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Bolševikai oemale V*ln*ays Anglijai gresia darbi
1^ O ŠALIS PADAVĖ SAVO REI- Vakaru link Rumunija nori kaip lenku miestas. Kaip lie- m ru

jo talkininkus
BOUŠEVTKAI ATSTUMS TAL

KININKUS 10 MYLIŲ.

Jau 100 mylių talkininkai pati- 
traukė šiaurinėj Rusijoj.

ARCIIANGELSK, saus. 31— 
Kita smarki bolševikų ataka 
ant amerikiečių, rusų ir anglų

pasitraukti

sunkfai pi‘ispaiistas ir pervir- 
šinlas mažus talkininkų kolum- 
nas šiame sek tore 
vakar vidutiniškai 
Jų naujos pozicijos 
Sramakrenga.

tas |>adaix>

4

vra kaime

viso 
apie 
bolševikų ofensi- daryta todėl, kad valdžia nega-

talkininku
100 mylių•z c

iniu pradžios

Kirdavimui kuriame buvo var
tojami gazimai, padegantis,

duojantįs šoviniai.

viniai buvo vartojami šiauri
nės Rusijos karėje, šoviniai 
buvo vokiečiu rūšies, v c

Bolševikai, kuriu veikiančios c

(MHI kareiviu, atsivežė vakar dai *
daugiau artilerijos ir smarkiai

ant Vaga

Kituose sekto 
inamai ramu.

True translation filed wi»h the pn«s» 
niasler ai Chicago, III., Feb. 3, 1919 
as required by Ihe act of Oct. (i. 191
NORI IŠTRAUKTI TALKININ

KŲ KARIUOMENĘ IŠ 
RUSIJOS.

PARYŽIUS, vasario 1

jai, kad visi talkininkų karei
viai butų ištraukti iš Rusijos.

Sprendžiamai, kad Anglija 

kas iki kovo mėn. Francija ne

tire, neoficialiai, kad premie- 
ras Leninas ir užrubežinių rei
kalų ministeris čičerin priims

Amos Pinchot ir Alvin 
son iš Ne\v Republic.

Žymiais asmenimis, kurie pri 
pildė teatrą buvo atstovai Gor- 
don iš Ohio, Baer iš North Da- 
kota, 
liam

.folin

Wil

Mason kaltininmai.
o kalbos Louise Bryanl, J. 

pačios ir autorės “6 mėn. 
raudonojoj Rusijoj“ ir Albert 
Rhys \Villiams, atstovas Mason 
pakilo savo ložoj ir užtikrino, 
kad nė 50 žmonių nėra Illinois 

kad jo nuomone, tas buvo pa

įėjo prikalbinti sovietus prisi-

žiiai.
Jis pridūrė, kad jo nuomone, 

didesnė dalis, jei ne visa ta pa
skola yra rankose pono, kuris 
labar atstovauja tą valdžią 
VVashingtone. Dabartiniu Ru
sijos ambasadorių yra Boris 
Bachmetjev.

True translation filed with the post- 
niasler ai Chicago, III., Feb. 3, 1919 
is reųnired by the act of Oct. (i, 1917

PERKĖLĖ UKRAINOS 
SOSTINE.

verši mas bolševikų ^kareivių j

True Iranslntion filed wi1h the post- 
niaster at Chicago, lll.?Eeb. 3, 1919 
is retpiired by the act of Oct. 6, 1917
UKRAINA PASIUNTĖ LEN

KAMS ULTIMATUMĄ.

valdžia prigrąsino Lenkijai ka
re. jei pastarosios valdžia neiš-

žomų teritorijų.
Ukraina pasiuntusi Varšuvon

Trne translMion fileH wHh tb»* pn«sf. 
master ai Chicago, III., Feb. 3, 1919 
is reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917
SUKILIMAS PETROGRADE.

COPENHAGEN

KALAVIMUS TERITORIJŲ.

Niekurie prieštaravimai paro
dyti jų reikalavimuose.

PARYŽIUS, vasario 2. —De
legatai penkių didžiųjų valsty- 

kiai savo pačių aspiracijas ir 
visų savo talkininkų draugų ir 
pamatyti skirtumus, kurie tu
ri būti išlyginti. Maxiniuin vil
čių, lankiai paslėptų, tapo iluo- 
sai pasakyta ir taikos konfe
rencijai pasilieka sutaikinti jas

Kelių sielių troškimai, kaip 
jie perstatyti, gali būti suglau
sti šiaip:

Franoijos reikalavimai:

Franciija pirm visko nori 
AIsacė.-Lorraine besąlyginiai ir 
teisės svarstyti ir galiaus nusta- 

vąlstybių. Francija geidžia tai
pgi aneksuoti Sarre upes basei-

Francija spirsis, ant kiek pa
liečiamas kairysis Reino kran

ja turi uždrausti kokios-nors 
Vilkes miljlariš'kiLs darbus 
barakus, fortus ir tvirtoves — 
tume zone.

Franci jos atlyginimo byla nė 
ra pilna, bet atstovų bute pas
kelbta, kad ji bus apie 66,000,- 
000,0000 frankų ($13,000,000,- 
000).

Anglijos reikalavimai: 

na ir įgijama ir kad ji turi bū
ti įsteigta dabartinės taikos kon 
ferencijos.

Afrikos, dėl pietų Afrikos uni
jos. Ji taipgi turės mandatą 

ir niekurių dalių Arabijos ir ji 
ypatingas pretenzijas tame da-
lyke linkui Mesopotamijos.

Italijos reikalavimai.

Italija prašo Tremtino 
Brenner perėjimo, įskaitant 

iki
vi-

ria, Fiume, Žara, Sebonico, di
desnėj dalies Dalmatijos salų, 
Avlona ir jos apielinkių, pro
tektorato ant Albanijos, valdy
mo salų Aegean jurose ir Ada- 
lia provincijos, jei Francija ir 
Anglija pimtų teritoriją Mažo- 

aneksuoti. Ilapsburgų provinci
jas Bukovina ir 'Pransylvania 
ir didesnę dalį turtingo žemdir
bystės distrikto Banat Čia Ru

munijos aspiracijos susikerta 

kini ūkais, Serbija turi turėti di 
dosinę dalį Banat, taipgi kitas
dalis buvusios • Aus t r o-t Ve n g ri

jos, kurios prieina prie seno- 

pa siūlomą Jugoį-Slavų valsty
bę. Rumunija |r Serbija pa
siuntė kareivius į* Banat užėmi
mui žemės ir franeuzų karei- 

neprileidus, kariavimo tarp jų.

Serbijos reikalavimai.

Serbijos norui atimti iš Hap- 
sburgų monarchijos Bosnijos 
ir Hercegovina provincijas, nie
kas iš talkininkų nesipriešina.

Kroatijos, apart Fiume pakraš
čio, taipgi skaitoma viduriniu 
pietų slavų dalyku.

Jugo-Slavų ir Italijos tikslai 
labai prieštarauja rišime Ad- 
riatiko pakraščio problemos, 
kurion įeina ateitis Fiume ir 
Kroatijos pajūrio, kartu su Dal
matijos ir Albanijos salomis.

Taipgi yra prieštaravimų ple 

vokų, kurie, reikalauja čechijai 
plataus kelio prie Adriatiko, 
Vengrijos ir Kroatijos įgijimui 
išėjimo į jurą.

Graikijos reikalavimai.

Graikija nori šiaurinio Epi
nis ir Trace, su išėmimu Kons
tantinopolio ir pakraščių Bos
foro ir Dardanelų, kuriuos p re
ni ieras Venizelos nori padėti po 
internacionale kontrole. Grai-

Mažojoj Azijoj ir buvusių Tur
kijos salų Vichirželmjo juroje, 
jų tarpe žinomų kaipo Dodeca-

Cecho-Slovakija.

Namjoji Čecbo-Clovakijos vai 
stybe nustato savo teritorijas 
beveik kaina vien senosios Aus
tro-Vengrijos. Senosios kara
lystės Bohemija, Moravija ir 
slovakų apygardos šiaurinėj a- 
py gardo j jau tapo inkorporuo- 
tos į naująją valstybę, bet yra 
susikirtimų su lenkais, rusi
mus, rumunais, vokiečiais, aus
trais ir vengrais delei čecbų 
pretenzijų, kad vokiečių Sakso
nijos ir vokiečių Silezijos dalįs 
etnografiškai priguli naująjai 
valstybei. ’

Čecho-slavai priešinasi lenkų 

tuviai, taip ir bolševikai savi- 
nasi Vilynių, o bolševikai remia 
savo pretenzijas grąsinnčiu ka
riniu ofensivu.

Linkai ri.ikajauja jš Vokie
ti ios nelik Silezijos, Pozna- 

io, kad turėjus tiesioginį išėji- 

linė Prūsija butų atkirsta nuo 
Vokielijos ir pasiliktų vokiečių 
apgyventa “sala,” apsupta Len
kijos žemių.

Belgijos reikalavimai.

Belgija prašo, kad jos ally- 

tus nuostolius butų pirmiausia 
uždėtas ant Vokietios sumoje 
mažiaus. 150000000000 frankų 
(.$3,000,000,000), ar dar dides
nė suma, jei Vokietija nesugrą- 
žįs paimtų iš Belgijos mašinų ir 
medegų, Belgija mano, kad jai 
turėtų būti užmokėta pirmiau 
šia, kadangi jos neutralitetas li
ko skilaiužytas ir ji nukentėjo 
ditlesnį sunaikinimą, negu ko-

Chinijos reikalavimai.

am peria lizinų (ir 'užpuolimą ir 
nori laipsniško panaikinimo

leista uždėti mugštesniiis} mui
lus ant importo. Chinai taipgi 
prašo sugrąžinimo Kiau Ghau.

Šveicarijos troškimas.

Šveicarija nori išėjimo į jio 

pe.
Skandinavų viltįs.

tomą kuklios. I)jmija nori a- 
neksuoli tą dalį šiaurinio Scble- 
s\vig, kuris daugiausia yra ap-

Norvegija turi niekurias as
piracijas prie Spitzbergen ar da

Stiprus socfiaJJstų judėjimas 
pritaria prijungimui prie Šve
dijos Aland salų, kurios švedų 
skaldomos kaipo laivynįd rak- 

teresai šiame dalyke prieštarai! 
ja Finbnd'ijos interesams.

True translation filed with the post- 
inasler at Chicago, III., Feb. 3, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917
DR. E. MEHRING PASIMIRĖ.

Buvo Spartakų vadovu.

ninku sukilimas
ANGLIJAI ŠIĄ SAVAITĘ 

GRŲSIA DIDŽIAUSIAS 
KRIZIS.

LONDONAS, vasario 2 
ši yra lemiančioji savaitė del 
Anglijos. Prieš sekamą nedėl- 
dienį kįlanti banga darbininke 
streikų ir bolševikiškų demon
stracijų, kurios apėmė Relfasl 
ir Glasgo\v, tikimąsi pasiek.4 
Londoną. Ka^s atsiliks čia, so 
stinėj, rymo jei ne saugumai 
imperijos, tai, mažiausia, liki
mas Lloyd George valdžios.Bu

Jei

lutinai paskelbtas ant utamin.

kaip 200,000 darbininkų, atsto
vaujančių 30 skirtingų amatų 
sudės savo įrankius vien tik 
Londone. Kadangi šios didelė? 
draugijos nariai yra išsilavinę 
mechanikai ir amalilinkai, jų 
srteikas beveik visai saiparali- 
žuotų sostinės industrią. Tiem? 
darbininkams ką tik duota 47 
vai. darbo savaitė. Dabar ji< 
reikalauja, kad valandos būti 
sutrumpintos iki 40 valandų 
Ir lai yra lik vienas iAš nesuskai
tomų streikų, kurie grasina kil 
ti.

Laukiama daugiau 
streikų.

IClektrotecbnikų unija 

gą, jei unijos reikalavimai ne
bus išpildyti. Ryto atsargus 

kės Londone.
Panedėlyj geležinkelių stočių 

susirinks nutarti kada jie. su
streikuos. Jei jie sustos dirbę 
judėjimas traukinių visoj šalyj 
bus labai apsunkintas, jei visai 
nesustabdytas.

