 38 St. " Chicago, III.

PARDAVIMUI 48 PI. netoli Wul- 
luce st.. didelis namukas, ąžuolu pa- 
puoštas. $2.50 cash, likusius kaip ra
ndų. $2200.

McDonnell, 
2630 W. 38 St. Chicago, III.

DVI GEROS PROGOS
Parsiduoda visai pigiai, 2-jų au

kštų namas, labai geroj vietoj, mi
namas visai gerame padėjime, du 
pagyvenimai. Bandos neša j rnė 
nesį $26.00, i melus $312 Kaina šio 
namo tiktai $1650. Turi būti pa 
įduotas į visai trumpų lailcą. Ma 
žas jmokūjiinas ir lengvos išlygos. 
Pirkite šį namų tuojaus, nes ant jo 
į trumpų laikų uždirbsite $700

Antra proga štai koki:—2 jų au 
kšlij, muro narnas, 5 ir 6 kambariui 
vidui viskas nadja, ąžuolo gripdys, 
2 maudynės ir 3 baltos “sinkos”, 
abelnai sakant: labai puikus ir ge 
ras narnas, labai gerdj vietoj. Ban
dos neša $45.00 Į mėnesi šis na
mas pilnai vertas $5200.00, bet kas 
į trumpų laikų pirks šį namą, gana 
liktai už #3950, teipgi mažas įmo_ 
kėlimas ir lengvos išlygos Kas- 
link yiršminėtų 2-jų namų atsišau
kite tiesog j savininko reprezentantų

Juozas .1. šlikas
Liberty Land and Investmcnt Co. 
3301 So. Halsted Si, Chicago 

Tel. Boulevard 6775

BARGENAS - Astuoni 4 kamba
rių Halai, kampas, lotas, visi įtai
symai ir* išmokėta Rendos $672 
Kaina už viskų $5700. Išmokėjimui 
McDonnell, 2630 Wesl 381h Street

Atdara nuo 9 iki 9 kasdie ir Ned.

uių pavyzdžiu išsižadėdamas 
visų teisių prie gyvenimo.

“Jis tik prašė paskutinio drau 
giškumo iš draugų, jis tik pra
šė paskutinių meilės žodžių, 
jis buvo žmogus, jis buvo vy
ras, poetas ir filosofas, iki pas
kutinės savo valandos.

“Drauge, brangus musų drau 
ge Jone! Štai mes susirinkome 
tavo namuose, kuriuos tu ap
leidi ant visados, atėjome pas 
tavo mylimą žmoną su brangia 
dukrele. idant paguostumėm 
juodvi nelaimėj, idant pasida- 
lintumėm jų skausmu. Ir atė
jome mes pasakyti tau paskuti
nį sudieu! •

“Jone! Mažai tėmijamas tu 
gyvenat tarp musų, duodamas 
didelį pavyzdį prakilnaus žmo
niško gyvenimo, pavyzdį, kurį 
ne visi mes mokėjome suprasti 
ir sekti. Tavyje buvo įsikūni
jęs naujos, šviesesnės, žmoniš
kesnės gal ateinančios jau ga
dynės žmogus su jo ramia ir 
prakilnia (Kasia, ir todėl tau 
nebuvo baisus gyvenimas ir ne
buvo baisi mirtis, ir savo pas
kutinėse dienose tu buvai tuo 
angelu, kurs nežino nei pikto 
nei gero, nes yra augštesnis už 
žmogų.

“Tą mes suprantame dabar, 
stovėdami nuliūdime prie tavo 
naUišninko lavono, atšalusio ir 
sustingusio. Ach, kodėl kodėl 
mes negalėjome itavęs išgelbė
ti? kodėl negatūjolme palaiky
ti tavęs ilginus savo tarpe? Ko
dėl?

“Nenorime mes skirties su ta
vim, Jone! Nenorim. Nes mes 
jau mylėjome tave. Tu buvai 
musų geru, geru draugu. Bet 
tu jau turi apleisti mus, ir ap
leist ant visados. Tu eini su-

- Bet Jono darbai, jo dvasia, 
gyvens tar|>e musų — “skaisti 
kaip prielelybė!” —Rep.

