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Kruvinas Berlino streikas užsibaigė
1.000 žmonių kritę Ber 

lino mūšiuose
mastei* at Chicago,’ III, Mm*. 10, 1919 
us reuuired by Ihe act of Oct. (>, 1917

DAUG BUS SUŠAUDYTA.

LONDONAS, kovo X. -

REGISTRUOKITĖS.
!'»••••• translntion filed wifh ihe post- 
master ai Chicago, III, Mar. 10, 1919 
,8 rc<|uired b> llir act oi Oct. 0, 1917

DAUG MIRĖ PETROGRADE.

rių vardai nėra įrašyti naujose 
registracijos knygose, ar kurie

200 spartakų sušaudyta

Ginkluotas sukilimas užsibaigė 
kompromisų

1,000 ŽMONIŲ KRITĘ
BERLINE?

žeminių kelių, telefonų ir van
dens ir gazo dirbtuvėse darbi
ninkai sugrįžo prie darbo. Tai

prnhageno sako, kad mūšyje 
Pėdnyčioj Berlino centre daug 
spartakų paimta belaisvėm ir jie 
bus nuteisti ant mirties.

Mūšiai Berline užsibaigė pėt- 
nyčioj vidurdienyj ir valdžios 
kareiviai dabar užima visus vie
šuosius budinkus, piečius ir 
daugybę dirbtuvių.

traukitės ryto.

negalėsite balsuoti ateinančiuo
se rinkimuose balandžio 1 die
ną. Ryto yra vienatinė proga. 
Registracijos vielos atdaros nuo

mėnesyj arti 100,000 žmonių mi 
re Petrograde nuo bado ir dėlei 
epidemij ų.

I'rue translntion tiled with the post 
mastei* ai Chicago, III, Mm*. 10, 1919 
■is re<|iin<*<l b\ ihe nei ot Ori. b. 1917

PLEKUOJA VISŲ TAUTŲ 
PARLAMENTĄ.

LONDONAS, kovo 9. 
000 žmonių tapo užmušta 
žeista mūšiuose Berline, 
nuostolių apskaitymo 
biuro, žymiausios žinių a

ar su-

\Volff

the post-

imtos Berlino Darbo Federaci
jos reikalaujančios, kad slrei-

translntion filed wtth the post

True translntion filed wtth the nost 
mastei* at Chicago, III, Mar. 10, 1919 
as reuuired by Ihe act of ()<*t. t». 191/

KAREIVIAI SUTRUŠKINO 
SUKILIMĄ.

RASEL, kovo 8. — Pasak Re-

M.KUNIKAS NUTEISTAS 99 
KALĖJIMO

- x_
DALLAS, Tex., kovo 8.

Kun. Francis C. Berry, kapelio
nas šv. Motiejaus Vaikų namo 
liko nuteistas 99 metams kalėji
mo už išžaginimų vienos mer-

BERN, kovo 8.

konferencijos komitetas pasilik’

True translntion filed with 
masler at Chicago, III, Mar. 10. 1919 
as re<|uired by Ihe act of Oct. 6. 1917

200 BERLINO SPARTAKŲ 
ESĄ SUŠAUDYTA.

I'rue 
mastei* at Chicago, III, Mar. 10, 1919 

rc<|uired by the act of Oct. 6. 1917
BERLINO STREIKAS 
UŽSIBAIGĖ; MUŠIS 

TEBESITĘSIA.

as
kareiviai užgniaužė ginkluotų 
sukilimų Berline ir.dabar jie už
imti apgynimu darbininku,, ku
rie noir sugrįžti prie savo dar
bo. Populiaru jūreivių divizi
ja ir (du (pulkai respublikoni-

daviško parlamento. Parla
mentas butų išrinktas visų ša
lių balsuotojų, kaip aiškinama, 
kad “įgyli demokratinę konsti-

Sukilėliai buvę sustatyti prie 
sienos ir sušaudyti vienas 

paskui kito.

300 žmonių užmušta 
mūšiuose.

tesėsi Berline šiąnakt, nežiūrint4
BERL1NAS. kovo 9. - Du į to fakto, kad spartakų vadovai

šimtai spartakų paimtų belais- ’ atšaukė generalį streikų. Dar-

l'rue translntion filed w1th the post- 
masler at Chicago, III, Mar. 10, 1919 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917
VOKIEČIAI GAUS MAISTO.

Turės duot laivus, bet už tai 
gaus maisto.

Kunigas reikalauja naujo by
los nagrinėjimo. Jis yra 65 me 
tu amžiaus, c

Šalt' šito nuteisimo, prieš tų

apkaltinimai, už kuriuos jis bus 
teisiamas vėliau.

True translntion filed with the post- 
mastei* ai Chicago, III, Mar. 10, 1919 
as reuuired by the act of Oct. 6, 1917

NORI SUDARYT VOKIETIJOS
MOTERŲ MILICIJĄ.

MAIšTAS PERU

200 kareiviu areštuota.

BUENOS AIBES, kovo 8.

ficierių ir kareivių lapo areštui) 
ta po didelio maišto, kuris ko

Jie buvo sustatyti prie sienos 
viinas paskui kito. lai buvo 
nuožmiausias ir bjauriausias 
daugmeninis sušaudymas Vo
kietijos istorijoj.

Jurininkai nuginkluoti.

kompromisų su valdžia Wei- 
mar sulig kurio sovietams bus 
suteiktas konstitucinis pripaži
nimas Situacija tečiaus mato-

PARYŽIUS, kovo 8.
Priešinties Rusijos 

bolševikams.

Maištas, sakoma, kįlęs delei 
išleidimo proklamacijos, įvar

dijančios kandidatus į Peru pre

jasiekė nuosprendį, sulig kurio \VEIMAR, kovo 8. — Broern- 
ner, rašytoja ir leidėja ir Vokie-

uoj atnaujintos kitoj vietoj,

i _____________________
True translntion r’th the r»o«1 
masler ai Chicago, III, Mar. 10, 1919 
as reuuired l»v lhc of < •>. 191"

' RIAUŠĖ BELFASTE.

nuginkluota ir pakista.
Privatinė telefonu

Paskutinis susirėmimas bai-1 
šiaušiame mūšyje tarp valdžios!

ja tapo tiškai mušėsi šiaurrytinėj mies
to dalyj už akmenų ir laikraš- 

sistema čių popieros barikadų.

300 užmušta.

pristatymo vokiečių pirklybinių 
laivų ir parupinimo užtektinai i 
maisto Vokietijai iki sekamos 
pjutės. Sprendžiama, kad bu-

gale nacionaliame susirinkime 
išvažiavo į savo namus Karaliau 
čiuje, kad organizavus Rytinės

per neulrales šalis ir vartojimas mai.

no. I mu, išrodo kaip vienas francu-
Aleksandro piečius išrodo kai Z,J kaimų karės lauke.Aleksandro piečius išrodo kai Z,J kaimų karės lauke. Kaiser- 

po priekinė linija kruvinoj da-’slrasse nuklota užmuštaisiais ir
Prancūzai išpradžių priešino

si mokėjimui iš sumos už var-

lieiją prieš bolševikus.
Broenner sako, kad prii 

žingsnio jų paskatinę praneši-i
1 mai. jog milioninės bolševikų P()lieijos n 
spėkos veržiasi linkui Vokieti
jos rubežiaus ir jos baimė, kad 
vieni vyrai negalės atsilaikyti 
prieš bolševikų spėkas.

RELFAST, kovo 8. — Anti- 
monarebistinės riaušės čia iški
lo šiandie laike football žaidimo 

I >a i n uodą m i respublikoniškas
» |01 dainas daugelis žiūrėtojų šlur- 

~į_ Į mavo lauką. Išliko mušis tarp 
riaušininkų, pasižy

mėję metimu akmenų ir bon- 
likoVisi paviliono langai 

išdaužyti.

NUŠAUTAS Uš 60c.

800 krito mūšiuose.

Vėliausios sukilimo nuosto
liu skaitlinės vra sekamos:

Užmušta ........................300
Sužeista ..................... 500

(Ši žinia savo baisumu yra 
tikėtina. Neįtikėtina yra, 
kad naujoji Vokietijos valdžia

nių prieš sukilėlius. Ir kadan
gi nuolatos 
žinios

ateina neteisingos 
apie sukilimus maištus, 
s ir mūšius Vokietijoj, 

reikia ir šių žinių priimti su di
džiausiu atsargumu ir palaukti 
patvirtinimo pirm negu išnešus 
kokį nors nuosprendį. Šių ži
nią prisiimt*“ Hearsto Universal

True translntion filed with the pn<u 
mastei* at Chicago, III, Mar. 10, 1919 
as re<iuire<l by the act of Oct. 6, 1917

DARBININKAI SUGRĮŽO 
PRIE DARBO.

BERL1NAS, kovo 8. — Pir

nebuvo suteikiama medikalčs Vokietijos auksu. Francuzai 

priešinosi šiam nukivipimui
ATMETfi PERSKIRAS

ITALIJOJ.
Neoficiali apskaitymai seka

mai paduoda nuostolius: 300 už 
mušta ir 500 sužeista.

Valdžia dar gabenasi į miestų

pulkai iš Rytų Prūsijos.
keli

T»*hp translntion filed with the post* 
mastei* at Chicago, III, Mar. 10, 1919 

I as reuuired by the act of Oct. 6. 1917
SOVIETAI PRIPAŽINTI.

WE1MAR, kovo 7. — Social
demokratai, kurie pradėjo va
kar tarybas su Vokietijos kabi
netu kaslink Berlino streiko ir

jos gali būti pasiūlytos streikui)

naktį ir esanti užganėdinanti.
Susitmįmass sakoma, reika

lauja naujos konstitucijos pri
pažinimo kareivių ir darbinin
kų tarybų. Įtai žiūrima, kaipo 
į radikališkiausį žingsnį. Jis bu
vo raginamas pirmiau, bet bu-

kę įvyko vakar vakare, kada po talkininkai tam nepritaria.

• Ji

Trijp trunslntion filed ndfh the pnsf- 
mastei* at Chicago, III, Mar. 10, 1919 
as reuuired by the net of Ori. 6. 1917

HINDENBURGAS PRIEŠ 
BOLŠEVIKUS.

RYMAS, kovo 8. - Judėji
mas įvesti persk iras Italijoj la
po sumuštas šiandie atstovų bu
te. Klausimas kįlo laike svar
stymo apie parėdimų kaslink le- 
galio moterų stovio. Buvo į-

TENARKANA.
nušovė k virti; i ninka

♦ 4

Macklay ir tris syk
pačią barniuose už 60c mokes-

J(Tf I litics

pašovė jo

7,260 ŽMONIŲ MIRĖ NUO 
INFLUENZOS.

COBLF - Ficld- ras Italijoj, bet tapo atmestas 
didelės didžiumos balsų.

nuoja vartoti liuosanorių, pul- ________________ __
kuskus prieš bolševikus, su Lie- _ , . r.. , ... .1 t t j Ti iip translntion f»1°d vdth Ihe post-
pojum kaipo baza jo veikimui, mastei* ai Chicago, III, Mar. 10, 1919 
Tai parodo Amerikos žinybos o- 
ficierių surinktos žinios.

True fronslntion filed wifh the post- 
inaster at Chicago, III, Mar. 10, 1919 
as reąuired by the act of Oct. 6, 1917

AUSTRALIJA UŽDARĖ 
IMPORTĄ.

Priims vien Anglijos 
tavorus.

8.MELBOURNE, kovo 
Australijos muito ministeris

ančių importavimų į Australijų

as reuuired by the act of Oct. 6. 1917 
250,000 TONŲ MAISTO
išsiųsta Europon.

WASItlNGT()N, kovo 9.
Maisto administracija išleido 
peržvalgų pašalpos darbo Euro
poj.; vedamo po kontrole Her- 
bert C. Hoover nuo pertraukos 
mūšių. C

maisto, daugiausia miltų ir tau

SI'. PAUL, Minu. Minneso 
ta valstijoj pereitais metais mi
rė nuo influnzos 7,260 žmonių.

