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True trnuslation filed wilh Ihe post-mnsler al Chicago, III., Feb. 11. 1919 as reąulred by the act of Oct. 6, 1917

«v» ietuviai atsiėmė Paneveži
Japonija duos juodašimčiams 

kariuomenę
Bolševikai Lietuvoj sulaikyti.

Japonijos ultimatum Chinijai
LIETUVIA1 SULAIKĖ BOLŠE
VIKU BESIVERŽIMĄ; ATSI

ĖMĖ PANEVĖŽĮ.

Ukrainiečiai vėl paėmė Kijevu.

COPENIIAGEN, vas. 10.

nios, Ukrainos sostinė Kijevas 
vėl yra rankose ukrainiečių spė 
kų.

(Varšuvos žinia, datuota sau
sio 31 d., paskelbė, kad Kijevas 
lapo paimtas bolševikų karei
vių).

Pasak luitvin biuro Berline c
gautų žinių, lietuviai sulaikė bo 
Iševikij besiveržilną Lietuvos c c

fronte. Panevėžio miestas, į 
šiaurę nuo Kauno, tapo paim
tas lietuviu. c

Pasak Berlino žinių, vokiečių 
kareiviai Vindavoje, Kurliandi- 
joj prie Baltiko jurų, pabėgo pa 
nikoj, kada bolševikai paėmė 
miestą pereitų savaitę. 28 civi
liai žmonės ta|x> užmušti įsive
ržėlių, kurie ir po paėmimui 
miesto tęsė savo besiveržimą.

True Iranskdion fil»*d wiih Ihe pnsi. 
innster al Chicafto, III., Feb. 11. 191.9 
as required by the act of Oct. Ii. 1917

JAPONIJA DUODA RUSIJOS
JUODAŠIMČIAMS SAVO

ARMIJĄ.

Japonija gi gaus koncesijas ge
ležies rudos ir anglių kasyklose 

Si beri joje.

VLADIVOSTOKAS,'vas. 8. 
Pranešimai iš Omsko sako, kad 
tenaitinė Rusijos valdžia priė
mė Japonijos pasiulimą karei
vių. pinigų ir ginklų apgalėji- 
inui bolševikų.

Sakoma, kad tas žingsnis es
ąs padarytas delei žinių, kad tai 
kininkai ištrauksią savo spėkas 
iš Siberijos ir taipgi iš baimės, 
kad konferencijos ant Princes 
salų rezultatu bus pripažinimas 
bolševikų.

Žinios sako, kad atsimokėji- 
miii už pagelbą kurią ji duos, 
Japonija gaus geležies rudos ir 
anglių koncesijas Paa mario dis 
trik te.

True Iranslntion filed wifh the pn<» 
tnasler at Chicago, III., Feb. 11, 1910 
as required by the art of Oct. 6. 1917 
AMERIKIEČIAI RUSIJOJ PA

SILIKS PER ŽIEMĄ.

Oras daro negalimu išgabeni
mą amerikiečių iki pavasario.

PARYŽIUS, vas. 10. — Ko
kios bus galutinos pasekmės ta
rybų tarp talkininkų ir įvairių 
Rusijos frakcijų apie siūlomą 
konferenciją ant Princes salų 
Marmoros juroje, išrodo tikru, 
kad Amerikos kareiviai Arcban 
gelsko apygardoj turės pasilik
ti ten likusią dalį žiemos.

Jeigu didžiosios valstybės ir 
norėtų išgabenti juos, jų no

n ę
prieš (lides- 

g a m t o h 
(elske ir v i- 

soj šiaurines Rusijos teritori
joj faktiškai laiko nedidelę gru
pę talkininkų kareivių savo ra n 
koše.

vių iki ateinančio pavasario.
ras bus apie balandį ar gegužį.

True translation filed with the post- 
tnasler at Chicago, III., Feb. 11, 1919 
as rv(|itired by Ihe act of Oct. 6, 1917

JAPONIJA PERSERGSTI 
('MINIJĄ.

Japonija grąsina pingais pri
versti Chinijos rėmimą prie 
taikos stalo.

LONIMINAS, vasa. 10. —Pa
sak Rcuterio žinios iš Pekino, 
datuotos vas. 3 d.. Japonija pra 
nešė Chinijai, kad Chinija turi 
dirbti harmonijoj su Japonija 
taikos konferencijoj ir neturi a 
lidengli konferencijai slaptas 
Gilini jos-Ja poni jos sutartis.

Kr. espondentas sako, kad jo 
žinia paeina iš chinų šaltinių ir 
Reuteris sako, kad ji turi būti 
priimama su niekuriu atsargu
mu. /

Pasak žinios, Japonija pažy
mėjo, kad Chinijos nedavimas 
tokio užtikrinimo sukels veik
mingą Japonijos finansinį spau 
dimą ant Chinijos.

Darbininkų ju
dėjimas

MILŽINIŠKAS STREIKAS 
NEW YORKE.

Paskelbtas generalis 250,000 
namų budavotojų streikas.

NEW YARK, vas. 10. —Pre
zidentas United Brotherhood of 
Carpenters and Joiners of Ame 
rica Wm. J. llutchenson Šian
die paskelbė, kad namų buda- 
vojimo unijų viršininkai paskel 
be generalį streiką, kuris pra
sidės ryto ir palies visus kont
raktus Building Trades Emp- 
loyers Ass’n.

Streikas palies mūrininkus, 
plasteruotojus, pbitnešius, kil

notojus, elevatorių budavoto- 
jus, akmenų skaldytojus, stogų 
dengėjus, marmuro lipintojus 
ir (tai lydės.

Viso streikuos nemažiau kaip 
250,000 darbininkų, o gal ir 
300,000.

SEATTLE STREIKAS 
ATŠAUKTAS.

SEATTLE, Wash., vas. 11.—
Generalis streiko komitetas va 
kar atšaukė šio miesto generalį į visuotiną. Gatvekarių darbi- Kolkas pirmasis projektas

streiką. Streikas užsibaigė šian 
die vidurdienyj.

M e t ai o darbininkai strei-

True translation filed with the post- 
master at Chicago, III., Feb. K, 1919

KULKASVAIDžIAI PRIEŠ 
STREIKIERIUS.

BUTTE, Mont., vasa. 8. — I.
V. W. paskelbtas streikas dali

nai uždarė šiandie visas kasyk
las Bu t te. distrikte.

Su v. Valstijų kareiviams pa
truliuojant priėjimus prie vy- 
siausių kasyklų, kompanijos įs
tengė iškelti varį, nors su labai 
sumažėjilsiomis spėkomis.

20 streikierių lapo areštuota 
policijos ir pagelbininkų iš še
rifo ofiso ir vra kaltinami nede- *
raine elgimąsi. Tarp jų du y- 
ra uniformose.

Vėlai šiandie paskelbta, kad 
dar 250 Suv, Valstijų kareivių 
su kulkasvaidžiais bus čionai 
ryto pagelbėjimui 90 kareivių,

True translation filed w»lh the pn«t 
mastei* at Chicago, III., Feb. 1J, 19L9 
as reųuired by the act of Oct. Ii, 191/

STREIKAS TEBESITĘSIA.

BUTTE, Mont., vąs. 10. — 
Slreikieriai Butte kasyklose, 
kurie priešinasi sumažinimui 
algos po vieną dolerį į dieną ir 
kurie reikalauja panaikinimo 
darbo kortelių sistemą, tapo 
sulaikyti šiandie Suv. Valstijų 
kareivių sargybos pakalnėje, ei
nančioj prie kasyklų. Tik no
rintiems dirbti leista eiti.

Kasėjams iš pietinės miesto 
dalies, kurie vartoja gatveka- 
rius nuvažiavimui į darbą ant 
kalno neleista tai padaryti ka
da slreikieriai neišleido, gatve
karių iš daržinių. Kareiviai iš
vaikė minią iš gatvekarių dar
žinių apielinkės, bet vėliau turi
stų komitetas, sprendžiama, pa 
šaukė streikai! unistus gatveka- 
riu darbininkus.

Turi nusivilkti uniformą.

Paleistieji kareiviai, kurie 
dar dėvėjo armijos uniformą, 
buvo tarpe streikierių piketuo
tojų. Jie buvo išskirti regulia
rių armijos kareivių ir jiems 
paliepta tuoj nusivilkti savo u- 
niformas, arba nedalyvauti bau 
dymuose piketavimo.

Rinkimasis gatvėse yra už
draustas karinės vyriausybės ir 
kurie nesiskubina eiti paliepus 
kareiviams, tiems duodama pa
jausti štiko įdurimą.

True translntinn filed with the post- 
maslei* at Chicago, III., Feb. 11, 1919 
as retjuired by the act of Oct. 6, 1917

BUTTE, Mont., vas. 10.—Re
guliariai kareiviai šiandie pa- 
gelba štikų išvijo iš IWW. sa
lės sugrįžusius kareivius ir 
streikierius.

Du vyrai ir viena moteris li
ko lengvai sužeisti kareivių šil
kais.

BITTE, Mont. Miestas p111 autoritetingai pasakyta užsibai- 
truko pinigų ii ketina paleisti | susirinkimui, kad ši diena 
iš darbo policistus ii ugniage- parnaję gimimą Tautų Draugi- 
sius, kadangi negali jiems už- 
mokėti algą. O tuo tarpu mie
ste siaučia didelis variakasių1 Projektas laikomas
streikas, kuris grąsina pavirsti 

įlinkai jau sustreikavo. drą
sinama mieste paskelbti karės 
stovį, jei bus paleista policija.

DARBININKU NERIMAVI
MAS MICHIGANE.

IRON R1VER, Miib. — Dide
lis darbininkų neramumas vie
špatauja Menominee geležies 
rudos kasyklų apygardoj. Nors 
dar ten streiko nebuvo, bet ka
pitalistai yra nusigandę ir pasi
skubino atsigabenti 10,000 Mi- 
ehigano raitųjų^milioeionierių.

DENVER, Colo. 25 iš 64 
viešųjų mokyklų užsidarė iš 
priežasties |x*čkurių streiko už 
pakeli mąalgos.

True Ironsbdlnn filed wHh the pn<s». 
mastei* at Chicago, III., Feb. 11, 1919 
as requlred by the act of Oct. 6. 1917

Generalis spaustuvninkų 
streikas Ryme.

RYMAS, vas. 9. — Spaustu
vių darbininkų unija po leidė
jų atsisakymui įvesti 8 vai. dar
bo dieną šįryt paskelbė genera
lį streiką.

True translation filed w<lb the pnci- 
mastei* at Chicago, 111., Feb. 11, 1919 
as rcquired bv Ihe act of Oct. (i, 1917

STREIKO VADOVAS 
AREŠTUOTAS.

LAWRENCE, Mass., vas. 10.
— line Kapliui, sekretorius ko

miteto, vedančio čia audėjų 
streiką, tapo areštuotas šiandie 
sulig federalio kaltinimo išsisu
kinėjime nuo drafto.

Jis tuojaus lapo išgabentas į 
Bostoną. Už kelių valandų po 
jo išvežimui iš Lavvrence, jo pa
ti atėjo į policijos stotį su jo re
gistracijos kortele, parodančia, 
kad jis yra užsiregistravęs Pitt- 
sfielde ir priskirtas prie 5 kle- 
sos. Policija atsisakė pasaky
ti k$s bus toliau daroma su 
Kopiami, taip dalykams susidė
jus.

True translallnn filed with the post- 
maslcr al Chicago, III., Feb. 11, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Tautu Lyga 
girna.

Wilsonas laimėjo. Tautų drau
gija virsta tikrenybe. Pirmas 
projektas priimtas.

PARYŽIUS, vas. 10. — Tau
tų draugija pradėjo formaliai 
gyvuoti šiandie vidurdienyj. '

Toj valandoj prezidentas 
Wilsonas ir kiti nariai Tautų 
Lygos komiteto užbaigė savo 
skaitymą pirmo projekto drau
gijos konstitucijos ir sutiko vi
suose dalykuose.

Paprastas netvarkas praneši
mas, kuris tapo išleistas šįva
kar nepaduoda šios žinios, bet 

slaptybėj.

konstitucijos šios inlernaeiona- 
lės įstaigos yra saugojamas su 
visu akiluinu, kokis yra teikia
mas brangmenims Azijos vieš
pačių.

