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Berlino Spartakai 
pasidavė

v

Bolševikai paėmė Chersonių

Prūsijos lietuviai nori vienytis 
su Didžiąja Lietuva

BERLINO SPARTAKAI 
PASIDAVĖ-

f ....... .......... III—

Sudeda ginklus ir amuniciją.

BERLINAS, kovo 12. Spar 
takai pasidavė valdžiai be jokių 
sąlygų. Jie atiduoda visus gin
klus ir amuniciją.

l os sąlygos, uždėtos ant spa
rtakų karės m misterio Noske, 
po to. kaip spartakai paprašė 
pertraukos mušiu, beveik užbai 
gia raudonąjį Icrrorą Berline.

rėčiaus spartakizmas platina 
si provincijoj.

Dusseldorfc, dideliame indu
striniame mieste ant Reino, pra 
sidedąs sukilimas lapo užgniau
žtas kulkasvaidžių ir artilerijos.

True trnnslntion filed wlth the post- 
ma.lcr at Chicago, III.. Mnr. 13, 1919 
»s l»v Ihe w<-l of Oct. 6. 1917

Valdžia lai m bėjo kontrolę
Berline.

BERLINAS, kovo 11. šian 
die po piel vaigšto kalbos, kad 
spartakai pradėjo tarybas už 
pasidavimą valduos ) pėkoms.

Valdžios kareivių progresai 
prieš spartakus neišvengiama* 
yra mažas, kadangi reikia pilnai 
apvaldyti atkariautas dalis mie 
slo. Tas reiškia, kad Lichten- 
berg galbūt nebus pasiektas bi 
dviejų ar trijų dienų. Licblen- 
bergo gyventojai labai kenčie 
nuo bado ir iš priežasties plėši
mų. Antra svarbia sparlakt 
tvirtuma yra Berlino priemies 
tis \Voissensce. Spartakui tai| 
gi yra apsidrutinę Copenick i 
Neukoeln ir Bummelsburg.

3,000 spartakų.

Korespondentas šiandje .kal
bėjo su valdžios spėkų puikiniu 
ku, kuris apskaito, kad sparta
kų yra pie 3,000. Pulkininkas 
sako, kad sale sunkiosios ir len
gvosios artilerijos spartakai tu
ri daug kulkasvaidžių.

Associated press gavo žinių, 
kad lapo suorganizuota Vokie
tijos Industrinė Lyga su 50,- 
000.000 markių fondu, tikslu 
kovoti su bolševizmu. Iš los 
sumos Berlinas sudėjo 5.000,- 
000 markių. c

True translalion filed with the pnst 
master ai (hieago, III., Mnr. 13, 191!' 
as reųuired by the act of Oct. 6, 191‘

KALTINA SPARTAKUS
ŽIAURUMUOSE.

Riaušės kituose miestuose.

LONDONAS, kov. 12. — Ria
ušes ištiko įvairiuose Vokietijos 
miestuose ir spartakų sukilimas 
prasidėjo Hamburge, pasak Ex- 
changc Telegraph žinios iš Co- 
penbageno. Riaušės, sakoma, 

kįlo dėlei remiamo spartakų ge- 
neralio streiko.

Elgimasis spartakų Liehten- 
berge buvęs blogesnis, negu 
bolševikui žiaurumai Rusijoje, 
sako Copenhagene gauta Berli
no žinia. Visi pasirodantį* gal 
vėse gerai pasirėdę piliečiai bu
vo apiplėšti ir daugelis užmuš
ta.

Keliems įmonėms įtapę nu
kirstos galvos ir jų galvos buvo 
nešiojamos gatvėse moterų spa
rtakų.

Priduriama, kad valdžios ka
reiviai lebeįižmušinėja kiekvie
ną belaisvį, kurį lik jie suima.

True translalion filed wifh the post- 
master ai (.hieago, III.. Mar. 13, 1919 
as reųoiied by Ihe act nf Oct. 6, 1917

KARĖS STOVIS VAKARŲ 
PRŪSIJOJ.