DIDELIS GAISRAS 
RIO JANEIRO.

RIO JANKIRO, Brazilija, ko

gaisras, kuris pridarė už $5,000, 
000 nuostoliu. Manoma, kad c

padegimas.

ORAS.

1 civiliams gyventojams ir kad 
štabai nuspręsti ^reikalavimus maiiia temperatūroj.

ir vesti išdalinimų pašelpos tapo

nedidelė per-

True translntion filed with the post mastei* at Chicago, III, Mar. 10, 1919 
as reuuired by the act of Oct. 0, 1917

Amerikos kareiviai, susirėmė 
su Londono policija

Karės stovis Slovakijoj

Japonija neri viešpatauti Azijoj 
Chinai grasina

AMERIKOS KAREIVIAI SU- , 
SIRĖMĖ SU LONDONO 

POLICIJA.

vokiečių-magyarų suokalbio 
pasak vielos laikraščiu. Paskel
bdam:i

Amerikiečiai sumušti, kanadie
čiai ir australiečiai irgi daly
vavo susirėmime.

ii

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III, Mar. 10, 1919 

. i as reuuired bv die act of Oct. 6. 1917 
LONDONAS, kovo 9. — Di-

I JAPONIJA NORI VIEŠPA-< ries riaušes ivvko šiandie po _ _
.... \ .1 TAUTI AZIJOJ.

viai ir jurininkai ir Kanados ar
. . ... . ...... Reikalaus valdymo Azijos, jeiAustralijos kareiviai stojo ben- . .
i . . ..’ , i;,.;;.. d„ ^uv. Valstijos laikys

Monroe doktrinos.. Field vra kriliška-

Penki Amerikos kareiviai ir

trr Gate Raudonojo Kryžiaus li-

20 amerikiečių 
areštuota.

marshal

reivių ir jurininku yra areštuo-

Inspektorius VVilson, užveiz- 
da Ro\v Street policijos stoties, 
kuri buvo centru sumišimo, iš
leido lik sekamą pranešimą:

“Mes padarėme kiekvienų pri 
si rengimą priešių lies tolinus-

uždaro kiekvienų priėjimų prie

romis.

r»*np tr>in«tln*’nn filed ivilh the post 
masler ai Chicago, III, Mar. 10, 1919 
as reuuired In the act of Oct. 6. 1917

VIRŠ ŠIMTO KAREIVIŲ 
AREŠTUOTA.

riaušėmis.

LONDONAS, kovo 8. -- Dau
giau kaip 100 kareivių ir 12 ci
viliu žmonių vra areštuota šia- <. c »

nakt sųryšyj su riaušėmis Rhyl. 
Penki žmonės liko užmušti ir 
21 sužeistas. Nuostoliai apskai 
tomą siekią $150,000.

Tnw fil^n w<fh fhp post
masler ai Chicago, III, Mar. 10, 1919 

rviiinred bv the net of Oct. 6, 1917.
KARĖS STOVIS
SLOVAKIJOJ.

čechai paskelbė apgulimo stovį 
apsisaugojimui prieš susektų 

suokalbį.

PRESSBUBG, kovo 8. — če- 
cho-slovakų karinė komanda 

si ,5:57 vai. Mėnuo leidžiasi paskelbė karės stovį visoj Slo- 
J 2:19 vai. nakties. vanijoj iš priežasties susekimo

Saulė teka 6:11 vai., leidžia-

PARYŽIUS, kovo 9. — Jei tai 
kos sutarties konstitucijoj bus

pa^įstantįs Monroe doktrina 
(Amerika amerikiečiams, arba 
teisingiau Amerikos sausže-

yra pasirengusi reikalauti, kad 
sutartis taip gi pripažintų Japo-

nors paliečiančio Chinijų ar ko-

Japonija laikosi pozicijos, 
kad Suv. Valstijos per Ishii-Laii 
s ng sutartį jau pripažino, kad 
Japonija turi vyresnes teises to
limuose Rytuose. I'odcl jei 
tautos lygos susitarimas, kuris 
praktiškai perima visas esan
čias sutartis, gva^antuos, fkad 
Monroe doktrina yra formaliai 
priimta visų sularmėj dalyvau
jančių. Japonija jaučia, kad ji

pripažinimo Japonijos teisės

I'rue translntion filed with the pnst- 
masler ai Chicago, III, Mm*. 10, TD19 
as recjuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

(KINIJA PERMATO KARĘ, 
JEI JAPONIJA NEBUS

SUVARŽYTA.

( hinija reikalauja suvaržymo 
Japonijos militarizmO; prašo 

išliuosuoti sali.

PARYŽ1US, kovo 8. — Chini-

varžyti Joponijos militarizmų ir 
sugrųžinti Chinijų chinams. Jei

Japonijos-Cbiiiijos krizis ti
kimasi pasieks trūkimo vietos 
laikos konferencijoj sugrįžus 
į čia prezidentui Wilsonui. Lai
ke. jo nebuvimo Cbinijos politi
kai prirengė plačių datą priro
dymui savo dalyko.
—I ■! I II—........... ■■■ . ...................................

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVĖS FONDAN.
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Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėtdienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted SU Chicago. 
UI. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačtu: 

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

.............$6.00

............... 3.50
............. 1.85
............... 1.45
................. 75

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ..............  0-
Savaitei ...................................... *“
Mėnesiui ..................................  

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj,
pačtu:

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

....t..........|5.00
.................. 3.00
................  1.65
................. 1.25
...................... 65

Pinigus reikia siųst Pačio Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translation filcd the post- 
inasler ai Chicago, III, Mac. 10, 1919 
as rcąuircd hy the act oi Oct. G, 1917

Užburtas 
kraštas.

Senatoriaus Overniano pir
mininkaujamoji senato subko- 
misija bolševizmo propogandai 
tyrinėti negreita, lur būt. savo 
darbą pabaigs. Iki šiol ji iš
klausinėjo jau daugeli liudinin
ku, ir buvusiu Rusijoj ir nebu
vusiu, kurie turėjo ką-nors pa
sakyt apie bolševikus. Subko- 
misiįa susirūpinus atrasti, kaip 
dalykai yra jšttkrųjų, bet čia 
gyva bėda: ką vieni liudininkai 
tvirtina, tai kiti griežtai priešin
gai nupasakoja.

Praeitą savaitę davė įdomią 
liudijimu pulk. Raymoud Ho
bius. Amerikos Raudonojo Kry
žiaus misijos narys. Po juo se
kė A m e r i k o s ambasadorius 
Francis. Ir vienas ir antrasis 

abudu tuo pačiu laiku buvo 
Rusijoj ir turėjo reikalų su bol- 
ševikais, ir abudu duoda grieš- 
tai priešingu liudijimų.. Pulk. 
Hobius, principe nepritardamas 
bolševikams, vis dėlto nesmer
kia jų. Sovietų valdžią gina jis 
nuo daniinų jai piktų priekaiš
tų. kaipo nuo neteisingų; gina 
nuo įtarimų ir tiesioginių kalti
nimu. kad buk Leninas-’Trockis 
esą Vokietijai parsidavusieji jos 
agentai. Del bolševikų pasiūgi
mų, dėl jų padarytos su Vokie
tija Brest-Litovske taikos jis 
kaltina ne Leniną su Trockiu, c

bet labiau talkininkus už igno
ravimą sovietu valdžios, kada 
ta šaukėsi ypačiai Anglijos ir 
Amerikos ekonominės pagal
bos.

Ambasadorius Francis gi ne
randa žodžių, kaip labiau bol
ševikus pasmerkus. Pasak jo. 
tai esą skerdikai, kurių aukų 
kraujas Petrograde rinštokais 
bėgęs ii’ kurie “skerdžia kiek
vieną. kurs tik nešioja baltą 
kalniem' ir turi edukacijos.’* 
Patį pulk. Robinsą, kurs liudi
jo prielankiai sovietų valdžiai, 
ambasadorius Francis vadina 
bolšc-vikų emisaru, ir stengiasi 
jo liudijimus diskredituoti. Bei 
pulk. Hobius, matyt, turi šį-tą 
rankoj prieš poną ambasadorių 
ir jo liudijimus. Subatoj jis pa
siuntė iš (’hieagos telegramą se
natoriui Overmanui reikalauda
mas, idant jam butų leista dar 
stoli prieš senato subkomisiją 
ir pristatyti jai dokumentų, pa
rodančių, kiek tiesos yra pono 
F ra nciso pasakojimuose.

Kad taip įžymus žmonės 
visuomenės veikėjai, rašytojai, 
sociologai ir politikai visi be
veik tuo pačiu laiku buvę Rusi
joj ir turėję progos daugiau ar 
mažiau dalykus pažinti, o bet
gi taip griežtai priešingai vieni 
kitiems liudija apie tuos pačius 
dalykus, tai kokie gali būt vai
siai to tyrinėjimo, kokių išva- 

du galės padaryti ne tik sekan
čioji tyrinėjimus visuomenė, 
bet ir pati senato subkomisiją? 
Po visa to, kad tik nereikėtų 
gotų gale pasikasius galvą su
šukti:

I)a sieli’ ich nūn, ich arinei’ 
tor,

l’nd bin so klug als wie zu- 
vor!
vadinas, kaip nieko tikra neži
nom, taip nežinom.

True translntton ftted with the post- 
master at Chicago, III, Mar. 10, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917 

Šovinistams 
pastabele.

Vienas didžiulių Chicagos ka
pitalistinių dienraščių duoda 
vietos šitokiai vieno savo skai
tytojų pastabai:

“Iowos valstijos gubernato
rius pataria, kad butų visiškai 
uždrausta spausdinti svetimo* 
miskalbomis laikraščiai ir kilo
ki leidiniai. Bet štai viename 
tos valstijos augščiausiai dvasi
škai ir medžiagiškai pakilusių
jų apskričių, būtent, Hamiltono 
apskrityj, gyventojų didžuma 
vartoja ne anglų kalbą, o betgi 
karei prasidėjus ten buvo taip 
daug laisvu noru stojančių ka
riuomenėn vyrų, jogei atėjus 
konskripcijai nebebuvo ko im
li.

“Suvienytųjų Valstijų pinigy- 
no ministerijos svctimkalbių 
skyriaus viršininko liaus Riego 
ką-tik išlcistasai pranešimas pa
renk), kad per visas keturias Lai
svės Paskolas valdžiai 11 nuo
šimtį visos tų paskolų sumos 
valdžia surinko iš 28 milijonų 
gyventojų, kurie supranta ir 
vartoja svetimas, taigi ne vien 
anglų, kalbas.”

Yankiško šovinizmo, nekenti- 
mo svctimkalbių Amerikoj ne
truko ir pirmiau, bet visa tai 
anksčiau neturėjo progos taip 
šiurkščiai apsireikšti, kaip kad 
dabar, l ai karės ligos vaisius.

•'rne translation fllerl vdth the pn»t- 
inaster at Chicago, III, Mar. 19, 1919 
is reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios International Labor 
Ncws Service).

AUSTRALIJA.

Reikalauja prašalinimo prusy- 
bės.

Melbourne, Auslralia. — Aš
miais židžiais nupeikdami Aus
tralijos valdžios tolesnį palai
kymą karės atsargumo akto, 
Įžymiausieji Australijos darbi
ninkų judėjimo vadai parašė 
memorialą ministerių pirminiu 
kui, reikalaudami tuojaus pa
naikinti tąjį aktą. Po memo
rialu pasirašo 8. F. Russell, A- 
matų 'Tarybos pirmininkas, McL 
botirne; Maurice Blackburn, 
Yuslralijos Darbo Partijos, Vik 
•orijos kuopos, veikiantysis pre
zidentas; Arehibald Stesvart, 
kustralijos Darbo Partijos, Vik- 
' ori jos kuopos raštininkas; A. 
<. \Vallace, Viktorijos Socialis
tų P arti j o s sekrcli- 
’ius ir Vida Goldstein, moterų 
)olitinės draugijos ir moterų 
'aikos armijos prezidentė.