žadėjo atsakyti į nacionalės an
gliakasių unijos reikalavimą 
kad jiems butų duota 6 vai. dar 
bo diena su pakėlimu algos 35 
nuošimčiais. Jie taipgi reika
lauja, kad pilnos algos butų 

beita rbo an-
mokamos visiems demobilizuo 
tiems ir esantiems
gliakasiams ir kad valdžia pra
dėtų nacionalizuoti visas anglių 
kasyklas. Ką visos šalies ang- 

jos industrijai, nereikalauja nė 
aiškinimo.

Beveik visi darbininkai.

savaitė bus kritiška, yra aišku.

Žiulis prieš sabalą, kad apėmus 
vadovavimą tna<|ijoj. Spe- 

p’eso ir darbo partijos tapo su
niukti. Ir utarninkc pirmas

aisirinks prisaikinli naujus na- 
•ius ir išklausyti karaliaus kal
ią nuo sosti.

Valdžios politika apsiėjime

{u m ui, dar nėra aiški. Bet iš-

kad sumišimai ir riaušės Brl- 

’aipsniui visur kitur, visai nėra 
radę unijų streikais, lxt tikri 
jolševikiški bandymai nuversti 

’ygas, kokios dabar yra Rusi
oj. Vadovu Glasgowe yra Em 
natinei* Spinwell. Lenkijos ar

Belfaste, yra tos pačios tauty- 
)ės. Tuo pačiu laiku trečias 
l usi jos pašinulinis važinėja po 

•ai skelbdamas bolševikų dok- 
rinas ir šaukdamas valdžią su- c
itabdyti jį.

Valdžia veikia pamažu.

tcija Glasgo\ve, (B°njH' Ea\v, 
neikdamas už premierą, turė
damas nuolatinius susinešimus 

no iki tūlam žinomam laips
niu. Kada tas laipsnis tapo 
pasiektas, kada streikieriai al-

Šimų, jis i>ri|)il<ie (ilasgoAvą tu
ksiančiais kareivių, pastatė 
tranšėjų mortyras ir k u 1- 
kasvaidžiiiis apie George Squa- 
re ir uždėjo m i Ii tarę kvatierą 

ulėje. Emmnuel Spin- 
kili bolševikiški vado- 
areštuoti ir valandai 

yra ramus, 
liu dalyku 

100,000 (kirhin'inkų 
huosnoriai, vis dai 

well ir

miestas
rra, kad 
pusė ne 
tebestrei-

stovaujantis 99 didelius ama
tus, -indonhvo strejkierių re.i-

ant žmonių, susi C
sti lord pro vos t.

True translation filed wilh the post 
niasler ai Chicago, III., Feb. 3, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

REIKALAUJA IŠTRAUKIMO 
AMERIKIEČIŲ Iš RUSIJOS.

kad Įiabėgdliai pasakoja apie 
sukilimą Petrograde buvusių 
armijos kareivių. Kulkasvaid- 
žiai ir kanuolės buvo vartoja
mos mieste. Artilerija iŠ Kron 
štadlo bombardavo Petrogra-

Italija tvirtina, kad Dalmati
jos salos ir tokios dalįs Dalmati

Mason sako, kad paskola neiš
siųsta Rusijon.

\VASHIN(’rTON, vasario 2.
True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Feb. 3, 1919 
as reąuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

PARYŽIUS, vasario 2. - Pa
sak čia gautos žinios, viešas su

sikirtos prie Italijos, turi būti 
neutralizuotos. Jei Francija 
ir Anglija praplėstų savo kolo
nijas Afrikoj, Italija geidžia 
padiliuli savo žemes Eritrėa’oj

už urnų ištraukimą Amerikos 
kareivių, tapo priimtos šiandie 
po piet pirmame viešame susi
rinkime, paregtame, “tiesos a- 
pie Rusiją komiteto,” tarp ku- 
Įrio marių yra Jane Addams,

noje pėtnyčioje ir minia bandė 
šturmuoti parlamento budinką. 
Riaušininkai tapo atmušti ka
reivių ir policijos.

Austrijos nacionalis susirin-
Lincoln Colcord, Fr. P. Walsh, kimas susirinks kovo 1 d.

Rumunijos reikalavimai.

Teritorinles varžytinės Balka 
nuošė yra komplikuotos ir su
daro sunkias problemas. Ru
munija geidžia pasilaikytį tą
dalį Rusijos Besarabijos, kurią mos Cholino gubernijos Mažru 
davė jai centralines valstybės. * sijoj.

se Galicijos, kuomet čecho-slo- 
vakų besiplėtimas į šiaurryčius 
privedė prie kivirčių su rusi- 
nais ar ukrainais rytinėj Gali
cijoj.

Lenkijos reikalavimai.

Lenkai su menka armija ste- 
mgliasi užvaldytą besiVairž^nnas 
apygardas trijose pusėse Rusi
jos Lenkijos ir Galicijos, ku
rios sudaro branduolį naujos 
Lenkijos valstybės. Lenkai gei 
džia rytinėj Galicijoj Lvovo, 
kuris yra ukrainų ir besivaržo-

AMSTERDAM, sausio 30. - 
Dr. Franz Mehring, nepriklau
somasis socialistas narys Prūsi
jos seime, mirė. Žinios sako, 
kad jis mirė nuo plaučių užde
gimo.

ku buvo vienu iš spartakų gru
pės vadovų).

Transporto darbiįnjnkat lai
vų budavotojaj, mliestų darbi-

karių darbininkai, darbininkai 
tuzino kitų amatų, visi rengia 
naujus reikalavimus ar reika
lauja uniaus 
jau paduotų 
ik ti skali visa

ORAS
Lietus šiandie; ryto 

ra ir šalčiau.
Saulė teka 7:01 v., leidžiasi 

5:07 vai. Mėnuo leidžiasi 8:20

nuosprendžio ant 
reikalavimų. Pra
dari^ n i ūkų k lesa 
stovyje mažesnio

ar didesnio sujudimo ir nera
mumo.

Negalima nė susekti jų, ka
dangi didžiuma jų veikia be su
tikimo savo trade unijų vado-

rudža.

SKUBINA PLENUS CHI- — .
CAGOS DARBAMS.

Kiek šeštadienyj federalia- 
me darbo biure buvo girdėt tai 
susirūpinimas laukiaumu ne- 
nedarbu verčia valdžios! virši
ninkus skubinti su projektu iš-*vų, keisdami savo reikalavimus 

šiaurryčiuose lenkai nori, leidimo $22,000,000 Chicagos beveik diena iš dienos.
kad Vilnius butų pripažintas ir apiclinkės darbams. Kad valdžia pripažįsta, jog ši

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

“NAUJIENOS” 
1739 So. Halsted Street

Chicago, UI.
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hauiisnos
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’MuJ Ienos eina kasdien, išskiriant 
>e<lėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
II. - Telefonas.* Canal 1506.

Užsisakomoji Kalnai
Aicagoje—pačtu:

Metams .........................
Pusei meto .......................
Trims mėnesiams •.........
Dviem mėnesiam ...........
Vienam mėnesiui.............

hicagoje—per nešiotojus: 
Viena kopija ....................

Savaitei .............................
Mėnesiui .............................

♦uvienyto.se Valstijose, na Chfcafloj. 
i«ėtu:

Metama ...............................
*usei meto ...........
Trims mėnesiams ............... l-6*»
Dviem mėnesiam ............... L25
šienam mėnesiui .............

Tisur kitur užsieninoa* "... 
ui taus reikia ittųsti Pačto Honey

'Irderiu, kartu su užsakymu.

1J5

.12

Asrueoiikal Redaktorių matyt gali
na (Ik nuo 5 iki 5:30 vaL vak.

True translation filed wtth the po<t- 
master at Chicago, III., Feb. 3, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Rinkimai į 
Prūsų Seimą.

Kaip visoš Vokietijos rin
kimuose į steigiamąjį susi
rinkimą — kadangi sparta- 
kiečiai buvo priešingi rinki
mams ir juos trukdė — 
socialistai nelaimėjo taip, 
kaip jie butų galėję laimėti, 
jeigu visos jų partijos butų 
ėjusios išvien ir bendrai vei

 

kusios, taip dar maziąu lai

 

mėjo socialistai rinkimuose 
į Prūsų seimą. Čia rinki
muose social-demokratai lai
mėjo 142 vietas, nepriklau
somieji socialistai 24; dar 
nėra tikrų žinių, kiek socia
listų išrinkta Poznaniuj, bet 
spėjama, kad nedaugiau ka
ip’ keturis. Tuo budu Prū
sų seime socialistai, daiktan 
paėmus, turės apie 170 vie
tų, tuo tarpu kaip įvairaus 
plauko konservatyves buržu 
azines ir atžagareivių jun
kerių partijas daikte atsto
vaus apie 230 deputatų.

Begalo skaudi lekcija so
cialistams. Tokių pervartų 
momentu, kada reikia didži
ausio visų savo jiegy sujun
gimo, didžiausio solidarumo , 
ir bendro veikimo, jie atka
kliausią tarpusavio kovą už
veda. Vieni, mat, perdaug 
įsitikinę, kad beregint, vie
nu įsibėgimu galima per kliu 
čių kalnus peršokti ir įšokti 
socializmo tvarkon; kiti vėl 
perdaug atsargus, ir linkę 
kiekvieną ant kelio gulinti 
šapelį užuolankomis apeiti.

Tokiu socialistų nesusita- 
rimu, žinoma, naudojasi jų 
priešai.

True translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Feb. 3. 1919 
as reąuircd b y the act of Oct. 6, 1917
NE PAKELIUI.

timą, kad socialistų organizaci
jos - - LSS., LDLD., LMPS. ir 
ALpT. ■ prisidėtų prie jų Ta
rybų, pasiunčiau t ten savo įga
liotus atstovus, visos atsisakė. 
L. S. Sąjungos Pildomojo Ko
miteto vardu sekretorius J. Stil- 
sonas ilgu ir smarkiu laišku at

junga atsisako rihkti atsto
vus j menamąjį komitetųį 
nes ji mano kad: —

“Netiesa, kad karė pasi
baigė; tikrenybėje ji da tik 
prasidėjo, tuo tik skirtumu, 
kad dabar kariauja prispau
stieji prieš prispaudėjus, o 

pirmiau kariavo viena impe
rialistinė valstybė prieš kitų..

tikslias sutverti tvirtu tau

musų vargo žmonių laisvę 
nuo pasikėsinimų.“ Juk fak

tas yra, kad viena Jūsų srio- 
vė nerado reikalo net iHipras- 
čiausio protesto išnešti prie
šais savo atstovų Europoje, 
kurią visam pasauliui apsi
reiškė reikalaująs tiems pa
tiems “vargo žmonėms“ ne 
laisvės, o vergijos, monar- 
chistinės letenos; juk faktas 
yra, kad kitas tos pačios srio- 
vės žmogus net “rado reika
lą“ važiuoti imis vieną didži
ausių despotų siūlyti visą Lie 

1 hivų monarchijos globai; juk 
faktas yra, kad vienas kitos 
Jūsų sriovės žmogus, kuris 
pasirašė, da visai neseniai va
žinėdamas |M> Jungtines Val
stijas viešai skelbė, kad jei 
jo partija valdys Lietuvą, tai 
“Kapsukas ir jo vienminčiai 
nebus įleidžiami...; arba bus 
atiduoti Lietuvos teismui”...

... Vienas Jūsų, pasirašęs 
po kvietimu, net viešai per 
laikraščius baugino socialis
tus irTeštavimiik, jeigu jie lai
ke “Lietuvių Dienos” eis rin
kti aukų ... badaujantiems 
Lietuvos ‘‘vargo žmonėms!” 
Laiškas užbaigiama:

Todėl nors kartų Jums, 
Gerbiamieji Tamstos iš kata
likiškos ir tautiškos tarybų, 
turėtų būt aišku, kad socia
listai eina ne ten, kur Jus ei
nate, ir ne tuo keliu, kokiu 
Jus einate.

rui, platetiečių gyvenimas urnai 
pablogėjo. Visoa, jynuklės »u 
svaiginamais gėrimais žlugo. 
Prekyba įrgi sumažėjo, tiktai 
ii ai p kuikurių asmenų bei dva
siški] os rUpeėčiu, vargais nega
lais, betgi vartotojų draugija 
dar gyvuoja, kas labai svarbu.