BASEI., kovo 12. — Telegra

ma iš Grcndens sako, kad ka
rės stovis tapo paskelbtas Brie- 
seii. Kulnį, Thorn ir Slrassburg 
(lishiktuose vakarinėj Prūsijoj, 
iš priežasties besiveržimo ten 
spartakų.

f'rue translalion filed with the pnst- 
naslcr ;.l < hieago, III., Mar. 13, 1919 
is retpiired by the act of Oct. 6, 1917
PRŪSIJOS LIETUVA NORIN

TI PRISIDĖTI PRIE DI
DŽIOSIOS LIETUVOS.

Susitvėrusi Prūsijos lietuvių 
tautinė taryba su Gaigalaičiu 

priekyje.

NEW YORK, kovo 12. —Vie
linė lietuvių tautinė taryba gavo 
kabelgramą nuo Lietuvos dele
gato į taikos konferenciją A. 
Klimo, kad rytinės Prūsijos lie
tuviai atsiskire nuo Vokietijos 
ir įstt igė savo laisvą valstybę te
ritorijoj į šiaurę nuo Mozurijos 
ežerų apygardos, kurią jie ma
no prijungti prie Lietuvos res
publikos.

Pranešimas paduoda telegra
mą, Rytų Prūsijos lietuvių nau
jos tarybos pasiųstą Lietuvos 
valstybės tarybos prezidentui 
Vilniuje. Ji sako:

“Mes suorganizavome šiandie 
i'ilžės mieste Prūsijos lietuvių 
tautinę tarybą su Dr. Gaigalai
čiu, kaipo prezidentu. Karyba 
susideda iš Viktoro Gailiaus, 
Erdmonns, Simoneit ir Jono 
Vanagaičio. Vyriausiu tikslu 
šio veiksnio yra sujungti Prūsi
jos Lietuvą su Didžiąja Lietu
va.“

ORAS/

Giedra ir šiltu šiandie; ryto 
apsiniaukę ir šalčiau.

Saulė teka 6:05 vai., leidžiasi 
5:54 vai- Mėnuo leidžiasi 4:45 
valanda nakties.

1
True translalion filed with Ihe post- 
master at Chicago, III., Mar 13, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

UKRAINOS BOLŠEVIKAI 
PAĖMĖ CHERSONIŲ.

LONDONAS, kovo 12. — Pa
sak Rusijos bevielinio oficialiu 
pranešimo, Ukrainos sovietų ka 
reiviai paėmė šturmu Cherso- 
niaus miestą ant Dniepro upės, 
92 mylios į šiaurryčis nou Odes- 
sos.

True trnnslntion filed with the post- 
master at Chicago, III., Mar. 13, 1919 
us reųuired hy the act of Oct. 6, 1917

DIDELIS TRUKUMAS 
MAISTO ŠIAURINĖJ 

RUSIJOJ.

A.RCHANGELSK, kovo 11.
Maisto situacija šiaurinėj Rusi
joj gimdo susirūpinimų. Dist- 
rikte tarp Arcsangelsko ir One- 
ga, kur didelės šalnos pereitą va 
sarąsunaikino net polių vasaros 
uogas, žmonės suvalgė porcijas 
nustatytas [sekamam Jiiržcliui.

Amerikos armijos daktarai 
išanalizavo ciVilę ^porciją visų 
gyventojų šiaurinės Rusijos dis- 
trikte ir atrado, kad ji turi į j 
dieną tik 1.156 °calories.” Ne
dirbantis jokio darbo žmogus sj()s
reikalauja jų 1,770, o kareiviai 
gauna magiausia 3,500 “eolo- 
ries“ į dieną.

Šiaurinės Rusijos valdžia išlei 
do dekretą, kad iki nebus galu
tinai išrištas žemės klausimas,1 mą 
visos valdžios žemės bus paves-' šo
tos žiemstvoms. Archangels
ko gubernijoj daugiau kai)) pu
sė žemės vra karališkosios — v

prigulėjusios carui.