Slaptybė, kuri apsupa vieš
butį Crillon, kur draugija pir
miausia pamatė dienos šviesą, 
buvo taip tiršta, kaip patarlinė 
Londono migla ir yra neper
matoma.

TeČiaus yra pranešama, kad 
prezidentas \Vilsonas kalbės pil 
noj konferencijoj ketverge* ar 
pėtnyčioj — galbūt subatoj 
ir išduos komiteto raportą priė 
mimui.

True Iranshillon file<i with Ihe pnsf- 
nuislei* al Chicago, III., Feb. II, 1919 
as rrqiiii*ed bv the act of Oct. <», 1917

WILS0NAS PAŠAUKS
PASAULIO TAUTAS

Į LYGĄ?

PARYŽIUS, vas. 10. — Pre
zidentui Wilsouui lapo suteikta 
garbė būti paskirtam išleidimui 
formaliu pašaukimo į pasaulio 
tautas prisidėti prie tautų drau
gijos po to, kaip jos mašinerija 
bus subudavoru taikos konfe
rencijos.

True translation filed wilM the pnst- 
niastoi* al Chicago, III., Fa!). 11, 1919 
as requii*ed by the acl of bei. (i, 1917 
ARMIJA IR LAIVYNAS GINS

TAUTU LYGĄ.

Programas priimtas apart ma
žų permainų.

PARYŽIUS, vas. 8. — Pirmo
ji pasaulio konstitucija šiąnakt 
yra praktiškai užbaigia ir seka
mą savaitę bus duota viešosios 
nuomonės bandymas.

Oficialiai šiandie paskelbta, 
kad darantis projektą reorga
nizavimo tautų lygos komite
tas priėmė visus 22 straipsnius 
ir atidavė konstituciją subko- 
mitetui dalinam pertvarkimui, 
reikaliukam delei kelių mažės- 
irių permainų.

Vienu priimtu paragiafu yra, 
kad lyga turės internacionalę 
armiją, taipjau ir laivyną.

Kiti klausimai.

Du kili svarbus klausimai ta
po nutarti taikos konferencijos 
šiandie. Jie gali būti sutrauk
ti sekamai:

Prezidento Wilsono pasiuli- 
mu tapo įsteigta vyriausioji e- 
kononrine taryba, kuri riš visus 
klausimus finansų, maisto, blo
kados ir kontrolę gabenimo ir 
žaliųjų medegų. Naujoji tary
ba, kuri paliuosuos vyriausią 
karės tarybą nuo daug Tutinos 
darbo, susidės iš 5 narių nuo 
kiekvienos užinteresuolų vald- v • zių.

Pagal prezidento Wilsono re
komendaciją, du civiliai atsto
vai nuo kiekvienos valdžios ta- 
p o pridėti p r i e pertraukos 
musių komisijos. . Jas pada
rys efektą pašalini m o" t rau
kos mūšių sąlygų nuo abšoliu- 
čio karinio diktavimo po mar
šalu Focb.

ORAS.

Nepastovus, bet abelnai gie
dra ir Kiškį .šilčiau šiandie-ir
galbut ryto. j it ■ išvežti į Rusiją, Norvegiją, šve- tyj.

True Irnnslnlion filed <vilh the post-innsler al Chicago, III., l’eb. 11, 1919 
as i*eqitired by Ihe acl of Oct. 6, 1917

Senatas vėl atmete mo
tery balsavimu

Deportuoja iš Amerikos darbi
ninkų vadovus

MOTERŲ BALSAVIMO TEISĖ 
ATMESTA SENATE 

1 BALSU.

Atmestas priedas galbūt pereis 
sekamą kongresą.

WASHINGTON, vas. 10. — 
Vieno balso trukumu visos ša
lies moterų balsavimas lapo vėl 
sumuštas šiandie senate. Tas 
atmetimas palaidoja balsavimo 
priedą ant kiek dabartinis kon
greso posėdis yra paliečiamas, 
bet pasitikimai tikrinama, kad 
jis tuojau pereis po repubiiko- 
nų paėhiimo kontrolėm sekamo 
kongreso.

Balsavimas už rezoliuciją pa 
duoti konstitucijos priedą šutei 
kiantį mot(*rims balsavimo tei
ses valstijų ratifikacijai buvo: 
55 balsai už, o 29 prieš. Jei tik 
vienas “prieš” butų pakeitęs sa
vo balsą, rezoliucija butų turė
jusi du trečdaliu balsų, reika
lingų jo8\nriėmimiii.

Nežiūrinti Wiliam Jennings 
Bryan persergėjimo pietų de
mokratams, kad jų opozicija 
moterų balsavimui reikš suįri- 
mą partijai šiaurėje, betgi de
mokratai buvo didžiumoj bal
savusių prieš rezoliuciją. Pri
tariančių rezoliucijai demokra
tų buvo 21, prieš 31 stojusių už 
ją republikinų. 18 demokra
tų, daugiausia iš pietų, ir 11 re 
publikcnų balsavo prieš rezo
liuciją.

Tik vienas balsas persimai
nė po rūgs. 30 d. balsavimo, ka
da priedas tapo atmestas dvie
jų balsu trukumu. Senatorius 
Pollock, demokratas iš South 
Carolina, kuris užėmė vietą se
natoriaus Benet, priešingo, pa
davė savo balsą už moterų bal
savimu, c

l'riie trnnslntinn filed with Ihe pnst- 
mnslei* at Chicago, III., Feb. 11, 1919 
as require<l bv Ihe acl of Oct. (>, 1917

DEPARTAVO 54 SVETIMŠA
LIUS DARBININKU 

VADOVUS.

Departuota 40 Seattle stręikie- 
r ų, taipjau 5 chicagiečiai.

..m. —..i ■

Departavimas yra Suv. Val
stijų valdžios atsakymu į pra
sidedantį šioj šalyj darbininkų 
nerimavimą.

'koks federalės valdžios clgi- 
mąsis prasidėjo Pacifico vande
nyno pakraščiuose ir išėjo aikš
tėn, kada nedalioj per Chicago 
pervažiavo labai saugojamas 
traukinis su 54 žmonėmis, pas
kirtais deportavimui į įvairias 
Europos šalis kaipo “negeisti
ni piliečiai.” Jie yra vežami į 
Atlantiko uostą iš kur jie bus 

diją ir Finlandiją, sulig naujais 
i m migracijos įstatymais.

10 iš deportuojamų žmonių 
yra iš Sealtle, Wash. kur jie da 
lyvavo ten dabartiniame gene- 
raliame streike. Kili paeina iš 
kitų Pacifiko pakraščio miestų, 
o 5 yra chicagiečiai. Jie yra 
vežami dviejuose Pulhnano va
gonuose.

Tarp deportuojamų yra trįs 
Seattle streiko vadovai, vienas 
Spokane I. W. W. agitatorius 
ir kiti “IWW„ bolševikai, bar
zdoti darbo fanatikai ir raudo
nosios vėliavos rėmėjai.”

Tai yra pirmas siuntinis, kas 
gali vėliau pavirsti į nuolatinę 
sriovę “negeistinųjų,” gabena
mo atgal į Europą. Tokiais de
portavimais valdžia tikisi apva
lyti šalį nuo ‘bolševikų” ir ki
tų valdžiai negeistinų (-lemen
tų, ir tuo užgniaužti nulalos di
dėjantį visoj šalyj darbininkų 

nerimavimą.

True lrapsh»»'nn fipd w'lh th«* pn«»- 
mastei* al Chicago, III., l'eb. 11, 19f<9 
as re<|iiire<l by Ihe acl of Ocl. 6, 1917

TAIKOS KONFERENCIJA 
GALBŪT APLEIS 

PARYŽIŲ-

PARYŽIUS, vas. 10. Yra 
galimybė, kad pasaulio taikos 

! konferencija gali būti perkelta 
1 į neutralę šalį.

Kadangi antganistiška pozi
cija niekuriu valdininkų Fran
cuos valdžioje ir niekurioj da- 
lyj Erancijos presos buvo taip 
didelė ir taip pavojinga talki
ninkų santaikai, kad atstovai 
trijų valdžių, sėdinčių Quai d’ 
Orsay prie taikos stalo, rimtai 
svarsto perkelinių konferenci
jos.

Tų laikraščių vedama pro
paganda grasino kliudyti lais
vam taikos konferencijos veiki
mui.

True translation filed w’*h tlie pn<d- 
maslcr al Chicago, III., Feb. U, 191/1 
as requii*ed by Ihe act of Oct. 6, 1917

MOTERIS REIKALAUJA 
BALSO TAIKOJE.

PARYŽIUS, vas. 10. — Rezo
liucija, prašanti, kad moterįs 
butų atstovaujamos taikos kon
ferencijoj tapo įteikta preziden
tui Wilsonui delegacijos, atsto
vaujančios susivienijusių vals
tybių moteris sufragislės.

True translation filed with the post- 
mastci* at Chicago, Ilk, Feb. 11, 1919 

as required by the act of Oct. 6, 1917

TYPHUS RUSIJOJ.
COPENJJAGEN, vas. 8. — 

čia gautos žinios sako, kad dau 
gelyj Rusijos miestų pradėjo 
siausti typhus epidemija. Tūk
stančiai mirė viename ligonbu-
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naujienos
O4c dTHUAN»*N DAlkV CCTWf

r>ib)Kb*d Daily *xrrpi ftanday b? 
t*e Uthuaniaa Pleura Pu b. Qk» Ina

1739 SO. HALSTED ST., 
CHICAGO, ILLINOIS

Telephone Canai 1504
Naujienos eina kasdien, išskiriant 
nedėl dienius. Leidžia Naujienų Ben 
drovO, 1739 S. Halstcd St.. Chicago, 
III. — Telefonas: Canai 1506.

Fiat taku moji Kalnai
UMlea<o je—pačtu ?

Metama ...................................... tfj.yj
Pusei meto .................................... 3.50
Trims menesiams .............. L8*>
Dviem mėnesiam .............. 1.45
Vienam mėnesiui .................... .74

Odcagoje—per oeliotojus:
Viena kopija .............................W
Savaitei ..................................... Į?
Mėnesiui................................................W

Suvienytos* Valstijose, ne CbicagoJ 
pačiu i

Metama .....................•..............
Pusei melo ......................... ’
Trims mėnesiams . ......... 1.65
Dviem mėnesiam ............. 1-25
Vienam mėnesiui .................. 61

Viaur kitur užsieniuos* .... 4.00
Pinigus reikia siųsti Pačtn Mono 
Orderiu, kartu ati užsakymu

Asmeniškai Redaktorių matyt gali- 
cna tik nuo 5 iki 5:30 vai. vak. .

True translation filcd wilh the post- 
inastei* ai Ghicago, III., Feb. !t, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (i, 1917

Apie dalykus 
siaurės Rusijoj.

W„" *---—
Chicagos Tribūnos korespon

dentas, Frasler Hiiid, išbuvęs 
du mėnesiu šiaurės Busioj. pra

ki* padėjmą tame krašte, kur 
talkininkai ir Amerika turi pa
siuntę savo kariumenes ginti 
jį nuo vokiečių ir nuo bolševikų.

Korespondentas sako, kad to 
krašto rusų žmonės, “dagi inteli 
geniai,” neturi palinkimo padėti 
aliantams kovoti prieš bolševi
kus. Priešingai, visur, esą, pa
stebima augąs pasipiktinimas 
tąja aliantų ekspedicija, ypatin 
gai anglais. O tam esą ir pa- 
malju.. Ta ekspedicija, atvykus į 
Busijos šiaurę iš pat pradžių už
siėmė ir dabar tebeužsiimanti

teikimu kariumenes kokios-nors 
pagalbos. Ji visur kišanti nagus 
Į vielos rusų gyvenimo reikalus. 
Visa ką ji kontroliuojanti, visur 
ji viešpataujanti. O lodei vie
tos žmonių nepasitenkinimas tų 
ja atėjūnų savavaliu kasdiena 
vis didėjąs ir jie atvirai imą už- 
reikšti. kad jie nenorį, idant šve
lnieji jiems ilgiau bediktuotų. 
Jie, patįs šalies gyventojai, turi 
nusispręsli dėl savo valdžios 
formos, o ne atėjūnai. Bet eks- 
i kspedicijos viršininkai to ne
paisą. Jie šeimininkaują kaip 
tinkami Ir kiekviena rusa, ku- 
ris nesutinka su aliantų ekspedi-

milildžius, grūda kalėjimai!, l ik 
tuos žmones, kurie sutinką elg
tis taip, kaip atėjūnai kad nori, 
jie prileidžia užimti valdiškas 
vielas šalies valdymus įstaigose.