Šią vasarų Platelių miestelio 
gyvenimas pradėjo grįžti į se
nąsias vėžes; buvo atidalyta du 
traktierių su svaiginamais gė
rimais. Šviesesniems žmonėms 
dėl to liūdnumas, nes tai rodo, 
kad dar nėra išrautos alkoho
lio šaknys: pasitaikius progai 
musų žmoneliai ir vėl grįžta 
prie senųjų blogų papratimų.

i Pasigavus Šiek tiek liuosy- 
bės< tai ir pas mus veiklesnieji 
subruzdo, sukruto veikti. Bet 
kų ir kaip čia veikti? Aktyviai 
darbuotis dar vis pasitaiko šio
kių ar tokių klinčių. Tiesa, šių 
vasarų atsidarė šventadieniais 

jaunimui kursai. Jiems klau
sytojų niekuomet netrūksta, nes 
Platelių jaunimas gerai supran
ta, kokių naudų apšvietimas 

duoda žmogui.
Dabar dėl vadinamųjų vaka

rų. Jie pas mus perdaug įsibu- 
joję ir kas karias, vis labiau da
rosi nebepakenčiami. Čia yra 
liek susidariusių artistų-mėgėjų 
kuopelių, kad bemaž sekmadie
nis šventadienis yra taisomi va
karai. Pasilaiko ir nesusipra
timų, nes esant tiek vaidintojų 
kuopų, nebeužtenka vietos vai
dinimams.

Vienybė Lietuvninkų sukosi 
išskaičius viename Lietuvos nu- 
meryj pranešimą, “jog Naujie
nų šeri trinkai atstatė p. Grigai
tį nuo redaktoriuvimo-”

Pasirodo, kad ir Vienybė Lie
tuvninkų moka išskaityti: skai
to vienų, o išskaito visai kų ki
ta.

Ar gal Vien. Liet, supranta, 
kad rezignuoti ir atstatytam 
būti tai reiškia ta patį?

Žinoma, ne. Bet juk tyčia 
kraipyti žinias, kraštuoti, nie
kam didelės garbės nedaro, da
gi nė Vienybei Lietuvninkų.

Tnie translation filed with the post- 
inaster at Chicago, III., Feb. 3, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Pabėgėlio laiškas.
Jonas Kairis, lietuvis pabėgė

lis į Rotterdamą-Olandijų, ra
šo savo draugui Clricagoj:

Nors turiu daug atsakymų į 
tamstos laiškelį, bet tuo tarpu, 
man rodos, bus geriau, kad vi-

čin Dievui, kad ta karė šiokiu 
tokiu bildu užsibaigė. Didieji 
vargai, galima sakyt, kaipir 
praėjo. Tik nežinia, kas mus 
laukia?...

Labai malonu girdėti, jogei

Lietuvoje
Žinios iš Lietuvos Laikraščių

Stetiškiai. Tai 
karę nedidelis, bet 
mėlis. Prasidėjus gi karei, pra
liejo lankyti ir didžiausios mu
sų kampelį nelaimės. 1915 me- 

I tais per tris kartus gaisras be- 
! veik visų kaimą sunaikino. Lie
psnoj žuvo net 3 žmonės ir 
daugelis apdegė. Nuo karo taip 
pat nemažai teko nukęsti. Pas
kui aplankė limpamosios ligos: 
Šiltinės ir kruvinoji. Ir lik ačiū 
žmonių mokėjimui su jomis 
kovoti, negalėjo čia jos ilgai gy
vuoti. Laikraščių čia dabar pa
reina nemažai. Bet tarp ūkinin
kų ^įtarimo nėjra. Jauninas 
Įsiskirstęs, iškrikęs. Vaikinai dar 
kartais šventadienių vakarais 

užtrauks vienų kitų dainelę, ir 
tai retai, o merginas dainuo
jant lai jau ir labai senai teko 
girdėti. Ar gi negeriau butų 
visiems susirinkti į vienų vietų, 
pasiskaityti laikraščių, padai
nuoti, na, žinoma, ir gražiai pa
žaisti. — Aš.

gražus kai

mų dievaičių ir pradėt tvarky
les savaip. Daug gražiau bus 
regėti brolius viengenčius, grį
žtančius į tėvynę su puikia savo 
organizacija.

Naujienų nedaug galiu pasa
kyti. Visa, kų žinau, veik pa
senę. Vos viena savaitė, kaip 
vienas lietuvis atėjo į čia iš Vo- 
'kielijos. Vokietijoj jis išbuvęs 
apie tris savaites. Pirm to apie 
keturis mėnesius išbuvęs Lietu
voj. Jis pasipasakojo seka

mai :
“Perėjau aš visą Lietuvą. 

Vilniuje vokiečiai suėmė. Bet 
kada pasisakiau esąs Vokietijos 
lietuvys, mane paleido apdova
noję cigarais, cigaretais ir pa
valgydinę. Norėjo nuvežt į 
Vokietijų, bet išsisukau. Sugrį
žęs į Suvalkus (iš kur kilęs), 
radau daug savo pažįstamų. 

Tik brolis buvo išbėgęs; jo gy
venimą valdė šlubas vokifelys.

“Lietuvoje gyvenimas yra

Plateliai (Sedos apskr., Prieš 
kartį, kaip girdėti, buvęs neblo
gas gyvenimas Plateliuose. Ži
noma, prekyba ir čia buvo sve
timtaučių rankas^, neskaitant 
vartotojų draugijos krautuves 
ir J|aip žmonių krautuvėlių*.

Dar be prekybos, kaip yra sako
ma, buvo kur žmogui užeiti: sit
alus, pavargus ar nuliūdimams 

širdį suspaudus nusiraminti ar 
iaip Kuosų laikų praleisti, paš

nekučiuoti, kų žemaičiai labai 
mėgdavo.

Prasidėjus pasauliniam ka-

eities, tam ir dabar jmanytina. 
Bernaujantiems blogai: uždar
bių nėra, o viskas brangu. Da
bar, jei kuris tujči penkis si
dabrini us rublius (tik caro lai
kų) gauna už juos gerus batus. 
O perkant popieriniais pinigais 
rusiškais ar lietuviškais — rei
kia mokėti penkis šimtus rub
lių. Tai$ šimtai popierinių 
rublių verti lik vieno sidabri
nio.

“Valsčius (volostis) užėmė 
žydai ir kur nok ui* vienas kitas 
vokietis raštininkas. Kiekvie
name kaime esąs vienas saldo- 
tas. Jis sumigdo ir pažadina 
žmones. Vakare, temstant, jis 
sutrubija — ir nė vienam ne
valia apleisti savo trobų. Jei

kurį pagauna, tas neberegės na
mų: nušauna, pakabia arba iš- 
veža į Vokietiją. Taippat ir 
rytmetyj: kol nesutrubija, ne
valiai išeiti.

“Tuo bųdu Lietuvoj daug 
žmonių jau išžudė. Lietuvoje 
pilną valią turi tik kunigai ir 
žydai. Kunigai yra komitetais, 
o žydai —■ valdininkais”.

Žinoma, ta žinia (pabėgėlio 
papasakojimas) jau nebe šios 
dienos. Dabar galbūt ten yra 
visai kitaip. Taip galėjo būti 
tik tada, kada kaizeris lietu
viams lupo kailį... Šiandie kai
zerio galybė vėjais nuėjo. Ir 
užtai mes, kol gyvensime, šau
ksime: Lai gyvuoja Wilsonas! 
Lai gyvuoja talkininkai. Lais
vę pasauliui tik per jų spėkas 
atsiekėme.

Baigdamas šitą laiškelį prisi
minsiu ir apie musų gyvenimą. 
Mes kentėjome nuo pat prad
žios ir dar dabar tebekenčia- 
me. Ligi šiol gaudavau drapa
nas, bet dabar pranešė', kad 
drapanų nebegausiu: kam aš 
pardavę^ jų duotą palitą. (mes 
priversti parduoti kokią drapa
ną, jeigu prireikia pinigų, nes 
į savaitę mes gauname tik po 
75 olandiškus centus). Neži
nau kas reikės daryti, kada pri
sieis grįžti į namus. Kaip gir- 
džiame, tai už dienos kitos ga
li mus išvežti... Kaip reiks pa
sitikt su savaisiais...

Labai laukiu, kada gausti u 
jus paregėti. Veliju jums vi
so labo.

Jonas Kairys.
P. S. Ačiū už laikraščius. J. K.

Ūkininkų Balsai.
Patogumai ir nepatogumai 

ūkininkavimo čia ir Lietuvoj.

Del p. Liberio straipsnio.

P-nas M. A. Liberis nurodi
nėja į gerumus ūkininkavimo 
šitoj šalyj. Jis sako, kad žem
dirbystė čia yra augščiau pa
kilusi negu Lietuvoje, bet ne
nurodo kuo ir kaip ji iškilus. 
Juk čia užauginama ant akro 
žemės ne. daugiau, kaip užau
gindavo dvidešimts metų at
gal, bet mažiau. Žmonių skait
lius užaugo ant 59 nuošimčių, 
o gyvulių skaitlius nupuolė ant 
50 n uos. Taigi tas parodo geru- 
irią ūkininkams. ^Čion ūkinin
kas yra ne ūkininku, bet visuo
menės vergu. Jei turi ūkę $100 
000 vertės tai gali būti ponu, o 
jei $10,(MM), tai darbo turėsi dau 
giau, negu galėsi aprėpti; pasi
samdyti darbininkų nebus !iš 
ko. z

Lietuvoje ūkininkas, turėda
mas 20 dešimtinių žemes, nu
sisamdo vaikėzų ir mergelę, o 
paltis nori buti ponu. Jei Lietu
voje turėtų tokius uk;io įran
kius kaip čia, (ai ten butų ro
jus ūkininkams. Taigi visuo
menei pa’rsįcis [išrišti, ar mis 
turėsime Lietuvoje, ūkius stei
gti ir mašinas sutaisyti, ar pa
siliksime vergais Amerikoje.

Amerikoje. įnletligentai, užii- 
mantieji valdiškas viet:?;, i; j 
stengia pažaboti spekuliantų ir 
visa našta suvirsta ant bėjiegio 
ūkininko.

Tolinus p. Liberis sako, kad 
čia turime puikių komunikaci
jų ir kitus patogumus. Tas lie
sa; bet kaip visus tuos patogu
mus apmoki, tai pačiam lieka 
tilt kvitomis džiaugtis.

Arba vėl. p. Liberis sako, kad 
tie, kurie, gyvulius augina, lai 
čia turi geresnį pasisekimų ne
gu Lietuvoj, čia aš pasakysiu, 
koks yra jo uždarbis. Vienam 
gyvuliui per keturias žiemas 
jis sušeria penkis tonus šieno; 
šieno kaina $30 tonui; už pen
kis tonus išeina $150. Bet kada 
parduodi Ituo šiicliu šertų gyi- 
valį ant mėsos, tai gauni $80.

Tai mat koks geras uždar
bis.

P-nas Liberis sako, kad ne
reikia pirkti pelkių, kelmų ir 
kalnų, kad galima gauti geros 
žemės. Bet jis nepasako kur. 
Jis nepasako, kokį nuošimtį 
jis skiria palukiams nuo įdėtų 
pinigų ir kokią algą skiria ūkės 
savininkui už jo ilgas darbo va
landas. Turbut jis mano, kad 
ūkės savininkas neprivalo sau 
skirtis algos.

Jo patariamoji žemė dalina
ma dykai būva itioli nuo kelių 
ir miestų, kuriai pritinka Rietu
vių palarlė: Pigią mėsą šunes 
ėda; ji žmonėms netinka.

Kas dėl davimo žemės tiems, 
kurie turi pirmus popierius, tai 
tiesa, duoda, bet daugeliui ir 
atima ne tik už dyką gautą, bet 
ir už pinigus pirktą Apie pus
tuzinis čia buvo susirašę; bet 
jei neturi užtarėjų, tai tave į- 
skųs valstijai ir iš tavęs ne 
tik atims žemę, bet ir iš valsti
jos išgnis.

Aš patarčiau, kad perkantieji 
žemę, šioje šalyje būtinai turė
tų pilnas popieras. Negali ži
not, kas gali turėti piktumą ant 
tavęs. Šitai kas buvo su mu
mis: Mes trįs broliai pirkomčs 
žemės 12 metų atgal; vienas 
musų yra Suv. Valstijų kariuo- 
nkneje Francijoje, kitas buvo 
pašauktas į kariuomenę čia, o 
trečias buvo pirmoj klesoj. Lai
mė dar , kad pasibaigė karė, o 
jei ne, tai visi trįs būtume bu
vę pašaukti. Mat mus įskundė 
valstijai, kad esame tik pirmais 
popieriais. Dabar turėsime 
stoti į teismą. Kas mus sutiks 
ten lira nešime vėliaus.