True translalion filed with the post- 
nuistcr ai (iiicago, III., Mar. 13, 1919 
as re(|iiire(l by Ihe act of Oct. 6, 1917

Kazokai už Omską.

WASHINGTON, kovo 12. — 
l’zuri kazokai susirinkime nu
balsavo nripažinimą Kolčako 
Siberijos valdžios Omske ir pa
niekė susitarimą su gen. Semio- 
novu, pasak valstybės departa
mento gautų iš Irkutsko žinių.

True translation filed with the p-'st 
master ai Chicago, III., Mar. 13, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Taikos 
Kongrese

ATIDARYS REINĄ IR KIEL 
KANALĄ VISIEMS 

LAIVAMS.

Vyriausioji taryba spręs apie 
Balkanų rubežius.

PARYŽIUS, kovo 12. — Re
komendavimas, kad Reinas bu
tų atidarytas visų be jokio skir
tumo šalių navigacijai, yra pa
darytas komisijos apie interna- 
oionaĮį režimą fcandens kel|ių,, 
geležinkelių ir uostų raporte tai 
kos konferencijai. Pasiūloma 
yra, kad Reinas butų kontro
liuojamas komisijos, panašios į 
Dunojaus komisiją.

Kiel kanalo stovis tapo išriš
tas komisijos pamatu laisvės 
vartojimo visoms tautoms pir- 
klybiniams laivams ar kari
niams laivams taikos laiku. Ka- pasiekėm krizį pasaulio reiku- 
nalas pasiliks po Vokietijos nuo luose,” pasakė sekretorius Ro- 
savybe ir operavimu. | bert Lansing Interallied Press

Klausimas kanalo fortifikaci- kliubo surengtame šiąnakt bau 
jų paliktas nuspręsti karinių ir kete garbei Amerikos taikos ko- 
laivyno ekspertų komisi jai. Į misionierių.

Komisijos raportas nepritaria Lansing buvo tvirtas savo už- 
išpildymui Belgijos reikalavi- reiškime, kad talkininkai turi

mo, kad spccialės mokestį* bu
tų uždėtos ant vokiečių laivų.

Raportas tolinus rekomen
duoja, kad bėgyje metų įvyktų 
generalė konferencija apsvars
tymui visų klausimų apie navi
gaciją internaeionaliuose vande 
nyse, kurie yra perdaug painus 
ir sudėtiniai, kad išrišu* juos 
galutinai laike aprubežiuoto gy
vavimo taikos konferencijos.

Pasak oficialiu pranešimo, vy 
ria tįsioj i taryba šiandie svarstė 
apie orines sąlygas, kokios bus 
uždėtos ant Vokietijos laikinė) 
taikos sutartyj. Sąlygos, ku
rias nustatė kariniai ykspertai, 
tapo peržiūrėtos ir priimtos.

Balkanų rubežiai.

Taryba nutarė, kad klausi
mas Turkijos rubežių neturi bu 
Ii nuspręstas rubėžių komisijos, 
bet vyriausios tarybos.v

RirfSežius tarp Albanijos ir 
Jugo-Sla vijos taipgi paliktas vei 
kiniui vyriausios tarybos ir bus

• * » 

svarstomas kartu su visu Adria-
, tiko klausimu ir nustatymu ru
bežių tar|> Italijos ir Jugo-Slavi
jos. «

Vakarinės Vokietijos rubežiai 
taipgi palikti veiksniui vyriau- 

tarybos delei daugybės pai
numų. c

Svarsto atlyginimus.

Atlyginimų komisija šiandie 
pradėjo cgzĄmicnuotli nustaty- 

bendros atsakomybės prie- 
valstybių, įsiskolinusių tal

kininkų ir sCisivieni j tįsioms val
džioms. Italija, Serbija, Rumu
nija ir Lenkija išaiškino savo 
valdžių nuomones tame dalyke.

