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BSAS KALĖJIMAM!
• » 'Pili! < :

Augščiausias teismas patvir
tino Dėbso teisimą

Debsas 10 metų kalėjimai!

100.000 amerikiečių apnegalinti 
karėje

AUGŠČIAUSIAS TEISMAS 
PATVIRTINO DĖBSO * 

NUTEISIMĄ.

Senas Amerikos socialistų va
dovas turės eiti kalėjiman 

10 metu.
WASHINOTON. kovo 10. — 

Augščiausias teisinas šiandie 
vienbalsi* nuomone, išreikšta tei 
sėjo Uolines, patvirtina nuteisi
mu sulig špionažo įstatymų so
cialistų vadovo Eugene V. Bebs 
ir Kansas City laikraščio redak
toriams Jacob Frohvverk. A- 
bu jiedu buvo žemesnio tei
smo nuteisti 10 metų kalėjiman.

Nespręsdamas tiesioginiai a- 
pie konstitucionališkuTTlą akto, 
teismas praktiškai pripažino 
teisėtu rekrutavimo sekcijų ir 
patvirtino savo nuomonę, kad 
špionažo Įstatymas nėra kliiuli- 
mu konstituciniai teisei laisvės 
žodžio.

Debsas buvo nuteistas už tris 
nusidėjimus, bet teismas spren
dė tiesioginiai tik apie vieną jų, 
būtent, kaltinantį ji kliudime 
rekrutavimui ir verbavimui per 
pranešamus .'padarytus kalboje 
Canton, O. pereito birželio.

Du kiti nusidėjimai kaltino jį 
bandyme ^ukurstyti nepaklus
numą ir nelojališkumą ir taip
gi išsireiškimuose, taikomuose 
sukurstyti ir padrąsinti priešini
mąsi Su v. Valstijų valdžiai. Ar
gumentuodama byloje prieš 
augšeiausiąjį teisiną valdžia te- 
ėiaus nesispiri" už paskutinįjį 
kaltinimą.

Frohvvck buvo nuteistas už jo 
parašytus ir išspausdintus Mis- 
souri Staats Zeitung straipsnius, 
kritikuojančius Suv. Valstijų I 
dalyvavimą karėje.

Niekurie advokatai aiškina 
teismo neišnešimą tiesioginio 
sprendimo apie konstitucionali- 
škumą špionažo įstatymo, kai-! 
po parodantį, kad teismas nori 
spręsti atskirai kievienoj pavie
nėj prieš jį esančioj byloj.

Daug bylų.

Daugelis kitų špionažo bylų 
dabar yra prieš teismą, kuomet 
apie 75 bylos panašiuose kaip 
Dėbso kaltinimuose yra įvai
riuose šalies apeliacijų leismuo- 
S(*

Patvirtindamas Dėbso nutei
simą teisėjas Uolines peržvelgė 
bylą smulkmeniškai ir praktiš
kai skaitė, kad Debsas yra kal
tas saunorianie bandyme kliu
dyti rekrutavimui ir kad žemes
nysis teismas davė tinkamas in
strukcijas dėl jury. Jis taipgi 
sakė, kad valdžia pastate stiprų 
argumentą iš istorijos įstatymų.

kais budais ir pridūrė, kad šių 
faktų šviesoje, nėra reikalo svar 
styti klausimą smulkmeniškai.

Nuosprendis skaito, kad taip 
vadinamoji rekrutavimo dalis 
špionažo akte yra aštriausias įs 
ta tyme ir skaito prasižengimu 
netik skelisti neteisingas žinias 
tikslu kliudyti karinėms ir lai
vyno operacijoms, bet taipgi už
draudžia vartoti išsireiškimuo
se ar rašte “nelojalę, žeminan
čią. nepadorią ir įžeidingą kal
bą" apie Amerikos valdžios for
mą karines spėkas vėliavą 
ar uniformą, ar kuri yra laiko
ma paniekinti jas, ar taikoma 

į padrąsinti priešinimąsi S. Val
stijoms ar pažeisti šalį vedime 
karės.

Debsas.

Debsas, keturis sykius buvęs 
kandidatu į Suv. Valstijų pre
zidentu, pradėjo gyvenimą kai
po garvežio pečkurys ant Te r re 
Haute ir Indianapolis geležin
kelio. Jis gimė Terre Haute, 
Ind. 64 metai atgal. Per eilę me
tų jis buvo pasižymėjusiu veiki
me perkuriu brolijoj. 1885 m. 
jis buvo nariu Indianos legisla- 
turos. 19(8) m. jis buvo kandi
datu į /prezidentus ant Sočia* 
demokratų tikieto ir buvo Sočia 
listų partijos kandidatų 1901, 
1908 ir 1912 m.

Kada pastatytas prieš teismą 
dabartinėj byloj. Debsas nešau
kė liudytojų ir vien tik argu- 

t mentavo už save. Apeliuoda- 
Į mas į augščiausįjį teismą jis už
puldinėjo žemesniojo teismo 
priėmimą kaipo prirodymo St. 
Louis Socialistų platformos, ku 
rią jis indorsavo ir rekordų iš 
Bose Pastor Stokis bylos ir tvir 
tino, kad jis buvo teisiamas ant 
‘‘minties stovio.” Teisiotumas 
špionažo įstatymo taipgi »buvo 
užpuldinėjamas. Debsas sakė, 
kad tas aktas prasižengia prieš 
laisvės žodžio teisę.

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Mar. 11, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

PASODINS DEBSĄ 
KALĖJIMĄ Už 

30 DIENŲ.

CLEVELAND, ()., kovo 10.— 
Suv. Valstijų distrikto advoka
tas Werlz pasakė, kad Dėbso 
mandatas iš augščiausio teismo 
nepasieks Clevelando galbūt per 
30 dienų. Iki nebus gautas man
datas. Debsas nebus suimtas.

DAILIDŽIŲ STREIKAS.

DENVER, Colo. — 600 daily- 
reikalaudamikad instrukcijos buvo teisingos ’ džių sustreikavo, 

ir sulig priimtais įstatydaviš- $7.00 į dieną algos.

True translation filed with the pnst 
master at Chicago, III., Mar. II, 1919 

•<s recpiired bv the act of Oct. G. 1917

PANAIKINO BYLAS.

neštis distrikto advokatui, tede
ra lis apkaltinimas prieš sociali
stą advokatą John C. Kleist, kal
tinantis jį maištinguose išsirei
škimuose, tapo panaikintas, 
Kleist buvo apkaltintas tuo pa-

yra panaikinti prieš Herman 
Itempe iš Milvvaukec, A. II. Wa- 
rnke iš Fondo du Lac, Edvvard

master at ('hieatfo, III., Mnr. 11, 1919 
as reųulred bv thr art of ()<•!. ti. 1917

VISUOTINOS TAIKOS TARY
BOS PRASIDĖS SEKAMĄ 

SAVAITĘ.

dėti Versailles apie kovo 20 d.

l'ž.rubežinių reikalų ministeris 
grafas Brockdorff-Bantzau ren
gia mažą partiją iš žymių biz-

rus. Jiems paliepta būti prisi-; 
rengusiems išvažiuoti kovo 17 
ar kbvo 19 d.

True trnnslntion filed with the pos* 
masler at Chicago, III., Mar. 11, 1919 
as reųuired by the act of Oct. G, 1917

4 KUNIGAIKŠČIAI
NUGALABINTI.

C()PENHA( rEN, kovo 9.
Berlingska Tidende gavo žinią.

Vaičių dar 4 Rusijos dideji kuni-

nistinį suokalbį.

lillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllin

REGISTRU O RITĖ S.

Vyrai ir moterįs piliečiai, ku
rių vardai nėra įrašyti naujose

truokitės šiandie.
Jei nebusite užsiregistravę, 

negalėsite balsuoti ateinančiuo
se rinkimuose balandžio 1 d. 
šiandie yra vienatinė proga. Be- 
Bcgistracijos vietos atdaros nuo

IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII^

rrne translation w«*h the po<t 
master at Chicago, III., Mar. 11, 1919 
as re<|tiired hv the acl of Oct. 6. 1917

NUŽEMINO ARMIJOS TEIS
MŲ KRITIKĄ.

Gen erotų. pažemino į pulkinin
kus. Kritikavo karinius 

teisimus.

WASHINGTON. Brig ge
nerolas Samiu l T. Anseli, kuris 
būdamas pagelbininku judge 
advocale general, smerkė armi-

po neteisingumo instituciją, ta
po paliuosuotas nuo pildomo
sios funkcijos ir pažemintas iki 
jo rcguliarės armijos rango lie- 
utenanto pulkininko.

l'rtic translation fih d with the post- True translation filed with the post- master at Chicago, III., Mar. 11. 1919 
master at Chicago, III., Mar. 11, 1919 as reųulred by the act of Oct. G, 1917
• i,r(|Uire<l by the act <»f Oct. G. 1917 1

“0UX.“EK,A 200 žmonių areštuota
L0NIX)NAS, kovo 10.

do, kad kovo 31 d., 1918 m. na- 
cionalė skola siekė $29,605,179,- 
095, palyginus $3,530,770,550

1911 m.

VĖL ATIDĖJO.

I'BAVEBSE CITY, Mieli.
Nežiūrint bažnyčios vyriausy
bės užtikrinimo, kad ji darys vi-

200 žmonių areštuota 
Waterbury, Conn.
Airiai kaliniai paleisti

Vokietijos darbininkų taryboms 
bus suteikta didelės galės

AREŠTAVO 200 ŽMONIŲ.

tę lenkų šv. Izidoriaus vienuoly-!
Esą I. W. W. pritarėjai.

\VATEBBUBY, Conn., kovo
10. Arli 200 pritarėjų IW\V.,1 
ji\ tarpe Alexander Černov, I.

Į \VW. nacionalis organizatorius j 
iš Chicago, tapo areštuoti vakar

činska, kuri yra nužiūrima už 
mušime vienuolės, būvio areš
tuota, bet yra paleista už kauci
ją, kurią užstalė kun. Bicnovv-

lė jauna vienuolė Marė, tamsio-

bausmių, kad kareiviai |uri bū
ti ištraukti iš užimti/ vielų, kad 
visi žmonės areštuoti už daly- 

luri būti pa- 
iluosnoriai ka

K un.

liuosuoti ir kad 
reiviai turi būti 
lino.

Žinia priduria

nįs, lankiai jam begaspadiniau- 
dama, net apkaldavusi. Jo;ios

štam panedėliui. Betgi lardy-

Dvi skrinios su IWW. litera
tūra, kurios daug esą maištin
gos. didelė raudona vėliava su 
rusiškomis raidėmis ir du čar- 
teriai, autorizuojantis organiza
vimą IWW lokalų Waterbnry 
ir Ne\v Haven taipgi tapo paim-

. reiškė savo nuomonę, jog ši re
zoliucija faktiškai reiškia užsi-

tomai norima kiek galima vil-

alus kol judge ad- ,olna- ici k,,ks »<ižiuiėjimas 
ai C.rovvder yra Ku l»",l:' 111,1 l>ai>'™lo . ........ žino-

, gaus. I
Karės sekretorius Baker už

iš priežasties gen. Anseli veiki
mo reikalavime karinių teismų

atsinaujįs šiandie.
Pranešimai iš Municho paro

do, kad situacija ten yra rames
nė ir kad didžiumos socialistai, 
yra ten viršenybėje. Sovietu 
kongresas nutarė paliuosuoti už 

(Išrūdytų, kad policija užpilo Į stovus, suimtus po užmušimui 
lė ant IWW. surengto viešo su- Bavarijos 
sirinkimo ir areštavo visa salėj . Streikų

premiero Krl Eisner. 
situacija ųentralinėj

frue translofinn filed w’*h the po«sl 
master ai Chicago, III., Mar. 11, 1919Bet bažnyčia, ką ji nė us Haiuired‘bč 7he’H7t’of Ori.*6, 

visuomet iki pastaros! 
gina savuosius, kokius nusidė
jimus jie nė papildytų. Ji tur-

AIRIAI KALINIAI 
PALIUOSUOTI.