Balčiūnas, 
Ferdalc, \Vash.

Liet. Moterų Progres. Susivienijimo Dirva
—- 1   r — į ir- - -- - . . ... .

Atsišaukimas į LMPS kuopas 
III. ir Wis. valstijose.

L. M. P.S. 16 lojijkuopa nuta
rė atsišaukti viešaf į visas Susi
vienijimo kuopas, gyvuojan
čias Illinois ir Wisconsin valsti
jose. Musų tikslas, sesutės ynv 
bendras veikimas, teikimas pa
geliais silpniau gyvuojančioms 
kuo]M>ms. Tatai norėtume pa
sitarti su jumis ir, jeigu pasiro
dys galimu, gal reikėtų įsteig
ti naujų LMPS rajonų. Tam 
dabar turime gerų progų. Gerb.

M. Jurgelionienė sutinka pasa
kyti visą eilę prakalbų Spring- 
fielde ir jo apielinkėse, jeigu 
tik kuopos susitartų ir rengtų 
prakalbas paedliui. Drauges, 
sukruskime! Kurios kuopos 
pritaria šiam misų užmanymui 
ir norėtų surengti prakalbas, 
tegul atsišaukia į žemiau pasi- 
rašusių bėgiu dešimties dienų. 
M. Lekešienė, 1720 E. Matheny 
Avė. Springliekl, 111.

P. S. — Gali atsišaukti ir L. 
S. S. kuopos.

I SS. VIII RAJONAS
... .  t

LSS. VIII rajonas rodos vie
nas iš gyviausių ir stipriausių 
rajonų Sąjungoje, kuris gerai 
stovi finansiškai ir narių skai
čium.

Jtajonas nemažai gyvumo į- 
neša ir į kuopų veikimų. Pav., 
4 kuopa turi 250 narių. Augi
mas kuopų naujais nariais, tie
siog nepaprastas... Yra tokių 
kuopų,, kur žėdnų mitingų pri
sirašo desėtkais draugų. Tas 
smarkus augimas kuopų dau
giausia matomas šį sezonų. Iš
galima ir suprasti, kas čia kuo- 
l>as pastūmėjo prie lokio gyvu
mo. Viena, gal draugų veiklu
mas, o antra gali būt jų peraiė- 
mimas kitokia dvasia.

VIII rajonas nemažai jiasi- 
darbavo ir apšvtelos darbe — 
rengdamas prakalbas jr kitor 
kias pramogas. Bet svarbiau
sia tai užlaikymu Propagandos 
mokykloj, kurios mokytoju 
iki šiol buvo d. Grigaitis. Mo
kindavo Politiškos ekonomijos. 
Mokinių buvo apie 80. Bet pas
kutiniu laiku, atsisakius d. Gri
gaičiui mokint, mokyklos ko
misija smadot ikjta mokytojų, 
d. V. AndriUlevičių iš Valparai- 
so. Birma lekcija prie naujo 
mokytojo įvyko vasario 2 die
nų Aušros svelanėje. Belo, d. 
Audri Ulevičius žada visais ga
limais budais pagelbėt ir lavi
nimosi mokyklėlių!, kurių už
laiko LSS. 4 kp. ir LSJL 1 kp. 
Vasario 2 d. jis davė prelekcijų 
lema “Busijos darbininkų su
kilimas ir politinės partijos.“

— A. J.

Atsakymai į klausimus.

J. Bag-kis iš Christophcr, III. 
—-Be išegzaminavimo jokia da
ktaras negali išspėti j tusų ligos 
ir patart kaip gyd^His.

M. D-vis, Rockford, 111. — 
Skaudėjimas šone gali reikšti 
(langelį ligų arba gali skaudėti 
net nuo vidurių susilaikymo. 
Nežinant nieko daugiau, tik iš
girdus, kad šonų skauda, nega
lima nieko tikro pasakyti. Da
gi nepasakote, kurį šoną skau
da ir kokių jo dalį.

M* Sim-ne, Le\vkston, Me. 
Išrodo, jog esate nėščia, o gal 
ir ne. Eikite pas vielos dakta
rų, nes be egzaminavimo nega
lima pasakyt, kas kenkia.

T, J-son, Flint, Mish, rašo: 
“Ar galima išgydyti be opera
cijos, jeigu žmogus eina krau
jais laukan? Jeigu galima, kas 
man daryli?“
Atsakymas: — Yra kelios prie- 
Ž4sftįs kraujais viduriavimo, 

Tūlose staigiose žarnų ligose, 
kaip karštligėj, kraujas matosi 
išmatose. (Chroniškas kraujo 

• pasirodymas jose lankiausiai 
paeina nuo taip vadinamų hae- 
niorrhoidų arba venų išpurpi- 
ino mėšlinoj žarnoj bei tuoj 
prie įžangos į jų arba nuo mėš
linės žarnos vėžio. Kiek re
čiau kraujas gali pasirodyti dėl 
buvimo vočių (uleers) žarno
se. Jeigu kraujas suklekęs ir 
juodas, jis gali ateit iš skilvio, 
jei ten yra votis, šiaip ar taip, 
o kraujo buvimas išmatose yra 
svarbus dalykas ir nevilkinant 
reikia būt tinkamai išegzami
nuotu, kad suradus priežastį ir 
pritaikius tinkamų gydymų.

Jeigu yra vėžys, reikia grei
tos ir dideles operacijos. Jeigi^ 
Ilaemoerpoidai irgi gali reikėti 

operacijos orba išdeginimo. Je-' 
gu žarnų votįs, tuomet gydy
mas maistu, pasilsiu ir t. t. Gali 
duot gerus rezultatus, arba gali 
reikėti operacijos. Nežinant iš 
kur kraujas cina-ir kokia ėjimo 
prižastis, negalima kalbėt apie 
gydymą.

Dr. A. Montvidas.

kinti ir jungi savo spėkas į dai
ktą. u

“Lietuvių judėjime“ nieko 
nauja. Philadelphija per lai
kus buvo anuo “užgesusiu (lie
tuvių) vulkanu“. Nėra vilties, 
kad jis kada nors pradėtų vei
kti. • Priešingai — vįsai baigia 
gesti. Ypač tai pažymu LSS. 
1 kuopoj. Stilsono užhipnoti
zuoti “kairieji”, kažkodėl tokie 
nusmukę.*. Nors iki prasiblai- 
vymo jiems dar toli šaukia, bet 
vienas kitas jau pradeda pasi
gesti “kairiojo hipnotiko”. Gir
di, pirma būdavo visai kas kita. 
Ateidavo “draugas sekreto
rius”, užrėždavo karšių spyčių 
—ir turi medžiagos visam me
nesiui. Dabar — švak... Nors 
susirinkimuose triukšmo jvales, 
bet ilgai jų nebus galima var
toti visi gabesnieji, nesutinkan
tis šokli sulig “kairiųjų“ smui
ką, pasitrauks. O kada jų ne
liks — patiems prisieis susipeš
ti už principus”...

Aplamai, L.S.S. kuopa Phila- 
delphijoj kaip ir nebuvus... Veik 
visa pradedama ir užbaigiama 
tais triukšmingais susirinki
mais. “Margosios minios”—jos 
tesižino! ^KairiemSienis“ Her

bus nieko bloga, jeigu jos visos 
sugarmės į klerikalų ir tauti
ninkų maišų. Mūsiškiai mat 
turi “svarbesnių reikalų”—ko
vot prieš tariamuosius social- 
patriolus iš Naujienų ir Kelei
vio. Tūli, dargi vadai, mano, 
kad gaziela Saulė geriau negu 
dienraštis ir Bostono draugų 
laikraštis pajiegianti išaiškinti 
jiems — “klesinį susipratimų”. 
Dieve jiems padėk “apsišviesti” 
—iš “Makanojaus ga^ieto^”!

Nėris.

Kazimieras Gugis
A DVOKĄTAS

Veda visokius reikalus, kaip kriminaliikuosc 
taip ir eivili&kuose teismuose. Daro 

visokias dokumentus irpopieras.

Namų Ofisas:
3323 S. Halstod St.

Ant trečių lubų 
Tel. Urover 1311

Miesto Ofisas:
127 N. Oearbocfl St.

1111-13 Bnity BMt.
Tel. Central 4411

Redakcijos Alsakpai į
F. Talušiui. — Tamstos pra

nešimo neįskailome. Pasisten
kite rašyti aiškiau ir ne ant 
skivytų, o tokios popicros, ku
rių Žmones vartoja rašymui.

Iš Philadelphijos
Dalbai. — Pasigenda... Stil

sono. 
----- o-----

Su. darbais vis blogyn. Ar
dymo bei žudymo įmonių dirb
imas povaliai sustoja; dirbtu
vių savininkai nenori ar nesu
spėja prisirengt prie “naujų 
permainų“, o iš užjūrio nuolat 
atplaukia naujos karininkų 
minios. 'los minios neužilgio 
turės užtvenkti rinkų, kurioj 
pardavinėjama vienintelis, kų 
darbininkas gali jiardavinėti 
savo darbo spėka. Blaiviau 
žiurinlįs ir toliau matantįs dar
bininkai rodo rimto susirūpini
mo: bedarbių armija auga... 
Kas bus?..

Je, kas bus tai dar painu ly
sinio. Bet iš to, kas jau dabar 
yra, darbininkai turėtų pasmio-

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

Kreinkitcs prie
A. PETRAT1S i

CENTRAI MANUFACTURIN6 
DISTRIGT BANK

1112 W. 351h St. Tel. Drover 6310 
Chicago, III.

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

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390 

Vakarais
1 2911 W. 22nd Street

Telcphone Central 6990
.j. ~—**_ .... j

[Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suitc 600—612

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

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki <S vakaro 

Ncdėldioniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.— - - - _ p

%25e2%2599%25a6uvienyto.se
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Baltimore, Md
šis ir tas.

Ballimorės rubsiuviai 
žinių nuo New Yorko rubsiu- 
vių, kad ten streikas laimėta, 
išreiškimui Simpatijos drau

gams nesvyvrkiučiiuus, Sonne- 
boroo ir Strauso siuvėjai susto- 
dirbę ir numaršavo į Shol 
lom svetainę. Ten aiškinta siu
vėjams kiek A. C. W. unija nu
veikė ir nuveikia pagerinimui 
rubsiuvių gyvenimo ir lt.

Atletų kliubo svetainėje, sau
sio 25 d. LSS. 14 ta kp. parengė 
balių be svaiginančių gėrimų. 
Balius pavyko ytin gerai. Pu-

gavę

spyrėsi davaryt iki $2.000. Bet 
vis dėlto begaol sunkiai ėjosi. 
Keista buvo klausytiem pirmi
ninko kartojimų: “ei, vyrai, 
dar brokas 40 dol.! Duokit!” 
Žiūrint iš šalies stačiai koktu da 
rosi iš to veik per prievartų u- 
bagavimo. —Zigmas.

E. Chicago, Ind

Ii likos, žodžiu vakaras buvo 
čiai, esam labai dėkingi chica- * 
gietems, L. M. Prog. S. 9-tos 
kp. narėms, kurios dalyvavo 
musų koncerto programe. Sa
vo linksmomis djainomis jos 
stačiai žavėjo publiką. Prog
ramų! pasibaigus tęsės šokiai.

L. S. S. 75 k p. ten pat suma-

KALTINAMIEJI KALINIŲ 
PABĖGIME NUTEISTI.

Iš LDLD. kp. veikimo.

laidų nedaug. Tikiu, kad kuo
pai liks koletas dolerių pelno.

Sausio 26 d. tautininkai Bar- 
ry’s svetainėje parengė prakal-

Dirbame kaip galime ir kiek 
išgalime. Štai, sausio 26 d. įvy
ko LDLD. 70 kp. susirinkimas, 
kuriame dalyvavo didokas bū
relis kp. narių.

Nutarta surengti prakalbas 
ir pakviesti gerą kalbėtojų, ku
ris pajieglų gerai 
snaudusius iki 
Prakalbos bus

si gynimo fondui. Trumpai pa
aiškinus aukų rinkinio liksią 
draugai sumetė $21.05 c.