Komisija y'.’echo-slovakų Jtiti-I 
balams beveik užbaigė savo da
lba.- 

C

i'rue lrnn<bi»lnn filed wHh the post- 
master at Chicago, III., Mar. 13, 1919 
<is reųuired bv the act nf O< t. 6, 1917.

IŠĖJIMAS Į JURĄ 
LENKAMS.

Lenkai turbut gaus 
Danz.igą.

PARYŽIUS, kovo 11. — Len
kijos reikalavimas išėjimo į ju
rą bus išpildytas, pasak dabar
tinės pozicijos taikos konferen
cijoj ir Baltiko uostas Danzig 
turbut bus atiduotas Lenkijai. 
Nežiūrint didelės didžiumos vo
kiečių gyventoji’ Danzige, jau
čiama yra, kad lenkai negali bū
ti .smaugiami neturėjimu savo 
išėjimo į jurą. Bijomasi yra, 
kad to negalima išvengti pada
rant Danzigą internacionalui įl
osiu ir galbūt visas Vislus klo
nis paliks Lenkijai, kadangi jis 
yra apgyventas daugiausia len
kų.

Rytų Ppusija (prilaikys savo 
nepaliečiamybę ir taikos tary
ba rems jau einantį judėjimą 
padaryti Rytinę Prūsiją atski
ra respublika. ,

Trim transiption Hl*»d the pnM 
master at CJiicago, III., Mar. 13, 1919 
as reųuired bv the act of Oct. 6, 1917

REIKIA MAITINTI
VOKIETIJĄ.

Sako Lansing.

PARYŽIUS, kovo 11 - “Mes

maitinti Vokietiją ir duoti vo
kiečiams progą parduoti savo 
produktus pasaulio marketuose, 
jei norima išvengti bolševizmo-

Jis nupiešė aiškų paveikslą 
sąlygų Franci jos karės zone ir 
nurodė, kad ne iš pasigailėjimo 
Vokietijos, bet savo pačių pa- 

' rankumui talkininkai turi žiūrė 
1 ti, kad butų išvengta anarchi
jos buvusioj Vokietijos imperi
joj-

GATVEKARIŲ DARBININKŲ 
STREIKAS.

NEVVARK, N. J., kovo 12.
Didelis gatvekarių darbininkų 
streikas, sustabdęs gatvekarius 
apie 140 miestelių ir kaimv( šia
urinėj dalyj Ne\v Jersey, prasi
dėjo anksti šįryt.

Pirma diena pasižymėjo di
dele paroda, kurioj dalyvavo 
tuksiančiai slreikierių. Keletas 
žmonių areštuota, kada jie ban
dė neprileisti streiklaužių ope
ruoti gatvekarius.

True translalion filed witb the post 
master at Chicago, III., Mar. 13. 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. Ii, 1917

PLAKA KALINIUS.

Kaliniai rišami prie kryžiaus 
Virginia kalėjime.

RICHMOND, Va., kovo 12.
Atsakydamas į kalinių Pagelbos 
Draugijos \VasJlingtone [prezi
dento E. E. Dudding laišką gub. 
Davis, kaltinantį, kad kaliniai 
Virginia katorgoj buvo plaka
mi šikšniniais'kančiais ir riša
mi retežiais prie kryžiaus, kalė
jimo superentendentas maj- Ja
mes B. Wood atsake, kad l>r. 
Asą W. Chamberlain iš Iowa 
buvo du syk nuplaktas už ban
dymus pabėgti. Jis užginčijo, 
kad nesą elgiamasi žiauriai be 
reikalo.

True translntion filed wilh the po.«»- 
mastei’ at ('.hieago, III., Mar. 13, 1919 
as reųuired hy Ihe aet of Oct. (i, 1917

MAIŠTAS EGYPTE.

Politiniai agitatoriai 
ištremti.