“Atėjūnų kariumenes virši
ninkai sako korespondentas 

aktualiai ir aiškiai maišosi į 
vietos valdžios dalykus. Jie 
šeimininkauja kiekvieifame de
partamente, prievarta brukda
mi savo idėjas ir sprendimus 
priešais provizionnlės šiaurės 
Busijos valdžios valią. Jie įslei-

augšėiau už vietos valdžia.”
Nesenai aliantų viršininkai 

įsakė areštuoti visus vienos zem 4 ♦
stvos valdininkus ii* pargabenti 
i Archangelską, nes jie pasirodę 
jiems perdaug radikalai ir vei
kę ne pagal alianli'( skonies. 'Fa
lai buvę padaryta, ir'tą areštavi
mo d:irbą turėję atlikt Amerikos 
kareiviui.

pt^hcijos kariuomenė susidė- “kairieji' lai yra liktai atskalos 
danli iš francuzų, anglų, italų ir socialistų partijų. O Lietuvos 
serbų kareivių, kurie pirmiaus ’ socialistų partija niekuomet iki 
kariavo su vokiečiais įvairiuose į žiol nepriklausč Internaciona

lui.
Berno konferencijoje nedaly-

kariavo su vokiečiais įvairiuose , 
kituose f įtintuose. Jie ir be to 
buvo pavargę kariavimu, o čia 
dar juos pashmtė
Busijos šiaurę. Jiems buvę 
sakyta, kari jie čia turėsiu sau- 
got tik šiaurės porins nuo fi
nų ir vokiečių, saugoti milžiniš
kus aliantų karės reikmenų san
dėlius Archangt'lske ir kitur i- 
nant jie nepateklų į vokiečių 
rankas. Bet atvykus Archangel 
skan pasirodė, kad ten jokių 
sandėlių nėra, ir kareiviai buvo

Socialistų Biuro narių, kurie at
stovauja 
tetarus, 
si u bus

knžin-kur j vau j a tiktai dviejų šalių socia-

lies gihimon kariauti su priešu, 
kuris jiems, ypač nuo lapkričio 
11, kada jie atsižinojo apie karės 
pabaigimą, nėkiek neberupi. Bet 
jie vis tiek ten laikomi ir siun
čiami mušties su priešu. Ne- 
nuositabu todėl, sako, korespon
dentas, kad tarp ekspedicijos 
kareivių, ir dagi oficierių, įsi
vyravęs supratimas, jogei čia at
siųsti Europos talkininkų šalių 
kapitalistų interesais. Tarp jų 
pasklidus nuomonė, kad Bosija 
begalo įsiskolinusi vakarų Euro
pai; tą skolą ji norinti atgauti iš 
Busijos. Tat, kareivių suprati
mu, ta jų ekspedicija esanti lik 
didelė Europos skolų kolek lovi
nio agentūra.

pcdicijai nepritaria. .lis sako, 
kad jeigu norima padėt Busijai, 
tai reikia padėt kaip pridera; 
reikia jiadėt kitokiu bildu, negu 
siunčiant ten karines ekspedici
jas. Į didžiausią Busijos revo
liucija, į jos dabartinę fazę rei
kia žiūrėt tiesiai ir be jokių įtar
čių. Beikia kuities krupčiojus

j maiu* žodi bolševizmas; reikia 
paliaut slėpus galva smiltynam 
arba liepsnojus kvaila neapy-

ikantos ir dar daugiau pasitikėji
mo pasauliu, kurs šiuo Parpi

nas.

Dienos Klausimai
P. Grigaitis.

Kada “Naujienos” prielankiai 
atsiliepė apie Darbo Partiją, lai 
musų “kairieji” ėmė šaukti, 
kad jos jau neišsilenkančios 
Socialistų Partijoje. Bet daug 
didesne teise butų galima pri-

tiems Chicagos socialistams, ku 
rir nesenai pradėjo organizuoti 
“Komunistų Propagandos Ly-

sonas).

Ta “Komunistų Propagandos

dasi ir milionierius Bross Lloyd, 
(Jiicagos “l’ribune” šėrininkas, 
užreiškia, kad Socialistų Parti
jos veikimas einąs “opporlunis- 
tiško darbo liberalizmo' vėžė
mis, ir kad ji neišvengiamu bil
du turinti patapti imperializmo 
įnagiu, jeigu ji nepaliausianti 
liikylies parlamentarizmo ir 
demokratinės atstovybės princi
pų. “Lyga,“ vadinasi, pasmer
kia partiją, pasmerkia parla
mentarizmą ir atstovybės pa
matais sudaromą demokratiją. 
Jos “komunizmas” yra lygos 
lapelis ant aidoblju dobiju.

True translalion filcd wllh the post- 
masler ai Chicago, III., Feb. II, 1919 
as reųuired by the act of bei. 6, 1917

Kaikurie žmonės su džiaugs
mu skelbia, kad socialistų In
ternacionalo konferencijoje, ku- 
i i šio mėnesio 3 dienų susirinko

munistui'-boišev ikai,

nės nepasitenkinę atėjūnų žy- Norvt‘gijos socialislų partija 
gials. Nepasitenkinimas esąs Ilolandjos kairieji, Latvijos 
ir pačiuose los ekspt ilicijos žmo Lenkijos ir Lietuvos komimis- 
nėse. kariuomenėje. Ta (’ks- lai. Bet lie

listai: belgai, kuriems konfe
rencija yra “perkairi,” ir švei
carai, kuriems ji yra “opportu- 
nistiška.” .Kokia Italijos socia
listų |x>zicija, dar nežinia.

talkininkų šalių pro- 
šito susirinkimo tik- 
ištirti kokiomis sų- 

b u s galima a t-
statyli Socialistų ir Darbininkų 
Internacionalas nuoširdumo ir 
kaino užsitikėjimo pamatais.

“Naujienų” Bendrovės šfld- 
ninky susirinkimas.

True translalion filcd wilh Uie post- 
« mastei* ai Chicago, III., Feb. 11, 101.9 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Atidarant tarptautinę socia
listų konferenciją, į jų buvo su
važiavę atstovai iš 21 šalies. Du-

kclionėjc. Amerikos 
tų Partijos delegat 
(aip-pal būti konferencijoje 
šiol juos buvo sulaikęs negavi
mus pasportų (dviem delega
tam valdžia tečiaus pasportus

ketina
iki

Kartu su socialistų Inluna- 
lionalo konferencija, Berne at
sidarė ir tarptautinis darbinin
kų unijų suvažiavimas, į kurį 
atsiuntė atstovus apie tuzinas 
šalių (tarp jų ir Amerika). So
cialistų konferencija ir unijų 
suvažiavimas daugelį klausimų 
svarsto kartu. Taigi šiandie 
Berile yra didesnis tarptautinis 
prote* ta rialo kongresas
buvo kada-nors praetyje. “Kai- 
i ienisienis” bus sunkoka

Ne tiktai Chicagos, o ir kitų 
miestų, lietuviai darbininkai 
nekantriai laukė, kų padaris vi
suotinas metinis “Naujienų” 
Bendroves susirinkimas. “Nau
jienos” yra didelė jiega Ameri
kos lietuvių darbininkų judėji
me, ir kiekvienam žmogui, ku
ris interesuojasi tuo judėjimu, 
buvo įdomu pamatyt, kurion 
pusėn ji pakryps ,dabar, kuo
met beveik visos musų organi
zacijos ėmė krypti iš senųjų vė
žių.

Užsiinterasavimų “Naujie
nų” ateitim ypatingai padidino

negu

pa
versti jį “antrojo Internaciona
lo laidotuvėmis.”

True translation filcd \vith the post- 
mastei* ai Chicago, III., Feb. lt, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917.

Tarptautinėje socialistų kon-

nių metų laiku buvo pačiame 
musų frakcijinių kovų centre. 
Dienraščiui “pergalėti” vadina
moji “bolševikų” srovė sumo
bilizavo Cbicagoje visas savo 
spėkas, pasikviesdami pagel- 
bon net ir tokius elementus, 
nuo kurių dar nesenai šalinda
vosi kiekvienas socialistas. Ka
da keletas savaičių atgal aš pa- 
sitraukiau iš “Naujienų” redak
cijos, lai dienraščio priešai — 
iš buržuazinių ir “bolševikiš- 

stovyklų — pasiskubino, 
mano paaiškinimo 
paskelbti, jogei ta- 
“bolševikų laimėj i-

apie, pušę tuksiančio dolerių 
gryno pelno. Įplaukos už dienra 
ščio prenumeratų 1918 m., pa
lyginant su 1917 m., pakilo ke
letu tūkstančių dolerių.

Taigi “Naujienų” draugai, 
kurie galėjo būti susirūpinę dė
lei nuolatinių priešų šukavimų., 
kad dienraštis subankrutin- 
siųs”, gali būti ramus. Kuomet 
tie ‘plunksnos ricierių’ organai, 
kų be paliovos karstė šuhis ant 
“Naujienų”, yra priversti nuo
latos ubagauti po Socialistų Są- 
jungų, kad palaikius savo nepa
vydėtinų gyvybę, nežiūrint to, 
kad valdžia nedaro jiems ir de
šimtos dalies klinčių, kokias 
reikia pergyventi “Naujie
noms”, - tai musų dienraštis 
akyva iždo j c didesnių keblumų, 
negu kada-nors turėjo koks lai
kraštis visoje Amerikos lietuvių 
istorijoje, šiandie stovi tvirtas, 
kaip uola.

šėrininkų susirinkimas išrin
ko keturis naujus direktor.: du 
užpildymui pirmiaus p a s i d a- 
ri tįsiųjų vakansijų, ir du vieton 
dviejų, rezignavusių susirinki
me. Visi naujieji direktoriai y- 
ra padorus ir rimti vyrai, išti
kimi dienraščio draugai ir seni 
darbininkiško judėjimo veikė
jai. Jų jiegomlis direkcija jau
sis žymiai sustiprėjus-

Malonu man yra matyti, kad 
■“•Naujienos” įstojo į šeštuosius 
savo gyvavimo metus prie šito
kių laimingų aplinkybių. Jos

lAr kosi?
INe užtruk gydyti kosulį gydyk 

tuojaus Kosulys yra apsireiškimu 
reikalaujamai greito prižiūrėjimo.

j Beikia vaistų, kurie yra geri ir pa- 
| sėkmingi, tokių kuriems galima 
1 užsitikčti. Paklausykite musų pa- 
J tarimo. Imkite

I Severa’s 
| Balsam

or Lungs
Tai yra priimnus vaistas vaikams 
ir užaugusiems. Gydo suerzinimą 
ir paliuosifoja flegmą, ir šutei 
kia gydantį ir suraminantį veiki
mą ant paliestų dalių. Perskaity
kite ką p. Jozef Sbramek Bfd. 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.”

Scvera’s Cold and 
Grip Tablete

(Severos plolkelės nuo 
Peršalimo) skirtos gy
dymui nušalimo, gri_ 
po. ‘alčio, drugio ir 
influcnzos. Kaina 30 
centų.

Severa’s
Gothard Oi!
(Severos Gothardiškas 
Aliejus yra Įžymiu 
tepalu vartojimui nuo 
sustyrimo muskulų ir 
sąnarių ir skausmo 
krutinėję, paeinančių 
nuo nušalimo arba 
reumatizmo. Kaina 30 
ir 60 centų. «

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

Severos’s
Stomach Bitters
(Severos skilvtnis bi- 
teris) skirtas yra kai
lio vaistas sustiprini
mui vidurių, ypač nu- 
silpnėjusioms ypato- 
ms ir seniems. Gera 
pridaviniui apetito, 
75c $1.50.