T’’tipJranslaHnn f>l»,fl vvtfh fho pnsf- 
r aster at Chicago. III., Mar. 11, 1919 
bn reqiiire<| bv the act of Oct. G. 1917

VOKIETIJOS DARBININKŲ 
TARYBOMS BUS SUTEIKTOS

DIDELĖS GALĖS.

i m i f

Nesutikimai apie menamus 
r-eteisingumus karinių teismų 
sistemos laike karės vis dar te
bėra <5r nežiūrint sekretoriaus 
Baker užginčijimo, gen. Anseli 
<lruugai jaučia, kad jis tyčiomisibulą nu() Bu(,|i()s Ajn,8 lni(.s|(1

Moteris kandidatu.

LONDONAS, kovo 10. Sinn 
Feineriai, kurie buvo internuo
ti Anglijoj, lapo paliuosuoti bu-

WEIMAB, kovo 8. -- įstaty
mais, kurie bus tuoj priimti.

True translation filed w0h the post- tapo paniekintas uz išdiįsimą
master at Chicago, III., Mar. 11, 1919 

required by the act of Oct. G, 1917

Sustabdė darbą ant 
kruizeriii.’

as ! sekretoriaus. Tečiaus, tai bu-

BUENOS AIBES. — Daktarė 
Juliela Lanteri de Bensslunv pa-j

didatė moteris į parlamentą.

True translation filed wHh the pnst- 
masler at Chicago, III., Mar. 11, 1919 
as reųuired by the acl of Oct. G, 1917

nu. Daugelis sugrjzo i inimmą 
nedėlioj.

Tarp nesenai paliuosuotų iš 
Holoway kalėjimo, Londone, y 
ra grafienė Georgina Markie- 

viez. Pasak Daily Skėteli, ji 
galbūt atlankys atstovų buto su 

■ sirinkimą panedėlyj ir reika
laus vietos nuo Dublino St. Pa- 
trick skyriaus, kurią ji tapo iš-

rybų, kurias valdžia prižadėjo 
sutverti kaipo būdą užbaigimo 
streikų, bus nuskirtos. l os ta- 
rybos bus ekonominiais atsto
vais darbininkų. Kiekviena pra 
monė*turės savo industrinę ta
rybą, kuri turės būti pasitarta 
visuose alsilkimuose kaslink 
darbo sąlygų, kuomet darbinin-

WASH1NGT()N, kovo 10.
Sekretorius Daniels šiandie pa
liepė supenduoti ‘darbą ant 6 
diddlių mušiu kruizerių, autori
zuotų 1916 m., iki jis ir Ameri 
kos laivyniai ekspertai neims-. 
pręs apie ateities rųšį Amerikos

Trae translntion fib’il \v»th the posl- 
master at Chicago, III., Mar. 11, 191!) 
as reiptircd by the act of Del. G. 1917

I 100,000 AMERIKOS KAREI
VIŲ APNEGALINTA 

KARĖJE.

ministerijos. šuo t imtose rinkimuose.
Nurodoma, kad kils klausi-

LONDONAS, kovo 10. Eve 
ning Standard sako, kad užru-

nlroliavimui ir reguliavimui 
produkcijos ir išdalinimo visuo
se skirtuose industrijos ir pra
monės. Nariais bus dirbtuvių 
vadovai, darbininkai ir sanidi-

baigiant taikos konferencijai
ralizuolas. 
šauti lenkė.

gylu projektuojamoj jų kelio
nėj į Angliją, Franci ją ir Itali
ją-

Darbas ant didžiųjų laivų yra 
tik pradiniame laipsnyje, kadan
gi jų budavojimas buvo sulai-! 
kytas laike karės, kad galima 
butų budavoti naikintojus.

yVASHINGTON, kovo 8.
Dabartiniai apskaitliavimai ka
rinės vyriausybės paduoda skai-

1 čių apnegalintų karėje Ameri
kos kareivių kaipo siekiantį 1(M) 
()()(). Iš lo skaičiaus, apskaito-

savo senojo darbo, betgi 20,000 
turės būti išlavinti darbe, kuris

vadovas lordų bute.

0 ŽMONIŲ SUŽEISTA.

True translation filed w»lh the post 
masler ai Chicago, III., Mar. 11, 1919 
as reųuired bv the acl of Ori. 6, 191/

EBERTAS ATVYKO
Į BERLINĄ.

POLICIJA UŽPUOLĖ ANT 
STREIKIERIŲ.

policistas užmuštas ir keli dar
bininkai sunkiai sužeisti, kada

True translation filed wifh the post- 
master at Chicago, III., Mar. 11, 1919 
as reųutred by the act of Oct. 6, 1917

6,000 amerikiečių vedė 
franeuzaites.

PARYŽIUS, kovo 8. Petit 
Journal apskaito, kad bėgyje 
pastarųjų melų 6,000 amerikie
čių Francijoj apsivedė su fran-
euzaitėmis. .Jaunavedės dau
giausia yra kaimo mergaites, ar 
dirbančios miestų įstaigose.

SEATTLE STREIKAS 
UŽSIBAIGĖ.

SEATTLE, Wash„ kov. 10.
Streiko vadovai po streikierių 
referendumui, pereitą naktį for 
malini atšaukė streiką 40,000
laivų budavotojų Seattlc, Taco- 
ma ir Aberdeen, kuris tęsėsi ten 
nuo sausio 21 d.

TOLEDO, ()., kovo 10. — Glei
vei’ Leaf pasažierinis traukinis 
ties Maumee, O. šiandie užva
žiavo ant Tok'do užmestinio 
tramvajaus ir sužeidė 20 žmo
nių. Tramvajus liko įmestas

Darbininkai grįsta prie savo 
darbo.

susirinkusių užprotestuoti prieš 
jų vadavų sutaikymą generalio 
streiko. Policija šaudė į dar
bininkus.

ORAS.

Giedra ir biskį šalčiau šiandie 
ir ryto.

Saule teka 6:08 vai., leidžiasi 
5:52 vai.- Mėnuo leidžiasi 3:13 
vai. nakties.

COPENHACrEN, kovo 10. — 
Iš Berlino pranešama, kad dar
bas atsinaujino šiandie didesnėj 
dalyj Berlino.

Prezidentas Ebertas ir sekre
torius Landsberg atvyko į Ber-
liną iš Weimar.

Darbininkų taryba Berline ne 
sutikusi su besąlyginiu atšauki-
mu streiko, Ji nutarė, kad dar 
bas turi atsinaujinti tik su są
lyga, kad neturi būti uždedama

20 ŽMONIŲ SUŽEISTA.

WASHINGTON, kovo 10. — 
Pennsylvania traukiniui ties 
Chamber Mills, Pa. nušokus
nuo bėgių, 20 žmonių liko su
žeisti. Keli yra sužeisti mirti
nai.

AUKAUKITE LIETUVOS 
LAISVES FONDAN.



MBM1

2

NAU39ENOS
Mffc i.ITHUAMN O<»U Nl£Wf’

Publiahed Daily cxcept Sunday by 
the Lithuaalan Newn I’ub. Co., Ine.

1739 80. HAISTED ST., 
CHICAGO. ILLINOIS

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldicnius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:

Chlcagoje — pačtu:
Metms ..................................   • $6.00
Pusei meto ............................ 3.50
Trims mėnesiams .........   L85
Dviem mėnesiam ................. 1.45
Vienam mėnesiui ................. 75

OB MM* M

“Draugas'’ dabar., sumuša 
visokį rekordą greitume. Ke
letą kartų iš Chicagos “Drau
gas“ atlėkė tą pačią dieną j 
Bostoną. Štai pereito panedė- 
lio numeris Bostonu pasiekė 
panedėlyje po pietų! Vargu a- 
merikoniški laikraščiai pada
ro lokius “triksus.“

NAUJIENOS, Chicago, I1L T Utarninkas, Kovo 11, 1919
----- g----- ...........................................................................................................................................................................................................................................  . * . ■

netrukus buvo pakeistos vertini kiu budu pagelbėjus valdžiai;g|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||y||||||||||||||^
mu politiniu ir ekonominių jie-

Chlcagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ........................... 02
Savaitei .........................................12
Mėnesiui ................................... 60

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačiu:

Metms ....................................... 15.00
Pusei meto ........................... 3.00
Trims mėnesiams ................  1.65
Dviem mėnesiam ................. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

Visai ne. Tai yra specifiškas 
amerikiškas triksas pažymė
ti spausdini data daug vėles

ne. negu jis išleidžiamas.
Musų skaitytojai Bostone ir 

kituose atokiuose miestuose 
kartas nuo karto rašinėja 
mums, klausdami, kodėl Nau
jienos ateinančios pas juos die
na, arba ir dviem, vėliau negu 
Draugas. Jeigu jie palygintų 
telegramas, išspausdintus viena 
ir ta |)ačia diena gautuose pas 
juos dienraščiuose, Naujienose 
ir Drauge, tai atrastų, kad abie
jų jų telegramų turinys tas pats, 
nežiūrint to, kad Naujienų lai

reikia apveikti pirma, negu jie 
valios pasilinosuoli nuo pries
paudos. Socialistų grupės, ku
rios buvo įveriamos tuo laiku į- 
vairiuose pramonės centruose, 
varė propagandą tarpe darbo 
žmonių, aiškindami sąlygas, ku 
riosc jie gyvena ir dirba ir ro
dydami kelią pasiliuosavimui 
nuo politinės ir ekonominės li-

Streikai, kurie atsitiko į pa
baigą devintojo dešimtmečio 
buvo aiškinami valdžios kaipo 
apsireiškimai ne tik reikalavi
mu statomu darbdaviams, bet A *■

mę. ačiū sočiausių propagan
dai susitvėrė darl>in1,iiirkų [gru
pės vedančios darbininkų kovą 
prieš artimuosius jų išnaudoto*

dos data yra visa diena senesnė.

Del tautinio 
nesikentimo.

Californijos legislaturon ren
giamas im’šti įstatymo sumany
mas, taikomas tam, kad gerinus 
tautų nesikentimą. ypatingai,! 
kad neleidus šovinistiškais pa
linkimais gaivalams kurstyti 
žmonių tautini antagonizmą ir 
pykčius. Jeigu tasai įstatymo 
projektas butų priimtas, tai, be 
kita ko, butu uždrausta vaidin- 
ti teatruose, arba krutumuose 
paveiksluose rodyti tokie veika
lai, kurie gali, arba turi tikslo 
kurstyti vienos tautybės arba 
rasės žmones prieš kitus. Baus
mė už nusidėjimą prieš šilą į-J 
statymą butų ne daugiau kaip 
tuksiantis dolerių pinigais arba 
šeši mėnesiai kalėjimo.

šovinizmas v ra bjauriausi li- 
ga, apsireiškianti visose tautose 
ir vaikščiojanti po “patriotiz
mo“ šašu. Kiekvienas naciona-j 
listas savinasi patriotizmo pa
tentą, ir tasai patentuotas jų pa
triotizmas reikšdinas neapykan
ta ir kurstymu savo laidos žfno- 
nių prieš kitų tautų žmones. 
Ta liga šiandie stipriai apsirei
škia ir Amerikoje ir ją ypačiai 
platina stambieji džingojislų 
laikraščiai. Įstatymais vienok, 
jeigu loki ir visur butų išleisti, 
tautų nesikentimo negalima pa
šalinti. kol nebus pašalintos 
priežastis, kurios jį gimdo. Tas 
priežastis tegalės panaikinti tik ’ 
socializmas, panaikindamas kle-j 
su viešpatavimą viduj ir tautų 
varžytines išlauko, o įsteigda-Į 
mas tautų bendrybę ir koopera
ciją-

Draugui, datuotam panedelio 
data, sakysim kovo 3, lengva 
pasiekt Bostonas panedėlyj po 
pietų dėl to, kad jis atspausdin
tas ir išsiųstas iš Chicagos su
imtoj, kovo f dieną. Ot, ir vi
sas “triksas“. Naujienos lokių 
triksų nedaro.

Tme translntion filed vvilh the post- 
master at Chicago, UI., Mar. II. 1919 
as rcųuircd by the act of Oct. 6, 1917

Rusijos revoliucijos . 
krikštas.