Memorialas primena, lai, 
tad “Britai visam pasauliui eo
lo j savo tradicines laisves kai
to į priparodymą savo Įstaigų 
viršenybes. Visos šitos laisvės 
apo panaikintos Karės Atsargu- 
no Aktu.’’ Jame priešinamasi 
nunlinėjimui detektyvų į darbi 
tinku susirinkimus. Jame pro- 
'esluojama prieš kalinimą be
eisimi'žmonių areštuotu dėl • * 
tarimo. Kitais valdžios dar- 

'tais, kuriais nesiganėdinama, y- 
ra šitie: panaikinimas teisės ka
linį išimti, savarankiškas agita

torių deportavimas, mililaris 
įsiveržimas j privatinius namus, 
atėmimas teismui galios kauci
ją paskirti ir administracijos 
pasisavinimas parlamento įsta
tytu davinių funkcijų.

NAUJOJI ZELANDIJA. .

Pataria darbininkams paremti 
priverstiną blaivybę.

Auckland, Ne\v Zeland. — Ja
mes Simpson, Ontarios (Kana
dos) Darbo Partijos sekretorius 
ir W. D. Bayley, pirmasis XV i ti
ni peg (Kanados) Darbo Parti
jos vice-pirmininkas, kurie da
bai’ lankosi po šilą šalį, išleido 
atvirą laišką į Naujosios Zelan
dijos darbininkus, smarkiai ra
gindami juos balsuoti už pri
verstina blaivybe, kuomet arti- 
moję ateityje parsieis balsuoti. 
Jie nurodo, kad Kanados darbi
ninkai eina “nuo šinkiaus prie 
boso” ir reikalauja geresnių są
lygų darbininkams. “Mums jau 
neparsieina konkuruoti su 
smuklių lankytojais unijų susi
rinkimuose,“ sako jie,. Parėmi
mui savo žodžių jie priveda į- 
vairius ižvmius Kanados dar- 4 4
bininkų vadus, kurie pirmiaus 
priešinosi drausitinei blaivybei, 
bet kurie, pamate savo akimis 
blaivumą su kokiu dabar v ra v *
vedami straikai, viešai užreiške, 
jog jie tiki, kad Kanados darbi
ninkai laimėjo iš priverstinės 
blaivybės.

KANADA.

Seni luošieji kareiviai laimėjo 
streiką.

Toronto, Kanada. — Vienas 
keisčiausiu visuotinu streiku

V V C-

Kanados istorijoje pasibaigė tuo 
ini, kad visi darbininkai buvo 
priimti atgal.

Tai buvo streikas sugrįžu
sių kareivių, didžiuma kurių bu 
vo luoši ir visi dirbo dirbtines 
rankas ir kojas kareiviams pra
radusioms jas karėje.

Jie sustreikavo dėlto, kad jų 
užveizdas, kuris nebuvo sugrį
žusių iš kariuomenės, lapo val
džios atstatytas. Jis dirbo 
'Tonm tos skyriuje. Calgary’o 
ir VVinnipego karės veteranai, 
dirbusieji dirbtines rankas ir 
kojas taipgi sustreikavo, užjau
sdami aniems. Viršininkai bu
vo priversti pasiduoti po kelių 
dienu streiko ir darbininkai su- c

grįžo atgal prie darbo.

INDIJA.

Medvilnės darbininkai strei
kuoja.

Londonas, Anglija. — Nežiū
rint cenzūros aštrumo retkar
čiais pasiekia Anglijos pirmei
vius žinia iš pat Indijos gilumos. 
Tą patvirtina čia žemiau pa
duotoji žinia, kuri buvo atspau
sta viename paskutinių “He- 
rald” laikraščio numeriu: ‘

“Žinios iš Indijos baisiai ne
raminančios. Apie 120,000 
medvilnės dirbėjų išėjo į slrai
ku, reikalaudami padidinimo 
mokės ties. I ’ždarbiai, valandos 
ir sąlygos ten yra tokios, apie 
kokias mes negirdėjome šito
je šalyje beveik per šimtą melų. 
Kiek galima numanyti iš trum
pų telegramų, pasielgimas darb
davių ir valdžios yra taipgi 
toks, kokio mes nepažinojome 
šitoj šalyj, mažne per šimtmetį. 
Policija ir darbdaviai laiko su
sirinkimus krūvoj. Darbda
viai atsisako išklausyti darbi
ninkų. ,J pikieliiojančius darbi
ninkus šaudoma iš kulkosvai
džių. 'Tiesą pasakius, mes ma
ža vilties beturime, kad Britijos 
darbininkų judėjimas galės pa
daryti kokią veikmę į valdžią 
šitame dalyke ar kad galės tin
kamai pagelbėti savo draugams. 
Visa, ko mes galime tikėtis, lai 
liek kad Lanccashirės medvil

nės ponai gal bandys užkenkti ■ 
savo indijiniams konkuren
tams ir pareikalaus geresnių są
lygų Indijos darbininkams.“

SU V. VALSTIJOS.

Nori padaryti Meksiką saugia 
kapitalizmui.

New York, N. Y. — Kad ap
saugojus visokius Meksikos už
tikrinimų laikytojus, lapo su
tverta tarptautinis komitetas iš 
dvidešimties bankininkų — de
šimts jų iš Amerikos, penki iš 
Francijos ir penki iš Anglijos, 
kurio pirmininku yra J. Picr- 
pont Morgan. Pranešimi' sako
ma, kad komitetas buvo įsteig
iąs tam, kad apsaugojus Mek
sikos republikos ir įvairių Mek
sikos gelžkelių užtikrinimų 
laikytojus ir, apskritai tokius 
kitus besivertimus, kurie turi 
savo veikimo dirvą Meksikoje. 
Komitetas bus taipgi prisiri'n- 
gęs daryti lokius kitus žingsnius 
kurie pasirodytų reikalingais, 
suteikimui patarimo ir pagel
bės įdėslininkams, kurie turi 
reikalus Meksikoje.

Dvieju dienu konferencija rei
kalauja panaikinimo amerikonų 

žiaurumų.

New York, N. Y. — Skambio
mis rezoliucijomis, priimtomis 
gale dviejų dienų konferenci
jos laikytos čia laisvės tikslais 
vasario 22 ir 23 dienose bevie
liam telegrafu pas prezidentą 
Wilsoną ant laivo George \Va- 
sbingtin ir vieliniu telegrafu 
kabineto ir kongreso nariams 
buvo pareikalauta alsileigimo 
civilių laisvių, panaikinimo 
šnipybės ir deportavimo akto ir 
visuotinos amnestijos visiems 
politiniams prasikaltėliams. 
Konferencija buvo sušaukta 
vardu ašluonių liberalų, socia
listų, darbininkų ir pirmeivių 
grupių: Civil Liberlies Bureau, 
Fello\vship of Reconcilialion, 
J rišli Progressive Leaguc, Lea- 
gue for Polilical Amnesty, Ne\v- 
York Bureau of Legal Advice, 
People’s Council of America. 
Women‘s International League 
ir Workers Defencc Union. Ke
li šimtai delegatų dalyvavo jo
je. Kaip toli “Benykslauti 

Laisvė“, kuri buvo diskusuoja- 
ma pirmame posėdyje, buvo 
jau išnykus, tai tą apčiuopiamai, 
ir aiškiai parodė delegatams da
lykas susirištmliš su pask uli
niu susirinkimu, kuris buvo 
kaip ir masinis. Dclemonico’je. 
Atėję pas svetainės duris dele
gatai rado jas uždarytas, nežiū
rint to, kad pinigai už svetainę 
buvo užmokėti išankslo. Jie 
susitiko su policijos inspekto
rium ir jo žemesniaisiais, kurie 
paaiškino, jog svetainės savi
ninkas bijo triukšmo ir lodei 
susirinkimas reikia atšaukti. 
Smarkus prilestas vieno masi
nio susirinkimo kalbėtojo, adv. 
Vilberlo F- Boe anlgalo privei lė 
inspektorių klausti iš policijos 
sėdybos patarimo; čia jam bu
vo paliepia atmainyti prisakąs 
ii- leisti susirinkimą taikyti. Jo 
kio tolesnio kvaršinimo nebuvo.

Lietuvoje.
Lietuvos valdžia, kurios prem 

jeru yra Šleževičius, išleido ši
tokių atsišaukimų į Lietuvos 
žmonės:

(linkime Vilnių, 
Lietuviai!

Naujų 191(1) melų pirma die
ną, kukai gavę nuo vokiečių 
ginklų, nuginklavo nedidelį vo
kiečių'kariuomenės būrį, ir pa
skelbė, jog jie esą užėmę Vilnių 
ir mieste įvedę “ypatingąjį sto
vi“ Lenku karo komendantūra c <
varu mobilizuoja Vilniaus gy

ventojus vyrus nuo 17 metų am
žiaus.

Kiekvienam yra aišku, kad 
tas lenkų žygis turi vieną tiks
lą PBIJUNGTI LIE'TUVA PRIE 
LENKIJOS ir užkrauti mums 
išnaujo Lenkijos verguvę, 'lė
čiau užgrobikai nedrįsta iškarto 
atimti mums iškovotą laisvę ir 
nepriklausomybę. ŽINODAMI, 
JOG LIE TUVA IMS GINTI LAI
KINĄJA VYRIAUSYBĘ IB NĘ- 
PBIKLAUSOMĄJĄ LIETUVĄ, 
lenkų legijonieriai dar neišdrį 
so nuplėšti Lietuvos Valstybės 
vėliavos nuo Valstybės 'Tary
bos rūmų, jie nedrįso nuginkluo
ti Laikinosios Vvriausvbės ka- •* v

riuomenės Vilniuje.
Musų kareiviai (apie 200 vy

rų K. P.) ant Gedimino kalno 
iškėlė trispalvę tanios vėliavą. 
Ji ten ir dabar tebeplevėsuoja. 
Visi kareiviai liko po vėliava 
Lietuvos ginti!

Iš tų karštų tėvynę ir lais
vę mylinčių krūtinių kilo griau
smingas šauksmas: “VALIO 
LIETUVA!“ 'Tas šauksmas al
si liepė krūtinėse visų Lietuvos 
žmonių: visos jaunuomenės, vi
sų sodiečių, ūkininkų ir darbi
ninkų! Jalai pagimdys juose 
(nfilžinišką Lietuvos didvyrių 
dvasią, pažadins kovą vardan 
laisvės, vardan Lietuvos nepri- 
klausoi vbės! Kovoti prieš bau- 
v vos jungą ir prieš amžiną 
Lieluv.verguvę!

Mes ginsime Nepriklausomy
bę! Mes išgelbės!ine Vilnių!

šalin visi, kas kėsinasi prieš 
musų laisvę, prieš Lietuvos Val
stybę, prieš musų sostinę Vil
nių ! c

Lietuvos Gynimo Komitetas.

Pašfūkimas Savanorių į 
Krašto Apsaugą.

Į Lietuvos Piliečius!
Vvrai! Nekarta ’ Lietuvos 

priešai norėjo uždėti ant mu
sų amžiną nepakeliamą jungą, 
bet musu 'Tėvynė nenugalėta. 
Ji gyva.

Šiandien visi išvydome Lais
vės rytojų švintant; Lietuvos 
Nepriklausomybė neša visiems 
laisvę ir laimę; lai ginkim Nepri 
klausomą Lietuvos Valstybę! 
Vienybėje, kaip broliai, pasida
vę kits kitam rankas, eikime 
drąsiai į kovą, kaip vienas, sto
kim už tėvynę!