Severa’s Kidney and 
Liver Re m ėdy
(Severos gyduolės 
nuo inkstų ir kepenų) 
suteikia geras pasek
mes gydant inkštus ir 
pūslę. Imkite nuo 
prašalinimo skausmo 
kryžmoje. Kaina 75c 
ir $1.25.

dalyvauja ir Friedrich xAdler — 
tas pats garsusis Austrijos so
cialistas, kuri Busijos bolševikai 
apskelbė sovietų kongreso gar
bės ‘pirmininku (kartu su K- 
Liebknechlu). O musų “kairie
ji” vadina Berno konferenciją 
“social-šovinisliška.” Taip jie 
“mokina” lietuvius darbinin
kus.

True translation filcd with the post- 
masler ai Chicago, III., Feb. II, 191,9 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Del Internacionalio Sočia- 
listŲ Kongreso

Francijos Socialistų Partijos 
Pildomasis Sekretorius, Fross- 
prd Kritikuoja Belgijos Darbo 
Partijos Visuotinąją Tarybą už 
jos pasiulinimą neduoti Vokie
tijos Socialistams vietų Tarp
tautiniame Socialistų Kongrese 
Berne, Šveicarijoj.

Bašo Francuzų Socialistų 
Partijos pildomasis sekretorius 
L. (L Frossard.

Redakcijos pastaba. — Sau
sio 15 d. Belgijos Socialistų 
Partijos visuotinos Tarybos pa- 
siunlinija pasiekė Paryžių; ji 
buvo įgaliota paduoti pastoviai 
adminislratyvei Francuzų So
cialistų Partijos Komisijai ir 
Pildomam Francuzų Darbo 
Konferencijos Komitetui suma
nymą, kad talkininkų šalių so
cialistai ir amatiniai unijistai ai 
laikytų susirinkimą Brukssellėj 
pirma Internacionalio Kongreso

šalimis ’ vokiečius darbininkus 
nuo Internacionalio Kongreso. 
IMegalijai pribuvus, pildomasis 
Francijos socialistų pVulijos se
kreto! ius L. (’. Frossard, pas-

socialistų vakariniame dienraš-

ir

Internacionalas privalo susi
rinkti tuojaus.

Du belgai draugai Lekeii
Tenissen delegatai nuo

si matytis šiandie su pastovių

jų adminislralve komisija. Jie

mą atlaikyti susirinkimų Bruk- 
sdlčje pirma Internacionalio 

“komunistai” ir Kongreso, “tų Internacionalio

k u47
nežiūrint 

priežasčių, 
lai esąs 
mas”.

lietuvių darbininkų švietėjas ir 
stiprus jų ginklas kovoje už sa
vo reikalus ir geresnę ateitį.

P. Grigaitis.

Ką-gi parode Bendrovės še- 
rininkų susirinkimas, įvyk tįsis 
pereitame nedėldienyjc?

Jisai neužginčinamu aišku
mu parodė, kad “Naujienos” 
visai neketina paliauti buvusios 
(ikru socialistų laikraščių.

Kokie trįs ketvirtadaliai, ar
ba (langiaus, dalyvavusiųjų su
sirinkime Bendrovės dalininkų 
pilniausiai pritarė kaip direk
torių politikai Bendroves reika
lų tvarkyme, taip ir laikraščio 
pakraipai. Visoj e-gi Bendro

vėje pritariančiųjų nuošimtis 
yra, be abejonės, dar didesnis.

los dvi ar trįs dešimtįs “Nau 
jienų” “kritikų,” kurie mėgino 
paversti šėrininkų susirinkimą 
“ketvirtosios kuopos milingu”, 
lai buvo visa, kų jie įstengė su
rinkti iš visos Chicagos ir iš a- 
pielinkių; tuo tarpu kad “Nau
jienų” pritarėjai labai žymiam 
skaičiuje, dėl tų arba kitų prie
žasčių (kaip" esti visuomet) nc-

Į KORESPONDENGIJUS į

Pamėginkite jį patįs. Persitikrin
kite greitai, kad musu patarimas 
buvo geras. Severos Baisumas 
plaučiams turi būt imamas gy
dant kosulį, uusišaldymą, dusulio, 
užsisenėjusio kosulio, spazmatiško 
krupo ir influcnzos kosulio. Kai
na 35 ir 50 centų.

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

SIOUX CITY, IA.

stumia” dienas ir 
laukia, laukia...

Beikia dar pastebėti, 
smarkiausieji “Naujienų’

kad

žmonės, niekuomet nieku nepri 
sidėjusieji prie Bendrovės dar
bo ir net neturinlįs asmeniškų 
šėrų Bendrovėje: jie atstovavo 
trejetų organizacijų, įsigijusių

Svarbiausieji metinio šėri- 
ninkų susirinkimo reikalai bu
vo priėmimas finansines - 
kaitos ir išrinkimas naujų di
rektorių į pusi I mosavusias vie-

Metine apyskaita, išdėstyta 
Bendroves direkcijos, knygve- 
džio ir auditoriaus raportuose, 
parodė, kad “Naujienos” šian
die stovi taip tvirtai, kaip nie
kuomet iki šiol- Nors sąlygos 
penktaisiais laikraščio gyvavi
mo metais buvo 
kios (įstatymiški 
m pasiliaujanlįs 
“Naujienų

bų galo sun- 
suvaržymai, 

sklindai ant 
bolšeVikišjka” a-
diiėtirašii. popic- 

ros ir spaustuves reikmenų 

brangumas, dideli keblumai SU 
lai k r a š č i o s i u n I i n ė j i- 
mu, namo taisymas ir L L), 
vienok Bendrove ne tiktai ne
turėjo nuostolių, o da ir įgijo

Klauskite tų kaip ir kilų Severos vaisių savo vielinėje aptiekoje 
Kiekvienas aptiekorių noriai pristatys arba pergabens dėl jusu vais 
tus. Jeigu negalėtumėte gauti Severos Vaistų savo apielink< 
siųskite užsakymą mums su reikalaujama piningų suma.

W. F. SEVERĄ CO., Cedar Rapids, lovva

rainas susidėjo iš prakalbų, de- į 
lamacijų ir lt. ISrmiausiai d. 
Stasė Beržanskicnč paskambi
no pianą, d. M. Kuršinskienė ir 
Svirskiulė padeklamavo, o d. J. 
Dementis trumpai nurodė nau
dą priklausymo prie SLA. irti.

Baigiant dar kalbėjo SLA. 
177 kuopos organizatorius, d.

Kazimieras Gugis

Miesto Ofisas: 
l?7 N. Dearborn II. 

IIIMSOnity BMg. 
Tel. Central 4411

Veda visokius reikalas, kaip krfminaliikuose 
taip ir civiliškuose, teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpcpicras.

Namų Ofisas:

3323 3. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

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

Kreipkitės prie
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drover 6310 
Chicago, II!.

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

-šis ir tas.
Genys ąnargas, bet lietuvių 

gyvenimas Siousily dar marges 
uis. Mat, musų žmonės dar 
tebesivaduoja tais supratimais, 
kurių svietas laikosi 15 ar 16 

šimtmečiuose.... Atvykę iš 
nuošalaus Lietuvos kaimo, ap
sigyvenę tarp svetimtaučių, jie 
baigia užmiršti visa, ką turėjo 
geresniu išmokę senojoj savo 

tėvynėj. O nauja nieko neišmo
ksta... ()t, 
laukia

Nors Ajovos valstija skaitosi 
“sausa”, bet “broliai lietuvnin
kai” netrokšta. Jie žino įvalias 
“blaind pigių” — slapiųjų smu
klių. Ir uliavoja! Dargi, beu- 
liavodami apsikramlo pirštus... 
Beikia pasakyt, kad svaigalų 
čia sunku prisisiekli. Arčiausia 
“šlapia” viela — du šimtai my
lių atstu. Užtai svaigalų jiris- 
latytojai lupa po 7 8 dolerius 
už bonkų. Bet lai nieko, “bro
liai lietuvninkai” dėlei to, ne
mano užtrokšti, no šeri!

Su parapija irgi bėdos, 
lyginamai trumpu laiku 
pergyvename net trečią 
Pirmieji du, kaip tūli pasako
ja, buvę nepatenkinami šald-

Juos parapijonįs “išvedę”. 
Dabar turime trečią. Bet... pa- 
rapijonįs, ypačiai “gražioji ly
tis,” nepatenkinti. Jis — nemo
kus lietuviškai!

Taip,' margas, nepaprastai 
margas gyvenimėlis musų Sio- 
ux

mes

Cilyj.
— Nemeilus Svetys.

MILWAUKEE, W1S.

Vietos lietuvių judėjimas
M ihvauk iečiai nesnaudžia. 

Prasidėjo spartus draugijų ir 
kuopų judėjimas: kas sekma
dienio rytų yra mokykla; po 
pietų vėl draugijos laiko savo 
“susirinkimus su prog ra mė
liais”.

Nedėlioj buvo SLA. 177 kuo
pos parengtas vakarėlis, ‘‘Frog-

S. A. Dementis. Jis daugiausia 
kalbėjo apie draugijos istoriją 

nuo 1886 iki šių dienų. Pri
minė apie XVI seimą ir kleri
kalų juodus darbelius, būtent 
kaip jie nuskriaudė vargšus da 
rbiuinkus, pasisavindami SLA. 
iždą su $6,476.78. Tolinus, pri
minė apie kitus Susivienijimo 
vargus. Matyli, kad organi
zatorius gerai yra apsipažinęs 
su Susivienijimo" istorija.

Prie kuopos prisirašė 5 nau
ji nariai.

Vakarėly) buvo lietuviškų 
žaislų, kas atsilankiusiems la
bai patiko. Net ir svetimtau
čiai gėrėjosi. Dauginus tokių 
vakarėlių! .. —Svečias.

LSS 119 kuopa rengia lekci
jas apie socializmą. Norima 

supažindinti narius ir pašali
nius su moksliniu socializmu. 
Pirmoji It'kcija bus nedėlioj, 9 
vasario. Lekciją duos d. J. De
mentis Apie Utopinį Socializ 
mą. ,

Nedėlioj, 16 d. vasario bus 
susirinkimas LDLI). 56 kuopos 
kaij) 2:30 vai. po pietų: 861 - - 
Įsi Avė. Meldžiu visiems atsi
lankyti, nes yra daug svarbių 
reikalų, ypač naujos konstitu
cijos projektas reiks nubalsuo
ti. — N-nu Reporteris.

— —H 
MIIAVAUKEE, Wl«. 
Iš lietuvių veikimo.

JOSEPH C. W0L0N 
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telcphone Central 6390 

Vakarai*
2911 W. 22nd Street 

Telcphone Central 6990

\ Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suite 600—612

Phone Ilayinarket 2563
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Phone Canai 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldicniais tik Madison st. 
ofise.
Recidcucijos telefonas 

West 6126.
, r

savo užduotis atliko gerai ir 
jniblika apdėvimojo juos stip
riu delnų plojimu.

Beikia pažymėli, kad veika
las “Paskutinė Banga” jau ant
ru Iclrlli 1< »xi;» 111 ;l s;
vis dilio publikos atsilankė

Sausio 25 d. LSS. 119 kuopa 
surengė pramogų vakarą. Sce
noj statė Br. Vargšo veikalą

daug. Pertraukose mažos mer
gaitės sakė eiles. Publikai jos 
taip patiko, kad keliūtą kurtų

“Paskutinė Banga”. (Lošėjai (Tąsa ant 3-čio puslp.)



Utaminkas, Vasario, 11, ’19 »

INFLUENZA IR 
GRIPAS

dar iki šiol tvbcsiaučia visoje ša
lyje atimdami tūkstančių tūks
tančius žmonių be laiko.

Infhienza ir gripas paprastai 
kankina tuos žmones, kurių or
ganizmas yra nusilpnėjęs, nusi
minę ir tuos, kurie kenčia nuo 
mažakraujystės, kurių kraujas 
yra neužtektinai tvirtas apsigy
nimui.

Todėl yra kiekvieno pareiga 
apsisaugoti nuo infiuenzos susti
prinant savo organizmą, atitai
sant savo kraują, padarant jį 
raudonu ir turtingu, atšvieži- 
nant visą sistemą vartojant pa- 
garsėjusš kūno atbudavojimą ir 
vaistą, Elixirą

PARTOGLOKY 
kuris atnaujįs visą jūsų kūną ir 
duos jums naują kraują, naują 
stiprumą, labai paprastu bildu, I 
muilydami kraują, muskulus, 
nervus ir kaulus, tais elemen
tais, kurių jie reikalauja ir ku
rių jums trūksta.