Rašo Aleks. Trachtenberg.

pasekmingiau šalį sutvarkyti ir 
ją nuo priešų apginti, atsakan
čiai apžiūrėta kariuomenė už-’ 
laikant- Lietuvos kariumenė 
organizuojama vien iš parink-1 
tųjų. Norintis kariuomenėn pa--

mą nuo žymios ypatos, kad ji- Į s 
sai yra doras, blaivus ir geras si
tėvynainis. Lietuvos valdžia 
moka algas savo kareiviams, 
po šimtą markių į mėnesį. Ku- 

šeimynas, 
po pen- 

į mėnesį

rie kareiviai turi 
tiems dar pridedama 
kiasdešimts markių

Žeminus paduodame Prusa

ha, kurio kopiją tik ką gavom

Kosulys
yra simptomu paeinančiu nuo nušalimo, gripo, dusulio, brau
kite. influenzos ir spazmatiško krupo. Jis yra labai nemalonus 
ir skaudus. Kad tą atsakančiai gydyti reikia pasistengti sura
minti kosulį ir tokiu budu kiek galima pagelbėti sergančiam.

CĮEVERA’S
Balsam ior Lungs

LINIMENT
privalo rasties kiekviename 

name. Nėra nč dienos kuo
met nereikalinga butą jo var
toti. Severa’s Gothard Oil (Sc- 
vera’s Gothardiškas Aliejus) 

yra įžymus gydymui reuma
tizmo, neuralgjos ir tokią skau 
smų, kuriuose žinoma kad li- 

nimentas pagelbsti. Kaina
30 ir 60 centą.

do jiems organizuotis ir kovo
ti už savo sąlygų pagerinimą. 
Toks buvo didysai 30,000 audė
jų streikas Petrograde 1896 m., 
kuris privertė valdžią išleisti 
tam tikrus reformų įstatymus.

Augantis darbo žmonių pasi
tikėjimas socialistu, vadovyste 
padarė valdžiai didelį neramu-

nes yra svarbus dokumentas pa
žymėtino nuotikio Lietuvos is
torijoje ir kaipo su lokiu vi
suomenė privalo gerai susipa
žinti. Jis rašytas lupk r. 16, 1918, 
ir adresuotas Valstybės Tarybos 
prezidentui A. Smetonai, Vilniu-

ii Lietuvos “rauti- c

kurios pirmininku

(Severus Baisumas Plauviams) širdingai yra skirtas kosulio 
gydymui ir tam panašią negalią. Jis gydo sergančius, prašalina 
skausmus, daro lengvesniu atsidūsėjimą, sumažina užpuolimo 
spėkų ir prašalina kosulį. Tai yra malonus vartojimui vaisias. 
Kaip vaikai taip ir suaugę noriai jį ima. 25 ir 50 centą.

NEMIGA
kaipo tiesa yra nervų prie
žastimi. Jos priežastis yra sil
pni nervai ir reikalauja vais
to juos sustiprinti. Imkite Se
verai Nervoton (Severus Nėr 
votonas) kuris sustiprins ner
vų sistemą, suteiks pastipri
nantį poilsį ir pagalios gydy
mui histerijos. Jis gelbsti ste
bėtinai nervuotiems žmonėms 
Kaina $1.25.

Kentančios Moterys 
ir merginos nori greitos pa- 
gelbos ir dėl tos priežasties 
Severa’s Regulator (Severus 

Reguliatorius). Parodė jis sa
vo vertę gydyme negalių, prie 
kurių moterįs yra linkę. Jis y- 
ra teisingu draugu moterų ne
galėje ir skausmuose. Kaina 
$1.25.

SeveroH šeimyniniai vaistai parduodami yra vaistinėse visur. Reikalaukite Severus vaisią ir 
niekuomet neimkite netikrą. Jeigu aptiekininkas negali jums ją duoti, reikia užsisakyti tiesiai nuo 
musą, įdedant reikalingą sumą, o mes pasisteng sime greitai išsiąsti.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

“ŽARIJA.“ LSS. Aštunta-! 
sai Bajonas pradėjo leisti Chi
cagoj savo organą Žariją. 
Kaip dažnai jis eis, nepasakyta,1 
taipjau nč prenumeratos kaina j 
iK-pažymėta. Bedaktorium pa
sirašo K. (i. T rainis.

Žarija, kaip iš pirmo numerio 
matyt, užima socialistiniame ju; 
dėjime poziciją lo kraštutiniojo I 
radikalizmo, kurs dabar papra
stai eina bolševizmo vardu. Gin
dama betgi ir tą poziciją, Ža-

Rusų revoliucijos kalendo
rius yra pilnas dalų, kurios vi
sų pirmiausiai pažymi kovą už 
Rusijos išsiliuosavimą. Tarp ši
lų dalų ypatingai atmintinomis 
revoliucionieriams yra: kovo 1 
(1 I), 1881 m. caro Aleksandro 
II užmušimo diena; spalio 17 
(30), 1905 (pasekmingas užbai
gimas visuotino streiko ir žmo
nių teisių apskelbimas); kovo 2 
(15), 1917 m. Niką tojaus 11 at
sisakymas nuo sosto ir monar
chinės valdžios galas), ir spalio 
25 (lapkričio 7 d.) 1917 m. so
vietų valdžios įsteigimas. Bet 
raudonraidė Rusijos revoliuci
jos diena, aš manau, visuomet 
pasiliks sausio 9 (22), 1905 m., 
revoliucijos metraščiuos žino
ma kaipo “Kruvinasis Septinta- 
dienis.” l os dienos reikšme ir 
ta vieta, kurią ji turi revoliuci
onierių širdyse ir mintyse seksis 
suprasti tik apsipažinus su tuo, 
kas atsitiko per peskulinius ke
lis melus prieš lai.

Dvidešimtasis šimtmetis pra
sidėjo eile revoliucinių išsiver
žimų visoje Rusijoje. Mokslei
vijos judėjimas tuoju laiku pa
siekė baisių proporcijų, nuves- 
damas -prie streikų įvairiuose 
universitetuose ir pasiekdamas 
savo augščiausio laipsnio, mok
sleivio Karpovičiaus užmušimu 
švietimo minislerio Bogoliepo- 
vo, 1901 m.

Kaimiečių sukilimai atsiliko 
įvairiose kaimų apielinkėse, ir 
nors jie buvo vietiniai ir neor
ganizuoti, bet jie parodė išnau
dojamų ir netikusiai valdomų 
kaimiečių ūpą.

vadovystės išeigą. Policijos vir
šininkas Maskvoje Zubatov iš
dirbo pieną, kuriuomi jis manė 
alitranksias darbininkus nuo

C

susilietimo su socialistų judėji
mu, kuris augo narių skaitlin
iai ir įtekme. Manydamas, kad 
darbininkai gilinasi į politiškus 
klausimus dėlto vien, kad socia
listai Įiataria jiems jungti savo 
ekonominę kovą su politine,

sideda iš Viktoro Gailiaus, Erd- 
mano, Simonaičio ir Jono Va
nagaičio. Vyriausias liksiąs y- 
ra prisijungimas Prūsų Lietu
vos prie Didžiosios Lietuvos. 
Kaip lik aplinkybės leis. Mes 
lauksime paramos nuo Valsty
bės (Vilniaus) Tarybos. Tuo 
tarpu mums butų labai svarbu

dram reikalui- Tai yra tikra 
įbeda. Ret mes esame tikri, 
kad platcsnioms lietuvių ma
sėms remiant dabartinę Lielu-

mums turi

lą, K ’;; iš prieš apgintų Lietu
vos nepriklausomybę.”

KOHESPONDEHCIJOS

darbinin-

su Lietuvos žiuri VVilsonas, An- 
Pasirašo V. 

ir
L»lija ir Francuzija
Gailius, Erdman, Simoneil

EAST CHICAGO, INI).

Pramogų vakaras. — Senu 
klausimu

nimo sąlygų gerinime, ’l’o- 
kis atsiiH'šimas iš valdžios pu
ses, jo nuomone, turėjo pada
ryti darbininkus prielankiais 
valdžiai ir atitraukti juos nuo 
socialistų ir revoliucionierių. 
Maskvoje 1901 m. Zubalovas pa 
gelbėjo sudaryti tokias jau ta
rybas kiduose amaluose ir mie
stuose.

Ruvo įsteigta darbininkams 
rateliai, kur laisvai buvo dis- 
kusuojami klausimai paliečian- 
lieji darbo sąlygas, nors įstaty
mai draudė lokius susirinkimus 
ir bendrą veikimą lokiuose da
lykuose. Zubalovas net pats 
gelbėjo darbininkams esan
tiems jo tarybose sustatyti rei
kalavimus ir panaudoti vald
žios spėką prisivertimui užsis
pyrėlių darbdavių duoti jiems 
nusi/ejdimus. limfinės šilų 
darbininkų organizacijų teises 
prisidėjo prie jų augimo ir dar
bininkai, ištobulinę savo orga
nizacijas, pnujėjo eiti drąsyn ir 
statyti grieštesnius reikalavi
mus darbdaviams. Įvyko eile 
streikų, kurie, priešingai šilų 

organizacijų kūrėjų lukeslims, 
buvo kuomi daugiau negu gry
nais ekonominiais reikalavi
mais.

(Bus daugiau)

PAIN-EXPELLER
Jau snvirš j>enkio» <l< Aimtys metu 
kaip Aitu j.iuki gyduole y ra var
iuojama su geriausioms pasek- • 
tnenis, išgydymui rumatizino, 
skausmu krutinėjo, ėonnse ir rau
menyse, neuralgijos, strėnų dio- 
giiuq. šalčio ir kosulio.

DRAUGAS NELAIMĖJE!
Moinierini, mechanikai, audėjai, fabrlkoa ir eiap visokį'' 
darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugui

Nettpsignnk pirkdamas pigius vaistus didėlėse bonkose. Reikalauk geriausiu. Kuojuet pirksi 
Pain-Espolhrr, persitikrink ar yra 1KARA. vaisbnžeiiklis nnt baksiuk”. 35 centai ir 05 centui i.ž 

bonkutę. Gaunamos visose nptiekose, ar tiesiog I* labortorijos.
F. AD. R'CliTER čc CO., 74—80 Washinglon St., New York, N. Y.

rija galės būt naudingas socia
listines agitacijos įrankis, jeigu 
lik norės rimtai darbu dirbti, o v
nė vėją plakti; socialistų jiegas 
vienyti, o ne skaldyti; ginčuose 
su oponentais vaduoties rimtais 
argumentais, draugiška kritika, 
o ne pykčiu, ne priekabių jieš- 
kojimu, ne melais, ne insinu
acijomis ir ne žemais asmeniš
kais kandžiojimais. Deja, pir
mas numeris toli gražu ncliuo- 
sas nuo šių paskutiniosios rų-* 
širs dorybių.

“Triksas“. - Juozapiniu.kų 
organas 'Darbininkas' ši lai p

Pramoniniai streikai buvo ži
nomi dar aštuoniasdešimtais 
metais, čia pat greta su politi
niu ir ekonominiu feiRlalizmu, 
Rusija išvydo įvedimą naujovi- 
nio kapitalizmo su jo nealmai- 
nomis blogybėmis. Darbinin
kai, sutraukti didžiumoje iš tar
po biedniausių kaimiečių ir pa- 
liuosuolų kareivių, nepanorėju
sių grįžti į savo kaimus, pir
miausiai protestavo prieš išnau
dojimą naikinimu mašinų, dau
žymu langų dirbtuvėse ir apka
limu savo artimiausių viršinin
kų, kuriuos jie laikė atsako
mais už savo kančias. Šitos ne-

i ruc transtation filed vvilfi the po.-1.* 
niasler ai Chicago, UI., Mar. II, 1919 
as retiuiręd by the act of Oct. (i, 1917

Lietuvių Politi
kos Padangėj.