Lietuva pavojuje!
Vokiečiu kariuoi '.' i ci alsi- v

įraukiant, 'ja'n įsibrovė Lietu
von svetimoji Busijos kariuo
menė. Ji eina, alindama išmuš 
gyventojų duoną, gyvulius ir 
mantą. Jos palydovai — ba
das, gaisru pašvaistės, kraujo ir 
ašarų upeliai..

'Tat ginkim Lietuvą! Paro
dykim, jog esami' verti amžiais 
kovotos laisvės: šiandieną Lie
tuvos likimas musų Įiačių ran
kose.

Nelaukdami toliau nei valan
dos, kas myli Lietuvą, kas trok
šta laisvės; kas pajiegia valdyt 
ginklą, stokime visi į Liet. Kraš 
to Apsaugą. Burių būriais eiki
me iš kaimų, viensėdijų, miestų 
ir miesteliu, eikime iš visų Liet- 
uvos kraštu laisvės ir Tėvynės 
g’ Ii. Stokime drąsiai pirmi į 
kovą.

Drąsiai, ke baimės, kaip mus 
tėvai ir sentėviai, užslokim prie
šams kelią, pakelkim žygį uz 
musų Moliną Tėvynę, už Lietu
vos Valstybę!

Minisleris Pirmininkas.
Sleževičius.

Krašto Apsaugos Minisleris 
Karininkas Velykis.

Sąlygos įstojimo į Lietuvos 
Krašto apsaugą.

1. Visa Lietuvos Valstybės 
krašto apsauga yra Lietuvos Vy
riausybes žinioje ir klauso kraš
to Apsaugos MinislciiO.

2. Visa krašto Apsauga orga
nizuojama karo disciplinos p i-

grindais. ' tylojus, buk Strazdienė sakiusi
3. Visi savanoriai p».iimaini į neteisybę! Jaip daryti yra ne 

kiašto Apsaugą nemažiau, kaip gražu — kadir tokiom projgre- 
1 melams. Tarnavime laikas sislem, kaip Stilsonienė ir Vikš- 
gali būti pailgintas ilgesniam lai rienė.
kui lik laisva sutartimi su sava- Kas dėl tos Roselando kuopos, 
noriais. kurią d. Strazdienė suminėjo,

4. Mažinant krašto apsaugų 
ar darant visišką demobilizaci-j 
ją, savanoriai gali būti paleisti 
ir anksčiau metų.

5į Savanoriai, dėl kurių nors 
priežasčių nebegalį ištarnauti 
melus, gali būti jų pačių prašy-! 
mu paleisti, lik Apsaugos Mini- 
sterio štabo viršininkui sutin
kant.

(i. Kiekvienas savanoris, sto
damas Krašto Apsaugon, raštu 
pasižada, kad jis gins Lietuvos 
Valstybę, pildys Lietuvos Vals
tybės įstatymus ir klausys savo 
Vyriausybės įsakymų.

7. Lietuvos Vyriausybė duo
da kiekvienam kareiviui savano
riui išlaikymą ir 100 markių al
gos mėnesiui. Be to, kiekvienai 
savanorio šeimynai, savanorio 
išlaikomai, mokama kas menė- 
sis po 50 markių.

8. Sužeistiems kareiviams, ne
begalintiems uždarbiauti, ir už
muštų kareivių, šeimynoms Val
stybė patikrina būvį. Būvio pa 
tikrinimo taisyklės bus paskelb
tos skyrium.

Minisleris Pirmininkas.
M. Šleževičius.

Krašto Apsaugos Minisleris 
Karininkas.— Velykis.

Skaitytoju Balsai
| (jž išreikštas šiame skoriuje 
nuomones Redakcija neatnakc.]

Dar dėl to vakaro.

Moterų Balso nr. 2 š. m. pa
lei lijau keistą “pranešimą vi
suomenei,“ po kuriuo pasirašo 
dvi LMl'S. 9 kp. narės N. 
Slilsonienė ir O. Vikšriene 
kaipo Bcngimo Komitetas. Sa
vo pranešime jos sumini vaka
rą, kurį kedaise rengė LMPS. 9 
kp. naudai Moterų Balso.

Apie tą vakarą buvo rašyta ir 
Naujienose ir pačiame Moterų 
Balse ir tai net po kelialą kar
tų. Jalai man nesuprantama 
kokiuo liksiu jodvi sumanė vi
sa (ai pakartoti. Išrodo, kad 
tik todėl, idant skaitytojai neuž
miršiu, jogei jos buvo “rengimo 
komisi ja. 1 *

Bet deki (o butų pusė bėdos. 
Negera yra lai, kad jodvi lame 
neva “pranešime visuomenei“ 
griebėsi kritikuoti vieną LMPS. 
9tos kuopos narę, d. M. Straz
dienę. Besistengdamos “sukri
tikuoti'’ ją, parodyti, kad M. 
Strazdienė sakius neteisybę, jos 
pačios - sužiniai ar nesužiuiai 

pasakoja neteisybes. Pav., 
“pranešimo visuomenei“ aulo- 
l’ė's kaltina d. Strazdienę, kam ji 
kuopos susirinkime, lapkričio 
K) diena, davus inešiina būtent 
pasilaikyti (laikinai) dalį minė
tojo vakaro pelno, kadangi kuo
pos iždas esąs tuščias. Jas į- 
nešimas buvo priimtas. Bet 
Stilsonienė ir Vikšriene nori 
“priparodyli,“ kad “tuomet iž
de buvo suvirs 10 dolerių.”

Jeigu jau dalykas eina apie 
sumą, lai reikia pasakyti, kad 
kuopos ižde tuomet buvo ne 
“suvirs 10 doL“, o lik 31 dol. 
Bet lėmykite — jeigu kuopos 
iždininkė laiku butų išmokėjus 
pirmiau paskirtas sumas, lai iž
de butų slokavę šešių doleriu, 
štai los išlaidos: LSS. namui — 
10 dol.. Ateities Žiedo draugijė
lei 10 dol. ii’ kuopos choro 
reikalams (gaidoms spauzdinli 
mašinėlei, ctc.) 20 dolerių. Vi
so - 10 doleriu.

Vadinas, d. M. Strazdienė tu
rėjo pamato pasakydama, kad 
kuopos iždas tuščias, (ii Į.asi- 
rašiusios po minėtuoju “prane
šimu“ būtinai nori įtikint skai-

(a/i irgi reikia pasakyti štai ką: 
“Pranešimo visuomenei“ auto
rės rašp taip, lyg kad d. Straz
dienė butų sakiusi, jogei pasky
rimas los kuopos pinigų į Liet. 
Laisvės Fondą tai pats svarbiau
sias reikalas. Bet kodėl jos 
lame neva “pranešime“ nepra
neša prie kokių aplinkybių LLT'. 
pasidarė tuo “svarbiausiu rei 
kalu.” O juk lame pačiame susi
rinkime apie tai buvo kalbėta! 
Pav., viena narė paaiškino, jo
gei tuo laiku, kada LMPS. 25 
kuopa pusę pelno nuo surengto 
vakaro paskyrė Bušų revoliuci
jos reikalams, tai su ta šalimi bu 
vo pertraukia visi susižinojimo 
ryšiai. Vadinas, pasiųsti tuos pi 
nigus buvo negalima. 'Tuomet 
Roselando (25) kuopa nutarė 
paskirti tą sumą Lietuvos Lais
vės Fondui. Tai šitaip dalykai 
stovi.

Toliau. Komiteto narės padė
jo po savo “pranešimu“ tūlą 
prierašą, kur sakoma, jogei tre
čioji komiteto narė, P. Kemi\ 
žienė, atsisakiusi pasirašyti, nes 
buvus priešinga suminėjimui vie 
šai d. M. Strazdienės vardo bei 
jos užreiškimų. — Neteisybė! 
Aš atsisakiau pasirašyti ne lodei, 
kad bučiau priešinga minėti d. 
Strazdienę ar ką kitą, o lodei, 
kad tas “pranešimas,“ po ku
riuo pasirašė N. Slilsonienė ir 
O. Vikšnienė, buvo neteisingas. 
Jai viena. Antra, nejaugi su- 
minėjinias kieno “gerų“ ar 
“negerų“ uži’ciškiiifti yra pats 
svarbiausias dalykas?

Pagalios, po tuo “pranešimu“ 
aš nepasirašiau dar ir lodei, kad 
jo autorės sužiniai apsilenkė su 
kuopos nutarimu. Mat, kada 
kuopa nutarė pasiųsti likusiu da
lį pinigų, tai kartu nutarė “Mo
terų Balso” redakcijai pasiųsti 
laišku — atšaukimą visu netei- V 4. C
singų ir šmeižiančių rašymų, 
kur tilpo “Moterų“ Balse ir 
“Laisvėje.“ Na, o apie ką pa
rašė minėto komiteto narės?

'Tai ve delko aš, kaipo trečio
ji to komiteto narė, nesutikau 
pasirašyti po tuo neva praneši- 
niu. — P. Kemėžienč.

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
Čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotu ar farmą? 
Ar reikia Insurance?

.Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkite* prie
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURING 
DtSTRICT BANK

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

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

|Dr.A.Mo!itvitl
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suite 600—612 

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

Naujieną Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Ncdėldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.
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Už $50.00 arba LAISVES 
BONDSA

nupirksi labai gražų .$200,00 vertės
Phonografą, pasilikusi sankrovo

je, šita mašina beveik nauja, prie

! CHICAGOS

Milžiniškos Prakalbos

APIPLĖŠĖ PRIVATINĘ 
BANKĄ ANT $2,250.

yiąi Chlcngos statymo amatų ta
rybos pirmininkas S. O’Don- 
nell.

COOK PASMERKTAS 
KALSJIMAN.

ra kuopa

NUBAUDĖ DARBININKŲ 
VADOVUS. Bertram H.

Montgomery 
ADVOKATAS

praneša apie perkėlimą savo teisių 
ofiso iš 137 So. LaSalle Street 

i Room 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephone Fronklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

priguli nuo geros ir normalės sveikatos, kaip kiekvienas 
Žino. •« *t

Gera sveikata reikalinga, kad butų gera ir normalė 
nervų sistema. Kuomet esate nervuoti, kuomet jus nervai 
yra suirę, nereikia to apleisti, bet luojaus taisyti.

Garsus nuo nervų Eliksiras

PARTOGLORY
sustiprins ir atitaisys jus nervų sistemą ir padarys jus nauju 
žmogumi. Bonkutė “Parloglory” kainuoja $1, 6 bonkulCs 
atsieina tiktai $5.90. Užsisakykite šiandien, rašydami: Ap-

■■■■■■ ■■■ llllllll■■■i

Rengia 1

Utarninke, H d. Kovo, 1919 m.
PAMINĖJIMUI KĘSUOS REVOLIUCIJOS

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 
2212 \V. 23-rd Place.

Kalbės LSS. sekretorius tlrg. J. STILSONAS ir Dr. A MONTVIDAS
Pradžia prakalbų 7:30 v. vak. Inžanga vyrams iOv; moterims dykai

Minėtos prakalbos bus labai svarbios, kurie esalę girdėję ini- 
nėtus kalbėtojus, nepraleiskite progos. Taipgi, kurie neesate gir
dėję turėsite progą išgirsti daug ko naujo ir naudingi šiame ą.yve 
nimo momente Kviečia Rengimo KOMITETAS.

MAD1SON PRIE HALSTED STREET
— BURLESQUE—

|rii/ l/CIIV 'M) HIS Kasdien du Ryk 2:15—8:15Lt H AlLLT <>WN SHOW. Kainos 25c. iki 75c.

Lietuviu Tautiškos Kapinės 
Priklauso ne vienai kokiai sektai, bet jos yra visų ChiCagos ir 
apielinkių lietuvių, ir jomis gali naudolies rtikalui esant visi lie
tuviai be skirtumo tikėjhniskų ar kokių kilu pažvalgų noi ėdami 
laidoti savo įnirusius artimus ar pažįstamus; patarnavimas yra su
teikiamas visiems lygiai.

lx>tai parsiduoda vertės $50 ir augščiau. .los randasi prie Keen 
avė., vienas blokas į pietus nuo Archer avė.