Aukojo: S. švelnis, M. Tama- 
nauskas, J. Yovaišas, J. Ulin- 
skas, G. šimanauskas, A. Hro- 
moveka — po $1.00; V. Janiu*

įkaitini” 
šiol žmoneJius. 

surengta neužil-

bas. Kalbėtojas buvo J. Liut- 
kauskas, matoma, labai įpykęs 
ant lenkų: niekino juos kiek 
tik galėjo. “Užtepė” ir lietuvi
škiems klerikalų “diploma

tams”. Sakė, kad tie atbulkal- 
niefriai džiugiausia ir kenkia 

Lietuvai”. Biskį “akėjo” bolše
vikus. Reikia tečiaus pripažin
ti, kad Liutkauskas yra vienas 
iš geriausių kalbėtojų tarp tau
tininkų. Buvo ir kitokių “pa- 
marginijnų”. Atletų kliubo cho 
ras padainavo Lietuvos himną

Belo, kuopa išrinko specialį

Juo išrinktas <1. F. Janulis.
Kitas nutarimas, tai surengti

greit galima.
Naujon kuopos valdybon iš-

A. Kairis, rašt. A. Mažilis, ižd.

liauskas, Bouinh, C. širvinskas, 
J. Shult, A. Brucas, P. Gugic- 
nc, L. Polsuckis, V. Romainius* 
kas, A. Karsokas, A. Meldažis, 
B. Dilitmas po 50 c.; A. Šimo
nis, .1. Va lenta, J. Sisevičius, P. 
Giedraitis, F. Nelson, K. Joh
nson, K. Cinkai lis, K. Stasiūnas 
J. Žilinskas, P. Jokimas, Sta- 
liunas, V. Petrukas, M. Grinas, 
M. Bu j- ras, J. Žukauskas, M. 
Arnionis, Akelis, A. Petro- 
kos pei hio>ta šelpimo fondo 
uis, S. Misevičius po 25 c. Au- 
komisij i per <1. Svansoną.

—M. Bajoras.

šeši iš septynių kaltinamųjų 
suteikime pageltos plėšikams 
Earl Ik-ttirui, Lliyd Bo<pp, Fr. 
McEriane.’ui ir Moranui pabčg-j 
Ii iš apskričio kalėjimo atrasta 
kaltais ir dabar jiems patiems 
parsieis lupti. Bausmės uždė
ta tokios: Otto Christianson ir 
Johiu Sullivim nuldista 5 me
tams kalėjimo; MeErlane ir 
Bobert Levisay po trejis metite 
kalėjimo; Joseph Sullivun 2 me 
tam kalėjimo ir kalėjimo sar
gui $2,(MX) pabaudos. Kaltina
mųjų advokatai žada reikalau
ti naujo bylos nagrinėjimo, 
bet vargiai jie, gaus jį.

Milda Teatras
VODEVILIUS !h PAVEIKSLAI 

Vodevili a na Pe r m ai na. 
i'aredėlyj, Ketverg-' ir Sulįstoj 

Pirmas Floras i5c. Balkonas 10t 
Prie šių kilikų p.kvailoma ir 

Ir ir 2c kariškos mokeatįs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir t t-ra GATVES

Liberty Bondsus 
dalj išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už casb 
Erne! and Co.. 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted si. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedėlimnis nuo 10 iki 1.

Linkiu jiems kuogeriausio 
pasisekimo darinio lies kuopos 
ir kartu visos organizacijos la
bui. —Korespodentas.

Kincaid
Darbai.

Iii J.Grušo Orkestrą
Geriausia orkestrą Chi- 

cagoje ir jos apie- 
linkėse. *

Puikiausias Vakaras Su 
Perstatymu ir Šokiais

juokingiausi ir puikiausi veikalų perstatys L. M. P. S. 9-la kuopa.

Nedėlioję, Vasario 9,1919
M. Meldažio Svetainėje

2214 W. 23rd Place

Svetainė atdara 1 vai. po pietų. Perstatinius prasidės 5:30 vai. vak.
Širdingai kviečiame visus KOMITETAS.

Sergėkite savo akis į

“SU MIELU NORU”
Komedija Keturiuose Akluose Neužsitikėkit savo regėjimo pir

majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekoriui, auksoriui ar keliau
jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akinis tik daugiau blogo.

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu 1— *’ ----- ’ ’
jums 
lieku

ištirt jūsų akis ir pririnkti 
akinius tikrai. Darbą at- 

iivnu belaukiant, užtikrintai.
Jei jums akiniai nebus reika

lingi, mes tai jums pasakysime, 
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 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.

tingi,

STAR & GARTER
MADISON PRIE HALSTED STREET— BURLESQUE —

I IDCD*T'\7 C Kasdien du syk 2:15—8:15L/l O Elvi I Olivino Kainos 25c. iki 75c.

Pranešimas

Turiu už garbę pranešti savo draugams, pažįstamiems ir rč- 
ničjains, kad aš, sugrįžęs iš dėdės Sam’o kariuomenės ve! nupirkau 
naujų aplinkų kur aprūpinta geriausiais chemiškais, taipgi pa
tentuotais vaisiais, kaip Amerikoniškais taip ir Europiškais.

Dr. A, R. Biumenihal |
— v

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims. 

Mes vartoflam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga doma at
kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

kas benas pagrieže amerikoniš
ką liimną ir lietuvišką.

Beje, tautininkai aukų rinki
me įvedė naują madą. Pirma 
bučiavo eina per svetainę ir ren- 
ka» o dabar pasodina du vyru 
pas “slcflk’ių,” o pirmiininkas 
kviečia publiką aukauti. Mat, 
per ilgą laiką jie išsilavino kaip 
gerinus išgaut pinigėlio. Aukų 
surinko gana daug — $1.600. 
Bet kad buvo likę nuo pirmes
nių prakalbų, tad jie būtinai

Iš Rockfordo
Koncertas.

Sausio 18 d. LSS. 75 kp. buvo 
surengus 
nias veik 
dainų ir

koncertą. Progra- 
išimtinai susidėjo iš 

šiaip muzikos gaba- 
daininninkai ir pia

nistai savo užduotis atliko vi- 
dutinhiškai. Publikos buvo 
daug ir visi, matyt, užįjanėdin- 
ytin smagus. Mes, Rockfordie

to

naujienos.
rinitai su-

lAr kosi?
Severa’s Cold and 
Grip Tablets

us nekokios
darbininkų
nuolat besiplėtojančiu
Iš fandrės ir niašin-

3147 S. Haloted St., Chicago 
Tel. Drovcr 8674

sirupim
nedari). .
šapio k tsdien atleidžia po ke
tintą d; rbininkų. Prie tokios 
brangenybes darbininkas, ne- 
lekusis darbo, stačiai nebežino

Beje, ia yra dvejos mainos. 
Bet ir ( n darbas gauti sunku, 
nebent lik tada, kai bosas iš
meta k į nors nusikaltusį ver- 

• ga« 
kasių < 
jo, tai

7—-*■—

orkestrą—benąI
Parūpina visokiems 

reikalams

J. SALAKAS
1414 So. 19th Court 

Cicero, III.
Tel. Cicero 2316

S. VILIMĄV1CE
Savininkas ir aptiekorius

Telephone Burnside 10 arba 12.

8924 So. Gottage Grove Avė., BURNSIDE

Hoffman’o Mokykla

DR. M. HERZMAN
Gorai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipo patyręs gydytojas, chirurge? 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas liras, vy- 
* rų, moterį? ir vaiku, pagal naujausias 

metodas X-llny ir kitokius elektros prie
taisu®.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. IGth 
St. netoli Fi.tk St.

VALANDOS
6—8 vakarais.
GYVENIMAS-

VALANDOS

Nuo lt—12 ricV.}. ?? 
Telej’hciK iriai 2113. 
>412 S. Street
u—9 ir, tiktai

i

j duojaus Kosulys yra apsireiškimu
P reikalaujamai greito prižiūrėjimo* 

j Reikia vaistų, kurie yra geri ir pa
sekmingi, tokių kuriems galima 
užsitikėti. Paklausykite musų j>a-

* tarimo. Imkite

| Severa’s
I Balsam

(Severos plot kėlės nuo 
Peršalimo) skirtos gy
dymui nušalimo, gri_ 
po, ‘alėto, drugio ir 
influenzos. Kaina 30 
centų.

Severa’s
Gothard Oil
(Severos Golhardiškas 
Aliejus yra įžymiu 
tepalu vartojimui nuo 
sustyrimo muskulų ir 
sąnarių ir skausmo 
krutinėjo, paeinančių 
nuo nušalimo arba 
reumatizmo. Kaina 30 
ir <>0 centų.

| ’ or Lungs
1 Tai yra priminus vaistas vaikams 
| ir užaugusiems. Gydo suerzinimą 
j ir paliuosuoja flegmą, ir šutei 
Į kia gydantį ir suraminantį veiki-

Severa’s
Antisepsol
(Severos Antisepso- 
lius) yra puikus plo
vimui skaudančios ge
rklės ir nuslojimo bal
so iš nušalimo Nuo 
kątaro nosies Im i būt 
vartojama plovimui. 
Kaina 35 centų.

rbai gerokai sumažė- 
laug svietelio atvyko į 
ičs pajieškotų. Šimtai 

žmonių stovi ant viršaus ir lau
kia progos, kada pons pavelys 
nusileist į požemį. ♦‘Darbda
viai” gi kad sumanytų, visus 
“neištil imuosius” išvytų iš ka
syklų. l ik laimė, kad mes esa
me ger i Susiorganizavę ir uni
ja nek idžia išvyt darbiniiiką, 
kol nėr i tikrai prirodyta, kad 
darbininkas yra labai nusikal
tęs. Mainieriai privalo laiky- 
ties vienybėj ypač dabartiniais 
laikais. Samdytojai nesnaud
žia. Prie pirmos progos jie kė
sinsis išardyt musų uniją. Bu
dėkime!

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Ptillman 342.

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

Ex perta s 
Akiu

>32

idide” pametė

kitę ką p. Jozef Sbraiiiek Rfd. No. 
3, Troy, Mo., mums rašė Gruo
džio 29 d- 1917.

“Atsigėriau šalto vandens, o tas 
krito ant mano plaučių ir atsi
rado sunkus kosulys, kuris, kuo
met mane užpuolė, maniau kad 
mane užtroškys. Suvartojau pu
santros bonkos Severos Balsa- 
mo Plaučiams ir kosulys visai 
išnyko. Tai yra geriausias vais
tas nuo kosulio kokį galima gau
ti. Negaliu be jojo apsieiti ir 
visuomet turiu namuose.”

Severos’s
Stomach Bittcrs
(Severos skilviais bi- 
tėris) skirtas yra kai
po vaistas sustiprini
mui vidurių, ypač nu- 
silpnėjusioms ypato- 
ms ir seniems. Gera 
nridavimui apetito, 
75c $1.50.

velandą. šiomis dienomis į ten 
nuvyko ir jos vyras. Sako “lei
do” gyvenusi su kilu. Abudu 
pasodinti į belangę.

—Perdaug žinąs.

Kreivos Akys Atitaisomos 
vienu atsilankymu. Be chlorofoi’- 
mos. Virš 800 išgydytų ant rekordo.

Ateikite ir ypališkai persitikrinkite 
baigusi mokslą ir registruoti) gydy
tojo Chicago, specialiai studijavusio 
galvos liga. Specialistas

AKIŲ, AUSŲ, NOSIES 
GERKLĖS LIGAS.

IR

AKYS 
AKYS 
AKYS 
AKYS 

AUSYS

NEPRISTATYTI LAIŠKAI

Pamėginkite jį patįs. Persitikrin
ki lo greitai, kad musu paturimas 
buvo geras. Severos Balsamas 
plaučiams turi būt imamas gy
dant kosulį, nusišaldymą, dusulio.

krupo ir influenzos kosulio. Kai
na 35 ir 50 centų*

HOFFMAN’O PRIRENGIAMOJI MOKYKLA mokina jus skaityti, ra
šyti ir angliškai kalbėti į labai trumpą laikų. Ateikite i musų mokyklą 
ir pasikalbėkite su musų lietuviais mokiniais, kurie yra musų augštes- 
nėje mokykloje prisirengimui i kolegiją ir universitetą. Musų moky
tojai yra draugiški. Musų mokestis už mokinimą yra nebrangi. Pra
dėkite DABAR.