Sekantis yra laiškas nuo p- 
Klimo, Lietuvos Valstybes Ta
rybos nario, kuris dabar randa
si Šveicarijoje ir važiuoja I'ran- 
euzijon dalyvauti laikos konfe
rencijoje. Rašytas p. T. Naru
ševičiui, Washinglonan:

“Labai man malonu gau!ti 
progos po liek metų Tamsiai 
parašyti keletą žodžių dėl bend 
rų musų reikalų. Dabar aš esu 
Berne ir laukiu leidimo įvažiuo
ti Paryžiun, kur drauge su už
sienių reikalų ministeriu prof. 
Valdemaru ir p. Galvanausku 
esame Lietuvos valdžios įgalio- 
ti ginti laikos konferenciją Lie
tuvos neprigulmybę ir jos inte
resus. Skurdu tik darosi, kąd 
nevisi lietuviai šiuo momentu 
moka suprasti musų istorinės 
valandos svarbumą ir rimtumą 
ir vieloj bendrų reikalų ima lei
stis į asmenines painiavas. Pa
našių dalykų deja mes turimt' 
ir dabar Paryžiuje. Amerikie
čiu Tarvbos visos Lietuvos vi-G

suomenės * vardu prašyčiau, lo 
dėl, kad jie rimtai žiūrėdami į 
valandos rimtumą, augščiau at
sistotu už atskiru asmenų sau- 
tikins ir per juos visi kaip vie
nas remiu musu bendra bvla 
nepriklausomybei su Vilniaus 

sostine apginti. Nes lai galima 
tik dabar arba niekados.

“Berne mes turime dabar į- 
steigę spaudos biurą, kuris tu
ri platinti po spaudą tikras ži
nias apie Lietuvos kuriamąjį

komplimentuoju savo bičiuliui 
‘ Draugui’:

irga frizuotos, nedisciplinuotos
ir neišmintingos kovos lomios.

VVashinglono Lietuj Infor
macijos Biuras skelbki) šitokių 
žinių: J

Sprendžiant iš vSUa/siu pra
nešimų, matyt, kad jau viduji
nė tvarka pusėtinai įvykinta. 
Insleigtas Valstybinis bankas, 
kuris jau spėjo sudaryti 100,- 
000,000 markių (skaitant vo
kiškais pinigais.- kapitalo. Pau
tas jau pilnai sutvarkytas ir vei
kia visuose Lietuvos kraštuose. 
Leidžiama Lietuvos pinigai, noi^ 
šiuo tarpu jų kursas pusėtinai 
nupuolęs. Lietuvos gvvunlo-

darbą. Todėl |)raš<>me vaduo
tis musų reikalui. Musu žinios 
eina daugiausia Šveicarijos a- 
geiiluros firma (L. P. B.). Se
nasis Lausanos informacijinis 
biuras, jei d ;r nelikvidavo, pa
lieka visai privatine įstaiga, ku
ri neturi ryšių nei su valdžia,! 
nč Taryba Lietuvoje. Mes hu- 
norime šalinti žmonių nuo ben
dro darbo, jeigu jie moka ir pa
sižadėjo tikrai pildo kas yra 
musu valdžios nurodoma ir kasC

dera bendriems valstybės tiks
lams; bei mes negalime suval
dyli dažnai atskirų žmonių, ku
rie* perdaug saviškai žiuri Į sa- i

Kovo 2 d. vietine S. L, A. 89- 
la kuopa surengė šaunų pramo- 
gis vakarą — teatrą ir balių. 
Belo, buvo deklamacija ir mo
nologas. Ypač gerai išėjo “Na
šlaite, ką išpildė žinoma lošėja, 
dge M. Ketvirtienū. Kai kurie 
mačiau verkė...

Žmonių buvo pilna svetaine 
Manau, rengėjams liks keliolika 
dok pelno. Esu tikras, kad 89- 
kp. luis pinigus sunaudos vieš
iems reikalams, o ne taip kaip 
kad žadą padaryt buvę liet, ka
rininkai.

—Socialistas.

Naujienų nr. 50 buvo isspaus- 
dinla kareivio korespondencija, 
kur jis labai teisingai aprašo 
buvusių karininkų žygius kas 
dėl to vakaro, vasario 15 d. Tū
li karininkai taip įsižeidė, kad 
nei pradėjo grumol. Pav., ko
vo 2 d. SLA. 89-ta kuopa buvo 
surengusi pramogą vakarą. Ten 
tūli buvę karininkai apstojo ma 
ne ir rūsčiai pradėjo išmetinėti 
buk tai aš jiems šitaip padaręs. 
Girdi, jie lik pajuokavę, o čia 
kareivis juos ėmęs ir apšmei
žęs. Jie juk, gali bu t tuos pi
nigus dar perskirsią “kokiam 
nors fondui”...

Bet laikytame jų susirinkime, 
vasario 17 d., kada aš daviau 
mešimą paskirti likusią sumą 
LSS. Apsigyn. I'ondui arba Lic 
lavos šelpimo Fondui, lai dau
gelis jų,'išlikrųjų, lik pasijuokė, 
sakydami, kad nereikia. Girdi, 
tiems fondams aukojame ir au- 
kijame, kad nežinome kur lie 
pinigai eina. Galį būt, kad “ko
kie nors poneliai prarukyt juos 
anl cigarų“... 'lutai, jeigu skir
ti fondams, lai busią geriau nu
važiuoti į llamondą, III., ir pa- 
uliavoti.. .

Vadinas, kareivis teisybę sa
kė. Bet ką gi aš čia galiu ture
li? Ir už ką man daryli lokįų 
išmetinėjimų ir nei j ieškot prie
kabių? Juk, anot jūsų, jeigu 

kareivis rašė neteisybių, tai im-

nežinanl dalykų tikrai, nevertė
tų kabinelics ir rūstauti.

Bėda su tais buvusiais kari- 
ni'ųkųts. Pav., vietinės TMD. 
127 kp. susirinkimuose jie nuo
lat mėgsta pasieęgeliuoti. Bet 
jeigu kas parašytų, jie ir vėl rų- 
staulu. A.

—Tas, kur jus manot.

CUSTER, MICH.
Ar reikia paskolos ant jusu praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar farmą? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiurai abstraktus?

Kreipkitės prie
A. PETRATIS j

Pramogų vakarėlis.

Šis mažas miestelis, teisingiau 
kaimas, randasi treja(ą mylių 
į rytus nuo Scotlvillės. Iki šiol 
Custeris buvo nežinomas šio 
dienraščio skaitytojams.

Kovo 1 d. lietuvių Šv. Antano 
draugija surengė pramogą va
karėlį. Buvo ir lošimas. Visa 
pavyko ylių gerai. Žmonių bu
vo apie 60. Kaip dėl lokio (Mis
terio lai yra labai daug.

Beje tarp kita buvo pasakyta 
dvi prakalbi. Lietuviškai kal
bėjo Julius Vasiliauskas ir an
gliškai — airių, kunigas, Wm. 
Sinion. Pirmasai kalbėjo apie 
reikalingumą šelpti badaujan
čius brolius ir sesers Lietuvoj, 
antras apie Lietuvą kaipo ša
lį. Tik gaila, kad kunigas nia- 

:žai susipažinęs su geografija. 
Pav., tarp kita jisai pasakė, kad 
Lie tuva randasi į pietryčius nuo 
Lenkijos...

Po lo rinkta aukos badaujan
tiems broliams ir seserims Lie
tuvoj. Aukojo sekami asmens: 
Bev. Wm. Simons ir Jonas Li
sauskas - po .$5; K. Daunora ir 
J. Vasiliauskas po $2; P-nia 
Gudienė, J. Grigaitis, F. Kuncai- 
tis, F. Mikulėnas, J. Arbauskas, 
J. Budzinskas, II. Smedburg, 
W. Fisher — po $1; S. Pužaus
kas, b'. Gendrolius, F. Saiga, J. 
Geriba, A. Lunkus, p. Juodsnu- 
kiene, 1 lessalbing, Coyne ir Ge- 
nuug •— po 25c. Smulkių aukų 
surinkta $1.77. l’ž įžangos ti- 
kielus $9.90. Viso Ino budu su
sidarė $38.12.

Dar žodelis apie patį vakarą.

CENTRAL MANUFACTURIN6 
OISTRICT BANK

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

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

fūr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Mudison it. 
Suite 600—612 

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

Naujieną Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedeldieniais tik kladison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

We3t 6126.

Dr. A. M. SGHEIER
Sugrįžo iš kariuomenčs ir už
siims praktika prie
3101 So. Morgan St. Chicago

kitę ir prispirkite jį prie sienos Yra sakoma, jogei visiems įtik

Šv. Antano draugijos vakaru. 
Vieniems jisai paliko, o kiti 
šaipėsi, l ie, kur šaipėsi iš im
inėtųjų pramogų, mano many 
mu labai apsirinku. Veikimas, 
koks jis nebūtų, yra pagirtinas. 
Juigu lame veikime randasi vie
na kita klaida, lai jau kilus dą- 
lykas. Bei klaidų nedaro lik 
tas, kur nieko neveikia!

Aš, žinoma, nenoriu pasaky
ti, kad mes lurehime užgirli vi
sa (taigi ir Jiažnyčios statymą) 
ką veikia Antanine, bet šiame ai

jai apsiliejo mokesčiais, kad to- vo darbą ir nekartą kenkia ben- — per tą patį laikraštį, šiaip, Ii negalima. Taip buvo ir su (laša ant 3-cio pusi.)
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Ar norite but 
sveiki?

Kad turėti galimybę pasi
džiaugti gyvenimu ir jo ma
lonėmis
Reikalaukite tuojaus

PARTOLA
Visame pasaulyje žinomas 

vaistas išvalymui kraujo ir 
pilvo.

PARTOLA yra geriausiu 
draugu vyrų, moterų ir vai
kų. Kiekvienoje lietuvių šei
mynoje turi rastis Partola.

PARTOLA rekomenduoja
ma ir parduodama didelėse 
dėžėse, kurios kainuoja tik
tai $1.00. Kiekvienos dėžės 
užteks palaikymui šeimynoj 
sveikatos 3 mėnesiams. Užsi
sakykite šiandien

DYKAI
Graži ir naudinga dovana 

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

APTEKA PARTOSA,
160 Seeond avė.,

New York, N. Y. Dep. L. L 
(88).

(Seka nuo 2-ro puslp.)

silikone rengėjai buvo verti pa
ramos ir pagyrimo. Mes, kur 
sakomės, esame kiliau prasisie
kę, neturėtume griežtai nupeikti
kiekviena tamsesniųjų brolių 

i žingsnį. Keikia pamokyti juos, 
I o ne šaipytis ir peikti.
| — štukorius.

MILVVAUKEE, AVIS.
_____

Prakalbos. — Vakaras. — 
Sueiga.

Vasario 1 I dienų, vieliniai 
socialistai surengė miesto Audi- 
toriume vadinama piliečių su-

■ sirinkimų tikslu reikalauti pa- 
’ liuosavimo visų sąžiningų ka- 
i rėš priešininkų bei politiškų 
| prasikaltėlių.

Publikos buvo virš penkių 
i tūkstančių. Aukų sunrinko a-
■ pie 300 dolerių.' Kalbėjo kuni
gas Evan Thomas iš Ne\v Yor- 
ko, tik-ką paliuosuotas iš kalė
jimo kaipo esamųjų patvarky
mų priešininkas. Antras kal
bėjo Invin St. John Tucker.

i Pirmas daug nurodinėjo kaip 
kalėjimuose apsieinama su va
dinamaisiais sąžiningais prieši
ninkais ir tt. (ii baigiant pra
kalbą liko priimta rezoliucija 
reikalaujanti paliuosavimo visų

■ sąžiningų priešininkų bei poli

tiškų prasikaltėlių.
Vasario 2 dieną LSS. 119 kuo

pa surengė pramogų vakaru
te:! Irų ir balių S. S. Turner sve
tainėje. Lošta dvi komedijos:

I “Jaunystės karštis“ (Lošime da
lyvavo: S. Kukutis, Tado rolėje, 
p-lė Sakalauskaitė, Marytės, M. 
Vabalienė, molinos, P. Lauri
naitis, Tėvo) ir “Brangus Pabu
čiavimas”. (Lošimų dalyvavo: 
.1. Gabartas, Antanaičio rolėje, 

I F. Biarsanskas, Birulės, M. Ba- 
tušinskienė Nastės, S. Biarsaus- 
kienė, Ponios). Lošėjai turėjo 
vos tris savaites mokinimuisi, 
todėl bijotasi, kad neįvyktų 
daug klaidų. Bet laimė buvo 
bereikalinga: aktoriai atliko sa
vo užduotis kuogeriausiai, taip 
kad geriau nė negalima norėti 
iš darbininkų. Taipgi buvo ir 
dcklamaoijų. Deklamavo p-lė 
Urbonaitė, Svirskaitė ir M. Kur- 
jšinskienė. Beje dainavo ang
liškai dvi panelės Gaulaitės. 
Spėjame., kad kuopai liks apie 
50 dol. pelno.