Reikalui esant galima kreipties Į užveizda kapinėse ypatiškai ar
ba telefonu: \Villoxv Springs 20 R. Ar Chicagoje 3301 So. Halsted 
Si. Pitone Boulevard 6775.

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivaa akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LAWHON, M. D.
219 S. Dearborn St. (Prieš pačt?). Chicago, III.

--------------------------- ------------ *

•>

Dr. WHITNEY 
Specialistas

Gydyme chroniškų ir nervų ligų 
VYRAI IR MOTERS, '

Jeigu jus kenčiate su kokia nors chroniška, nervų, kraujo, sku
ros arba komplikuota betvarke, arba jeigu jus esate kankinami vi
durių, žarnų, kepenų arba inkstų liga arba jeigu jus turite reuma
tizmą, skausmus nugaroje arba sąnariuose, nustojiroą noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 jU ~ lAfUITNCV Nedaliomis 10 ryto 
ryto iki 8 vakare. Nilą Wlls I lwEi I iki 2 vai. dieną

422 S. State St., arti Van Buren St, Chicago, III.

E.4

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

Tol. Annitage 3209.
Valandos Po pietų 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Ncdėliomis 10 iki

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rėmų ir Stogama Popicro

SPECIALIAI: Malcva mnlevojimui stabų išvidaua, po $1.19 UŽ gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

KM-MN K llal.l.d St, III.

>11

Keturi automobiliniai bandi
tai šeštadienyj po pietų užpuolė 
Johno aZgaro banką ir sankro-j 
vą pu. 2100 Wcntworth Avc. 
Jie paspruko su $2,250.

Po apiplėšimui banko depozi- 
toriai pareikalavo savo depozi
tų, bet bankininkas visus paten
kino, nes išplėštoji suma buvo 
pilnai apdrausta.

šeštaciienyj iederalis teisėjas 
Sanlnun paskyrė bausmę de

šimčiai darbininkų, vadovų už 
peržengimą Shermano sąmoks
lo akto. Visa bausmės suma iš-

.1, Nbrman Cook buvo pripa- 
žinias kaltu užmušime Wm. 
Brad\v iv luž jo besimeilinimą 
prie gražios 17 metų Normos 
Cook’iutčs, teisėjo G. Kersteno 
teisme šeštadienyj.

Cooko adv., Ev. Jennings, at
sipeikėjęs nuo nusistebėjimo po 
sėdininkų nusprendimu, pasta
tė reikalavimą naujo bylos na
grinėjimo. I'ukstančiai žmo
nių tikėjo, kad posėdininkai ne
galės susitaikinti, kiti tūkstan
čiai manė, kad Cook bus pripa
žintas nekaltu. Tarp pastarųjų 
buvo patsai Cook, kuris likėjo 
busiąs paliuosuotu.

Jei naujas nagrinėjimas bylus 
nebus pripažintas, tai jam bau
dos teks nuo vienų metų iki vi
so amžio kalėjimo. Iki bauda 
bus paskirta, Cook paleistas po 
kaucija $20,000.

nepermirkstanti, la- 
Pcr 
dar

kitų

liūtiškai

DIDELES CEVERYKU
išlaidos gali būti

SUMAŽINTOS
„As visuomet dėviu su Ncoliu 

padais čcvcrykus”. taip rašo p-nas 
M, Ncsvnian iš Minneapolis, I. 
Ncwman Bendrovės narįs. ,,'l'ic 
padai turi didžiausiu vertę kiekvie
name atvėjuje
bai smagus ir baisiai tvirti, 
daugelio mėnesių nešiojimą vis 
esti gerame stovije.

l’-iįas Ncvvman ir milionai 
datyrė, kad išlaidų sumažinimui bū
tinai reikia turėti padus, kurie tęsi 
labai ilgai tai — Ncolin Padus.

Tią padai yra pagaminti su pri- 
tyrymu, apart tkad labai (iruti, 
turi dar ir kitas ypatybes taip tai 
— labai smagiai nešiojasi ir abso- 

nepermirkstanti. Savo
visai šeimynai privalai nupirkti vien 
tik su Ncolin padais čcvcrykus. 
Gaudami visur ir įvairiomis mado
mis. Gi seniem čcvcrykam duok 
prikalti tos rųšics puspadžius, 
d uos padus padirba Goodyear Tire 
& Rubber Bendrovė iš Akron, 
Ohio, jie ten pat išdirbinčja ir 
kojasparninius užkulnius gvaran- 
tuojamus daug ilgesnį išlaikymą 
negu visokį kiti užkulniai. > 

lleslm^oles

Atidai Visų
Parsiduoda krautuvė ,kur už
laikoma Icekrim, cigarai, ciga
re ta i ir kitokios visokiis smili- 
kinelius. Vieta apgyventa dide- 
lej lietuvių kolonijoj. Biznis 
išdirbtas per dvyliką metų. Par
siduoda greitai ir prieinamai.

ONA ŽALYS
114 E. 107th St., Roseland, III.

SOTI, SKANI SVEIKATOS DUONA 
....Kas tai tikrai yra pavadinęs duonų “ramčiu gyvybės”, 
Bet kaip ramčiai skiriasi savo stiprume, taip ir duona tiki 
riasi savo kokybėje.

Taigi nėra lengviausias dalykas pasaulyje iškepti duoną, 
kurią valgytojai vadintų geresne, skanesne už bile kokią ki
tą— visgi žmonės taip kalba apie musų puikią duoną.

BUTTERNUT BREM)
Pirkite ją, suraikykite ir duokite ją savo šeimynai ir jus 

greitai patirsite, jog vieno kepalėlio negana. BUTTER-NUT 
BREAI) duona taip skani, jog vis norisi daugiau.

Ypatingai vaikai mėgsta didelę, skersai visos duonos at
riektą, sviestu apteptą riekę. Labai skanu tarpvalgiuose. Ma
žieji mėgsta ją nuo pat pradžios. Duokite jiems užtektinai 
BUTTER-NUT BREAD, nes ii priduos jiems sveikatos, stip
rumo ir raudonumą skruostų.
Reikalaukite savo groserninko skanios, puikiai kvepiančios

BUTTER-NUT
Kepama švariausioj kepykloj valstijoj

SCHULZE BAKING GOMPANY
VAIKŲ IR MERGAIČIŲ ATYDAI! Klauskite 
savo groserninko, kokiu bildu jus galite už
dirbti .$50.60 arba vieną iš šimto mažesnių su

mų savoliuosame laike. Lengvas ir malonus 
darbas. Jeigu kartais atsitiktų ginčai dėl ko
kios nors sumos, ta pati suma bus išmokėta vi
siems ginčijantiems dėl los sumos. Paskubėk 
ir šiandien pat nueik pas' savo groserninką— 
juo greičiau, tuo geriau, šis kontestas pasi
baigs Gegužio Liną.

I—   ................111
I Sergėkite savo akis |

Neužsftikėkit gavo' regėjimo pir
majam by kokiam neprityrusiam 
aptiekorlui, auksoriui ar keliau- 

nes jie su- 
laugiau blogo, 

turiu 15 metų patyrimą ir 
ištirt jūsų akis ir pririnkti 
akinius tikrai. Darbą at- 
belaukiant, užtikrintai, 
jums akiniai nebus reikš
mes tai jums pasakysime. 
JOHN SMETANA

AKIU SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chicago, 

Kampas 18-tos gatvės
9-čios lubos, virš Platt'o sptiekos 

Tėmykite i mano parašą
Valandos nuo 9-tos vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėliojo nuo 9 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

iančiam pardavėjui, 
teiks jus akims tik <1

Aš 
italių 
ums 
ieku

JeiREAD

jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir deiman
tinė adata veltui, Mes 
taipgi turime keletą 
augštos klo.sos phono 
grafų, kuriuos mes 
parduosime už bilc 

pasiūlytą kainą, už 
tai kad mes turime 

pratuštinti vietą, Me.' 
taipgi esame privers
ti prašalinti šią savai
tę dvi labai gražias, 
tikros skuros sekly

čios setus vertus .$175 kožnas, par
duosime už jūsų pasiūlytą kainą, 
lajpgi vieną naujausios mados len
drėm pintą seklyčios setą, vartotą 
tiktai 30 dienų,

šita yra netikėtas pasitaikymas, 
Užcikie tuojau*, Pristatome veltui 
WESTERN STORAGE HOUSE 

2810 W Harrlson St Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai, NedC- 

lionmis nuo 1|) jki 4

PRANEŠIMAS

Šiuo pranešu savo kostumieriams ir pažįstamiems 
kad aš nuo 20 dienos vasario persikėliau išChicagos 
į Lyons, III. — visiems gerai žinoma vieta kaipo Cher- 
nausko Daržas, kur ateinančią vasarą galėsime kartu 
linksminties ant tyro oro. Mano Telefonas Lyons 309.

Su tikra pagarba
' GEORGE M. CHERNAUSKAS.

Mokiniuos Koltai Turi Progą!
Gausi geresnį ir švaresnį darbą ir geresnį užmokestį lik tuomet, kuo 

mot išmoksi Angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Musų mokykloje gali
ma greitai ir lengvai išmokti visą Anglą kalbą, skaitymą ir raštą, už pri
einamą atlyginimą. Taigi, pasinaudok šia proga. Dabar yra geras laikas 
mokinties — namies nėra ko veikli, o pasimokinimui yra geriausias 
laikas.

NEBŪK SUTINGĘS — IMKIS Už DARBO!
Gal jautiesi, kad šie uždaviniai yra pervargųs ir perviršija tavo 

spėkas supratimo arba kad Angliška kalba dėl tavęs yra persunki ir 
kad jos negalėsi išmokti? Jeigu taip, tai galime užtikrinti tave, kad bė
giu šešių mėtų daugelis vyru ir moterų, įvairią amžių, po musu prie
žiūra, išmoko Angliškų kalbą, turėdami mažas spėkas supratimo, ir vos 
tik pradžiamoksliai. Išmoksi ir tamsta, jei tik pradč.sj mokslą musų mo
kykloje, ir laikysies jos tvirtai; pastoviai pribusi ant lekcijų ir mokin
siąs pagal savo išgalėjimo.

Apart Anglų kalbos, musų mokykloje yra mokinama Lietuvių kal
ba, pradinė ir gramatika, aritmetika, laišku rašymas, istorija, geografi
ja ir daugelis kitų atskirą šaką. Taipgi, mokiname visas Graminei* Sehool 
ir Itigli Sehool šakas.

Mokytojai musą mokyklos yra pastovus h* turi gerą prityrimą, tas 
kiekvienam užtikrina gerą progresą. Pradėk mokinties, nesigailėsi.

VISKĄ AIŠKINAME LIETUVIŠKAI
Prisirašyti ateikite luojaus. Dabar pradėjus bus mokiniui geresnė 

minda negu kad Indu pradėjęs vėliaus. Mokinama dienomis ir vakarais.
“N” AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL

3103 So. Halsted St., (kampas 31 ir Halsted St.), Chicago, III.

Gyvuliu Protas
Labai žingeidi knyga, 212 puslapių.

Kaina -$1.00

Galima gauti

NAUJIENŲ KNYGYNŲ
1739 So. Halsted St., Chicago, III.

t. tiri_

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj

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

1c ir 2c kariškos mokestįs 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED Ir «2-»a GATVĖS

Liberty Bondsųs
lalį išmokėtą, bondsus ir war

savings stamps nuperka už casb 
Erne! and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Ncdėliomis nuo 10 iki 1.

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.; PųRingn. 842. 

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

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvis 

Gydytojas ir Chirurgas
1757 W. 47 St. Chicago, III. 