PROPAGANDOS MOKYKLOS 
LANKYTOJŲ DOMAI.

šiandie susirinkimas — 
Mildos svetainėj.

Šiandie, 8 vai. vakaru. Mildos 
svetainėj įvyks visuotinas Soc. 
Propagandos Mokyklos lanky
tojų susirinkimas. Kiekvienas 
mokyklos lankytojas privalo 
ateiti ir atsinešt su savim įsto
jimo paliudijimą — korčiukę. 
J susirinkimą bus įleidžiama tik 
nuolatiniai mokyklos lankyto
jai, turintįs savo paliudijimus.

Susirinkimas turės galutinai 
nuspręsti apie tęsimą lavinimo
si darbo, kuris buvo pertrauk
tas rezignavus mokyklos vedė- 
jui-mokyltojui, d. P. Grigaičiui. 
Mokiniai prašomi nesivėluoti.

—Komisija.

REIKALINGA MERGINA prie na 
mų darbo mažoj šeimynoj. Geras 
užmokestis. Atsišaukite nrto 6 iki 9 
vakare.
3323 So Halsted Stret, ant 2-rų lubų 

Tel. Drover 9687

6 kambarių mūrinis namas, lotas 
30 x 125, maudynė, gesas, elektriką 
vandeniu apšildoma, ąžuolu papuo
šta, beizmentas, skalbykla Išmokė 
iimui $3400.
McDonnell, 2630 VVest 381h Street

ATUXATED 
N IR0N

l W Jeigu jus nesate tvir- 
& M las a,ba sveikas, jus tu

rite patįs padaryti seka
ntį bandymą: patėmykite 
kaip ilgai jus galite dir
bti arba kiek toli jus ga
lite nueiti be nuovargio. 
Tuokart paimkite du pe
nkių granų plėskeliu Nu- 
xated Iron tris syk die
noje per dvi savaiti. Ta
da ir vėl išmėginkit sa
vo stiprumą ir pastebė-’ 
kitę, kiek jus pasitaiso
te. Daug žmonių pada
rė šį išmėginimą, ir nu
sistebėjo savo pagerėju
siu stiprumu, pakantru
mu ir energija. Nuxa- 
ted Iron.'yra garantuotas 
suteikti užganėdinimą ar
ba bus grąžinami pini
gai. Gaunama pas visus 
gerus aptiekorius.

M b
1?

J

CHICAGOS RUBSIUVIŲ 
LAIMĖJIMAS.
Gavo 44 vai. savaitę ir 
padidinimą algų.

Chicagos rubsiuviai, susior
ganizavusieji į Amalgama ted 
(Uothing Workurs uniją, atsie
kė dar vieno didelio laimėjimo. 
Derybos tarp Bart Schaffner & 
Marx firmos ir unijos, prasidė
ję gruodžio 1 d., šiomis dieno
mis užsibaigė tuo, kad firma 
buvo priversta išpildyt savo 
darbininkų reikalu vinį ils. s.

Sulig arbitracijos tarybos 
sprendimo, visi darbininkai 
gaus algų padidinimą nuo 8 iki 
10 procentų. Tie, kur dirba 
nuo štukių, gaus 8 ir pusę proc., 
o savaitiniai darbininkai gaus 
po $2.50 į savaitę.

SURINKO MILIONĄ 
DOLERIŲ.

Pagalios, Chicagos žydai jau 
surinko milioną dolerių šelpi
mui nukentėjusių dėl karės žy
dų — Europoje ir Azijoje. Vi
soj šalyj žydai mano surinkti 
apie ptHikioliką milionų dolerių.

DUOSIĄ 5,000 UŽ SUGRĄ
ŽINIMĄ 250,000.

Keistu bildu Studcbakerio 
korporacija andai neteko už 
250 tūkstančių !.(^olerių laisvės 
bondsų. Ir nieku būdu nega
lima sužinoti kur jie dingo. Ma
noma visaip: vieni sako, kad jie 
yni ĮKivogli, ikjiti, kad1 >— pa
mesti.