WASHINGTON, kovo 12.
Vokiečių propaganda Egypte y- 
ra kaltinama nesenai iškilusius 
sumišimus ('.niro, delei kuriu a- 
reštuota ir deportuota daug po
litinių agitatorių.

Valstybės departamentui pra
nešama, kad sumišimai tapo 
užgniaužti su daugybe užmuštų 
mūšiuose tarp karinių spėkų ir 
minių.

True translntion filed with the post- 
masler at Chicago, III., Mar. 13, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

PIRMOJI DVIKOVA
ORE

PARYŽIUS, kovo 12. Pir
ma orine dvikova (dilelius) is
torijoj tapo surengta šiandie. 
Kausis kapt. Schreiber ir kap. 
Vaudcorne. Jie vartos Nieu- 
port vienos sėdynės aeroplanus, 

a|)gin'kluotus Iku^kasvaidžiais. 
Jų sekundantai, kapt. Wadon ir 
Babo pakils j orą tuo pačiu lai
ku. Kas iššaukė dvikovą ne
žinoma. Taipgi nežinoma, ko
kią dieną ji įvyks, bet tikimąsi 
kad neužilgo.

#—; - - --.......-r_

GERB. Naujienų akai- fl 
tytojos ir skaityto ‘ 

jai prašomi pirkinių rel 
Ik ai ai s eiti į tan sankro

vas, kuriow skelbiasi i 
i Naujienose. (

■'!........ .........J

True translalion filed with the post-master ai Chicago, III., Mar. 13, 1919 
as reųuired by the act of Oct. (J, 1917

Amerikiečiai kareiviai 
kelia maišia

Wilsonas šiandie Francijoj

Siūloma įsteigimas visapasaulio 
parlamento

GRĄSINA PASKANDINTI 
TRANSPORTĄ.

Suv. Valstijų kareiviai, tarnau
jantis Kanadoje, kelia 

maištą.

HALIFAN, kovo 12. — Kada 
transportas Tolva atplaukė į čia 
šiandie, kapitonas pranešė apie 
293 anglų kan'įv|ų grasinimą 
paskandinti laivą, jei jie nebus 
išsodinti ant kranto ir nebus 
suteikta kelionės lėšų į j v na
mus Suv. Valstijose ir laivo 
viršininkai nuėjo ant laivo pa
sikalbėti su besiskundžiančiais 
kareiviais.

Jie atrado, kad 50 kareivių 
turėjo užtektinai pinigų užsi
mokėjimui geležinkelio lėšų ir 
immigracijos pagalvės mokes
čių, kurių esą reikalaujanti A- 
merikos immigracijos valdžia. 
Sakoma, kad tiems žmonėms 
bust leista išlipti ir važiuoti į 
Suv. Valstijas geležinkeliu-

Kiti pasilieka ant 
laivo.

Kili gi, sakoma, bus palikti 
ant laivo, kuris pelnyčio j iš
plauks į New Yorką, kur jis 
plauke po išsodinimui kanadie
čių čia, kada bevieliais praneši
mas atšaukė jį j llalifax pasiim
ti anglių delei uosto streiko 
New Yorke. Paliepimas laiky
ti kareivius ant laivo tapo iš
leistas nežiūrint kapitono Jack- 
son išreikštos baimės prievar
tos iš kareivių pusės.

Buvo atsišaukta į Amerikos 
immigracijos valdininkus, bet 
jie atsakė, kad kareiviai neturi 
popinu, parodančių juos esant 
Amerikos piliečiais ar gyvento
jais ir kad to nesant jie turės 
mokėti įžangos |nofcesčlus po 
$8.00 ir turėti sumą pinigų pa
žymėtą Amerikos im migraci
jos įstatymų, šalę transportaci- 
jos.

81 Amerikoj gimę.

Kareiviai, didžiuma kurių įs
tojo į anglų spėkas iš Suv. Val
stijų ir 81 kurių yra Amerikoj 
gimę, buvo pakisti iš armijos 
su $20 ir paliepimu Anglijos 
konsulatui New Yorke suteikti 
transporlaciją į jų namus, sako 
laivo viršininkai- Jie priduria, 
kad koziriavimas tarp kareivių 
paliko pinigus rankose kelių.