Atrodo, kad mihvaukiečiai 
nesnaudžia.

Kovo 2 dienų LDLD. 56 kp. 
J. Bonk svetainėje surengė drau 
gišką vakarėlį su įvairiais pa- 
marginimais. Pirmiausia N. 
Kuršinskienė padeklamavo 
“Kalvį”, o d. S. A. Dementis 
skaitė referatą. Dekleraciją 
“Kas dedasi ant svieto” sakė A.

Motina, Kodėl Jus
Neimat Nuxated Iron?»

Ir Nesat Stipri ir Sveika, Neįgyjat Gražumo, Rausvumo Jūsų 
Veidui, Vietoje, Kad But Nervuota, Nerami Visą Laiką ir Išro
danti Visai Suvargusi, Sena? — Gydytojas Ko tai Davė Susie 
Smith’s Motinai. Ji Buvo Dar Blogesnė, Negu Jus Esate Da
bar, O Dabar Ji Atrodo Net daug Jaunesnė, Jaučiasi Gerai-

Bile Moteris, Kuri Greitai Nuvarg
sta ir Nervuota, Suirusi, Turi Pri
iminėti Nuxated Iron Kad Pagel
bėjus sustiprinimui Savo Sveika
tos, Tvirtumo ir Gyvumo.
“Negalę but stipri, sveika, graži, 

rausvais veidais moteris be Iron,“ 
sako Dr. Eerdinand King, New Yor- 
ko gydytojas ir medikalis autorius. 
“Aš stipriai patariu

Milžiniškos Prakalbos
Rengia L. S. S. 22-ra kuopa

Utarninke, 11 d. Kovo, 1919 m.
PAMINĖJIMUI RUSIJOS REVOLIUCIJOS

M. MELDAŽIO SVETAINĖJE 
2212 W. 23-rd Placc.

Kalbės LSS. sekretorius drg. J. STILSONAS ir Dr. A MON TVIDAS
Pradžia prakalbų 7:30 v. vak. I užauga vyrams 10c; moterims dykai

Minėtos prakalbos bus labai svarbios, kurie esatę girdėję mi
nėtus kalbėtojus, nepraleiskite progos. Taipgi, kurieneesate jjir- 
dėję turėsite progų išgirsti daug ko naujo ir* naudingi šiame gyvu 
nimo momente Kviečia Rengimo KOMITETAS.

Vilkienė ir d. S. A. Dementis 
kalbėjo - aiškino socializmo 
siekius biei daromus priešų už- 
melinėjimus. Prie užbaigos S. 
Beržą u: kieno šauniai paskambi 
no pianu. Vėliau rinkta aukos 
LDLD. Moksleiviu Fondai). Su- 
rinkta $10.65. Aukotojų vardai 
turbūt tilps LDLD. organe 
“Laisvėje”.

Po programui sekė lietuviš
kos žaismės. Aplamai vaka
ras pilnai pavyko.

— Sąjungietis.

tų prirašyti daugiau 
Organic Iron—Nu- 
xated Iron —• savo 
nerviškiems, suvar
gusioms ligoniams, 
blogai išsižiurinči- 
oms ligonėms mo
terims. Nubalintas 
reiškia anemią. A- 
nemiškos moters o- 
da yra nubalusi, ra
umens suvytę, mu
skulai silpni, pro
tas suniuręs, bet 
nykstanti atmintis 
ir dažnai jos tampa 
silpnos, nervuotos, 
greit pykstančios, 
nuliūdę, sutingę. 
Kuomet Iron’as apleidžia moters 
kraujų, luome! ir rožinis dažas ap
leidžia jos veidų.

Paprasčiausiame amerikoniškame 
maiste, kaip tai: krakmole, cukruje, 
syrupe, saldainiuose, nugrūstuose 
ryžiuose, baltoje duonoje, soda kre- 
kėse, makaronuose, špagetuose, ta- 
pioka, sago, farinoie, degerminuoti 
corn meal nesiranda Iron’o. Jų pri- 
rengimo procesas atima nuo minėtų 
maistų gamtos jiems suteikta Iron'ą. 
Taipgi nesumaningi naminio virimo 
budai, perdaug vandeniu išplaunant 
prirengimas maistui daržovių, sunai
kina pas jas daugybę Iron’o. Todėl 
jus turite pampinti Iron’o štokų sa
vo maistui, vartodami kokį nors 
būdų, kad panaudojus Organic Iron, 
taip, kad jus vartotai druskų, kuo
met randate jūsų maiste jos štokų.“

Geležis balinai reikalinga prigel- 
bėjimui jūsų kraujui permainyti jū
sų maistų Į gyvuojančius audinius. 
Be jos, nežiūrint kiek ir kų jus val- 
gvtimiėte, jūsų maistas tik pereis 
kiaurai jus nepadaręs jums nieko 
gera. Jus negausite be jos stiprumo 
ir tuokart jus tapsite silpnu, išblyš 
kasiu ir išrodančiu sergąs, taip kaip 
augalas mėginantis augti žemėje, ku
rioje stoka geležies.

Jeigu jus nesijaučiate stipriu ir 
sveiku, .lasų pareiga yra padaryti 
sekantį savęs mėginimų: Patėmyki- 
te, kaip ilgai galite dirbti, arba 
kaip toli galite nueiti be nuovargio.

Tho Childu’Apptal

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200,00 vertės 
Phonografą, pasilikusį sankrovo

je, Šita mašina beveik nauja, prie 
jos randasi rinkinys 
24 rekordų ir deiman
tinė adata vėlini, Mes 
taipgi turime keletą 
augštos klesos pbono 
grafų, kuriuos mes 
parduosime už bile 

pasiūlytą kainą, už 
tai kad mes turime 

pratuštinti vietą, Mei 
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, 
Taipgi vieną naujausios mados len
drėm pintą seklyčios setą, vartotą 
tiktai 30 dienų,

šita yra netikėtas pasitaikymas, 
Užeikie tuojaus. Pristatome veltui 
VVESTEBN STORAGE HOUSE 

2810 W Harrison St Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai, Nedč- 

lionmis nuo 1|) iki 4

I Sergėkite savo akis |

STAR &GARTER
' MADISON PRIE HALSTED STREET 

— oue*lje:sqlje: —
I ruu 1/rilV AND UIS Kasdien du syk 2:15—3:15
Lt ¥7 ALLLI D'VN SIIOVV. Kainos 25c. iki 75c.

AURORA, ILL.

Prakalbos. — Darbai.

Toliaus paimkite 
, du po penkis gra
mus plolkelius pa
prasto Nuxated I- 
ron’o tris kartus 
kasdien —po— va- 

įbėg.vj tri'jų savaičių. Po to

kiek jus pagerėjote.
Daugelis nervuolų, suirusių žmo

nių, kurie ilgą laikų negaliavo, ste
bėtinai padidino savo spėkų ir iš
tvermę, liktai priimdami teisingoje 
formoje geleži, kurie per keletu mė
nesių daugelyje atsilikimų neaplai- 
kė nė jokios pagelbos.

Bet neimkite seny formų susilp
nintos geležies acetate geležies, ar
ba tinciure geležies, vien tik sutau- 
pynnii keleto centų.

Geležis reikalaujama motinos ga
mtos dėl raudono spalvuoto daikto 
kraujuje josios' vaikų yra, ant nelai
mės, ne los rųšics geležis. Jus turite 
imti geležį formoje, kuri galėtų len
gvai praryti ir asimiliuoti ir pada
ryti jums kų nors gerų, kitaip ji ga
li suteikti blogų negu gerų.

Išdirbėjų Pastaba:—Nuxated Iron 
kuris yra rekomenduojamas per gy
dytojus, nėra paslaptinis vaistas, 
bet gerai visiems apliekoriams žino
mas. Nepanašus senam Inorganic 
Iron’ui, jis yra lengvai asimiliuoja
mas ir neužgauna danių, nepajuodi
na jų, bei nesugadina vidurių. Jo 
išdirbėjai gvarantuoja pasekmin
gas ir Čiclai užganėdinančias pasek
mes kiekvienam pirkėjui arba jie su
grąžins Jums pinigus. Jos yra par
duodamos pas visus gerus aptieko. 
rius.

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

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

10 So. LaSalle Street
Telcphone Frauklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
Stalių ištirt jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at- 
ieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

1801 So. Ashland Avė., Chicago,
Kampas 18-tos gatvės

S-čios lubos, virš PI a t Po aptiekos 
Tėmykite į mano parašą 

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

Dr. A. R. Blumenthal

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 

A nyksta regėjimą. 
Mes vartolam 

pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
tatinga doma at- 

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

Telephone Yards 4317 
Boulcvard 6487.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St.
Telephone Central 6390 

Vakarais t

2911 W. 22nd Street 
Telephone Central 6990

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 82-ra GATVĖS

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

Telephone Ymk 5032

Dr. M. Stupnicki
3109 L. Morgan st. Chicago t u

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto p
...... n :i,: v ....v...b

> DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Į Gera’ lietuviams žinomas per 16 rb 1 
tų kaipo patyręs gydytojus, chirurgą- 

i' ir akušeris.
i Gydo aštrias Ir chroniškas ligas, vy- Į
' ' v, moterų ir vaikų, pagal naujausias 5

metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus. 11

Ofisas ir Labaratorijn: 1025 W. IGth
St. netoli Fisk St.

VAT»AHD0S: Nuo 1C—12 pietų. ? 
; 6—8 vakarais. Telephcne Canal 8110, ;

GYVENIMAS: 8412 S. ilalsted Street į 
VALANDOS, a—a tikta!

Aš esmi speciali 
tas visų ligų 

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

Gali but prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš- 
. gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me

tų gydžiau pasekmingai šias ligas.
Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri

rodymas mano gabumo.
Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 

gydymu.
Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

SŠ5; W. M. LAWHON, M. D
j 219 S. Dearborn St. (Prieš pactų).’ Chicago, III

VIENATINIS BCGIATBUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BKIDGEPOKTO

VYRĄMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso rėmuose nuo $3.00 ir iu- 
gočiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
aagščiuu. Pritaikome akinius utdyką. 
Atminkit: Galvos sopėjiti.as, nerviėku- 
mas, ūkių kaudėjimas, užvilkimas ir 
t r. yra vaisiais (vairių ligų, kurios ga
li būti prašalintos gorų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas uždykų, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, jei gal
va sopa, jei blogai matai, jei ak|s silp
sta. netęsk ilgiau, o j ieškok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždykų. Atmink, kad mes koi- 
nam gvaruntuojam akinius ir kiekvie
nam gerai prirenkam.

8 M. MESIROFF. Ekspertas Optikas.
Jei jus se gate ir reikalaujate patarimo arba vaistų, ateikit pas mane. Aš buvau «P- 
tiekorius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai tau 
draugas žmonių.

S. M. Mesirbff, 3549 S. Alorgan St, Chicago, III.

Kovo 2 dieną Laisvės Mylėto
jų Pašalpinė Draugystė surengė 
prakalbas paminėjimui dešimts 
melų savo gyvavimo. Kalbėto
jai buvo du: vietinis miesto 
gaspadorius ir d. A. Žymontas 
iš Cbicagos. Pirmasis nieko į- 
domaus nepasako, tik ragino 
tapti sies šalies piliečiais, nes ši 
šalis, pasak jo, geriausia visa
me pasaulyje. Antrasai gi, lai 
yra d. A. Žymantas, puikiai nu
piešė pašalpinių draugysčių nau 
dingumą ir ragino visus darbi
ninkus vienytis, nes tik vieny
bėje yra galybė. Laike per

traukos puikiai padeklamavo 
maža mergaitė (7 melų) O. Ter- 
vidaitė. Garbė molinai, kad 
taip puikiai auklėja savo vai
kučius.