Korporacija teČiaus paskelbė, 
kad ji duosianti pengis tuksian
čius dolerių tam, kuris sugrą
žins tuos bondsus. Dargi, kor
poracija prižada bekamantinė- 
li sugrąžintoją, būtent: kokiuo 
būdu jisai “surado" reikalai!ja
unis bondsus. •

PASIPELNĖ.

Nežinomi banditai vakar na
ktį išmušė Barneli Bros brang
akmeny krautuvės langą 88 E. 
Jackson gatvėj. Nusinešė įvai
rių bfrangakmenų už (>,400 dol. 
Policija Įieško piktadarių.

T0WN OF LAKE

Nepaklausė kurstytojų.

Ncdėlioj, sausio 12 d., Davis 
SiĮuare parko svetainėj įvyko 
metinis susirinkimas Draugys
tės Liet. Vėliava Amerikoj No.

Bet daug svarbesnis, negu 
padidinimas algų, yra laimėji
mą 14 valandų savaitės. Tas 
laimėjimas bus didele pagclba j 
apsigynimui nuo gręsiančius be 
darbūs. Sutrumpinant darbo 
valandas firma turės samdyties 
daugiau darbininku. Tuo bu-

sugrįžtančius kareivius neat- 
statinėjant senų darbininkų.

Belo, šitas organizuotųjų Chi-

TiTl^i sustiprins NeW Yorko rub
ato 
savaitė kaip kovoja už sutrum
pinimą darbo laiko. Laimėję 
savo kovą chicagiečiai dabar ža
da eiti pagelbon savo draugams 
newyorkiečiams. NeužilgiO iš 
Chicagos busią pasiųsta kelioli
ka tūkstančių dolerių New Yor
ko rubsiuvių pagclbai.

us, kurie jau vienuolikta

1. Turiu pažymėti, kad draugi

Pasak tos dai-
Kur du stos visados dar-

Ji susivienijo su Vytauto drau
gyste. Be abejonės, kad susi- 
spietus į didesnį būrelį bus daug 
lengviau veikti, 
uos:
bas eis sparčiau!”

Buto, draugystė nutarė suren
gti pasilinksminimo vakarą tik
slu suvest į artymesnę pažintį 
tik-ką susivienijusių draugijų 
narius.

Taip jau buvo skaityta Chica-

bos konferencijos protokolas, 
priimtas vienbalsiai. Čia 
kįlo klausimas apie tai, kad

ka priklausyti... Bet kada drau
gai paprašė jų, kad paaiškintų, 
tai pradėjo mikčioti: “gerbia
mi draugai ir draugės. Mes gy
vename ąnt Bridgeporto. Ją la
bai peikfr socialistai... Mums 
nereikia Grigaičio, Naujienų ir 
Tarybos...” Gaila, kad tie v v- 
ra i lik nesąmones išsimokino iš 
tų “Bridgeporto socialistų.“

Nariai jiems netikėjo ir nuta
rė pasilikti Taryboj.

Kazys.
(Labai gerai padare draugi

ja, kad nepaklausė tų agitato
rių, kurie niekina ir šmeižia Lie 
tuvių Darbininkų Tarybą. To
kie niejkintojai tai žmonės, ku
rie. arba patįs nieko nežino apie 
Liet. Darb. 'Tarybą ir pliauškia 
lik tai, ką girdėję nuo kitų dar
bininkų vienybės priešų, arba 
jie patįs yra darbininkų prie
šais. Darbininkų vienybės prie
šų yra, ant nelaimės, ir Lietu
vių Socialistų Sąjungoj. Bet 
kad jie. ir yra tos socialistų or
ganizacijos nariai, ir kartais da
gi viršininkai, lai vis dėlto jie 
nėra socialistai, bet anarchijos 
apaštalai ir darbininkų vienybės
ardytojai (ndrs, žinoma, apie 
save jie kitaip skelbiasi). Ame
rikos Lietuvių Darbininkų Ta
ryba yra paskelbusi savo pro
gramą, savo tikslus. Butų la
bai gera, kad draugijos ir šiaip 
žmones arčiau susipažintų su
tuo programų, tada nereikėtų 
klausyti, ką tokie šmeižikai
pliauškia apie Tarybą.—Red.).