Ofiso Tel. Boulevard 160
Rez Tol Seeley 420

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS ’

29 S. La Šalie St 
Telephone Central 6390 

Vakarais
2911 W. 22nd Street 

Telephone Central 6990
A

W. Noraks
U. S. CLEANERS and DYERS 

mes taipgi darome visokios pu
šies PATAISYMO ir PERMO- 

DELIAVIMO.
Siutai daromi ant užsakymo. 

2210 West 22nd Street, Chicago 
arti Lcavilt St., Tek Canal 5196

po
iki 
iki

Vyriškų Drapanų Sargeliai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siutai ir overkotai, vertės nuo 
,$30 iki <$50, dabai* parsiduoda 
$15 ir 25 dolerius.

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

Pilnas jiasirinkimas kailiu pa
muštų overkotų. '

Visai mažai vartoti siutai ir o 
verkotai, vertės nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir augščiau. Kelnes nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams siutai 
nuo $3.00 iki 7.50

Atdara kasdieną, ncdėliomis ir va 
karais.

S. GORDON
1415 S Halsted str Chicago, III

t--
DR. S. NAIKEL1S 

GYDYTOJAS IR CHIRURGAS 
4712 So. Ashland Avė.

Vai. 9—31 a. m. 5—6 p. m. 
Ncdėliomis 10—12 a. m.

Phone Drover 7042 
Cicero Office 

4847 W. 14th St.
Vai. 1—I p. m. Neit, jiagal sul 

Phone Cicero 39 
Rezidencija 3336 W. 661 h St.

Phone Prospect 8585 
"•ai* ĮiiiiiiniiiBMMl i i

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
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. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me- 

tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą- 
ir akušeris.

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

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

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, ,? 
6—8 vakarais. Telephcne Canal 3110. 
GYVENIMAS: 8412 S. flalsted Street

VALANDOS; o—9 ryto* tiktai.

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

3149 S. Morgan St., kerti 31 ai. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

Nuo 9—1Q ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo 6—8 vakare, Ne- 

dčlionii.s nuo 9—2 popiet
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 
Jš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 

:325 So. Halsted St, Chicago.

K«it£ 9SS 8. A»hl«a4 Biri. Chlcac* 
Tal»pk»»« Haymarkat IH4

DR. A. A. ROTH
SUSAS GYDYTOJAS ir CHIRUBGA1

StacUlistM Moteriška, Vyriški, 
Vaikų ir viaų chroniškų ligų 

Ofisu: 3164 S. Saistei »t, Ckicato Tah»h«k« Orsvar HM
VALANDOSt 

7—8 vakar*. 
flaaMMBMH

PRANEŠIMAS
NAUJIENŲ 5 melų sukaktuvių 

jiaveikslai jiarduodama Naujienų o- 
fise. 1739 So. Halsted SI. arba pas 
fotografą Stankūną.

Kaina $1.00
3315 So. Halsted St., Chicago, llj. H

Tel. Yards 3654. AKU6ERKA

rs.A.MIclmlewicz
{gus Akušerijos Ko-

egijąj ilgai praktika
vosi Pennsylvaifijos 
ospitalėee ir Phiia- 

ielphijoj. Paselunin- 
patarnauja prie 

rodyme. Duodu rodą 
šokiose ligose mote- 

Ims Ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str.

Chlcago- 
Nuo 6 Iki 11 rytn, Ir 7 iki vMo vak.
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Chicago ir Apielinke
COOKO ADVOKATAS SUJU

DINO POSĖDININKUS.

J. Normano Cooko advokatas 
Everetl Jennings , ašarodamas 
piešė savo klientą kaipo godoti
ną tėvą besistengiantį išgelbė
ti nuo suteršimo sielą savo gra
žios dukters.

“Sakykite, ponai posėdinin- 
kai, ar gi jau mes atėjome prie 
to, kad Chicagos mieste tėvas 
negalėtų paliepti atsiimti nagus 
šalin nuo savo dukters,” sušuko 
jis, klausytojams ir pačiam Co- 
okui besišluostant gausias aša
ras.

Jennings, matoma, sujudino 
posėdininkus. Jo karštas užta
rimas su kandum užsipuolimu 
ant valstijos bylos mažne visai 
sujudino posėdininkus, o mote
ris visos verkė, c

POLICIJA JIEšKO $15,000 
KAROLIŲ.

Paulu Uhlein. duktė vieno sa
vininkų ,Scblilzo bravoro Mil- 
waukee*je, pametė Milwaukce*- 
je perlinius karolius vertės $15,- 
(MM) ir kažkas rado. Kadangi ši
tie karoliai Milvvaukee’je yra la
bai gerai žinomi, tai parduoti 
juos ten beveik negalima; todėl 
yra manoma, kad radusis juos 
gal atnešė Chicagon parduoti. 
Taigi Chicagos policija ir bu
vo prašoma sujieškoti jų Chica- 
fiojc.

True translation filed with the pnst- 
masler at ('hicago, III, Mar. 10, 1919 
as reųuired by the ac* of Oct. 6. 1917 
PREZIDENTO PRISAKĄS UŽ

BAIGIA IŠĖMIMO TARYBŲ 
VEIKIMĄ.

Prezidento Wilsono paliepi
mas pasiųsti vyriausiam ka
riuomenės adjutantui visus pa
šaukus užrašus ir parduoti vi
sas pašaukus tarybų nuosavy
bes, apturėtas Chicagoje pėtny- 
čioje užbaigė visokį visokių 
vietos išėmimo tarybų veikimą, 
kaipo ir visų raštinių sujungtų 
su pašaukus mašinerija.

Įsakyme prisakyta kiekvieną 
sklypelį popieros ir kiekvieną są 
rašą tuojaus pasiųsti \Vashing- 
lonan, su visais užsiregistravu
siųjų sąrašais. Taigi dabar pas 
vyriausį adjutantą bus abėcėli
nis surašąs visų vyrų S. Valstijų 
se tarp 18 ir 15 metų amžiaus.

POLICIJA RENGIASI IR 
LAUKIA MAISTŲ 

MALŠINTI.

Užvakar policijos viršininkas 
John Garrity papasakojo mies
to tarybos mokyklų, gaisrų ir 
policijos komisijai, kad Chica
gos policija yra prisirengusi 
malšinti visokias galimas suim

tas su šautuvais ir durtuvais.
Jis papasakojo, kad policija 

jau keli mėnesiai kaip yra mo
kinama slapta kariuomenės ofi- 
cierių. šitas lavinimas tęsia
si ir dabar ir jis nebusiąs užme
stas, iki nebusianti apskelbta 
taika ir nenusistovėsią sąlygos.

Viršininkas taipgi reikalavo, 
kad miesto taryba pareikalautų 
iš įstatynidavybos dar 1,000 po- 
licistų, paimtų, iš skaitliais su
grįžusių kareivių, nes jie moką 
ginklais valdyti.

NUSPRENDĖ NEMAITINT 
DYKAI. *

Gus. Bėgas vienoj Thompso- 
no valgyklų suvalgė už 20c pie
tus ir išėjo sau. Valgyklos už- 
veizda pristatė jį teisman pas 

■ teisėją llayes. Kaltininkas klau
siamas papasakojo, kad jis ne
turi jokių namų ir kad jam bu
tų gera, Jbile kur prisiglausti. 
Žinoma, jis reikėjo pasiųsti į 
kalėjimą, bet teisėjas apgalvo
jo, kad ten jis dar daugiau dyko 
maisto gaus, ir jį paleido visai.

PABĖGO Iš NAMŲ, BET 
PATI SURADO.

Allen Goodmin, 39 metų am
žiaus apleido pačią ir namus a- 
pie šešios savaitės atgal. Pati su 
detektyvo pagelba sužinojo kur 
jis yra ir suareštavo jį už ne
prideramą pasielgimą. Detek
tyvui jį suėmus, jis ėmė sielotis 
ir sakė, kad jis ar nusišausiąs, 
ar pasikarsiąs, nes “šuns gyve
nimas,” kurį jis turėjo su sa
vo pačia, jam pakarto visai.

Jo byla buvo atidėta iki pir
madienio ir jis buvo paleistas 
lik ant jo paties žodžio.

VAGIšIUKAI NEPASIDALINA 
NAMAIS.

Du jauni vagiliai Johnson 
nuo 3513 Went\vorth Avė ir G. 
McNamara, 902 W. 50 gi., - - 
kaip jie pasipasakojo Stock Ya- 
rdų policijos stotyj, — sužinoję, 
kad Jos Phiillpsono namuose 
5120 So. Michigan Avė. nėra 
nieko namie, nuėjo pasivogti 

) ką. Jiedu įėjo per priešakines 
duris ir ėmėsi darbo. Bet jiems 
belrusiant kažkas įėjo per už
pakalines duris. Vagiliukai bu
vo nusigandę, bet žingeidumo 
spiriami, užsimanė pamatyti, 
kas ten įėjo ir pamatė, kad ten 
kiti du vaikai. Pirmieji šoko 

klausti antrųjų: kas jus?
“Mes vagį.s; atliepė antrflejfL 

O, šelauk, čia musų apielinke, 
ir abieji susipešė.
Policijoje pirmutiniai skun

dėsi, kad jiems teko tik pora 
laisvės paskolų, o aniedu pasi
grobę visus sidabrinius daiktus 
ir hrangmenis.

POSĖDININKAI TYRINĖJA 
VAIKO MIRTĮ.

Tyrinėtojo posėdininkai ati
dėjo sprendimą apie likimą Fr. 
Painios, 12 metų vaiko, kuris 
prisipažino nušovęs Nieką Kar
telių, 9717 Houston Avė., S. Chi
cagoje. Niek užvakar buvo at
rastas griovyje S. Chicagoje su 
atšalusiomis kojomis ir ranko
mis ir su kulka galvoj. Jis nu
šovė jį netyčia. Jiedu išėjo šau
dyti į tikslą. Niek šovęs pirmas 
ir nubėgęs pažiūrėti, ar jis pa
taikė. Tuo tarpu Frank šovęs 
ir pataikęs ne tikslan, tik savo 
draugui. Policija yra įsitikinu
si, kad vaikas sako tiesą.

$100 BAUSMĖS Už 
NUSTUMIMĄ LAIPTAIS.

Chas. G. Johnson, 1632 E. 69 
gt., savininkas didelio kieminio Kas savaitę vis

aparlmenlinio namo tuoju ad
resu ir kilu namu Bryn Ma\vr’e 
buvo nubaustas $100 ir lėšas už
mokėti, teisėjo John A. S wa ti
so n teisme Įlydė Parke. Jo a- 
genias, S. A. Bernback buvo 
nubaustas tokia pal bauda. P-i 
Lesler V. Bratton liudijo, kad 
Bernback rėžęs jai ir nustūmęs 
laiptais žemyn, paskui sumušęs 
jos levą 70 melų amžiaus.

10 METŲ VAIKAS IŠGELBĖJO 
MOTINĄ NUO PLĖŠIKO.

Baymond Moraveck, 10 melų 
vaikas, 5131 So. \Vood gi. ke
lios dienos atgal sugrįžęs iš vai 
gomų daiktų sankrovos per už
pakalines duris, pamatė sveti
mą vyrą, pasilenkusį ant jo mo
linos ir rišantį ją prie krėslo. 
Jis nusitvėrė lazdą ir įbėgęs 
trobon, suriko: “Ar nepaleisi 
mano mamos, šelatik iš čia.”

Vyras susimaišęs ir išbėgęs 
per priešakines duris. Morav- 
kienė įsileido jį, uis jis sakėsi 
kad jis atėjęs telefono taisyti.

SKALBĖJOS PAKĖLĖ 
MOKESTĮ Už SAVO 

DARBĄ.

Skalbėjos, kurios dirba nuo 
dienų pėlnyčiojc apreiškė šei
mynoms, kad jos turi gauti už 
savo darbą vietoje $2.50 į die
ną $3.00, karpinigius ir valgį.

Skalbėjos neturi unijos, bet 
matomai jos laikosi vienybės.