1537 North Robey Street (Arti Mihvaukee Avė.)

t

3109 S. Morgan «t. Chicago
VALANDOS: Nuo 8 iki tl ryto 

ir nuo 5 iki «S vakare

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerkles ir Plaučių 
Aklumas, Kurtumas, 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 kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D
219.fi. Dearborn St. (Prieš pačia). Chicago, III

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

8149 S. Morgan St., kertė 82 st. 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Valką 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 Iki 12 
jš, ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St., Chicago.

Severa’s Kidney and 
Liver Remcdy
(Severos gyduolės 
nuo inkstų ir kepenų) 
suteikia geras pasek- 
mes gydant inkštus ir 
pušlę. Imkite nuo 
nrašalinirno skausmo 
kryžmoje. Kaina 75c

Scvera’s
Blood Purifier
(Severos Kraujo va
lytojas) kiekvienas tu
ri imti anksti pavasa
ryje išvalymui ir su
stiprinimui kraujo. 
Geras nuo išbėrimu ir 
spuogų Kaina $1.25.

Amerikos Raudonojo Kry
žiau^’ Cliiciagos skyriuje, Riufi- 
mc 511, 58 K. Washingloii g. y- 
ra laiškų rašytų chigagiečiams 
jų giminių ir draugų iš Centra- 
linių valstybių, kurių krasos 
skyrius negali surasti. laiĮ) 
tų yra šitokios pravardes, ku
rios gali būti lietuviškos:

Mrs. Michael Arlinovilz, 
1 tumboldt blvd.

Mrs. Tekia Guzą, 1013 
cago Avė.

Peter Jochkun (Jočkunas?), 
1619 Lincoln avė.

Miss Mary llajdus, 2223 Prai- 
rievie.iv avė.

Mr. Stefai! Kicelofsky, 2231

Pasitarimai dykai.
Silpnos .......
Skaudamos .
Raudonos ...
Kreivos ....
Kurčios ....
Tekančios................ ............
Ūžiančios ............................   AUSYS
Užkimštos ...........................  AUSYS
Skaudanti ............................. NOSIS
Tekanti.................................... NOSIS
Kreiva .................................. NOSIS
Užkimusi ............................... NOSIS
Skaudanti ........................ GERKI
Silpna ................   GERKI
Calarrhai .........................  GERKI
Užtinusi .......................... GERKI

Franklin 0. Caiter M. D.
GYDYTOJAS ir CHIRURGAS 
120 SO. STATE GATVĖ.

21 melas prie State gatvės
Valandos: 9—7. Nedėlioinis 10—12.

i 
f 
i

1926

Chi-

Klauskite tų kaip ir kitų Severos vaistų savo vietinėje aptiekoje 
Kiekvienas aptiekorių noriai pristatys arba pergabens dėl jūsų vais
tus. Jeigu negalėtumėte gauti Severos Vaistų savo apielinkėje. At
siųskite užsakymą mums su reikalaujama piningų suma.

w. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, Iowa.

20th W.

Mr. įgubta Beina tli, Mail- 
wood avė. 236..

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogams Popiero

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

3003-3039 S. Halsted St., Chicago, III.* * _ BU8A8 GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

ftuid. 988 8. Ashlaad Blvd. ChlcajH 1144

DR. A. A. ROTH

Vyriški! Drapanų Darganai
NftUji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkoių.

Visai mažai vartoti siutai ir over- 
kolai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augšėiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinam# siutai nuo $3.00 
iki $7.50, 

___
karais.

8. (4 O R D O N
(415 8. Halsted SU>» Chicago, įik

Phone Canal 1256.
ŠOKIŲ MOKYKLA

Geo. M. Chernancko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19* 
tos gatv. Chicago).

Ateik i vienintelę 
šokių Mokyklą. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujausia Dia
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik- 
rinUj kad išmokin
siu j trumpą laikų, 

kas panedėlį ir ket-tokiai atsibuna .
/ergą; pradžia 7:45 vai. vakare.
Mokytojai JOS. URBANAVIČIUS ir 
M. GARLO.
1900 S. Union avė., Chicago.

Reumatizmas Sausggis.
Specialistas Moterišku, Vyrišku 

Vaikg ir viag chroniški llg« 
Ofisai: 8854 8. Kalstei St, Chicar Talephoa* Dwr 
valandos* i»—n •—4 M»ls*l

5 mitara. NtdSltomu 14—11

Dr. Leo Awotin |Į
Gyįyt&jas. Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted St., Chicago.
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rylų; 0.9 va
kare. Tel. Canal 43(17.

Nesikankykite savęs skaus
mais, Reumatizmu, Sausgėle, 
Kaulų Gėlimu, arba Mėšlungiu 
—raumenų sukimu; nes skau
dėjimai naikina kūno gyvybę 
ir dažnai ant patalo paguldo.

CAPSICO COMPOUND juo
stis lengvai prašalina viršmi- 
nelas ligas; mums šiandie dau
gybė žmonių siunčia n ridėk a- 
vonės pasveikę. Preke 50e per 
pačia 55c arba dvi už $1.05.

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

Knyga ^ŠALTINIS SVEIKA
TOS”, augalais gydyties, kai
na 50c.

Atdara kasdieną, nedėtomis ir va- su4’kJ,lr

Ukinikas
Skaitykite “Ūkininką”, brparlyvl- 

ški) laikraštį; lik $1.011 metams. Tai
pgi pirkite tikrą medų tiesiog nuo 
fanuos. Blokinė 5 svarų $1.85. Pri- 
siųskilc markę dėl atsakymo. Adre-

"Amerikos Ūkininkas”
Bor'96, • Hari, Michigan.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIchiil6wicz
Baigus Akušerijos Ko- 
legiją; ilgai praktika
vusi Pennsylvan’ijos 
hos p italėse ir Phila- 
lelphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
fcimdymo. Duodu rodą 
visokiose Ilgose m o te
ima ir merginoms. 

1118 8o. Halsted 8tr.
(Ant antrų lubų) 

Chicago.
Nuo 6 iki 11 ryto, ir 7 iki vėlo vak.

_____ __
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Registracijos Diena

UTARNINKE, VASARIO 
4 ĮMENĄ.

Utarninke, vasario 4, regist
racijos diena. Visi, vyrai ir 
moters, kur nuo praeitų rinki
mų persikėlė kiton vieton gy
venti, turi užsiregistruoti Savo 
precinkte, idant turėjus teisės 
balsuoti sekamais pavasario 
rinkimais. Vasario 4 yra vie
nintelė diena užsjjeglistrifotti.

PRANEŠIMAS.
■ I

Visuotinas metinis Naujienų 
Bendrovės šerininkų susirinki
mas įvyks nedėlioj, vasario 9 
dienų. Pradžia lygiai 10 vai. 
rytov M. MdldtiJlio svet., 2242 
W. 23rd PI.

Visi Naujienų Bendrovės šė- 
rininku i šiuo kviečiami atsilan
kyti. Taippat prašome šėrinin 
kų pasiimti savo Šerų čėrtifika- 
Iils, nes kiekvienas šėrininkas 
turės užsiregistruoti ir tik pil
nai išmokėjusieji Šerus galės 
dalyvauti susirinkime, šeriu in
kai prašomi nesivėbnti.

—J. šmotelis. 
Naujienų B-vės sek r.

GAZO KOMPANIJOS PRE
ZIDENTAS Už TVOROS. 
Kompanija šluoja laukan 
viršininkus klastavusius 
sąskaitas.

Vicepirmininkas gazo kom
panijos Ed\v. J. C. \Vard nete
ko vietos už jo dalyvavimų kla- 
stavime sąskaitų vartotojams.

Sainuel Insull, direktorių la- 
rybos pirmininkas pasakė, kad 
jis atstatytas ant visados.

Kelios dienos pirmiaus atsta-

AR NORI GAUTI KELETĄ 
DOLIERiy DAUGIAU SIŪS 
SAVAITES UŽMOKESTĮ?

Be abejonės kad nori. Geriau
sias kelias tam. Buk energingas, 
dirbk, su didesniu pasišventimu, 
segu dabar. Kiekvienas dirbda
mas kiekviena dieną nuvargsta 
ir pradeda pamesti energijų.

Jeigu tu pradedi jausti, kad 
tavo darbas pradeda tave per
daug varginti, tavo veidai yra 
išbalę, tavo akys įdubę, tuomet 
tau būtinai yra reikalinga Par- 
loglory Toniko, kuris jus paak- 
stins ir priduos jums daugiau 
energijos. /

Partoglory priduos jums dau
giau kraujo ir sustiprins jūsų 
visus vidurius ir tu galėsi dau
giau ir geriau dirbti ir tokiu bū
du daugiau uždirbti..

Vienas butelis kainuoja $1.00; 
šeši buteliai tiktai 5 dojieriai. 
Jus galite gauti tiesiai iš išdir- 
bėjų. Adresuokite:

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė.,

New York, N. Y., Dept. L. 1
Tie, kurie kenčiate nuo vidu

rių ligos, turite vartoti Partola 
saldainius, didelė dėžute kai
nuoja 1 dolieris. (G. 16) 

LIETUVIŲ DARBININKŲ BUČERIŲ IR GROSERIŲ 
SUSIVIENIJIMO AMERIKOJE

Extra Susirinkimas
atsibus

Vasario-Feb. 5 d., 1919 m., 7:30 vai. vakare.
J MALINAUSKO SVETAINĖJE 

1843 So. Halsted Street
Draugai Bučeriai, kurie priklausote prie šio susivieni

jimo malonėkite būtinai atsilankyti į šį susirinkimų. Bus 
daug svarbių dalykų kas link musų stovio.

Daugelis iš musų draugų turi gerų sumanymų dėl mu
sų stovio pagerinimo ir greitesnio užbaigimo musų pra
dėto darbo. A Vasiliauskas, prezidentas.

lyta kompanijos prezidentas E.
G. Cowdery.

Corodery ir VVard buvo du 
tuzu guzo trusto administraci
joje.

APIELINKIŲ GYVENTOJAI 
SUKRUTO PRIEŠ VAŽIA
VIMO KAINAS.

Cooko apskričio kaiminių 
miestelių susijungimo kovų 
prieš rengiamų panaikinimų de 
šhnčiažygio ir dvidešimčiažy- 
gio tikielo šeimynai važinėti ir 
prieš geležinkelių rei k a lovinių 
tiesiai 2 centų myliai, gyvai pa
rėmė palįs apielinkės gj"vento
jai. Tos organizacijos sekreto
riui jllaukia visokioj protesto 
rezoliucijos nuo kaimų tarybų 
ir moterų ratelių. Protestuoja 
šitos,apielinkės: Beiftvyn, Pala
tine, Oak Park, Belknvood, Sti- 
ckney. Purk Bidge, Maywood, 
Harvev ir Evanston.v

BANANAI IR APELSINAI 
ATPIGSIĄ.

Vaisių ir daržovių siunlinė- 
tojų draugijos atstovai savo su
sirinkime Sherman viešbutyje, 
Chicagoje davė vilties, kad į pa
vasarį atpigsiu atvežamieji vai
siai ir daržovės. Bananai bu
siu tokie pigus, kad ir betur
čiai galėsiu juos įpirkti; apelsi
nai ateisią į savo senų kainų. | 
pavasarį taip pat atpigsią bul
vės ir šviežios daržovės.

šito atpigimo laukiama iš vai 
džios iKdiuosavimo laivų vaiz- 
b(ks reikalams.

SLA. NARYS PRAŠO 
GREITOS PAGELBOS.

Aš, Ignai) Bublis, priklausau 
SLA. 235-tai kuopai Chcrry, III. 
Sirgau) 9 menesius, o dabar 
persikėliau į Cbicagų ir pradė
jau dirbti, bet liga atsinaujino. 
Guliu lovoj, o pinigų neturiu 
gydytojui pasišaukti. Meldžiu 
labai artimiausias SLA. khopos 
sekretorių atsilankyti pas mane 
pasikalbėti. Draugai, meldžiu 
urnai lai padaryti, nes man la
bai sunku. Gyvenu 1354 New- 
berry Avė., Chicago.

—Ignas Bublis.

LLOYDUI NAUJOS BYLOS 
NAGRINĖJIMO NĖRA.