Liet. Soc. Propagandos Mo- ■ •
kyklos susirinkimas įvyks Ket
verge, sausio 16 d., 7:30 v. vak. 
Mildos svetainėj ant 2-rų lubų.

Mokyklos Komitetas.

Pranešimai
**LSS 234 kuopos metinis susirinki
mas jvvks Nedėlioję, Sausio 19 d. 
10:30 vai. rytų, Settlement Jivet. 
4630 Gross Avė. Bus renkama kuopos 
valdyba. Teipgi darbininkai seka
nčiu! baliui. Nariai privalo atsilan 
kyti. A A Vasiliauskas, sekr

- 4

LMPS 9 kp mėnesinis susirinki
mas įvyks Subatojc 18 Sausio, 7:30 
vakare, Fellowship svet. 831 Wcst 
33 place Visos narės malonėkite 
atsilankyti. —'Valdyba

LSS.. .VIII rajono kuopų valdybų 
susirinkimas aptarimui propagandos 
mokyklos reikalų įvyks pėtnyčioje, 
Sausio 17 d., kaip 7:30 vai vakaro, 
Aušros svetainėje, 3001 S Halsetd SI. 
Visi kuopų valdybų nariai dalyvau
kite, yra svarbių reikalų

K G Trainis, Sekr

LSS. 37 kp rengia paskaitų tema: 
“Tautų Taryba ar Internacionalas” 
Po paskaitos bus diskusijos. Pa
skaita bus pėtnyčioj, Sausio 17 d. 
7:30 vai vak Malinausko svetainėj 
1843 S Halsted Street. Draugai ir

jau
reikia pasilikti Taryboj ir ant
toliau. Alia kaikurie draugai
tuoj pradėjo kelti lermą ir šmei

Nau jienas bei Tarybą. Gtr- draugės matųnckite atsilankyti■fles
........... . svarbu kiekvienam pasiklausyti.di, ji tokia ir tokia — neapsimo- Komitetas

Chicagos Lietuvių Vyrų Choro 
nariai, šiandie vakare (8 vai.) atei
kite j Mildos svetainę dainuoti. Vi
si busite Įleisti be likietų. Nesi vė
linkite ir išpildygile savo nutarimų 

F. Mažola

Lietuvių Socialistų Propagandos 
Mokyklos lekcija įvyks jiėtnyčioj 
17 d. Sausio, 8 vai. vak Aušros sve
tainėje.

LDLD 86 kuopos susirinkimas į- 
vyks Ketverge 16 d. Sausio, 7:30 v v 
Liusybės svet. 1822 Wabansia Avė. 
Nariai malonėkite ateiti ir atsiimti 
knygas “Istorija Soc. Suv. Vaisi 
Teipgi yra daug neatsiėmusių kny- 
minčtų knygų 1917 metų, taigi kurie 
įieatsiimsite minėtų knygų iki se 
kaino susjfiąkimo, pagal kuopos 
nutarimų, knygos pasiliks kuopai.

Bašst. J. Gatvidis

Rockford, III: I.SS75 kuopos 
mėnesinis susirinkimas Įvyks 19 d. 
Sausio 1919 m. 1:30 valandų po pietų 
Vega Hali, ke.Sė lūtli Avė. ir 9th St 
Draugės ir draugai meldžiu atvykti 
paskirtu laiku, randasi svarbių rei
kalų apsvarstymui.

Kast. A. Mcldažis

LDLD 56-ta kuopa rengia viešas 
prakalbas, Nedėlioję, Sausio 19 d. 
1919 m., 2:30 po pietų Settlement 
svet 861 - Įsi Avė. Mihvaukee, Wis. 
Iužauga dykai. Programas susidės 
iš muzikos, deklemacijų ir prakalbų

Komitetas

LDLD 19 kp., rengia prakalbas, 
ketverge, Sausio 16 d., š. m. Mildos 
Svetaingj. Kalbės Dr. A. Montvidas 
adv. K. Gugis ir dainuos Chicagos 
Lietuvių Vyrų Choras. Pradžia 7:30 
vai. vak. Kviečia visus kuoskai 
tlingiausiai atsilankyti KOMITETAS