Antru atveju kalbėtojas aiš
kino apie liką užsibaigusią visa- 
pasaulinę kaslalrofą, kokią nau 
dą ir kokių vargų ji atnešė dar
bininkų klesai ir ko ji teikė ka- 
pilalilams. Pasak kalbėtojo, 
nors ir daug bloga jiji atnešė, 
bet atnešė ir gera, nes nuvertė 
nuo sislų du didžiausiu pasau
lyj tironu — Mikę Antrąjį ir Vi
lių Antrąjį.

Prie draugystės prisirašė a- 
pie dešimts naujų narių.

Čia Lietuviai sparčiai pradėjo 
veikli: rengti prakalbas ir lt. O 
kaip girdėjau, 16 kovo irgi bus

Dideles Ristynes!

P. Cirtaut

Su kilnojimu vogų įvyks Kovo 12 
d., Seredos vakare, M. Meldažio svp 
tai nėję, 2242 W. 23rd Place. Prad
žia 8 vai. vakare. Risis Petras Cyr- 
taul, nesenai atvažiavęs iš Lietu
vos, dabar gyvena 126 E. 116th St., 
Kensington, III. Jis paeina iš Katu 
no gub., 'Telšių pav., Berkinčnų so
dos, 28 mptų amžiaus, 6 pėdų 5 co
lių augščio, 51) colių storumo per 
krutinę, sveria 198 svarų risis su 
Juozu Baneevičiuni, kaipo geriau
siu lietuvių ristiku, o Bancevičius 
mažas kaip kalinas, bet atvožnas 
kaip levas, nebijo nė vieno ristiko. 
Jis norėjo imtis su Antanu Ačiū, su 
Pranu Juška, tokiais dideliais vy
rais ir bijosi tokio mažo, tai dabar 
visi matys kų tas milžinas padarys 
Bancevičiui. Bancevičius paeina iš 
Suvalkų gub., Kalvarijos pav.. Rau
doniams gmino, Susniku kaimo, da
bar gyvena Chicago, III. 3020 W.

42nd St. Be to, dar risis keturios 
poros: Bill Jaras su J. Petru, Karo
lius Sarpalius su Juozapu Dičku, 
Domininkas Dudinskas su Otto Pra 

potniku, Kazimieras Levickis su 
Juozapu Pišniu. Visos poros imsis 
galutinai*, kurie kuriuos pergalės. 
Po ristynių Paškevičius, kaipo sti
priausi* lietuvis, kilnos vogas. Jis 
kelia 500 svarų geležies ir kartu 5 
vyrus. Viena ranka kels 200 svarų.

Užprašome visus atsilankyti į šį 
vakarų ir pamatyti kokie yra tvir
ti lietuviai. Tikietų kainos 35c, 

50c, 75c ir $1.00.

■BMMMMHMMMMiMMHnKMUMIi
Dr. D. J. BAGOCIUS

( Lietuvis Gydytojas ir
f Chirurgas

Ofisas 10900 So. Michigan Avė. 
Rezidencija 10731 S. Michigan 

Avė., Roscland, III.
^Telefonas tas pats rezidencijai 

ir ofisui: Pullman 342.
Vai.: 9 ryto iki 11 d.

2 po pietų iki 4
i 6 iki 9 vakare.

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvis 

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

Ofiso Tel. Boulcvard 160 
Rez Tel Seeley 120

Prižiūrėkite 
Savo Regėjimą 
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
PETER A. MILLER 

įgijęs mokslišką laipsnį 
Expertas Optikas 

Kreivos akįs ati
taisomos su aki
niais.

PILNA EILĖ
GRAŽNU

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

Phone Canal 5838 
Skyrius: 4906 W. 14 St., Cicero

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

1149 S. Morgan Su, kerte 32 si. 
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS:

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

dėliomis nuo 9—2 popiet 
Telephone Yards 687

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 12 
iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
tf25 So. Halsted St. Chicago.

------------ -~Tr hm i—iimb iiimti

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stabų išvidaua, po $1,19 už gal.
CARR BROS. VVRECKING CO.

1003.3039 a Hahted SL, Chicago, III.
■mNHMMNnMMMMMaMMMMHMMaMHMMMMMMi

prtiktilboN. Bengianti LSS. 123 
kuopa. Kalbės Slilsonas.

Darbai čia sumažėjo, difug y- 
ra bedarbių ir dar vis (langiaus 
paleidžia iš dirbtuvių.

— A. F. S.

Redakcijos Atsakymai ]
Ten Gyvenančiam, Chicago.

— Žinutė nesvarbi. Nedėsime.

Mokinkies Koliai Turi Progą!
Gausi geresnį ir švaresnį darbą ir geresnį užmokestį tik tuomet, kuo 

met išmoksi Angliškai kalbėti, skaityti ir rašyti. Musų mokykloje gali
ma greitai ir lengvai išmokti visą Anglų kalbų, skaitymų ir raštų, už pri
einamų atlyginimų. Taigi, pasinaudok šia proga. Dabar yra geras laikas 
mokinties — uamics nėra ko veikli, o pasimokinimui yra geriausias 

laikas.

NEBŪK SUTINGĘS — IMKIS Už DARBO!
Gal jautiesi, kad šie uždaviniai yra pervergus 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 melų daugelis vyrų ir moterų, įvairių amžių, po musu prie
žiūra, išmoko Anglišką kalbų, turėdami mažas spėkas supratimo, ir vos 
lik pradžiamoksliai. Išmoksi ir tamsia, jei tik pradėsi mokslų musų mo
kykloje, ir laikysies jos tvirtai; pastoviai pribusi ant lekcijų ir mokiu
sios pagal savo išgalėjimo.

, Apart Anglų kalbos, musų mokykloje yra mokinama Lietuvių kal
ba,' pradinė ir gramatika, aritmetika, laiškų rašymas, istorija, geografi
ja ir daugelis kitų atskirų šakų. Taipgi, mokiname visas Graminei* School 
ir lligb School šakas.

Mokytojai musų mokyklos yra pastovus ir Imi gerą prityrimų, tas 
kiekvienam užtikrina gerų progresų. Pradėk mokinties, nesigailėsi.

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

nauda negu kad butų pradėjęs vėliaus. Mokinama dienomis ir vakarais.

“N” AMERICAN COLLEGE PREPARATORY SCHOOL
3103 So. Halsted St, (kampas 31 ir Halsted St.), Chicago, 111.

Ceiii. 989 8. Afhlaiti BlvtL Chicag« 
TelopheM Hay atarta t 8$44

DR. A. A. ROTH
SUSAS GYDYTOJAS ir CHIKUBGAft

Specialistai Moteriiką, Vyriiką, 
Vaiką ir visą chronišką ligą

Ofiaiu: SSi4 S. Halsted SU, Chlear 
TcUphaaa Drevar HM

VALANDOS i 14-11 ryte; 1—»
'l — 8 vakare. Nvdžliomb 14—lt 4ieuc.a—!wrnwi¥i ■

Vyrišką Drapanų Barbenai
Nauji neatimti, daryli 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 pa
muštų overkolų.

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

Atdara kasdieną, uedėliomis ir va 
karais.

S. GORDON
141p S Halsted str Chicago, 111

Or. Leo Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akaieris 
1920 So. Halnted SU, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir i 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rylą; 6-9 va- Į? 
kare. Tel. Caual 4367.

-
...... ...... — n*1"111......... m—i , i ■».

Tel. Yards 8654. AKUŠERKA

Mrs.A.Michniewicz
Baigus Akušerijos Ko- 
'egijąi ilgai praktika
ms! Pennaylvan'ijos 
’iospitalėM ir Phila- 
lelphijoj. Pasekmin
es! patarnauja prie 
gimdymo. Duodu rodą 
visokiose ligose mote- 
Ims ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str.

Chicago.
Nuo 6 Iki 11 ryto, Ir 7 iki vėln vak.
—------- -—--------
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Chicago ir Apielinke FARMAZONAI”
DUNNINGE LIGONĖ NUMIRĖ 

NUO PERKIRSTOS 
MAUDYNES.

Lilija Petrovu, 24 metų am
žiaus ligone Chicagos valstijine- 
je ligoninėje bepročianis Dun- 
lųnge užtaikai' pasimirė įstai
gos maudynėje nuo perkarstu 
vandens. Ji buvo Aleksandro 
Petrovo pati, 1610 Blue Island 
.Avė. Prižiūrėtoja nusišalino 
kur, palikusi ja vandenyj ir kuo 
met priėjo perdaug karšto van
dens. ligonė apalpusi ir numiru
si.

ANT KRIUKIŲ SU DVIEM 
ŠAUTUVAIS VADOVAUJA 

UŽPUOLIKAMS.

Vyras ant kriukių su dviem 
užpuolikus jETAO ųjeR..MM 
revolveriais vakar atvedė tris 
užpuolikus į Union Motor Car 
Co. garažą. 3551 Shefficld Avė., 
pasiėmė didelį smarkia pajiega 
automobilių ir paskui užpuolė 
tris smukles, valgyklą ir pėsčią.

N žmogų.
Kiek pirma to trįs sprogdikai 

surišo rankas ir kojas kūrikai 
Pinkney Groves, 2112 S. Dear- 
born gi. ir sargui Henry Bir- 
nau, susprogdino saugiosios šė
pos duris ir nuėjo sau su $1.000 
iš Alberto Picko ir komp. krau
tuvės 1200 W. 35 gt.

300 MOKINIŲ SUSTREIKAVO.

Crane’o augštesnės mokyklos 
mokiniams kažkas papasakojo, 
kad mokykloje lapo j'vc'stu t;ii- 

sykie sulig jos visi atletai turi tu 
rėti B laipsnius, ar dar augštes- 
nins, o jei ne, tai jie turi liau
tis mokėję. Jie susirinko skai
čiuje apie 3Q0 priešais mokyk
lą ir pradėjo šūkauti, reikalau
dami savo teisią ir grūmodami 
maršavimu prie mokyklų tary
bos.

Mokytojos buvo nusiminę 
d<4 tokio jų pasielgimo, bet ant- 
galo pavyko joms įtikinti juos, 
kad tokio patvarkymo nėra ir 
jie visi suėjo mokyklon, streiką 
užbaigdami.

POLICIJA TYRINĖJA 
“BOMBĄ.”

Ant vėliavinės gairės prie šv. 
Trejybės augštesnėsės mokyk
los ties Division ir Cleaver gt., 
kažkas išfpliekė raudoną vėlo
ką ir prie gairės padėjo neva 
bombą. Tariamoji bomba su
sideda iš galo švininės dūdos, a- 
biem galais užlietais, o iš galą 
kyšojo galai vielos, kurią viens 
sulenktas ir užnertas už vėlia 
nio šniūro.

Policija paėmė nagan rubsiu- 

vį Jos. Talagę, 1031 N. Wood g., 
kuris kažką maišliško pasakęs 
bolševikų včhtką bedeginant; 
jis vienok grieštai užsigynė, kad 
jis butų ką sakęs. Policija jo 
visgi nepaleidžia. Jį mat atran
da nepageidaujamu. Jis čia 
išgyveno Amerikoje aštuonelis 
metus ir per visą tą laiką ne
bandė patapti šios šalies pilie
čiu.

Jis žadama atiduoti vielos Ju
sticijos skyriaus tyrinėjimo biu 
rili ir galu gale jis, girdi, gali 
būti deportuotas kaipo nepagei
daujamas svetimšalis.

MIEGAMA LIGA YRA 
PAVOJINGA.

Pirmutinė mirtis Chicagoje 
i nuo neišaiškinamos 

ligos.

Sveikatos skyrius vakar užra
šė pirmutinę mirtį Chicagoje 
nuo naujos ligos, kuri, sako, y- 
ra miegamosios ligos forma.

Numirė nuo jos Josepli Feld- 
man. 10 metų amžiaus, senų ge
ležiu pirklys pu. 600 VV. 21 gi. 
Jis pasimirė Presbiteri jonų li
goninėj po dviejų savaičių ligos. 
Feldmano liga prieštaravo mie
gamosios ligos apsireiškimams 
tame, kad jis dažniausiai buvo 
sužinus. Liga jį apėmė tary
tum jam šiaip visai gerai jau
čia n ties.