PRITEISĖ TĖVUI VAIKO GI
MUSIO BE ŠLIUBO MOKĖTI 

PO $4 KAS SAVAITĖ.

Užvakar šeimynos santikių 
teisme teisėjo Wm. M. Genul
io išduotas pirmutinis savo rų- 
šies nusprendimas, jei bus už
tvirtintas apeliuojamojo teis
mo, atneš didelę naudą vai
kams, giniusicms iš bešliubinh’ 
tėvu. Teismas, surado, kad vv- 
ras buvo vaiko tėvu, nors jis 
nebuvo jo molinos vyru ir kad 
moteris turėjo kitą vyrą, ir pri
teisė jam mokėti vaiko užlaiky
mui kas savaitė po $1.06 iki vai
kas prieis į metus.

Yra įstatymas, sulig kuriuo 
vaikas bešliubinės motinos tu
ri gauti i.š jo tėvo lik $500 ir iš
mokėjimas gali būti padarytas 
išmokėsimus per dešimtį melų. 
Teisėjas jau nuo seiliaus buvo 
tos nuomonės, kad šitos sumos 
ne tik neužtenka pavalgydini- 
inui vaiko, bet ir reikalingiems 
jam drabužiams ir priežiūrai.

Byla bus paduota į augštesnį 
teismą. c

UŽSIDEGĖ ANT ŽMONOS JOS 
DRABUŽIAI; — MIRŠTA.

Angelina Gargaino, 808 Mil- 
ler gt., užvakar bevalydama ga- 
zinį krosnį kažkaip uždegė savo 
drabužius; degančiais drabu
žiais bėgiodama po kambarius 
uždegė taip pat ir namus. Ant 
galo žmona nugabenta apskri
čio ligoninėn; sakoma, kad var
giai beišliks gyva.

PASISTATĖ ESĄS POLICIS- 
TAS — NUBAUSTAS $100.

Arthur Winslow, negras sar
gas American Baihvay Express 
kompanijos užsimanė lengvai 
pragyventi, įsigijo policisto žvai 
gždę, revolverį ir buožę ir pe
reitą savaitę vaikščiojo sau kai
po įstatymo gynėjas. Viena jo 
aukų sakė, kad jis paėmęs iš 
jo 50c ir paskui nupirkęs jam 
gerti už tuos pinigus. Teisėjas 
Hays S. Clark gatvės teisme nu
baudė jį $100 ir lęšas užmokė
ti.

STAR & GARTER teatre, vi
sų šią savaitę, kas dien du syk, 
statoma juokžaislė su dainomis, 

mainoma nau-

jas veikalas. *
šią visą savaitę, pradedant 

vakar diena, po pietų, loš įžy
mus aktorius -- Lew Kelly su 
savo trupa.

—. 2—~ ~ ■■.‘■—f T555F
Pranešimai

Pastaba atsiunčlantiems draugiją 
pranešimus: —

Draugiją viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavardę ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus (dėtas.
Draugijų pranešimus apie 
milingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi but trumpai 
surašyti, kad neužimtą daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijų! 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjau! raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti

— Redakcija

Roseland. — Vietinių draugijų 
palaikančią Aušros Knygyną dele
gatų susirinkimas įvyks seredoje, 
kovo 12 d., 7:30 vai. vak., 10900 
Michigan avė. Visi delegatai malo
niai kviečiami atsilankyti paskirtu 
laiku. Rast. F. Bruškailė-

Varekojienė.

Roseland. —• Svarbias nrakalbas 
rengia LSS. VIII rajonas panedčlyj 
kovo 10 d., 7:30 v. vakare, Stan
čiko svcl., 205-7 Easl 11.» si. Kalbės 
.1. Jukelis, Inžanga visiems veltui.

—Komitetas.

Harvey. UI. —LSS. 228 k|>, ren
gia prakalbas serodoj, kovo 12 d., 
.1. A. Geruckio svet., 15039S . jtal- 
sted si. Pradžia 7:30 valandą Vaka
re. Kalbės adv. K. Gugis ir d. S, 
Reikauskas, iš rytinių valstiją. In- 
žanga veltui. —Komitetas

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIEšKAU brolio Antano Kve- 

dero, Kauno gub., Raseinių pav., Ši
lalės parap., Obelinių sodos. Melai 
atgal gyveno po numeriu -1508 So. 
Paulina st. Po tuo numeriu išgy
veno 7 melus. Draugai, kurie jį 
pažįstale ar jis pats meldžiu atsi
šaukti. Ir kilų draugą, kurie jį pa
žįstate tilsišaukile po šituo antrašu: 

Jurgis Kvederis.
4510 So. Paulina si., Chicago, III.

PA.IIEŠKAU dviejų brolių Matc- 
ušo ir Antano Judeikių. Paeina iš 
Kauno gub., Šiaulių pav., NVišeivene 
parap., šalpgirių sodos. Girdėjau, 
kad Mateušas atvažiavęs įAmeriką, 
o Antanas atvažiavęs iš Anglius. Me 
Idžin atsišaukti ją pačią arba kas 
žinote praneškite.

Juozapase.Iudeikis,
P. O. Box 33 Terminai Holcl 

Tacoma, \Vash.

PA.IIEŠKAU savo moteries Sta
nislavos Kniukšta, po tėvais Stanis
lava Vilnius, dabar vadinasi Tama
šauskienė. Paeina iš Kauno guli., 
Plungės parap., Trujkią sodos, 't u
ri 2 broliu ir 2 seseris Amerikoje. 
Nepriklauso nė prie bažnyčios nė 
prie Laisvamanių. Išsivežė sykiu 12 
mplų mergaitę. Yra labai svarbus 
reikalas, tai meldžiu atsišaukti. 
Draugai, palčmydami tokią ypatą, 
meldžiu pranešti. Už teisingą pra
nešimą duosiu $25.00

ANT. KNIUKŠTA, 
(5441 So. Knox Avė., Chicago, III.

PA.IIEŠKAU Jono ir Kazimiero 
Žibučiu, urie apie 8 r etai gyveno 
/apie Nesv Yorką. Jiedu yra uo 27 

—20 melu amžiaus, i a. im< iš ' >- 
niškių kaimo, Vlaiislr o pav. Su 
valkų gub. Jie patįs ar kas žinote, 
malonžkite atsišaukti, nes jau labai 
seniai kaii) juodu mačiau.

TAMOŠIUS ŠIRVAITIS 
812 W. 33rd SI.., Chicago, UI.

Pajieškau Zigmonto šleipiko Vil
niaus gubernijos, Garšvėną kaimo, 
2 metai atgal gyveno ('.hicago, III. 
Meldžiu atsišaukti ar žinančiųjų 
pranešti.

JUOZAS MEDEIŠA 
|3)9 So. Kildare Avenue Chicago, UI

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
ATIDUODAMA rendon kamba

rys vienam arba dviem vaikinams 
18-tos gatvės apielinkėje. Atsišau
kite nuo 6 iki 8 vai. vakarais.

1724 Ruble St., Chicago, III.

JIEŽKO KAMBARIŲ
REIKALINGAS švarus kambarys 

dėl pavienio vyro Bridgeporto apie- 
linkėj. Turinti šviesų ir parankų 
kambarį meldžiu pranešti sekančiu 
adresu:
J. K. 3405 So. Halstcd St.

care of Barber Shop

PajieŠkau kambario vaikinas prie 
mažos šeimynos, VVest Side anielin- 
kej arba kitur maneškite laišku.

Wm. A, 
2242 W 23-rd place, Chicago, City

Pajieškau ruimo dėl vieno vai
kino apie 18-tą gatvę arba ant 
Bridgeporto apielinkėse. Kas 
turite parankų ruimą meldžiu 
pranešti laišku.

S. H. White, 
809 W 35-th str Chicago III.

REIKIA DARBININKŲ.
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI

(U. S. Free Employment Service)
Jieškantleji darbo kreipkitės Šiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

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

se valdžios {steigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vietų, kaip Chlcagoj, 
taip kitur, kur reikalauja visokios

REIKIA DARBININKŲ
rųšies du ibiu I nk ą — j fabrikus, | ka
syklas, j tikins, j šiaip įvairias įstai
gas — kaip vyrą, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, . taip papra
stiems darbams

REIKIA vyro gerai apslpažinusio 
(’hieagoje, kuris norėtą uždirbti 

nuo $25 iki $30 i savaitę liuosame 
laike arba naktimis. Darbas Iteal 
Esla|e. Prityrimo nereikia, Atsišau
kite j

CHAS. SUROMSKI, 
3310 So. Ilalsted SI..

Atdara nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vak.

REIKALAUJU kriaučių prie kos- 
lumiersko vyriško ir moteriško dar
bo. Derlias pastovus, gera mokes
tis. Atsišaukite greitai.

S. A. A LĖK NO,
911 W. 33rd SI., Tel. Drovcr 0830.

REIKALAUJU dviejų kriaučių 
prie ttbelno darbo; vieta pastovi, o 
su užmokesčiu turi kreiptis per laiš
ke.

WM. TAMOŠAITIS, 
220 \V. Matą St., Collinsville, UI.

REIKALINGA 5 gerų vyrą siu
vėjų prie moteriškų paprastai siu

vamą kaulą.
l’RBANEK BROTHERS, 

Ladies’ Tailors,
3250 Ogden Avė., Chicago. III.

Reikalauju gerai patyrusio mo
terišką kolą siuvėjo

Joseph škotas, 
3100 So. Ilalsted SI, ('hicago.

REIKALINGI kriaučiai prie nro- 
synimo ir pataisymo pastovus dar
bas, gera mokestis.

4240 Archer Avenue,
REIKIA DARBININKŲ PRIE 

FREIGIIT CAR TRUCK. PASTO
VUS DARBAS. ATSIŠAUKITE I 
THE RYAN CAR COMPANY, HEGE- 
\VISCII, U.I..

REIKIA oalyrusio langu plovėjo. 
Chicago Window Cleaning (’o. 
02 \V. Washington st. Room 2

REIKAI.INGI Agentai pardavinė
ti naują išrastą patentą, kur yra 
reikalinga kožnam name. Iš kitą 
miestą atsišaukite per laišką. Gan 
šile visą paaiškinimą.

Geo. \VASLOVAS
2844 W. 3(>tli St., Chicago, III

RAKANDAI
BARGENAS

$200 (hdiellais springsais phonogra 
fas, grajina visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, leipgi |)uikų player 
pianą, vėliausios mados. Seklyčios 
setą, valgomojo kambario setus, dev 
enport, divonus, paveikslus ir lt. Par
duosiu už bite kokį teisingą pasiūly
mą. Nepraleiskite to bargeno. Rasi- 
dencija
1922 So. Kedzie Avė., Chicago, III,

PARSIDUODA lypesvriter mašina, 
vargonai, seklyčios setas, seklyčios 
stalas, dyvonas, vaidrodis ir komoda 
priežastis pardavimo, išvažiuoju į 
ūkį. Jonas Rawot, 4523 So. Paulina 
Street, Chicago, III.

PARDAVIMUI įvairios rūšies ra
kandai. Pigiai, žmonės išvažiuoja ?š 
šio miesto. Atsišaukite į 1419 So. 
50th Avė., Cicero, III. 'Tel. Cicero 
135.

PARDAVIMUI

BUČERIAI kas norite parduoti 
bučernę? Geistina kad pranešiu iš 
Chicagos apiclinkių. Aš noriu pirk
ti Bučernę ir Grosernę. Meldžiu pra
nešti šiuo antrašu:

A. \VALUKAS
6031 So. Stale St. Chicago, UI.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė pigiai, Užtikrintas geras biznis. 
Priežastis pardavimo aš nelabai su
prantu biznio. Geriausias pirkimas 
geram žmogių..
467 West 31 st St., Chicago. III.

PIGIAI
Parduodu pieninyčią, tirštai lie

tuvių apgyventoj vietoj. Biznis ei
na gerai ir yra išdirbtas per 12 me
tą. Pardavimo priežastis — mirė 
moteris. Atsišaukite adresu.