LMPS. III Raj. konferencija įvyks 
ncdėlioj, sausio 19 d. Aušros sve
tainėje, 10900 Michigan avė., ant 2 
lubų, Roseland, III. Visos 3 Raj. kuo
pos malonėkite išrinkti delegatus 
artimiausiais kuopų susirinkimais. 
Delegatės turi būt renkamos po vie
nų nuo kuopos ib po vienų nuo kie
kvienų 5 narių..—J. Vasiliauskienė,

LMPS. III Raj. sek.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI

PAJIESKAU brolio Jono Žičkinis, 
Kauno gub. Raseinų pav. Baltakių 
parap. Miniškštučių sodos Pirmi 
au gyveno Chicago, III. o dabar ke
turi mėnesiai kaip jis prapuolė. 
Gavau laiškų nuo vieno draugo, 
buk jis miręs Minneapolis, Minn. 
tai nėra tikrų žinių ar jis miręs ar 
gyvas tai prašau pačiam atrašyti, 
ar kas jį žinote malonėkite pranešt 
už tų tariu ačių.

Frauk Žiūkus
2101 W. Caultcr Str. Chicago, III

PaljieŠkau savo puseserų: Marijo 
uos ir Uršulės Sakaičių; Marijona 
po vyru Mlškauskienė, Kauno gub. 
Telšių pav., Plungės parap., Bireinų 
kaimo. Taipgi ir pusbrolio Tania 
šausko. Atsišaukite patįs arba kas 
žinote praneškite man.už kų. busiu 
dėkingos.- ‘

K. Tranauskas
2342 S Leavitt Street, Chicago, III.

REIKALINGA merginų ir apyse 
nių moterų prie tvarkymo plunksnų 
Pastovus darbas, Gera mokestis 

1833 S. Halsted Street

2fjatai, 4 po 4, lotas 50 x 125, 
arti Archer į r Franciseo, Len 
gvi išmokėjimai, $2400 
McDonnell, 2630 \Vest 38th Street

Atdara nuo 9 iki 9 kasdie ir Ned.

REIKALINGAS BARBER1S atsa
kantis, kuris supranta savo darbų. 
Gera mokestis. Pėlnyčiomis, Suba
tomis, ir Nedėlioinis. Arba tik Su
batomis ir Nedėliomis.

S. J. Spurgis 
2209 \Vesl 23rdSlreel, Chicago

Reikalaujama moteris arba mer 
gina nuo 35 iki 40 metų amžiaus 
švariuose namuose už 'gaspadiny, 
Gūra vieta ant visados užtikrinta 
dėl geros moteries mažame miestelyj 
100 imliu nuo Chicagos, atsišaukite 
į 132 \Vest Street, VVestvile, III.

REIKALINGAS BUČERIS moka 
utis darbų, Gera vieta, pastovus dar
bas. 198(1 Canalport Avenue

REIKALINGA jauna mergina 15 
arba 16 metų pagelbėti prie namų 
darbo. Puikus ^narnas. Gertumo, 
keslis. Reikia paliudijimo. 
2614 N Franciseo Avė 2ras apart.

Reikalinga mergina arba moteris, 
į daktaro ofisų. Turi kalbėti ang
liškai ir lenkiškai. Atsišaukite

Dr. Glaser, 3149 So. Morgan St

PARDAVIMUI
PARDAVIMUI bučernė. Priežastis 

pardavimo — mirė moteris — nega
liu vienas apsidirbti.
2009 So. Halsted st., Chicago

PARSIDUODA duonkepykla lie
tuvių ir lenkų apgyventoje vietoje. 
Biznis išdirbtas gerai per daug me
tų. Kreipkitės šiuo dresu:

Petrauskas,
3548 Emcrald avė., Chicago, III.