Vakar gydytojai turėjo pasi
tarimą delei p-lės Lidia G ra y. 
kuri yra besąmonės jau 18 die
ną Evanstono ligoninėj. Dau
gelis Chicagos gydytoją buvo 
stiil to pststi tari mo.

DARBININKAI REIKALAUJA
LAISVES AIRIJAI.

Chicagos darbo partija vakar 
pasiuntė prezidentui VVilsonui 
žinią, reikalaudami, kad Pary
žiaus taikos konferencĮija pri
pažintą Airiją republika.

šita rezoliucija buvo priimta 
po susirinkimui septintadienyj, 
Dextcr pa vilione, Stock Yarduo 
se Johno Fitzpatricko majory- 
tės rengluvią reikalais. Taip
gi reikalaujama iš Suv. Valsti
ją senato, kad jis atsisakytą pa
tvirtinti taiką, jei joje nebus 
pripažinama Airija republika.

STOVYKLA CHICAGOS 
VAIKAMS.

Chicagos mokyklų vaikai 
moksleiviai kareiviai turės sto
vyklą, kur jie bus smagiai mo
kinami karei vystės per astuo
nias savaites. Tą paskelbė va
kar utilitarinio lavinimo direk
torius viešose mokyklose kap. 
F. L. Beaks. Stovykla atsida- 
ris dideliu atletiniu karnavalu 
liepos 6 dieną.

Stovykloje busią trįs skyriai: 
vienas vaikų žvalgų, kitas aug- 
štesnėse mokyklos kadetų ir tre 
čias civiliu. Bus imama maža 
mokestis užlaikymui.

MOSCOVITZ PATS ATSIĖMĘS 
SAU GYVASTĮ.

Sulig vakarykščiu laivyno ta
rybos suradimu Samuel B. Mos- 
covitz, buvusia jūreivis, kuris 
iškrito pro langą 8 augšto Edi
sono name kovo 1 d. mirė nuo 
sužeidimų apturėtą “pasikėsi
nus padaryti sau galą ar pabėg
ti.”

SNIEGAS ATSIEJO CHICAGAI 
$17,000.

Visą septintadienio dieną ir 
naktį viešųjų darbų komisinin- 
kas Charels R. Francis sėdėjo 
prie savo rašomojo stalo ir tvar
kė šlavikų armiją mieste.

Tuksiantis darbininkų dirbo

■<>l
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Stato scenoje

L. S. S. 174 kuopa

Komedija trijose veikmėse. Vertė Jonas Kuče įgis.

Nedėl., Kovo 16,1919
M. Meldažio Svet.

2242—44 W. 23rd Plnce

septintadienyj dieną ir naktį, 
penkiais žerklais, dviem lielu- 
vais ir 70 motorinių trukų; vie
na diena atsiėjo $7,000; kiekvie
na gatvė “kilpoje” buvo nukas
ta ir sniegas suverstas ežeran 
iki pirmadienio 5 vai. ryto.

Dešimtį tuksiančią dolerių 
tam pačiam tikslui išleido 21, 
18 ir 2 vardus.

SUGRJŽO lietuvis

Dg. Adomas Hermanas, se
nas ir veiklus naujienielis, lik- 
ką sugrįžo iš užjūrio, lapo pa- 
liuosuotas.

Dg. Hermanas yra vienas pir
mųjų LSS. 22 kuopos narių ir 
taipjau ilgą kliką buvęs Naujie
nų Bendrovės direktorių tarv- C 4 v
bos nariu.

ŽAIDĖ “UŽPUOLIMĄ” —
NUŠOVĖ DRAUGĄ.

Užvakar EaiTo Leganger’o 
16 metu vaiko namuose, 90 1 N. 
Richmond Avė. lapo sulošta

< I fii i nu 11 ii;'n 'užpuolimo scena. 
K<lv. Wescotl, 15 metą, nuo 

3135 VV. \Vashington Blvd. žai
dė bankininką, Išari gi užpuoli
ką. “Užpuolikas” įbėgęs su re 
volveriu paliepė “bankininkui” 
kelti rankas augštyn. Tas 
vienok, vietoje kėlus ran
kas augštyn, šoko :mt “plėšiko” 
ir jiems besivaržant už revolve
rį, revolveris iššovė. Kulka pa
taikė bankinikui į šoną ir pavo
jingai sužeidė. “Plėšikas” sua
reštuotas VV. Chicago Avė. po
licijos stotyj. Jis gailisi to, kas 
atsiliko ir prižada daugiau ne
žaisti užpuolimo.

DIDŽIAUSIA pasaulyje 
LIGONINĖ bus 

CHICAGOJE.

Speed\vay ligoninė Chicagoje, 
pastatyta Ed\v. Ilines, bus už
baigta po liepos 1 d. Joje bus 
valdžios ligoninė ir viešosios 
sveikatos centras. Ji atsieis $3,- 
000,000 ir bus didžiausia ligoni
nė pasaulyj ir didžiausiu viešos 
sveikti los centru Amerikoje. Že
mė ir namas atsiejo 2,500,000, 
o ištaisymas atsieis $500,000 . 
. Šitoje įstaigoje bus šalies me
diką centras. Ateityje visokie 
sandarumo ir higienos patvar
kymai bus leidžiama iš eiti.

Įstaigos dalis bus panaudoja
ma kaipo mokykla viešos svei
katos tarnystes viršininkams, 
slaugytojoms ir oficialiuos. Jo

je bus laborotorijos, kur bus ty
rinėjama visokios ligos kokios 
lik randasi. Klinikos patogu
mai busią nepaprasti. Busią 
daugiau kaip 1,500 lovų, su di
deliu štabu atsarginio korpuso 
mediką. Taip pat bus paskai
tą menės ir didelis higienos ma
žėjus, su didele daugybe mode
lių, parodančią įvairius sanita- 
runio ir higienos dalykus.

Be kitą dalyką naujame na
me bus kambariai mediką suei
goms, auditorijos ir pasilinks- 
m i n i m o menės pasveikstan- 
tiems. Žada būti net biliardi
nės ligoniams.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

___WEST PULLMAN___
Kovo 2 d. įvyko LSS. 235 kp. 

mėnesinis susirinkimas, Tarp 
kita, nutarta paaukol $5.09 iš 
iždo dėl “Žarijos.” Paimt kartu 
su kitomis draugijomis nuo ko
vo 8d. svetainę susirinkimams, 
prakalboms ir lt. laikyti. Ji 
randasi pu. 11916 So. Halsted 
St. Vasarai paimt Gardeli Purk 
daržą dėl pikniko sykiu su LSS. 
137 kp., Roseland, III. Kuopos 
korespondentu išrinktas J. J. (’.

Vasario 9 d. LSS. 235 kp. ir 
LDLD. 38 kp. iš West Pullman, 
buvo surengę vakarą. Lošta Už
kerėtas Jackus K. of P. svetai- 
nėji', Roseland, III. Įplauką bu
vo $15(1.92, pilno liko apie 
$45.00

Darbai čia pradėjo prastai ei
ti, daug darbininką paleidžia iš 
dirbtuvių, o ypač ateivius. Ne- 
kurios dirbtuvės atėmė iš algą 
teksus už 1918 metus, o paskui 
paleidžia iš darbo. Dar bosai 
pasityčioja: “važiuok iš kur at
važiavęs...” Netekęs darbo dar
bininkas. gah.1 itale imasi pilie
tiškas popieras. Mat su jomis 

dar galima gani darbo.—J. J. C.

ROSELAND
Klaidos pataisymas

Naujieną nr. 57 žinutėj iš Ro- 
selando, pasakyta, kad d. J. M. 
Varekojis su p-le F. Bruškaite 
ėmė šliubą So. Chicagoje pas 
kun. Petraitį. Turi būti šliubą 
ėmė civilį. šiuomi klaidą ati
taisau ir jaunavedžių persipra
šau: kitą syk busią atsargesnis.

—Roselandietis.

Pranešimai
Pastaba atsiunčiantjems draugijų 

pranešimus: — 
Draugijų viršininkių ar įgalio
tiniai, siųsdami Bedakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardų-pavardę ir adresų 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
milingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Bedakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki <8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti 

— Redakcija

ATSIŠAUKIMAS Į AUBOBIEČIUS.
Tūlas laikas atgal, ptdčmijau 

“Naujienose” atsišaukimų iš Auro
ros. III. kad ten yra gera proga, lie
tuviui užsidėti Barzdaskulyklų. Bet 
aš dabar nepamenu antrašo los ypa- 
tos kuri tuomet pranešė.

Taigi butų gerai, kad ta ypata pra 
neštų man laišku ar ta proga ir da
bar yra ar ne. Aš už lai pasisteng

siu atsilyginti. Meldžiu pranešti 
šiuo antrašu:

J. K.
930 W. 311h SI., Chicago, III.

Roseland. — L—A1PS. 25 kp. cho 
ro repeticija seredoj, kovo 12 d. 
neivyks. Priežastis — mokytojas 
ši karta negal atvykti. Sekama repe 
ticiįn bus kita serodų, kovo 19. toj 
pačioj vietoj ir laiku. — Valdyba

LMPS 9-tos kuopos Choro repeti
cija vadovaujant p. Gugienei. bus 
seredoj. kovo 12 d. 8 vai. vakare. 
Mark Wliite svetainėj. Visos choris
tės lankykitės, nes turime rengtis 
prie koncerto. — Er. S. K.

Veikalo “Blindos” repetic—ija 
bus kovo 13 d., 'I'. Maženio svetai
nėj, 3834 So. Kedzie Avė. Lošėjai 
malonėkite būti laiku. O dainininkai 
7 vai vakare. Nepamirškite!

— Organizatorius..

Sekanti Farmazonų renetieija bus 
seredos vakare, kovo 12, T. Maže
nio svet.. 3831 So. Kedzie Avė. Lo- 
šč>ai malonėkite liuli kaip 7:3(1 vai. 
vakare.

Pasarga: Buvo tarta repeticijas 
laikyti Meldažio svet. bet negalėjo
me gauti svet. Komitetas

Svetainė atsidarys 5 vai. vakare. Scena pasikels
6 vai. vak. Inžanga 35c ir aiigščiati.H y patai

Draugai ir Draugės:—,

■‘Farmažonai” rytinėse valstijose pridarė 
gana daug juoko, likimėsi, kad ir (’hieagoj Ims 
tas pats su “Parmazonais”. Prie to los gabiausi 
artistai i.š Brigbton Parko. Mes pilnai užtikrina
me. kad publika atsilankiusi bus užganėdinta 
pilnai. Kviečia visus LSS. 174 kuopa.

LDLD. 43-tos kuopos mėnesinis 
susirinkimas Įvyks seredoj, kovo 12, 
p. Meldažio svetainėj. Pradžia kaip 
3 vai. vakare. Visi draugai ir drau
gės kviečiami atsilankyti, nes ran
das daug svarbių reikalų aptarimui. 
Taipgi kviečiu norinčius įstoti kuo- 
pon Sekr. Ant. Jusas.

Waterbu.ry Conn. — Bengia V. 
Lietuvių Progresyvių Draugijų Są
ryšis prakalbas nedėlioj, kovo 16, 
svetainėje 103 Green st. YVaterbury, 
Conn. Pradžia 7 vai. vakare. Kalbės 
P. Grigaitis, iš Chicagos. Inžanga 
15 centų ypatai.

Kviečia Rengėjai.

Roneland. — Vietinių draugijų 
palaikančių Aušros Knygynų dele
gatų susirinkinuis įvvks seredoje, 
kovo 12 d., 7:30 vai. vak., 10900 
Mieli i gan avė. Visi delegatai malo
niai kviečiami atsilankyti paskirtu 
laiku. t Btišl. E. Bru.škaitė-

Varekojienė.