Neturite atidėlioti to svarbaus 
dalyko, kadangi infhienza bel
džiasi j kiekvieno duris, ir jus 
galite pasirinkti, kaipo sekančią 
auką. Jus galcsitės neimdami 
Partoglory, kuojusų draugiško 
persergėjimo. šešios bonkos 
Partoglory kainuoja $5.00. Vie
na bonka kainuoja $1.00. Mes 
siusime jūsų užsakymą gerai 
užpakuotą, tą dieną, kuomet 
gausime jūsų laišką,’ir tiek pi
nigų kiek kainuoja. Visus savo 
užsakymus su pinigais siųskite 
tiesiai į

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė., Dept. L. 1.

(Tąsa nuo 2-ro pusi.) 
buvo priverstos sugrįžti ant pa
grindų..

Po progratnui buvo šokiai 
ir skrajojanti krasa. Aplamai 
vakaras pavyko gerai ir kuopai 
liks gražaus pelno.

Reikia tečiaus pažymėti, kad 
mihvaukiečiams trūksta vieno 
dalyko — ramaus užsilaikymo. 
Visgi reikėtų užsilaikyti man
dagiau, o labiausia tuos vaiku
čius sulaikyti, neleisti jiems bė
gioti kada lošiama.

Kuopa, beje, rengia didelį 
balių vasario 22, S. S. Turner 
salėje, 473 National Avė. Busiu 
patiekta labai įvairus progra
mas.

Smagu, kad ir Milwaukiečiai 
pradeda krutėti ir neatsilikti 
nuo kitų didesnių liet, kolonijų.

Girdėjau daugelis narių no
rėtų sutverti chorą ir dalyvauti 
jame, jeigu tik rastųs mokyto
jas, nors kiek 
muzika. z

apsipažinęs su

prakalbos

vielos klerikalai 
prakalbas. Kalbėti

Klerikalų

Vasario 2 d. 
surengė 
parsikvietė iš Chicagos kokį
ten advokatą, bet pavardės ne
sužinojau. Apie jo prakalbą 

neminėsiu. Reikia pasakyt 
tik tiek, kad tas kalbėtojas ste
ngėsi surinkt kuodaugiausia au 
kų įvairiems “informacijų” 

biurams čia ir užmaryj. Taip
jau jisai agitavo už lietuviško 
“vaisko” organizavimą. Sako, 
reikia pinigų, reikia vaisko ir 
vaiskui ginklų, o po prakalbos 
paklausė: “Kuris iš jūsų duo
site šimtą dolerių dėl Lietuvos 
išpirkimo?” Jis norįs surinkti 
pusantro tūkstančio dolerių. 
Bet apsivylė. Pareikalavus tų 
šimtų radosi tik kelios davat
kos, kurios davė po penkinę.

[[Svarbios Prakalbos
Rengia L. S. J. L. 1 kuopa

Vasario-Feb. 13 d., 1919
MILDOS SVETAINĖJE, 3241 So. Halsted str.

Pradžia 7:30 vai. vakare. Kalbėtojais bus dd. J. V. Stilson ir K. 
Bly ža

Meldžiam atsilankyti visus ku oskaitlingiausiai jaunuomenę, nes 
bus aiškinama jaunuomenės užd uotis, jų organizatyvis veikimas 
ir kliasos, prie kurių darbininkiš ka jaunuomenė turi priklausyti. 
Todėl jaunuoliai, kurie pilnai at jaučiate esą darbininkais, ateiki
te i šitas prakalbas ir stokite į m ūsų eiles, padėkite mums tvarky 
ti musų reikalus. Inžanga 10c.

Kviečia KOMITETAS
*

Svarbios Prakalbos
LSS. 37 Kuopa rengia

Utarninke, Vasario 11 d., 1919, 7:30 v. v.
Kalbės šie Dr-gai Stilsonas ir Dundulis 

Malinauskio Svetainėje 
1843 S. Halsted Street.

KOMITETAS.

i

* I •
Aš esmi speciali 

tas visų ligų
Akių, Ausų, Nosies, Gerklės 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 kreiva* akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LA WHON, M. D.
219 S. Dcarborn St (Prieš pačtų). Chicago, III.

VIENAT1N1S RKGUTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPORTO
SLAUGIEMS

Akiniai aukso rčmuoaą nuo $3.00 ir Bu
gščiai). Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augičiau. Pritaikome akiniu* ušdyką. 
Atminkit: Galvos dOp^jlmau, nervišku- 
maa. akiu skaudėjimas, užvilkimas ir 
tt. iro vaikiais (vairių ligų, kurios ga
li būti prnialinto* gerų akinių prltaky- 
mu. Ištyrimas tildyk*, jei perėti ar 
skauda aki *. .Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s silp
sta. netgsk ilgiau, o j ieškok pagalbos 
aptiekoj. kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidykg. Atmink, kad mes kot- 
nam gvarantuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

8. M. MES1ROFF. Ekspertas optikas.
Jei jus sergate Ir reikalaujat* patarimo arba vaistu, ateik H pa« mana. Al buvau kt>- 
tiekorius Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 15 metų. Al duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bila kokios rus likus vaistus. Ai rekoraendgoju tik GERUS daktarus. Al seu 
draugas Imotrių.

S. M. Mesirofl, 3149 S. Morgan Si., Chicago, Iii.

VYRĄMS IR

Dar viena keistybe. Kada kai- ją atitraukti prievarta. Reike- 
bėtojas pasakė, kad jeigu lie
tuviams reiktų liktis “po lenk
ais”, tai vely “po bolševikais”. 
Sti tais žodžiais pasigirdo dide
lis rankų plojimas. Matoma, 
ir klerikalai jau pritaria “tiems 

bolševikams’ ’ — Ateivis.

Redakcijos Atsakymai į
J. Geribė, Scottville, Mieli.— 

Kada gavome tamstos pataisy
mą, korespodencija jau buvo 
išspausdinta.

F. Kiikno. — Nereikia paisy
ti ką ten tauškia koks klerika
lų barškalas. Išmintingi žmo
nės jau senai paliovS tikėti Chi- 
cagos kunigų organo pasa
koms. Nedėsime. Veli parašy
kite mums šiaip žinučių, — mie 
lai sunaudosime*

Sugrįžtant
(Pabaiga)

riu ir pi 
da kas ; 
tų!

Kada 
su laši n 
kom vy 
jo vaka

nieko! aš staltiesę tu- 
’valau ją panaudot, ka- 
ors ateina pasisvečiuo-

ii sugrįžo iš krautuvės 
lis, sūriu, dviem bon- 
o ir pyragais, prasidė- 
ienė. Laminše buvo 
šalkęs. Tatai jis atvi
lko. Trumpi, supai- 
niai, kuriuos jis sugal- 

2 vakarienės, vis dėlto,

ra i pasi 
moti sa! 
vojo lai’j 
palaikė pašneką.

Jo klausinėta, kur jis gyvenęs 
visą tą ilgą laikotarpį, kur mie
gojęs, ką valgęs ir 11.

Ištikti’jų, jis dar nebuvo pa-

žiaus, ni'egojęs viešbutyj ir pu
sryčius valgęs rostorane.
Jjlogiau! ;> jam klojosi gu lopy
mu: n ’engva esą susirast lo
kį, kas į .gelbsti. Jis dirbęs po
žeminėj gatvekarių linijoj. Jis 
paaiškii >, kas yra požeminė li-

B nidė jį pertraukė: \ 
Paryžiuje

nija.
—'lai mat, tame 

visa kq Čirba.
Vakarienė buvo 

Nors I rautuvėlės

Bet

ytin gera, 
savininkas 

nėra se! asai La n še, bet jo sū
nus, vis dėlto, pirkiniai nuo to 
nei kiek ne prastesni. Abidvi 
bonkos aovaliai tuštėjo. Jeigu 
Aleksai: ira nebūtų pasakius,

tų visai ištuštėję. Užmiršta bu
vo tik vienas dalykas cigarai. 
Laminše dar kartą išsitraukė 
savo šehmlę, padavė Onutei de-

—Eik, dukrel, parnešk lininis

Tai buvo stebėtina mergaitė. 
Ji nelik kad sutiko eitų parneši 
cigaru 
palydėtų: ji parodysianti jam 
miestą.

ji norėjo, kad tėtis ja

Molina 'buvo priversiu

—Duok ramybę tėčiui ir 
svarbiausia — ncplepėk kasi
ninkui, kad.cigarai perkami dėl 
jo. Nieks nereikalingas žinoti, 
kad jisai vieši pas mus.

•Velniu betgi prisiėjo pergy
venti liūdnas vaizdas, 'lai iš
liko, kada vaikai rengėsi gultų. 
Su mažiausiais nebuvo vargo: 
jie užmigo čia pat prie stalo. 
Laminše davė jiems po du su. 
Bet jie nieku budu nenorėjo sa
kyti: ačiū, tėti. Jie sakė:

—Ačiū, pone.
Kada buvo Onutės eilė, ji 

skubiai supynė savo rankutes 
tėvui ant kaklo. Rodėsi, kad 
visą laiką ji tylėjus lik dėl to, 
kad slltausiiis spėkas ir dabar 
galėjus šūkauti:

jo prižadėti, kad tėtis pasiliks 
su visais namiškiais. Laminše 
skurdžiai verkė; Aleksandra ir 
Rondo taippat. Pagalios, kada 
mergaitė išėjo miegruimin, 
Rondo prabilo:

—Tu matei šią mergiščią? 
Atvirai šnekant, nėra geresnės 
mergaites! Aš visuomet gai
liuosi, kad ji nėra mano duktė!

Vaikams sumigus ir senieji 
pradėjo žiovautų: buvo vėlos 
išvakaros. Cigarų senai nebe
liko, o vynas irgi buvo išgertas. 
Nebuvo kas daryli ir Laminše 
suprato, kad reikia skirties. Jis 
dualiai prabilo:

—Galų gale, aš visgi turėsiu
išeiti.

Niekas nebandę jį sulaikyt.
Už valandėlės jie paklausė: 

kaip jisai čia atvykęs. Žino
ma, kad geležinkeliu! Jis dar
gi pasisakęs turįs su savim vi
są savo turtą: jis mat manęs ap
sigyventi čia, šiame name... Pa
ti tylutėliai pratarė:

—Matai, tuomet tau nereikė
jo išeiti. Kaip tu manai, dabar 
aš esmi aprūpinta. Aš juk ne
galiu nuolat apsivesti ir vėl iš
imųjų skirtis — taip negalima...

Visas dalykas pagalios užsi
baigė labai gerai. Vienuoliktą 
valandą išeina . traukinys. Iki 
jo — §cši verstai. Gaišuoti nega
lima: traukinys nelaukia.

Tuoj, pirm atsisveikinant,

brūkšnys po visa, kas kalbėta, 
Bondė pratarė:

—Tu matai, kaip dalykai su
sidėjo. Mano rakandai jau čia. 
Ir vi'ėna lova daugiau negu a- 
nuomet...

Jis parodė visą namų įtvar- 
kymą. Namų savininkas daug 
ką buvo pagerinęs. Jie įėjo vai
kų miegruimin. Čia visos sie
nos buvo padengtos kaurais. Ir 
krosnis pertaisyta: pirma visai 
netraukus drfnų. Vaikai mie
gojo sugniaužę mažus bailus 
pirštelius. Laminše liūdnai pa
žvelgė į juos; jisai nedrįso juos 
pabučiuoti, bijodamas pertrau
kti miegą. Jis kukliai vapeno:

—Matau, kad jus ytin šauniai 
įsirengę..

Laminše, persiški rian t, apka
bino Aleksandrą ir karšiai pa
bučiavo. Kada Bondė siekė 
jam savo dešinę, jis sušuko:

—Girdi, senas drauge, pasi- 
bučiuokiva ir mudu!

Vertė K as.

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytoja* ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Micbigan Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342. 

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

Liberty Bondsus 
dali išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už casb 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
ttoom 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki 1.