PARDAVIMUI kriaučšapa, gera 
viela. Priežastis pardavimo - važiu
oju Į kitų miestų, Atsišaukite j 
Naujienų ofisų laišku No. 23

RAKANDAI
$195 nupirks augštos rųšies 88 

notų vartotų player pianų. Muzika 
ir cabinet bench duodama kartu. 
Player pianas yra geras kaip naujas 
ir turi būt parduotas tuojaus. Paims 
$25 užmokėt iškalno, $10 į mėnesį. 
Atsišaukite 1601 W. Madison st. ka
mpas AshTancI Blvd., į sankrovų ir 
klauskite skyriaus 20. Sankrova at
dara iki 9 vai. Nedėliomis iki 4 v.

BARGENAS
$200 Phonograph su rekordais ir 

deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų Player Pianų, vėliau
sios mados. Seklyčios setų valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi
te teisingų pasiūlymų. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija
1922 So. Kedzie avė. Chicago

EXTRA STORAGE PARDAVIMAS 
rakandų ir Victrolų. Už $50 nupirk
si didelę Cabinet Victrolų su pui
kia pastata, taipgi .$12 vertės re
kordų mokėjusių $200. Mes turime 
keletu $150 tikros skuros seklyčios 
setų, kaip nauji, bus parduota už 
geriausių pasiūlymą. Atsiunčiama už 
dykų. Liberty Bondsai bus priimti 
už mokestį. Atsišaukite tuojaus. At
dara kasdien nuo 9 ryto iki 9 vak. 
Nedaliomis iki 4 vai.

Western Storage, 
2810 W. Harrison St., Chicago

PARSIDUODA mažai vartotas pe
čius, gesu, kietais ir minkštais ang 
limis kūrenamas. Labai geras dėl 
kepimo, virimo ir apšildymo. Atsi 
Šatikite vakarais po šiuo antrašu: 
3342 S. Union Avė Chicago

(antros lubus)

PARDAVIMUI pigiai namas ir lo
tas. 2 Hutai Atsišaukite Į

3348 So. Hoyne Avė.

Ant pardavimo naujas mūrinis
namas, šešių pragyvenimų, Irįs 

Halai po penkis kambarius. Trįs 
Halai po keturis kambarius. La
bai gražioje vietoje, šviesus iš visų 
pusių, l'ž visai pigių kainų. Prie
žastis pardavimo, savininkas išva
žiuoja ant formų. Namas randasi 
po No. 3356 Eme'rald Avė.

.Ine Daynelis

STOCK’AI—šfiROS.

Del pinigų trukumo -parsiduoda 
labai pigiai 200 šėrų Biiel? Run Oil 
and Ref. Co., po $1.50 už šėrų. Kom_ 
Danijos kaina $2.00. .Galite pirkti 
bile dalį jų. Moka mvidendo po 
$30.00 kas tris mėnesiai arba $120.00 
per metus. Kompanijos turtas la
bai greitai auga; jau turi ižgrežę 9 
šulinius, 8 aliejaus 1 guzo, šitas sta 
kas gerai žinomas lietuviams, taigi 
pasinaudokite iš šitos progos, nes 
derybos eina užpirkti plotų žemės su 
16 šulinių. Jeigu nupirktų, tai stokas 
pakils ir mokės daugiau dividendo 
Rašykite ar ypatiškai atsišaukite po 
5-tai vai. vak.

A. PUSHINSKAS 
1000 W. Jackson Blvd., Chicago, III.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESSMLAKING 
COLLEGES

6205 So. Halated at. 2407 W. Ma- 
diaon, 1850 N. Wella St.

137 Mokyklos Suv. Valstijom 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, D»> 
signing, dėl biznio ir namu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknaa ui 
$10. Phone Seeley 1643

BAKA PATEK, Pirmialakl

DIENINE IR VAKARINE

čia gaii lengvai ir greitai temokti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetikų, S. V., Anglijos, 
Lietuvos ir abelnų istorijai, geografiją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
Schsol'ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laiką pasimokinimui, nesigailėsite.

American College Preparatory School 
3103 S0. HALSTED ST., CHICAGO, 1LL.

Mokykis Kirpimo ir Deaigning 
Vyrišką ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bite laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specialiŠ- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bite stailės arba dydžio, iš bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Atsišaukit ant 4-to augšto.

■