150 Kensinglon Avė.

STOCK’AI—ŠĖ ROS.
PARDAVĖJAS šlakų ir bondsų. 

Geistina patyręs, kalbąs lietuviškai 
arba kokia kita kalba. Puiki proga, 
alga ir nuošimtis. Kambarys 10Š6, 
29 So. La Saite St.., Chicago, III.

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA Garfer trokas su 

ledo ir Expresu išvežiojimu. Biznis 
išdirbtas per 7 metus. Parduosiu ta 
bai pigiai. Priežastis pardavimo, no
riu išvažiuoti į kitą miestą. Norin
ti pirkti atsišaukite:
819 W 33rd St., Chicago, III.

TURIU PARDUOTI automobilių 
Fordą, viskas gerame padėjime. Tai 
rai dar nauji. Parduosiu pigiai. At
sišaukite laišku į Naujienų ofisą 

pažymėdami ant laiško No. 37.

NAMAI-ŽEMfi
PARDAVIMUI 4225, 4227 ir 4239 

o. Artesian 4 ir 4 nauji kambariai 
a tuos, apie 250 cash, likusius taip 
kaip rendą. Kaina $3000.00. Mc DO- 
AL1) and CO., 2630 W. 381h St. 
tdara 9 rytą iki 9 vakare kasdien ir 
nedėliomis.

FAKMLA! FARM A!
1)1 DŽIAUKIS BARGENAS

PARSIDUODA 80 akru farma už 
$2.500. Namus su trim dideliais rū
mais, klėtis, kūlė, du cementiniai 
skiepai ir sodnas su 24 obelimis, 
2 višnlos, 4 slivos 4 vynogradai ir 
visokią vuogą medžiai. 50 akrą iš
dirbta žeme ir 30 akrą aptverta dėl 
ganyklos. 2 mylios nuo miesto ir 
yra \Visconsin River netoli nuo mu 
są miesto, žemė geru. Lietuvių ap

gyventa. Priežastis pardavimo: 
nėra kam dirbti. Vaikai nenori dirt) 
Ii ant farmos, tėvai ir negali 
dirbti. Kas norite bargeno pašau
kite per telefoną arba ypališkai at
važiuokite šiuo adresu:

WM. THOMAS 
11.361 S. Michigan Avė ('.hicago, UI.

Tel. Polhnan 759.
PARSIDUODA 40 akrą fnrmn ge

ras minias 5 ruimą ir barnė; 2 ar
kliai, 2 karv_.es melžiamos ir 2 jau
nos karvės. 5 kiaulės ir kiti dėl far
mos reikalingi daiktai. Viena mylia 
nuo miesto ir javai sėklai. Kaina 
$2,400, įmokei pusę, o kita pusė 
ant išmokėjimo

MIDDl.E 1NLET, WIS. 
Box 94 R. N.

PARSIDUODA namas 4 pagyveni
mu, elektros šviesa; lietuvių apielin 
kėje ant Ilalsted gatvės. Ramios ne
ša $48 į mėnesį. Namas vertas 

$6.000, parsiduoda už $2.500 tiesiai 
nuo savininko— už puse kainos. 

Pamatik, o tikrai pirksi. Atsišauki
te šiuo adresu:

J. IANUSZKA 
3131 Archer Avė. Chicago, UI.

PARDUODAMA~kūar Gary?"In
diana už puse kainos.

GEO. RUKIJC 
1931 So. Fisk St., Chicago, I|l.

BARGENAI
2928 \V. lOtli PI. 3 pagyvenimą 

naujas mūrinis namas su visomis 
vigadomis, ant plačio loto, turi Im
ti parduotas greitai nors už pigiai.

3009 \V. 53rd si. 2 pagyvenimų 
naujas mūrinis namas statytas po 
šios mados su didele barne ant ra
to loto, kur galima laikyti 2 kar
ves; ir extra lotas šalę, kaina $4500

5314 So. Emerald avė. 2 pagyve
nimai po 6 ruimus su visomis vi
gadomis, puikus namas; kas greitai 
pirks kaina $2300.

5335 So. Shields avė., 3 fialų |)o 
4 ruimus lietuvių apgyventa viela, 
puikus namas, begalo pigiai parsi
duoda, nes savininkas randasi ant 
ūkės ir negali apžiūrėti.

3812 So. Pameti avė., 3 pagyve
nimą po 5 ruimus namas, gerame 
padėjime — < bargenas.

Maplesvood ir 42 gatvės, medinis 
2 pagyvenimą namas, kaina $3000 
tiktai, yra su visomis vigadomis.

Fairfield avė. ir 43 gal., arti Lie
tuviškos bažnyčios, 2 lietai no •> 
ruimus, basementas. vanos ir kilos 
vigados; kaina $5000 tiktai !r ant 
lengvo ’šmokesčio.

So. Ilalsted ir 38 gal. 4 pagyveni
mai gerame padėjime namas, pir 
kčjas gali didelį pinigą Dadar.\ti, 
nes Ilalsted si. property eina mm- 
šlyn kas dieną, kaina tiktai 33000.

So. Ashland avė. mūrinis 2 pa
gyvenimu namas, turi J)Uti parduo
tas už 32800. Bargenas.

134 So. 12lli avė. Maywood, UI. 
2 pagyvenimą ant 2 lotą namas su 
visomis vigadomis parsiduoda la
bai pigiai.

Drummond gat. Indiana Harbor, 
Imi., puikus namas parsiduoda la
bai pigiai: savininkas turi • išva
žiuoti į kitą miestą.

Jeigu namas patinka iŠ lauko, mel 
džiu neiti į vidų, nes tas piktinas 
rendaiminkams. Vidaus išžiurėji- 

mą turite su manim padaryti su
tartį kokia kaina ir tada aš IŠrody- 
siu vidų, paskirtu laiku.

Mozart ir 47 gatvės 30 pėdu ilgio 
lotas $450 Western avė. ir 42 gat. 
lotas labai pigiai. Pasiūlyk.

7 ruimu namas, barnė, vištinin- 
kas su 2 akrų žemės. 5 centai stryt 
kariai daveža. apie Pullmono dalį, 
kaina $2300 liktai.

5 ruimą namas su puse akro že
mės Green\vood, UI. Strytkariai da
veža už 5c. Kaina tiktai $1900.

40 akrų farma su budinkais, Mi
chigan valstijoj. Skersai kelio iš 
liek pal žemės farmeris pereitą me
tą pdaarč $1,300 augindamas agur
kus. Company duoda dykai sėk
lą ir atperka užaugintus agurkus, 
ši ūkė parsiduoda už $1600.

yVisconsino ukė 80 akru su 5 
melžiamomis karvėmis, 6 priaugan
ti veršiai, 2 arkliai, vištos, kiau
lės ir visi padargai ir mašinos, kai
na tiktai 35500.

Turiu ir daugiau namu pasirinkti 
už pinigus arba i.šsimainymo ant 
to, ką turite. Per mane perkant ga
lite nupirkti pigiau negu kitur ir 
teisingiau ir aš tą esamą pasirengęs 
darodyti. Teisingas mano biznio 
veikimas mane laiko 15 metas šiuo 
biznio.

Chas Z. Urnick,
220 So. State str (Room 1328)
Valandos kas diena nuo 9 ryto 

iki 6 valandai vakare. Utarninkais 
ir subatomis iki 9 valandų vakare 
Nedėliomis nuo 1 po pietų iki 6 vai 
vakare.

PARSIDUODA liaujasi mūrinis 
namas dvejais gyveniniais. Su 

heisnientu, skalbykla beismente 
plektrą, gesai. maudynės, pastatytas 
ant pusantro loto daili vieta. Prie 
geros lainės karu Archer avė kas 
norite naują gražų namelį turėti, 

kreipkitės pas šeimininką:
4028 Brighton Park Chicago, IR

GERA 80 AKERIŲ farma par
siduoda labai pigiai. 24 akeriai 
dirbamos o kita visa labai gera 
dėl išdirbymo, su sodu, stuba su 
trims kambariais, didelė barnė, 
staibelis ir kitų mažesnių trobe
lių dėl vigados. Del platesnių ži
nių kreipkitės pas savininką:

P. Samalys,
1L No. 1 IRONS, MICH.

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis konlrakloi ius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu ble- 
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blokinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbą atlieku atsakančiai (Ir 
duodu gvarantiją. Kam lokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

nnd SJheet Metai Works
2106 W, 24th SI 1'cl Canal 4802

NAMALŽEMfc 
FARMA parsiduoda, 40 akrą že

mės su namais ir su gyvuliais 3 ir 
pusO mylios nuo miesto. Kaina 

.*2500. $1,500 iš kalno užmokėti, li
kusi pinigai ant išmokėjimo. Parsi
duoda 20 akrą žemės 3 ir pusė my
lios nuo miesto kaina $650. .*100 iš 

kalno užmokėti likusieji pinigai 
ant išmokėjimo. Platesnių žinią ra
šyk lietuviškai pas

JOHN JESEVICH 
Eagle River, Box 302, \Vis.

PARDUODU murini namą, 2 me
tu atgal statytas. i pagyvenimą, 
nuo priekio storas, bučernė ir gro- 
sernė. Viskas naujausios mados. 
930 W. 351 h PI. Chicago, UI

PARSIDUODA labai pigiai 130 
akelių žemės. 30 akinių dirbamos, 
o kita girė-ganvklos aptverta spyg
liuota tvora, pagyventa lietuviais 
farmeriais. Wisconsino valstijoj.

Norinti platesnių žinią kreipkitės 
laišku ar ypališkai šiuo adresu:

Chas Jarun, 1
2145 So. yVestern avė Chicago, III.

Parsiduoda and Bridgeporto arba 
imtino ant mažesnio namo ant loto 
ir ant farmos nebrangesnio kaip 
$706 vertės namas 6 pagyvenimų 
su namukų iš užpakalio vienu pa
gyvenimo abudu mūriniai augšlas 
beismentas, puikus įtaisymas viduj, 
remtos neša $90 j mėnesi. Kaina 
$8300.110 $3000.00 Įmokėti kilus ant
lengvu išlygų. Savininkas ant 3-čio 
lubo iš užpakalio.

J. K. o
3533 S. \Vallacc St., (’.liicago, UI.

MOKYKLOS

V A LEN TIN E 1) RESM AK ING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seeley 1643

SARA PATEK, Pirmininkė

SPECIALĖŠ VAKARINES 
k lesus anglų kalbos prasidės 
Subatoj.Kovo 22 d. 1919. t ž- 
siraš.vkitc iš anksto. Del pla
tesnių žinių atsišaukite vaka
rais į

I.. P. NARMONTAITE 
3223 Parų et Avė., ('.hicago, UI.

'l’el Boulevard 9923.
DIENINE IR VAKARINE

MOKYKLA
čia gali lengvd ir greitai išmokti Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetikų, S. V.. Aaglilos, ; 
Lietuvos ir abelnų istorijas, geografijų, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir Hizh 
School'ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sun?nude
kite liuosų laiką pasimozinimui, nesigailėsite.

American College Preparatory School
3103 SO. HALSTEP "T.. CHICAGO. ILL ’j

Aušros Mokykla.
Šiais melais tapo {steigta lietuvių 

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

3001 So. Halstcd St

AMERIKOS LIETUVIŲ MOKYKLA
Mokinama: angliškos ir lietuviškos 

kalbų, aritmetikos, knygvedystės, 
stenografijos, typevvriting, pirklybos 
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 Si.. Chicago. III.

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 speciali!* 
kai pigią kainą.

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

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

AtsiŠnukit ant 4-1o auašto

ĮVAIRUS SKELBIMAI
AR TINOTE, kad L. Geležinis pa

siuva drapanas geriausiai ir priima 
L. Bondsus.
4503 So. \Vood St., ('hicago, 111.

Tol. Boulevard 5669.

karv_.es