Kriaučių Domai
Mes užlaikėm panuišalus ir viso

kius triiningus kas lik reikalinga dėl 
kriaučių.

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

kriaučišką daiktą (fikshers) kaip 
lai: mašiną, prosų, stalų, volkiesų ir 
tt.

Musų lavoras geriausias, kainos žc 
minusios.

Roman Chaitlen
1612 Blue Island Avė , Chicago, 111.

tarp 16-los ir 18-los gatvių.
Tel. Canal 1348

Jus Esate 

Paliesti ant 

Sveikatos?
ta

Daktaro receptas padidinti 
sveika’tą ir sltliprumą maža 
kraujų suirusių Vyrų ir Mo
terų.

Kaipo pasekmė didelio įtem
pimo, kurį karė padėjo ant 
tiek daug žmonių, nervų celės 
pradėjo išsigimti ir visa syste- 
ma silpnėti ir tūkstančiai vy
rų, ir moterų šiandien menkė
ja ant sveikatos, tik tai dėlto 
kad jus kraujas skystėja ir

nyks t h dėl stokos geležies. Per geležį įeina į raudonos spalvos kū
no kraiijtis, korio gyvasti palaiko kone oxygenq ir pagelbsti krau
jui permainyti maistą į gyvuojančius audimus mus kulų ir smegenų 
Jei tik žmonės laikytų savo kraują pripildyta su stiprumą duodan
čia geležim imdami NUxated Iron, kuomet jie jaučiasi silpni ir sui
rę, jie galėtų luojaus subudavoti savo raudoną kraują į greitai lik
ti stipresni iir sveikesni visame kame. Jeigu jus nesijaučiate sti
priu ir sveiku, jus esate skolinti sekančiam savo išegzaminavimui. 
Patėmykite tą, kiek ilgai jus galite dirbti bei kiek toli jus galite be 
nuovargio nueiti. Po to priimkite dvi penkiagranes plotkeles pa
prasto Nuxated Iron’o tris karius į dieną po valgiui bėgyje dviejų 
savaičių. Tuomet vėl išmėginkite savo sveikatą ir patįs patėmyki- 
te, kiek pasitaisėte. Nuxated Iron padidina stiprumų silpnų, ner- 
vuotų, “suirisių” vyrų ir moterų i dvi sąvaiti laiko daugelyje atsi
tikimų. Jo išdirbėjai gvarantuoją pasekmingas ir čielai užganėdi
nančias pasekmes kiekvienam pirkėjui arba jie sugrąžins Jums pi
nigus. Jos yra parduodamos pas visus gerus aptiekorius.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
♦ Mninloriai, mechanikai, audėjai, fnbrikos ir sian visokie 

darbininkai, dirbanti viduj ir lanke, yru amžini draugui

Nenpslgnuk pirkilanins pigius vaistus didelėse bonkoM. Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi 
l'ain-Expoller, persitikrink ar yra IKARA, vaislniženkiis nnt baksiuko. 35 centai Ir centai ui 

bonkutę. Guunamos visose aptiekose, ar tiesiog is labortorljos.
F. Al). RICHTBR & CO., 74-80 VVashington St., New York, N. Y.

ogų t 
m nunui c.

PAiN-EXPELLER
.Inu snvirš penklos deAimtys metu 
kaip šita pluki gyduole yra var- 
tuojama su geriausioms pasek
mėms, išgydyniul rn mat lamo, 
aklinamu krutinėję, šonose ir rau
menyse, neuralgijos, strėnų die
gimą. šalčio ir kosulio.

—<aaa*ib ■uhib ..«*>■ ob oiiiimi, 
| Sergėkite savo akis į

iitikėkit savo regėjimo pir
am by kokiam neprityrusiam 

nes jie su- 
augiau blogo. 

Aš turiu 15 metų patyrimą ir

Neužsitikėkit savo regėjimo pir- 
ma^ 
apt ekoriūi, auksoriui" ar keliau
jančiam pardavėjui, 
teiks jus akims tik d

S- ų ištirt jūsų akis ir pririnkti 
s akinius tikrai. Darbą at- 
u belaukiant, užtikrintai.

Jei jums akiniai nebus reika
lingi, mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

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

S-čios lubos, virš Platt’o aptieko* 
Tėmykite į mano parašą

Valandos nuo 9-to* vai. ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

KIŲ SPECIALISTAS 
Aki* Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tašei as, kada pra 
nyksta regėjimą.

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

reipiama 1 vai
kus. VaL: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 *t 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

♦

Praneši= 
mas! 

■ r • • » - »• r

Paranki rengimui tea
trams ir baliams liuosa 
sekančiose dienose: Su- 
batolje, Kovo 8-tą, Sub. 
Kovo 15-tą, Subatoje, Ba
landžio 5-tą, Nedėlioję, 
Balandžio 6-tą. Ir Gegu
žio 17-tą ir 18-tą ir t. t.

DR. M. HERZMAN

I
I Š RUSIJOS

Gerai lietuviams iinomas per 16 me
tų kaipo patyrę* gydytojas, chirurgą? 

. ir akušeris.

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

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th c 
St. netoli Fisk St.

VALANDOS: Nuo 1C-12 pietų, ’ 
; 6—8 vakarais. Telcphcre Canal 3110.

GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street į 
VALANDOS: 3—9 ryto, tiktai

. ■

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

S149 8. Morgan St., kerti BĮ *L 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS 
Moteriškų, Vyriškų ir Vaiką 

Taipgi Chroniškų Ligą 
OFISO VALANDOS: 

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

Telephone Yajfds 687

LIETUVIŲ DOMAI!
Šiuonii norime atkreipti domą Gcrb. Lietuviškos Visuomenės, jo- 

gei buv.

S. Villmovitz Aptieks, 233 E. 115th St., Kenslngton, III. 
liko po valdyba patyrusio Rusiško Aptiekoriaus, prak

tikuojančio suvirs 26 melus Rusijoje ir Amerikoje. Taipgi suma
naus aptiekorystčje Lietuvio praktikavusio Rusijoje ir Amerikoje. 
Kreipdami gi Jus donią į mus patyrimą, užtikriname, jogei mano 
aplickoje kaip vyrai taip ir moterįs ir vaikai gaus naudingus pa
tarimus, o taipgi sąžiningą patarnavimą ir teisingą išpildymą kaip 
Europiškų taip ir Amerikoniškų pagal Receptus vaistų

Prie apliekos apsigyveno plačiai žinomas patyręs daktaras ir 
chirurgas. Tikėdamas, kad kiekvienas atsilankęs į aukščiau minė
tą aptieką pasiliks pilnai užganėdintu, pasilieku su didele pagarba

S. M. MESIROFF
SAVININKAS

3149 South Morgan Street, Chicago, 111.
S. Vilimovitz Aptieka, 232 E. 115 Street

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

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

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

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

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

Basid. M> 8. Ashland BlvA. Ckicagt 
TolophoM Hayautrko* SB44

DR. A. A. ROTH
HUSAS GYDYTOJAS ir CHIBUKGAM 

gpeclaliata* Moterišką, Vyrišką, 
Vaiką Ir visą ekroaišką ligą 

Ofisas: *154 8. Halsted SU. Chiear 
TtUphoaa Droror

VALANDOS i 14—11 ryto: S—»
7 -8 vakarą. NadšHomii 1S-1S Sieną.

Dr. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris 
1920 So. Halsted SU Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10—12 rytą; 6.9 va
kare. TeL Canal 4367.

Vyrišky Drapaną Bargenai
Nauji, neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pamuš
tų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir over
kotai, vertės nuo $25 iki $85, dabar 
$5 ir augšČiau. Kelnės nuo $1.50 iki 
$4.50. Vaikinams siutai nuo $3.00 
iki $7.50.
Atdara kasdieną, nedMomi* ir va
karais.

.. ... S. G O R D O Nlleikeju l415 y, Cklc*<o, (U,

i

tų musų iiHinus aš nenoriu!
Ji dar įvirčiau apsikabino tė

vą ir nieku budu nenorėjo jį pa
leisti. Molina ją pertarė:

—Pažiūrėk, tu skaudini tėtį.
Niekas (negelbėjo.

,i ... 1,1,1 t, ... , 4.

Pagal Instatymus.
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE,
1739 So. Halsted Štrėėt, Chicago, 111.

Tel. Yards 3654. AKUdERKA

Mrs.A.MIchnl6Wicz
aigu* Akušerijos Ko-

'egijąt ilgai praktika
vusi Pennsylvan’ijos 
‘lospitalėse ir Phila- 
telphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote- 
ims ir merginom*. 
8118 So. Halsted Str.

<Aut antrų luhą) 
Chicago.

i|d 11 ryto, ir 7 iki vėlo vak. ii



f s—

BRANGENYBE PETRO 
GRADE.

maisto ir kitokių produktų d nė
jo iki augščiausio ir negirdėto 
laipsnio.

Čia, Suv. Valstijose, maistas ir 
kitokios rųšies pragyvenimo 
reikmenis taipgi labai pabrango. 
Kiekviena namų šeimininkė nu
siskundžia and! tokios brangeny
bės. Jus tankiai girdite sekan
čiai:

“Pirmiau būdavo nueini preki 
vietę dėl prisipirkimo maisto ir 
už vienų dilierį parsineši namo 
visko, ko tiktai reikia, gi šian
die už dolierį nei pusės tiek ne
nupirksi. Viskos nesvietiškai 
pabrango.”

Tečiau, neatsižvelgiant į lai, 
nežiūrint į tokių įvairių maisto 
produktų brangenybę, saldai
niui Partolis paliuosuojantieji 
vidurius ir čystijantieji kraujų, 
parsiduo<la oo sena kaina. Iv. po 
vienų dolierį, dėžulė, gi nori n tie 
ji gauti ant syk 6 dėžutes, gali 
ir dabar gauti tiktai už 5 dolie- 
rius kaip ir paprastuose laikuo-

Saldainiai Partola, čystiianli 
kraujų veikia tikrai ir greitai. 
Kuomet vidurinį užkietėję, rei
kia suvalgyti 3 saldainius Par- 
tola prieš eisiant unitų, o ant rv 
tojaus busite sveiki ir atgaivinti 
Partola yra žinoma visur. Ji y- 
ra net apdovanota auksiniais me 
daliais šešiose visa pasaulinėse 
parodose, k. a. Londine. 
žiuje, Gencvoj, Neapoly.]

Parv- 
ir ki-

ra* tie 
Vio-

1 dol

Kožnnme nnme privalo 
dėžutė Partolos saldainių, 
na dėžute kainuoja tiktai 
gi 6 dėžutės mes parduodame už
5 dol. Užsakymus, ir pinigus 
reikia adresuoti j

APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avė.,

New York, N. Y., Dept. L. 1

Bertram H.
Montjromery

ADVOKATAS
praneša anie perkėlimą savo teisių 

ofisn iš 137 So. I.aSalle Street 
j Hoom G46 Otis Builrlinff

10 So. LaSalle Street
Teleohone Franklin 4849 

Rezidencijos Tek Garfield 1647.

Chicago ir Apielinke

JAUNOJI VELTUI LAUKE 
JAUNIKIO. *

P-lė Alena Valbakiutė, 26 m. 
amžiaus, nuo 121 E; 104 PI. 
apsitaisiusi šJiubiniais pnrėda- 
lais, būryje svečių seplintadie- 
nyj laukė savo jaunavedžio Jo
no Keručio, 24 metų amžiaus, 
nuo 9205 Kilis avė., eiti šiiubą 
imti. Bet jaunikis nepasirodė.

Jaunavedis ketino ateiti pas 
jaunąją ir abudu juunavedž. su 
svečiais ketino eiti pas Juozus 
Maeinskus, 1636 E. 93 g., kur 
ketino būti vestuvės.

Jaunavedžio nesulaukiant 
jos brolis tdlefonavo policijai 
apie tai. Kcrutis esąs nesenai 
paleistas iš kariuomenės.

STOCK YARDŲ KOMPANI
JOS RENGIASI ALGAS 
NUMUST.

tiniu laiku didelė darbymelė už 
ėjo. Gyvulių pjovimas eina 
su didele paskuba. i'aip pat 
papiaujama jų kasdien dau
giau negu paprastai būdavo pa- 
piaunamajų šituo laiku. Ir, kas 
svarbiausia, mėsa nėra siunčia
ma kitur, bet kraunama į šal
dyk las.