Harvey, III. — LSS. 228 kp. ren
gia prakalbas seredoj, kovo 12 d., 
J. A. Geruckio svet., 15639S . įlal- 
sted si. Pradžia 7:30 valandų Vaka
re. Kalbės adv. K. Gugis ir d. S, 
lleikauskas, iš rytinių valstijų. In
žanga veltui. •—Komitetas

ASMENŲ JIESKOJIMAI

PAJIEŠKAU dviejų brolių Mate
li šo ir Antano Judeikių. Paeina iš 
Kauno guli., Šiaulių pav., Wišeivene 
parap., šalpgirių sodos. Girdėjau, 
kad Mateušas atvažiavęs jAmcrikų, 
o Antanas atvažiavęs iš Anglies. Me 
1 <1xi ii likti jii i>siČ'*iii nrl>n kns
žinote praneškite.

Juozapas .Lideikis,
P. 0. Box 33 Terminai Ilotel 

'facoma, Wash.

PAJIEŠKAU savo moteries Sta
nislavos Kniukšta, po tėvais Stanis
lava Vilnius, dabar vadinasi Tama
šauskienė. Paeina iš Kauno gub., 
Plungės |>arap., Trujkių sodos. Tu
ri 2 broliu ir 2 seseris Amerikoje. 
Nepriklauso nė prie bažnyčios nė 
prie Laisvamanių. Išsivežė sykiu 12 
mptų mergaitę. Yra taliai svarbus 
reikalas, tai meldžiu atsišaukti. 
Draugai, patėmydami tokių ypatų, 
meldžiu pranešti, l'ž teisingų pra
nešim;) duosiu *25.00

ANT. KNIUKŠTA, 
6141 So. Kno\ Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU Jono ir Kazimiero 
Žibučio, urie apie 8 n.etai gyveno 

I.apie Ne\v Yorką. Jiedu yra po 27 
| —20 melų amžiaus, i neina iš V i
jo iškili kaimo, Vlaris|a.o pav, Su 
valkų gub. Jie patįs ar kas žinote, 
malonžkile atsišaukti, nes jau labai 
seniai kain juodu mačiau.

TAMOŠIUS SIBVA1TIS
812 W. 33rd St.., Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIU
ATIDUODAMA rendon kamba

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

1721 Buble SI., Chicago, III.

.ĮIEŠKO KAMBARIŲ • _____
Pajieškau kambario vaikinas prie 

mažos šeimynos, \Vesl Side apielin- 
kėj arba kitur praneškite laišku.

Wm. A,
2212 W 23-rd place, Chicago, City

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

S. 11. White, 
809 W 35-th str Chicago III.

REIKIA DARBININKŲ.
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PBIBODYMO B1UBA1

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

adresais:
116.122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-107 SO. JEFFERSON ST.
UŽ darbo parupinimų visuose tuo

se valdžios įsteigtuose ir užlaikomuo
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yru daug vietų, kaip (’hieagoj, 
tuip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — į fabrikus. į ka
syklas, į ukius, į šiaip įvairias įstai
gai — kaip vyru, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip papra
stiems darbams.

REIKALINGA 5 , gerų vyrų siu
vėjų prie moteriškų paprastai siu

vamų kautų.
URBANEK BROTHEBS, 

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

Reikalauju gerai patyrusio mo
teriškų kotų siuvėjo į

Joseph skutas, 
3106 So. Halsted St, Chicago.

REIKIA DARRININKŲ
PEIKIA vyro gerai apsiptižinusio 

Chicagoje, kuris norėtų uždirbti 
nuo $25 iki $30 į savaitę liiiosamc 
laike arba naktimis. Darbas Bent 
Esla|e. Prityrimo nereikia. Alsišau. 
kitę į

GITAS. SUBOMSKI, 
3316 So. Halsted Si..

Atdara nuo 8 vai. ryto iki 9 vai. vak.
REIKALINGI kriaučiai prie pro- 

synimo ir pataisymo pastovus dar
bas, gera mokestis.

4240 Archer Avenue,
KEIKIA DARBININKU PRIE 

FBEIGIIT CAR TRUCK. PASTO
VUS DARBAS. ATSIŠAUKITE | 
THE RYAN CAB COMPANY, IIEGE- 
\VISC1I, JLL.

REIKIA Patyrusio Įaugu plovčjo. 
Chicago \Vindow Cleaning Co. 
62 \V. Washington st. Room 2

REIKALINGI Agentai pardavinė
ti naujų išrastų patentų, kur yra 
reikalinga kožiiam name. Iš kitų 
miestų atsišaukite per laiškų. Gnu 
šile vist) puaiškinimų.

Geo. \VASLOVAS
2841 W. 361h SI., Chicago, III

PEIKIA 10 moterų prie moteriš
kų siutų.

(JI A S. BALT.
5257 So. ilalsled St., Chicago, III.

RAKANDAI
BARGENAS

$200 (tūbeliais springsais phonogra 
fas, grajina visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, teipgi puikų player 
pianų, vėliausios mados. Seklyčios 
sėti), valgomojo kambario setus, dev 
enport, dlvonus, paveikslus ir lt. Par
duosiu už bile kokį teisingų pasiūly
mų. Nepraleiskite to bargeno. Basi- 
dencija
1922 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

PARSIDUODA typevvriter mašina, 
vargonai, seklyčios setas, seklyčios 
stalas, dyvonas, vaidrodis ir komoda 
priežastis pardavimo, išvažiuoju j 
ūkį. Jonas Rawot, 1523 So. Paulina 
Slreet, Chicago, iii.

PARDAVIMUI

PIGIAI
Parduodu pieninyčių, tirštai lie

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

ISO Kcnsineton Avė.

Dresmakerių ir Moterų Kriaučių 
Domai!

PARSIDUODA šapa. ir vardinių 
audeklų storas, pigiai. Biznis išdirb
tas per 7 metus. Neša pelno $400.00 
į mėnesį. Platesniu žinių kreipkis:

P. J. VIKŠRAITIS................
1837 W. 14th SI., Cicero, II1‘

STOCKU4I—ŽĖROS.

PARDAVĖJAS šlakų ir bondsų. 
Geistina patyręs, kalbus lietuviškai 
arba kokia kita kalba. Puiki proga, 
alga ir nuošimtis. Kambarys 1036, 
29 So. La Saite St.., Chicago, 111.

RANDAI_______
ATIDUODAMA RENDON 3 irt 

kambarių fialas su porČiais. Dideli 
'viesųs kambariai. Savininkė bus 

šiandien 2006 Canalport Avė. Atsi- 
aukile Į 3 augštų iš priešais.

Tel. Aiinitage 2420.

NAMAI-ŽEMĖ
FARMA! FAKMA!

DIDŽIAUSIS BARGENAS
PARSIDUODA 80 akrų farma už 

$2.500. Namas su trim dideliais rū
mais, klėtis, kute, du cementiniai 
skiepai ir sodnas su 24 obelimis. 
2 višnios, 4 slivos 4 vynogradai ir 
visokių vuogų medžiai. 50 akrų iš
dirbta žemė ir 30 akrų aptverta dėl 
ganyklos. 2 mylios nito miesto ir 
yra VVisconsin River netoli nuo mu 
sų miesto. Žemė gera. Lietuvių ap

gyventa. Priežastis pardavimo: 
nėra kam dirbti. Vaikai nenori dirb 
t i ant farmos, tėvai seni ir negali 
dirbti. Kas norite bargeno pašau
kite per telefonų arba ypatiškai at
važiuokite šiuo adresu:

WM. THOMAS 
11361 S. Michigan Avė Chicago, III. 

Tel. Pullman 759.

UŽDIRBSI $1,000.00 
\ ---------

PARSIDUODA naujas mūrinis biz- 
hevas namas prie Ilalsled St. tarp 
lietuvių su storu ir pragyvenimu su 
puikiais įtaisymais, iš netikėtos prie
žasties turi būt pardiurtas šių savai
tę. Parsiduoda $1.000 pigiau negu 
jis kainavo pabudavot, kas nori su- 
laupyl $1,0(10 turi pirkt tuojaus. 
Klauskite pas

Liberty Land Investment Co, 
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA 40 akrų farma ge
ras namps 5 ruimų ir barnė; 2 ar
kliai, 2 karv.ės 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, įmokėt pusę, o kita pusė 
ant išmokėjimo

MIDDLE 1NLET, WTS.. 
Rox 94 R. N.

PARDUODU murini namą, 2 me
lu atgal statytas, 4 pagyvenimų, 
nuo priekio Storas, bučernč ir gro- 
sernė. Viskas naujausios mados. 
930 W. 35lh PI. Chicago, III

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktoi ius. Dengiu vi
sokius popierinius slogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipas, dirbu ble- 
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius slo
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Cbi- 
eagos. Darbų atlieku alsakančiai ir 
duodu gvaiSnli'jų. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

LITHUANIAN RED
ROOFING CO, 

and Sheet Metai Works
2106 \V, 21th St Irt Canal 4802

NAMAI-2EMĖ
EARMA parsiduoda, 40 akrų že

mės su mimais ir su gyvuliais 3 ir 
pusė mylios nuo miesto. Kaina 

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

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

JOHN JESEVICH 
Eagle Biver, Box 302, \Vis.

PARSIDUODA naujas mūrinis 
namas dvejais gyvenimais. Su 

bcismentu, skalbykla beismente 
elektra, gesai. maudynės, pastatytas 
ant pusantro loto daili viela. Prie 
geros lainės karu Archer avė kas 
norite naujų gražų namelį turėti, 

kreipkitės pas šeimininkų:
4028 Brighton Park Chicago, Il|

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

P. Samalys,
R. No. 1 IRONS, MICII.

VERTELGŲ DOMAI! Iš priežas
ties menkos sveikatos turiu parduot 
savo bučernę ir grosernę su namu 
vieno augšto lietuvių apielinkėje. 

Balti įtaisymai, elektros šviesos ir 
vėlinusį pagerinimai. Ne bus atmes
tas teisingas pashilvmas

M. .1. KIRAS
3331 So. Halsted SI., Chicago III.

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupii4** 

kau ūkę \Yisconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kilų lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
liks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor. Lincoln ir I.angdale na- 
vieduose, \Visconsin. ši yra TIK
RA PROGA. L aliai lengvos sąlygos 
unt nkiij, Iciirviij ir It. lUi^y-
kite man dėl platesniu žinių. JeiKii 
jus gyvenate Rockforde arba ari i 
jo atsišaukite į mane bile koki:) die
na po šešių vat. vak.

Antcn Pattlick,
807 Lincoln Avė., Rockford. III.

MOKYKLOS

VA LEN TIN E I) R ESM A KIN (i 
COLLEGES

6205 So. Halsted st.. 2407 W. Ma- 
dison, 1850 M. Wells rt.

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

SARA PATEK, Pirmininkė

SPECIALUS VAKARINES 
klesos anglų kalbos prasidės 
Subatoj.Kovo 22 d. 1919. t ž- 
sira.šykite iš anksto. Del pla
tesnių žinių atsišaukite vaka
rti i s į

L. P. NARMONTAITĖ 
3223 Painei Avė., Chicago, III.

Tel Boulevard 9923.
DIENINE IR VAKARINE
MOKYKLA

Čia Kali lengvai ir greitai ižmoZti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Aagliios, 
Lietuvos ir ab Iną isterijas, geografiją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laiką pasimokinimui, nesigailėsite. <

American College Preparatory School 
3103 SO. HALSTED ST.. CHICAGO. ILL.

Mokykis Kirpimo ir Designing 
Vyriškų ir Moteriškų Aprėdaly 
Musų sistema ir ypatiŠkas mokini

mas padarys jus žinovu į trumpų 
laikų.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dienų ir vakarais ir gauti speciališ- 
kai pigių kainą.

Petrenos daromos pagal Jnsų mie
lą — bile stailės arba dydžio, iŠ bi
le madų knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL 

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

Atsišaukit nnt 4-to miafttn

ĮVAIRUS SKELBIMAI
AR TINOTE, kad L. Geležinis pa

siuva drapanas geriausiai ir priima 
L. Rondsus.
4503 So. Wood St., Chicago, III.

Tel. Boulevard 5669
MUSŲ SĖKLOS DYGSTA

Mes turime visokios rųšies sėklų 
dėl ŪKIŲ ir DAR^Ų. Pirmos klesos 
sėklos už nebrangia kainą. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainų sura
šo.

High Point Seed Farm
5 Woodland Park, Rochester, N. Y.