Milionierius sociallišltas Wil- 
liani Bross Lloyd ir Geo. Koop, 
nesenai atrasti kaltais už iška
binimų raudono veluko, nega
vo antro bylos nagrinėjimo tei
sėjo Graliam teisme, bet jiems 
leista kreipties į augštesnį teis
mų.

Lloyd ir Koop buvo nuteisti 
sausio 22 d. Juos areštavo už 
netvarkų pasielgimų, bedali- 
nant literaturų iš automobi- 
liaus, prie kurio plevėsavo Ame 
rikos vėliava ir socialistų rau
donas vėhikaa. Lloydui buvo 
priteista baudos $25, o Koopui 
$1.00. .

VEITEIVIAI KREIPSIS Į KON
GRESĄ DEL BEDARBIŲ.

Vaizbos draugijos komitetas 
susidedantis iš 14 asmenų šios 
savaitės pradžioj išvažiuos iš 

Chicagos j Washingtoną, kad 
pasimačius su senatoriais ir 

kongreeininkais nedarbo klau
simuose.

DIDIEJI PARDAVINĖTOJAI 
VARO MAŽUOSIUS 
LAUKAN.
Standard, Texas ir Sinclair ži
balo kompanijos susitarė maže
snius žibalo pardavinėtojus 
pragaišinti.

Komitetas atstovo n j a n t i s 
smulkiuosius gazalinos parda
vinėtojus kreipėsi į Suv. Vals
tijų prokurorų Chas. Clyne su 
skundu ant didžiųjų gazolinus 
pardavinėtojų: Standard, Te
sąs ir Siitftair Žibalo kompani
jų. buk jos trįs yra susitarę vi
sus smulkiuosius gazolinus par 
davinėto jus pragaišinti.

Pernai vasara, kaip tas komi
tetas sako, kuomet, gazolinu 
buvo pardavinėjama garažuose 
nuo 25 iki 27c galionui, Sin
clair numušė kaina iki 24c. Už 
kelių dienų Standard ėmė par
davinėti po 23c galionų. Sin
clair neužsileisdama paleido ir 
po tiek. Tcxas kompanija ne
turi pilamųjų stočių Chicago
je. Jai parsieina pardavinėti 
per garažus.
“Kuhilinio vežimo kaina” Chi
cagoje yra kaip ir buvo 23c ga
lionui. Garažininkai, kieno ga
zolinų jie nepirktų — Sinclairo, 
Standaro, ar Texaso, turi mo
kėti 23c. Jei gi jie parduotų 
po 23c, lai jiems nėra jokio už
darbio; be to reikia panešti į- 
žiuros lėšas, pridėti sugaištis 
ir nusipilstymas, taip kad smul
kiesiems gazolinus pardavinė
tojams parsieina dar savo pri
dėti iš kišeniaus.

Mat gazolinus Irusias užsis
pyrė paimti tų pirklystę į savo 
vieno rankas, pragaišinus smul 
kiuosius verteivius. Jie pra
šo prokuroro, kad jis, pasirem
damas Claytono aktu, aplaužy
tų trustui ragus.

Bet tas jų troškimas vargiai 
bau išsipildis. Trustai augo ir 
augs, o smulktįs verteiviai tu
ri sau kito išėjimo jieškoti.

T0WN OF LAKE
Susirinkimas.

Praeitą seredą čia (kur? — 
Red.) Ibuvo Amerikos Darbi

ninkų Federacijos 554 skyriaus 
susirinkimas. Reikia, tečiaus 
pasakyt, kad susirinkime, buvo 
daug netvarkos. Mat, nepri
buvus skyriaus viršininkui, vieš 
uas iš susirinkusiųjų atsistojo 
ir pasisiūlė už tvarkos vedėjų. 
Ir tapo priimtas! Vietoj būti 
tvarkos vedėju jis tečiaus pra
dėjo rėžti kažkokį^spyčių ir rė
žė tol, kol negavo išvyt iš sve
tainės.

Vėliau kalbėta apie, unijos 
reikalus ir pasitarta kas dėl or
ganizavimo departamentinių 
(ant Tovvn of Lake) krautuvių 
darbininkų.

—Unijos Narys.

ROSELAND
Aušros mokykla.

Nuo to laiko, kada čia kele
tas darbščių draugų įsteigė Au
šrų, kiek vienais metais, prasi
dedant rudens pezonui, Aušra 
atidarydavo vakarinę mokyk
la anglų ir lietuvių kalbos. Mo
kinių lankydavos didelis būre
lis, o kaip kada net vietos pri
trukdavo. Mokiniai iš to gavo 
ytin didelės naudos.

Praėjusiam rudens sezone ir 
gi buvo paskelbta, kad vakari-

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iŠ 137 So. LaSalle Street 
į Room 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephonč Franklin 4849 

Rezedencijos Tek Garfield 647

nė mokykla atsidarys. Bet 
tuo syk, siaučiant ligoms ir bū
nant išblaškytam po visus kra
štus jaunimui, paskirtu laiku 
nesirado ganėtinas skaičius mo 
kinių, kad gulėjus mokykla ati
daryti. Vienok mokyklos rei
kalai galutinai nepadėta j šalį. 
Laikui bėgant gyvenimas atėjo 
j normaiiškesnes vėžes ir pas 
žmones atsirado noro moky- 
ties. Štai pastaromis dienomis 
lietuvių gal bos, .gramatikos ir 
aritmetikos mokykla ir vėl ta
po suorganizuota. Iškarto mo
kinių prisirašė dvidešimts vie
nas, iš jų trįs mergaitės ir trįs 
inolerįs. Pirma lekcija buvo 
ularninko vakare, sausio 28 d. 
Aušros kambariuose, 10900 Mi- 
chigan Avė. Tolinus bus moki
nama panedėliais, utarninkais 
ir pėtnyčiomis, 7:30 vai. vak. 
Mokytojas p. A. Bartašius. Mo
kyklų gali lankyli visi, kas tik 
nori niokinties. —P. G.

BRIDGEPORT
Prakalbos.

Lietuvių Laisvės Kliubo pa
sidarbavimu, 30 d. sausio Mil
dos svetainėj buvo surengtos 
prakalbos. Kalbėjo K. Gele
žėlė. - Bet nors ilgokų valan
dų' kalbėjo tečiaus nieko įdo
mesnio nepasakė. . Tema, be
rods, buvo skiria, kaip valdysis 
Lietuva. Tad ir klero-taųtinin- 
kanis ir jų šulams gana skau
džiai kirto. Bet išvedimo ne
padarė. Tik kartojo vis tuos 

pačius kartų pasakytus žodžius. 
Bet gera ir tai, kad Geležėlė 
tenkinosi tik klerikalų ir tauti
ninkų VdĮplomaljij'bs” žygius 
kritikavimu, neprikergęs prie 

jų ir socialistus.
Vėliau p-lė Čeplinskaitė pade

klamavo eiles. Po prakalbų 
rinkta aukų politikos kalinių 
reikalams. Surinkta virš 40 
dolerių. žarija.

WEST PULLMAN
Klaidos pataisymas.

Naujienų n r. 23 buvo išspau
sdinta aukojusių LSS. Apsigy
nimo Fondan vardai. Išspaus
dinta, kad MA. Strogis, A. Gen- 
dviilis, J. Kastanauskas ir K. 
Trokis aukojo po 10c.” Turėjo 
būt: ‘‘aukojo po 50c.”

—I*roletaras.

BRIGHTON PARK
Vakaras.

LMPSt. 58-ta kuopa sausio 

26 <1. M. Meldažio svetainėj su
rengė šaunų vakarų. Scenoj 
statė naujų ip. Zolpio veikalų 
“Kas tam kaltas?” Lošėjai y- 
tin gerai atliko savo užduotis. 
Užtai reikia padėkoti režisierei, 
p-Iei S. L—tei.

Publikos buvo labai daug. 
Vėliau atėjusieji jau nebegavo 
kur atsisėsti. \Rengėjoms liks 
gražaus pelno. — T. M.

Moterų vakaras.
Sausio 26 d. LMPS. 58 kp. 

surengė pramogų vakarų Mel
dažio svetainėj. Statė keturių 
aklų tragediją “Kas tam kal
tas.” Lošimas išėjo gerai, ta
tai publika turėjo progos pa
matyti gerų veikalų ir lošimų.

Beje, pertraukose buvo dek
lamacijų, kurias atliko jaunos 
mergaitės. Atlikta gerai.

LMPS. 58-toji kuopa dar jau
nutė, bet savo veiklumu sten
giasi neatsilikti nuo senai gy
vuojančių kuopų. Šiuo sezo
nu ji surengė net tris pramogų 
vakarus. Valio! —Socialiste.

—'L'-' ' ____ £!_____

Pranešimai
šiuo pranešu draugams, kad pa

veikslai Tamstoms bus sugrąžinti 
sekamą sąvaitę per Kazimierą Rim
kų. Mane pati paguldė influenza 
(’ook paviečių ligoninėj. Reikale 
kreipkitės laišku: T. B 3 ward. As
meniškai pasimatyt neleistina.

— J. J. Bagdonas.

Didelis Viešas Susirinkimas
KvieČimi visi lietuviai ir lietuvės 

beskirtnmo pažiūrų, tautietis, katali
kas, bedievis ar socialistas* visiems* 
svetainės durjs adams: Come in 
Skaitytojai šio pranešimo kviečiami 
ateiti ir dar atsivesti savo pažista- 
mns. Susirinkimas lygiai 8 vai. vak. 
pėtnyčioje 7ja vasario, 1919, Biru
tes svet. 3219 So. Morgan St Kviečiu 
Liaudies Universiteto vedėjas.

l)r. A. Gruičunas.

Cicero. — DriiiigOi, kurie esate iš
rinkti į komisiją rengimui lavinimo
si vakarų, malonėkite susirinkti pu- 
nedėlio vakare, vasario 3, Grigalai- 
čio svet. 1149 \V. 19 St. Pradžia 8 vai 
vakare. Komisija.

Kas turite veikalą “Blinda,” malo
nėkite jį suteikti man. Busiu dėkin
gas ir atlyginsiu. Reikalinga kokių 
septynių knygučių. Rašykite seka
mu adresu: .1. Gustaitis, 2856 W. 38 
Place , Chicago, III.

Tovvn of Lake. — LMPS 58 kp. la
vinimas susirinkimai esti kas ntar- 
ninkas, vakare, pavis Sąnare phrko 
svet 45 ir Paulina gatvė, ant antrų 
lubų. Pradžia 8 v. v. Sekantis su
sirinkimas įvyks vasario 4 d. Visos 
narės alsilankykit punktuališkai.

Organizatorė

Indiana Harbor, Ind. — LSS. 217 
kp. rengia teatrą ir balių, nedėlioję, 
vasario 23. Stalo scenoj du veikalų 
“Nenorėjai duonos graušk plytą” ir 
“Kum Grumulas Raštinėj ” Visų pa_ 
žangiųjų kp, bei draugijų meldžia
me nerenkti, tą dien jokių pramonių. 
Lašt Chicago arba Gary, Imi.

Komitetus.

Roseland. — LSM. Ratelio susi
rinkimas Ims utarninke. I d. vasario 
7:30 vai. vakare. S Dovijato svet., 
1)1501 Michigan Avė, Visi nariai 
malonėkit susirinkti laiku, nes turim 
daug svarbių dalykų aptarti.

S. Pelksnis.

Brighton Park, LSS 1f74 kp. mėne- 
nesinis susirinkimas bus seredoj. 
Vasario 5 d. 7:30 vai. vak T. Ma- 
ženio svet. 3831 So. Kedzic Avė. 
Yra daug svarbių reikalų, todėl ma
lonėkite Imti laiku Atsiveskite ir 
naujų narių. —J. A Baltuškis

E. Chicago, Ind — LSS. 201 kp. 
rengia teatrą ir tiulių vasario 16 d. 
Meldžiame apielinkės draugijų, kad 
jos nerengtų ta dieną nejokių balių 
atvira kalbų. A. Kazlauskus.

Rockford, 1*1 — LDLD. 29 kp. su_ 
sisirinkimas Įvyks 4 d. basario 7:30 
vai. vakarė liaus, svetainėje S. Main 
Monlaguc. — Rast. A. Meldažis.