Lie, kurie tėmija į tokius da-

našauja darbininkams netikė
tus dalykus. Jie sako, kad ši
tas subruzdimas Stock Varduo
si* reiškia jog kompanijos, sa
vo sandėliuose produktų prisi-

Liniukams, kad jos teikiasi nu
mušti jiems algas ir kad jie ga
li eiti sau, jei jie nenori dirb
ti už pigiau.

'lai yra svarbus dalykas.

STENOGRAFĖ PAPASAKOJO 
KAIP JI NUŠOVĖ.
SKINNERĮ.

Stcnografe Nellie Burk vakar
teisėjo Gucrino teisme Įiapasa-

-<

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškos mok ėst įs
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir '1-ra GATVES

LIETUVIŲ DARBININKŲ BUČERIŲ IR 
GROSERNIKŲ SUSIV. AM.

DIDŽIAUSIS SUSIRINKIMAS INVYKS

Seredoj, Vasario 12 d., 1919 m.
F. DALKAUS SVETAINĖJE ST-

7:30 Vai. Vak.
Draugai bučeriai darbininkai kurie suprantat dėl ko tas susi

rinkimas yra laukiamas malonėkit būtinai atsilankyti, nes jūsų 
dabar yra reikalas darbuotis drauge su mumis bet musų draugai at
šalo nuo darbo ir nuo draugiškumo ir pažinimo vienas antro. Bet 
aš manau kad musų draugai dabar labinus supras Organizacijų 
svarbumą.

MADISON PRIE HALSTED STREET
— BURLESQUE —

B0N TON GIRLS

kojo, kaip ji nušovė Frankų C. 
Skinnerj, spalių 5 d., 1819 m.

Nellie ilgšiol nieko nepasakot 
jo apie tą jos atsitikimų. Pa
sakojo apie jį lik dabar, teis
me. Dalykas buvo loks. Skin- 
ner įsimylėjęs į jų ir per tele
foną vis kyrėjęsis jai, kviesda
mas ja į teatrų ar ant pietų. 
Spalio 5 dieną jis pasakęs jai, 
kad jis sergąs ir norįs su ja pa
simatyti. Ji nuėjusi j jo na
mus, 9 Oakley Avė. ir radusį jį 
girtą. eJis turėjęs rankoje re
volverį i? žadėjęs ją nušauti. 
Kaip jis įrėmė su revolveriu į 
ją, jai pavyko atimti iš jo re
volverį ir ji paleido į jį šūvį. 
Pašavusi jį, nuvedė jį į apskri
čio ligoninę ir ten jis pasimirė 
už penkių dienų.

P-lė Burke sakė, kad Skinner 
sakęs jai, kad jis nušovęs ir sa
vo pirmutinę pačių. Mirdamas 
jis dovanojęs jai.

P-lė Burke yra 28 moterimi 
teisiama už užmušyslę Cook 
apskričio teismuose. Iš tų 
su tik viena tapo nuteista.

PANAIKINO APSIVEDI- 
MO AKTĄ.

NAUJIENOS, Chicago, UI.
;,I1Į,-L ........ .........  - .WJ«.II■
GAZO KOMPANIJAI NEIS- Vėliau jie patįs Iuith- susijieš- 
MOKĖTOS SĄSKAITOS. kuli kuopos turto raštininką, 

kad gavus knygas, nes jis nebe- 
sinešios jas į susirinkimus.

Dar kartą: kiekvienas LDLD. 
19 kp. narys Imtinai privalo at
vykti į šį susirinkimų!

—M. T—kis.

Kebliausiu dalyku gazo kom- 
papijai yra tas, kad žmonės at
siliko mokėti sąskaitas už ga- 
ių. Gruodžio mėnesyj 1917 
m. neapmokėtų sąskaitų buvo 
$1,346,769, o gruodžio mėnesyj 
1918 m. jų buvo $2,218,232. 
Žinoma, kompanija, turbnt, ne
skaito tų visokių apsirikimų, 
kurie sąskaitas žmonėms už 
gazą padvigubino ir patrigubi
no ir todėl atrodo, kad vargšė 
gazo kompanija yra labai nu
skriausta.

NORI PADIDINT GAZO 
KAINĄ CHICAGOS 
APIELINKfiMS.

Piiblic Service kompanija 
rūpinanti guzų šiauriniame 
linojuje užsimanė pakelti kainų 
guzui 48 aplinkiniuose mieste
liuose ir prašo leidimo tų pada
ryti pas valstijos viešojo patar
navimo tarybos komisininkų

pa
II-

vi-

Teisėjas Jacob II. Hopins 
gštesniųjame teisme vakar 
naikino apsivedimo aktą.

Skundėja buvo Mabel C. Cut- 
ting, mergina 23 metų amžiaus. 
Ji skundė vyrų Edw. C. Gali, 
kuris gyvena pu. 1411 71 gi. 
Ji reikalavo panaikinimo apsi
vedimo akto, kuris buvo pada
rytas šitokiu budu. Aštuoni 

tam atgal, kuomet ji bu- 
15 metų ir atrodė ne se-

indai 
vo tik
nesiie, 
si vest i

RASTA-PAMESTA

Utaminkas, Vasario, 11, ’19

Kas apmainėte mano kotų neda
lioj, vasario 9, LMPS 9 k p. vak. M. 
Meldažio svel. teiksitės atsišaukti že
miau nurodytų anlriišu, kad atšimai- 
nus. Busiu dėkinga.

jM. Indrei ir n ė 
1661 N. Oakley Avė.

REIKIA DARBININKU

RAKANDAI

Pranešimai
L. M. P. S. 9 kuopos Choro repeti

cijos vadovaujant P. Gugienėi, hunu 
kiekviena sereda lygiai 8 vai vak. 
Mark \Vhite Svel. Halsted ir 29 gal. 
Visos Dainininkės malonėkite atsi
lankyti pažymėtu laiku F. S. K.

Tarptauliškas socialistų susirinki
mas — prakalbos įvyks seredoj, 12 
vasario, 7:30 v. vak. Liberty Bailėj, 
kerte 52 avė. and 22 pi. Lietuviai 
skaitlingai atsilankyki! į šį susirin
kimą. Komitetas.

LSS. 4-Ioh kuopos pusmetinis su
sirinkimas įvyks seredoje, vasario 12 
diena, 7:30 vai. vakare, Mildos sve
tainėje. Draugai ir draugės niukinė
kite atsįlankyti ,nes turim daug 
svarbių dalykų aptarti.

au-
pa-

su ja ir prie apsivedimo 
aklo vietoje jos nusivedė savo 
seserį. Kuomet už trijų dienų 
po to jis papasakojo jai apie tai, 
ji išėjusi nuo jo. Su juo ji ne
gyvenusi visai; turėjusi atskirą 
kambarį drauge su jo seseria.

TIRS UŽMITŠIKO PROTO 
SVEIKUMĄ.

Albert Johnson, kurs nušovė 
policistų Martinų Corcoran ir 
pereitų penktadienį buvo laiki
nai išgelbėtas nuo kartuvių gov. 
Lo\v-deno prisuku, bus tardo
mas kas dėl jo proto sveikumo.

Teisėjas Robert E. Crowe. 
augštesniojo teismo liepiamas

čių, iš kurių bus išrinkti teismo 
posėdi n i ūkai nuspre n d i m u i 

Jobnsono proto stovio.

VYRAS IR PATI UŽTRO
ŠKO GAZU.

Joe. Silva, 35 metų amžiaus 
ir jo pati Samona, 30 metų at
rasta užtroškusiais nuo gazo į- 
na mynės kambaryj pu. 415 So. 
Halsted St. Gazas buvo trupu
tį atsuktas ir ėjo iš dūdos. Po
licija neranda priežasties, kad 
tie žmones butų žudęsi tyčia ir 
mano, kad tai buvo atsitikimas, 
šitie žmones tik savaite laiko 
kaip apsivedė ir tik užvakar nu
sisamdę tų kambarį, atvykę iš 
lovvos.

VAKARAS A
SU PERSTATYMU JUOKAžAISLĖS 

— Rengia CHICAGOS LIETUVIŲ VYRŲ CHORAS — K

“DVI PUSĖS GALVOS”
Svet. atsidaro 5:30 v. vak. Lošimo pradžia 7:30 vak.

ĄtsĮWit Ned. 16 d. Vasario, 1919 m. | M. Meldažio svet
............................ 7 z 2244 VV 23rd Place.

iRŽaRSfft 50 centų ► Kviečia C. L. V. CHORAS.

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

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted Street

Chicago, III

valstybiniai nemokami dar
bo PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service)
Jieškantieji darbo kreipkitės šiais 

adresais:
116-122 N DEARBORN ST. 

arba
SO JEFFERSON ST.

Pardavimas Storage vėliausios stai- 
lės phonografų ir rakandų. Puikus 
$200 rnieros cabinel pbonografas, 
groja viso darbo rekordus, už 55 su 
$12 vertės rekordais ir diemenlo a- 

dala. Vartotas 3 mėnesius. Mes 
teipogi turime kelių stailių puikių 
likros skaros seklyčios setų, kaip 
nauji kainuoja $150 ir $200. Bus 
parduota už $55, arba geresnį pasiu
timų. Dykai prisiuntimas, Priima
me Liberty Bondsus j mokestį. 
Atsišaukite tuojaus. Atdara nuo 9 
n to iki 9 vakaro ir nedėliotais iki 
4 po pietų.
• Western Storage Company 
2810 W. Harrison Street, Chicago

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
le teisingų pasiūlymų. Nepraleis
kite šio bargeno. Rezidencija
1922 So. Kcdzie avė. Chicago

N AMAI-ŽEME
PARDUODU medinį namų prie 

4 100 Washtenaw avė., ant vieno au- 
gšlo, su storu. Vienas ir pusė loto. 
Atsišaukite į savininkų.

J. Juozaitis.
4622 Mozart st., Chicago, III.

W. A. Shaw.
Tarp miestelių, 

zo kaina norima 
Evanston, Oak Park, Cicero, 
Bhie Island, Maywood, Berwyn 
ir kiti.

Kompanija prašo, kad jai bu
tų leista skaityti vartotojams 
po $1.15 1,000 pėdų už pirmu 
du tūkstančiu pėdų; po $1.00 
1000 p. už antrų 2000 ir po 90c 
1000 pėdų gazo kas bus išvarto- 
ta viršaus 4000 pėdų per mėne
sį. Jei sąskaita nebus apmokė
ta per 10 dienų, tai kompanija 
nori skaityti po 10c 1000 pėdų 
viršaus. Kompanija nori skai
tyti savo darbininkams po 75c 
1000 pėdų. Kompanija pasigi
ria, kad ji nepakėlusi gazo kai
nos net per penkis melus.

kuriems ga-

LDLD. 19 kuopos susirinkimas 
įvyks šiandie, vasario 11, Aušros 
svetainėj 3001 So Halsted str. Pra
džia 8 vai. vakare. Visi nariai kvie
čiami atsilankyti. Turėsime daug 
svarbių reikalų priimti naująją L. I). 
L. I). konstituciją ir tt.

— Komjtetas.

105-107
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, į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įslai 
«as — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų. taii> payri.
ilinni* darbam*

STREIKAS.

k o m p a- 
Reikala įl

Vasario 3 d. metė 
Chicago Exselsior 
nijos darbininkui, 
ja 48 valandų savaitės ir dides
nių algų — 25 nuoš. Darbinin
kai veik visi buvo organizuoti, 
todėl .streikas tęsiasi pasekmin
gai: nė vienas nežada grįžti, kol 
kompanija nesutiks išpildyti jų 
reikalavimų. Bet kompanija 
kol kas dar spiriasi, nors aišku, 
kad anksči ui ar vėliau ji turės 
nusilenkti, 
gauna.

Vasar. 6 
a n Bicycle 
ninkai.
tokie pat, kaipir Excelsior ko
mpanijos darbininku. C. A.

nes streiklaužiu ne- v

d. sustreikavo S\ve- 
kompanijos darbi- 

Jų reikalavimai veik

BUVUSJS POLICISTAS 
PRAPUOLĖ.

Miehael Delaney, buvusia po- 
Įleistas prapuolė pereitų šešta
dienį. Pajieško jo jo sesuo 
Mrs. Annie Cutlle, 4041 \V. Con 
gress gt. Išeidamas turėjęs su 
savim $200, Lu gi jai baisu, kad 
gal jį plėšikai užpuolė ir užimi- V se.
Delaney yra 60 metų amžinus.

BRIDGEPORT

LDLD. 19 kp. narių 
domai.

Kadangi vasario 9 d.
Naujienų Bendroves dalininkų 
susirinkimas, tai LDLD. 19 kp. 
susirinkimų prisiėjo atidėti. Su 
sirinkimas įvyks šiandie, vasa
rio 11 , kaip 8 vai, vakare Auš
ros svetainėj 3001 So. Halsted 
gt.

Visi draugai kviečiami atsi
lankyti. šis susirinkimas bus 
svarbus tuo, kad jame turėsi
me galutinai priimti LDLD. 
konstitucijų ir daug kitų reika
lų. Belo, draugai, kurie dar 
neatsiėmė) savo knygų (Soc. Ist. 
Suv. Valstijose), malonės tai 
padaryti ši«-me susirinkime.

buvo

LSS. 81 kuopos susirinkimas į- 
vyks vasario 13 dienų Liposybčs 
svetainėje, 1822 YVabansin avė. Pra
džia 7:30 vai. vakare. Visi draugui 
ir draugės malonėkite atsilankvti pa
skirtu laiku. Taipgi atsiveskite ir 
naujų draugų prisirašyti.

Rast. J. I). Bendokaitis.

LSS. 37 kuopa rengia svarbias pra
kalbas ularninke, vasario 11, 7:30 
vai. vakare. Malinauskio svetainėje 
1843 So. Halsted si r.

— Komitetas.

Pirmyn mišraus choro praktika 
įvyks ularninke, vasario 11 d., <8 vai. 
vakare, Knygyno svetainėje, 1822 
Wabansia ve. Dainininkai ir daini
ninkės, malonėkite susirinkti, nes 
sekamą nedėldienį reiks dainuoti 
rusų vakare.

—Choro Valdyba.

Melrose Park — Darbininkų Var
totojų Bendroves Metinis visuotinas 
šeimininkų susirinkimas bus ketver
ge. vasario 13 d. 7 vai. vakare, Frank 
ir James švėtainėje, kertėj 23 ir La
ke gatvių.' Visi šeimininkai malo
nėkite būt paskirtu laiku, nes yra 
daug svarbių dalykų aptarti.

Valdyba.

Be Kalb, 111. — LDLD. 46 kuopos 
metinis susirinkimas įvyks 16 vasa
rio Bendroves svetainėje, kaip 3:30 
vai. po pietų.
silankyti. J. T.

Roseland. Vietinių draugijų palai
kančių Aušris Knygyną, delegatų su 
sirinkimas įvyks seredoje. 12 d. 
vasarjo, 7:30 vai. vak., 10900 Michi- 
gan avė. Visi delegatai kviečiami 
atsilankyti paskirtu laiku. Susi
rinkimas liko perkeltas iš priežas
ties kad yra užimti kambarįai mo- 
kynimui.

Rast. F. Bruškaitis.

Waterbury, Conn. — Waterburio 
ProgresyviŠkų Lietuviškų draugijų 
sąryšis rengia prakalbas vasario 16 
dienų. Kalbės advokatas F. J. Ba- 
gočius, iš So. Boston, Mass. Prakal
bos prasidės lygiai 1:30 vai. po pie
tų. Visus širdingai užprašo atsilan
kyti PLD. Komitetas.

LSS. VIII rajono kuopų sekreto
riai malonėkite priduoti greitu lai
ku skaičių narių jūsų kuopoje, dėl 
gavimo Sąjungos organo, nes bus 
duodamas tiktai pilnai užsimokėju
siems nariams. Siuskite sekamu 
įrašu: K.

sin
ti. Trainis, 751 W. 31st st.

— ’Liet. Raudonos Rožės 
Kliubas rengia koncertą

Cicero.
Pašelpos 
ant gegužės 3 dienos, paminėjimui 
penkių metų savo gyvavimo sukak
tu viu. Todėl meldžiame visų Cice
ras draugijų nerengti tų dienų jokiu 
pramogų, kad nepakenktume vieni 
kitiems. —Sek r. P. Kaminskas.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIESKAU seserų Onos ir Mag- 

delenos Kiselyčių, abi ženotos, bet 
vyrų pavardžių nežinau. Paeina iš 
Kauno gub., Raseinių pav., Skersne- 
nnmio parap. ir miestelio. Jos pa
čios, ar kas žinote, meldžiu pranešti, 
už ką busiu dėkinga, nes turiu svar
bų reikalą.

Miss Marijona Stakevičiutė, 
9225 Ellis avė., (Burnside) Chicago, 
III.

PAJIEŠKAU merginos arba mo
ters, gali būti su vaiku. Esmi naš
lė, su vienu vaiku, nori sau už drau
gę.

Ona Bieliūnas,
3204 Auburn Avė. Chicago

JIEŠKO KAMBARIU
KAS TURI parendavoti švarų, 

šviesų vienam žmogui kambarį, ma
lonėkite tuojaus pranešti šiuoJonėkitc 
resu:
1739 So.

Naujienos
Halsted st., Chicago, 
Phone Canal 1506.

ad-

III.

REIKIA atsakančio bučerio. At
sišaukti greitai.

Alek. Sucilla,
8706 Houston avė., So. Chicago, III.

REIKIA patyrusių 2 dry goods 
pardavėjų, pastovus darbas, gera 
užmokestis. Atsišaukite Box aparl- 
menl.

Bach Department Store, 
3641-43.45 S. Halsted st. Chicago

REIKIA 50 iki 100 merginų tvar
kyli naujas vilnones atkarpas. Atsi
šaukite i

B. Cohen and Son, 
HOO—1114 W. 22nd St. Chicago

REIKTA langų plovėjų.
CHICAGO \VIND0W CLEANING 

COMPANY,
62 W. Washington st., Roorn 2

REIKIA karų karpenterių ir truck 
hand, prie darbo ant 
nių karų, nuo šmotų 
šaukite.

THE RYAN CAR
Hegevvisch, Uis.

medžio tavori-
darbas. Atsi-

COMPANY

Reikia moterų tojaus dėl užbaigi
mo in koutu ir kialniu, švari dirbtu
vė geras užmokėstės valandos 7:30 
iki 4:10 kiekviena diena subatoms 
7:30 iki 11:30, 44 valandos j sųvailc, 
už viršlaikė 1-2 darbas pastovus. 
( Boyal Tnilor Co.
731 So. Wells St., Chicago, III.

PARSIDUODA — 4 pagyvenimų 
mūrinis, visai geram padėjime na
mas, su visais įtaisymais viduryje 
ir taipgi su basementu. Rendos ne
ša $40 i mėnesi. Kaina $3500 00.

PARSIDUODA — Ka lik pabudo, 
volus naujas mūrinis namas. Neša 
9 nuoš. rendos. Randasi ant Brid- 
geporto. Parsiduos pigiai, lik $1,000 
įmokėti.

PARSIDUODA — 2 pagyvenimų 
namas, 4 ir 6 kambarių. Rendos ne
ša 14 mipš. Kaina lik -1800, ant len
gvų išmokėjimų. Greitai klauskite 
pas 
Liberty Land and Investment Co., 
3301 S. Ilalsted st., Chicago

AR TURI LOTA?
Mes priimame už pirmų jinokėji- 

mų ant naujo mūrinio namo, 2 pa
gyvenimu su maudyklom, cementi
niu basementu ir kitais nAujais įtai
symais. Bendos neša 10/nuoš. Už
teks loto {mokėjimui, oi likusius iš 
rendų užmokėsit. į 
Liberty Land and Invdslmenl Co.

PARDAVIMUI 2 augštų kampinis 
nnim namas pigiai. Priekis užimtas 
čcverykų sankrova. Agentai gali at
sišaukti. 
1925 W Chicago

DU LOTAI ANT PARDAVIMO ant 
So Talman avė., kampas 72 st. Lo
tai 125 pėdų ilgio ir 30 p. pločio. 
Suros ir vanduo suvesta. Abu lotu 
parduodu už $100. Atsišaukite laiš
ku Į Naujienų ofisų pažymėdami 
No. 30.

REIKALAUJU Experience aprei- 
teriu prie Moteriškų drabužių katras 
supranta savo darbo gali uždirbti 
iki $50.00 j savaitę. Darbas nuo što
kų.

A. Bačiūnus,
1575 Ogden Avė., Chicago.

GALIT PRADĖT praportes su $10. 
Auzos, lotai ir likeriai ant išmokes- 
čio. Už kiek imsit vertes žemės už 
tiek paskolys kompanija jums pini
gų ant auzos. Bus ant pigiausio iš

mokėjimo. Kreipkitės laišku arba 
ypatiškai.

Imkit didžiuosius karus ant 63. 
Važiuokit iki 151 ir Page si., eikite 
I blokus į pietus, vieną bloką j va
karus.

FeMx Jakaitis,
158 Wood st., Harvey, III.

REIKALINGAS atsakantis barten- 
deris. Atsišaukite greitai.

J. Hryncevicz,
4217 So. Ashland Avė.

REIKALINGAS bučeris kad atsi
šauktų graliu laiku
732 W. 19 St., Chicago, III.

MOKYKLOS

PARDAVIMUI
Verteivų domai. Dėl blogos svei

katos turiu parduoti savo Bučernę 
ir Grosernę, baltai kloti fixtures, su 
namu arba be namo, vieno aukšto, 
randasi augančioje lietuvių apiclin- 
kėje, ne liūs atmesta teisingas pa- 
siulijimas.

Anton Prazsky, 
2856 Emerald Avė. Chicago, III.

PARSIDUODA studija viduryje 
miesto AVaukegan, III. Biznis labai 
gerai ciną — j mėnesi turi įplaukų 
3 ar 4 šimtus dol ; du darbininku 
dirba. Parsiduoda dėl priežasties sa- 
viniiiko išvažiavimo į Europi).

Franz Studia, 
Waukegan, III.

PARDUODU Restaurantą labai pi
giai. Priežastis — išvažiuoju iš šio 
miesto. 
1619 S Halsted st. Chicago

PARDAVIMUI bučernė, puiki vie
ta, gerai įsteigia biznis, maišytų ta- 
lu apgyventa viela. Pigi renda, san
krova gana didelė pasidėjimui tai
pgi groserio.
3001 S. Wallace st., Chicago

PARDAVIMUI bučernė. Priežastis 
pardavimo turiu išvažiuoti j ūkę Ko
vo mėnesyje, nes brolis mirė, nėra 
kas valdo ūkę. Atsišaukite greitai.

714 W. IMth Place.

RAKANDAI
PARSIDUODA greitu laiku 4 rui

mų rakandai labai pigiai. 'Pardavi
mo priežastis — išvažiuoju i kitų 
miestų. Visai nauja siuvama maši
na Galima matyti vakarais nuo 6— 
9. Nedėldieniais nuo ryto iki pietų. 
4452 S. Francisco avė. kampas'45th 
st., Chicago, III. Ist floor. Tol Mc_ 
Kinley 3265.

.....................................  nį 
VALENTINE DRESSMAKINO 

COLLEGES
6205 So. Halsted aL. 2407 W. Ma- 

di«on, 1850 N. WellB St.
137 Mokyklos Suv. ValstijoM. 

Siuvimas, Petrenų Kirpimas. Do- 
signing. dėl biznio ir namų Vlo 
tos duodamos dykai. Diplomai 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantvo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknaa ai 
110. Phoue Seelev 164J

8A1A PATEK. Ptrmialak*

DIENINE IR VAKARINE

čia gali lengvai ir greitai išmokti Anglu ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V.. Anglijos, 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Gratntnar ir High 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laiką pasimokinimui, nesigailėsite.

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

HA5TER 5Y5TEH
Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdalų 
Musų sistema ir ypatiškas mokini

mas padarys jus Žinovu i 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 didžio, iš bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

J. F. Kasnicka, Perdėtinis
118 N. La Saite gat., prieš City Hali 

Atsišaukit ant 4-to aukšto.