S.L.A. 226-tos kp. susirinkimas j- 
vyks panedėlyj 3 d. vasario 7:3(>-w. 
vak. Liuosvbūs svet. 1822 VVabansia

K. NAVICKAS.

^ASMENV REŠKOJIMAI
PAJIESKAU Petro Siruido, paei

na iš Kauno gult., Baseinų par., Pa
gramančio parap.. Pūtvės kaimo. .Jis 
rodos gyveno Massachusetts vaisi. 
Kas žinote malonėkite pranešti šiuo 
adresu:
Valerijonas Laueevichus. 3550 South 
Auburn Avė., Chicago, III.

Pajieškau brolio Jono Kigo, pir
miau gyveno Frankfort, III. ir pus
brolio Antano Labanausko, gyveno 
(aane, Wis. Prašau atsišaukti, arba 
kas žinote praneškite jų adresus.

Pranas Kigas,
313 Oak St. Old Forge, Pa.

Pajieškau savo brolio, Mateušo 
žiedelio, paeina Nansiedžių kaimo, 
Panevėžio pav. Kauno gub. Tegul 
pats atsišaukia arba kas žino apie jį
jį praneškite.

Jonas žiedelis,
658 XV. 35111 St. Chicago, UI.

Pajieškau Stepono Chernausko, 
kuris nesenei gyveno So. Omahoj, o 
dabar Clevelande, Ohio. Turiu svar
bų reikalą. Meldžiu atsišaukti se
kančiu antrašu:

A S. Poškus, 
5216 So. 32 St.

So. Side, Omaha, Neb.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Atiduodama rendon smagus, švie

sus, gerai apšildomas kambarys vie
nam arija dviem vaikiniam.
3109 So. Union Avė.

J^KODARB0___
Pajieškau darbo į ijučernę moky

tis. Kam reikia tokio darbininko alsi 
šaukite laišku Galiu važiuoti į kitą 
miestą, jaunas 21 meto amžiaus 

Kazimieras Sirton
1836 XV. 46 St. Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
VALSTYBLN1A1 NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

(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, i ka
syklas, į ukius, į šiaip Įvairias įstai
gas — kaip vyrų, taip moterų ir vai
ku, kaip amatininku, taip papra- 
stiems darbams.

Reikalaujama merginų 14 metų ir 
senesnių, prie lengvo, švaraus ir ne
sunkus dirbtuvės darbo. Pas tovus 
darbas visą metą. Aukšta mokestis 
iŠ pradžio. Gera proga geroms mer
ginoms.

Poole Bros.
605 ?o; Clark St.

KEIKIA DARBININKŲ
REIKIA moterų dėl dirbtuvės dar

bo.
Gold Furniture Co., 
2232 S. Union Avė.

Reikalingi kriaučiai prie Mote
riško kostmnieriško darbo. Darbas 
pastovus. Gerą mokestis.

L. Kasper, 
3145 So. \Vells Street 

A i t i 31-mos.
R9IKIA darbščių merginų teipgi 

guzikų įsiuvėjų, sejonų nudirbėjų ir 
siu h) trauky t ojų.

Pereival B Palmer f: (’o., 
367 W. Adams SI.

Reikia jaunų moterų mokytis už 
nurses. Didelis reikalavimas išlavin
tų mirsiu. Stebėtina proga gabioms 
jaunoms moterims. Atsišaukite bile 
kokiu laiku po antros valandos po 
pietų ir paklauskite Miss Paul, Supt

Jeiferson Park Hospital
1402 W. Monroe SI. C.bicago.

Reikalingas bilČerls mokantis sa
vo darbo. Gera viela, geras užmo
kestis. Pastovus darbas neilgos va
landos. Kas nori gauti užtikrintą 
darbą malonėkite alsišaukitė sekan
čiu antrašu.

A. Brazis
2900 West 40 St. Chicago, UI.

Reikia 10 prityrusių moterų tvar
kyli skudurus. Pastovus darbas ir 
gera mokestis.

B. Goldman,
1820 \V. l ltli Street

REIKALINGAS patyręs bučeris. 
Darbas ant visados. Užmokestis 
gera. Atsišaukite greitai.
1967 Canalport avė., Chicago, III.

Reikalinga mergina arba vaikinas 
patyręs prie Groscrnio pardavinėji
mo. Turi kalbėti gerai angliškai. Dėl 
vaikino kambarys prie biznio. Geras 
mokestis. Pastovus darbas. Meldžiam 
atsišaukti.

3315 XV. Montrose Avė.
Bile karai į šiaurę daveža Iki 

Montrosc. Montrose karais į vakarus 
iki vietos.

Reikia čeverykų dirbėjų į taisyto, 
jų. Prie abelno darbo. Atsišaukite 
ant 2-ro aukšto 140 So. Wabash Avė

Reikia vyro gerai apsipažinusio 
Chicagoje kuris mėgtų padaryti -30 
iki $50 į savaitę. Liuosu laiku arba 
vakarais. Real eslate darbas. Prity
rimas nereikia. Atsišaukite į Chas. 
Suromski,

3316 So. Halsted SI.
Atdara 8 rylą iki 9 vakaro.

REIKTA finišerių ant kaulų ir kel
nių. Gera mokestį, pastovus darbas. 
Nuo 7:30 iki 4:30 Subatoj'e 7:30 iki 
ll:3p 14 valandos į sąvaitę. Moka, 
ma už šventas dienas.

Roval Tailors, 
731/ So. Wclls St.

REIKIA patyrusios merginos, dėl 
namų darbo.

G. Waunder, 
4929 Grand Blvd. 2 fl. 

Tel. Drexel (5776.

PARDAVIMUI
Parsiduoda geras Klerniatas ne 

labai brangiai (in ‘A’) arba sutik
čiau mainyti 'ant melaphonc (in E 
b) Teipgi parsiduoda vidutiniškas 
smuikas. Kam butų reikalingi minėti 
daiktai, atsišaukite ypatiškai arija 
laišku po adresu 3144 S. Auburn Av.

Chicago, III. J. Macaitis.
Verteivų (lomai. Dėl blogos svei

katos turiu parduoti savo Bučernę 
ir Grosernę, baltai kloti fistules, su 
namu arija be namo, vieno aukšto, 
randasi augančioje lietuvių apielin- 
kėje, ne bus atmesta teisingas pa- 
siulijimas.

Anton Prazsky, 
2856 Emerald Avė. Chicago, III.

PARSIDUODA STUDIJA lietuvių 
ir lenkų apgyventoje vietoje. Biznis 
išdirbtas per 15 metų. Prie pat lie
tuviškos bažnyčios. Pardavimo prie
žastis—savininkas paimtas kariuo

menėn. Atsišaukite asmeniškai ar
ba laišku adresu: K. Jainontas, 
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

Pardavimui grosernės sankrova 
pigiai. Noriu parduoti iš priežas
ties kėlimosi j kitą namą. Gera vie
ta lietuviui. Miss G. Mever 621 XVest 
16th St.

__ AUTOMOBILIAI
Pardavimui geras t rokas “Gar- 

ford.” Pigiai. Kas norite pirkti at
sišaukite.

819 West 33rd St.

RAKANDAI =
Pardavimas Storage vėliausios stai- 
lės phonografų ir rakandų. Puikus 
$200 mieros cabinet phonografas, 
groja viso darbo rekordus, už 55 su 
$12 vertės rekordais ir diemento a- 

data. Vartotas 3 mėnesius. Mes 
teipogi turime kelių stailių puikių 
tikros skuros seklyčios setų, kaip 
nauji kainuoja $150 ir $200. Bus 
parduota už $55, arba geresnį pasiu- 
limą. Dykai prisiuntimas, Priima
me Liberty Bondsus į mokestį. 
Atsišaukite tuojaus. Atdara nuo 9 
ryto iki 9 vakaro ir nedėliomis iki 
4 po pietų.

Western Storage Company 
2810 W. Harrison Street, Chicago

RAKANDAI
BARGENAS

$200 Phonograph su rekordais ir 
deimanto adata, parduosiu už $55. 
Taipgi puikų PIayer Pianą, vėliau
sios mados. Seklyčios setą valgomo
jo ir miegamojo kambarių setas, di- 
vonus, paveikslus, parduosiu už bi
le teisingą pasiūlymą. Nepraleis- 
(ile šio bargeno. Rezidencija 
1922 So. Kedzie avė. Chicago

RANDA!

ATIDUODAMA rendon puiki viela 
dėl saukrovos dry goods, kriaučių ir 
klyneriu, bučernės ir grosernės. 
Pigi remta geriems žmonėms. 
3857-59-61 Archer Avenue.

NAMALŽEMĖ
Pardavimui 2 aukštų medinis na

mas 2 lotų. Pigiai ant lengvų išmo
kėjimų prie Edbrooke avė. arti 107- 
los. Atsišaukite arija rašykite.

'I*. W. Pape
2827 N. \Vhipple St. 
Tel. Albany 9098.

Gera proga norinčiam įgyti narna 
prie pat Sy. Jurgio Bažnyčios. Par
duosiu pigiai. Priežastis pardavimo. 
Vyrui mirus man vienai daug kla- 
palo taip kad viduje krautuvės reika 
liūgas pataisymas. Man tas viskas 
sunku atlikti. Kreipkitės greitai.

Šimanskienė
3222 So. Auburn Avė.

Ant išmainymo namas arba pavie
nis Jotas ant automobiliaus. Kurie 
turite automobilių ir norėtumėte iš. 
mainyti ant gero namo ar tai loto, 
kreipkitės pas .loseph Yushkevvitz, 
3114 S. Halsted Si., Chicago, III.

Turi parduoti tuojaus, 2 aukštų 
mūrinė rezidencija 5 ir 6 kambarių, 
karšias ir šaltas vanduo, maudynė ir 
gesas, didelė barnė užpakalyje Ne
bus atmestas teisingas pasiulijimas. 
Savininkas, 2912 Parnell Avė., Chi-

Gera Proga. Parduodu 1 arba 2 
akru žemės su pagyvenymu. Buda- 
vojas naujas miestas. Gera vieta dėl 
bučernės. Gyventojų yra 300 su vir
šum. Nėra bučerųės. M. Dargis.

173 Laytropt Avė.
East Bazei Crest.

PARDUODA savininkas pigiai 2 
fialų namą 5 ir 5 kambariai su ge- 
sj. Kaina greitai parduodant $1800. 
sais ir (oilelais. Rendos $25 į mėne- 
Priimsiu mažą įmokūjimą. Pamaty
kite savininką

M. J. Moran, 
521 XV. 42 PI. 2-ras Aukštas.

STOCK’AI—ŠĖROS.

AR .R’S GAUNATE KOKĮ PELNĄ 
nuo lų Šeru, kuriuos jus pirkote.

Pirkite šėrus Buck Run Otl and 
Refining Co.« ir gaukite tos kompa
nijos pelną kurį išmoka Buck Run 
Oil and Refining Co., yra operuojau 
Ii bile kokią pagaminančią aliejų 
kompanija kuri išmoka 35 procentus 
išmoka kas tris mėnesiei. Dabar se
rai prduodami po $2.00 už šėrą ir 
pakils iki $2.50 už šėrą į trumpą lai 
ka. *
Siuskite savo užsakymus šiandien 

.1. BIRSHTON,
care of Chas. A. Wood and Co. 

110 So Dearborn St) Chicago, III.
Laiškus galite rašyti ir lietuviškai

MOKYKLOS
J VALENTINE DRESSMAKING 

COLLEGE8
{ 6205 So. Halated »L. 2407 W. Ma- 

diRon, 1850 N. Welli SL
137 Mokyklos Suv. ValstiJoM. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas, Do- 
signing, dėl biznio ir narnu. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantao-

1 ta išmokinti jus pasiūti suknea ai 
$10. Phone Seeley 1643

I 8AEA PATEK, Pirmi ai aki

DIENINE IR VAKARINE 

MOKYKLA 
čia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V.. Anglifos, ’ 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją, rašyti j 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High , 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laiką pasitnokinitnui, nesigailcslte.

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

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typewriting, pirkly bos 
teisių, Suv. Valstijų istorijos, abel- 
nos Istorijos, geografijos, politiškos 
ekonomijos, pilietystės, dailiarašys- 
tės.

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

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

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigią kainą.

Petrenos daromos pagal Jūsų mie- 
rą — bile stailės arba dydžio, iš bi- 
ie madų knvgos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

AtsiŠaukit ant 4-to augšto.
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