Kareiviai labai piksta delei 
nuosprendžio. Jie sako, kad po 
tarnavimui Anglijos armijoj 
^no dviejų iki 4 metų, išrodo, 
kad jie nėra jokios šalies pilie- 
čia i s.

Pavogė 1,000 automobilių.
SI0UX CITY, la. — Roy Ba

ker, 30 metų amžiaus prisipa
žino, kad bėgyje pastarųjų 3 
metų jis pavagė apie 1,000 au
tomobilių.. Jis nuteistas vie
niems metams kalėjiman.

1 Frue translation filed wjlh the post- 
' master a! ( hieago, III., M.ir. »3, 1919 
! as reųuired bv the art of Ori. (i, 1917
I PREZ. WILS0NAS ŠIANDIE 

BUS FRANCIJOJ.

Tikisi šįvakar išvažiuoti į 
Paryžių.

AN'r GEORGE WASHING- 
TON LAIVO, kovo 12. Prezi
dentas Wilsonas tikisi pasiek
ti Brestą j laiką, kad išvažiavus 
iš ten k e t vergo vakare Į Pary
žių, po trumpo priėmimo uoste, 
-lis pradėjo veikliai rengties prie 
taikos konferencijos darbo ir 
ap,simainė bevieliniais praneši
mais su nariais Amerikos dele
gacijos Paryžiuje. 1

Jura yra rami ir George \Va- 
sbington greitai plaukia-

Prezidentas tikisi atvykti į 
Paryžių pėtnyčios ryte. Jis ti
kisi. kad pilnas posėdis laikos 
konferencijos įvyks už savaitės 
po jo atvykimui, kad išaiškinus 
iiickurius svarbius klausimus, 
kurie buvo atidėti laike jo bu
vimo Suv. Valstijose.

Tcuc translalion filed xvith the post- 
u astei' ai ( hieago, III.. Mar. 13, 1919 
as reųuired bv Ihe act of Oct. 6, 1917

PASAULINIS KONGRESAS

Eern sumano pasaulinį kongre
są su vienu atstovu nuo miliono 

žmonių. 4

BERN, kovo 11. Čia laikan
ti posėdžius tautų lygos konfe- 
r nlija šiandie priėmė rezoliu
ciją, siūlančią įsteigimą visapa- 
saulinio parlamento, kaipo vy
riausią valdžią tautų lygoje. 
Kiekviena šalis pasiųstų delega
tus j parlamentą, po vieną dele
gatą nuo kiekvieno 1.900,000 
gyventojų.

Konfereneija vienbalsiai pri
ėmė nasiulylą neutralių \šal’ių 
rezoliuciją, pritariančią paliuo- 
savimui visų karės belaisvių.

Ji taipgi priėmė rezoliuciją, 
|)ritariančią įsteigimui tarptau
tinio kolonijų ofiso, kontrolei 
visų neturinčių savyvaldos ko
lonijų-

True translntion filed with the post- 
master at Chicago, III., Mar. 13, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

NESUSITAIKO.

LONDONAS, kovo 12. —Ne
susi laikyas įvyko šiandie laimi 
lygos draugijų konvencijoj apie 
angių pasilią priedo prie lygos 
skirties, kad visi nariai alomati- 
škai paskelbia karę bile šaliai, 
kuri peržengia lygos reguliaci
jas, Amerikos delegatai vado
vavo opozicija prieš pasiūlymą.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

I IMPERFECT IN ORIGINAL
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l’ubiished Daily escept Sunday by 
the Lithuanian Newa Pub. Co„ Ine.

1739 80. 11ALSTED STm
CHICAGO. ILLINOIS

tenkinimu viešpataujamomis 
socialėmis ir ekonominėmis są
lygomis stengiasi pavartoti me
todų, kurie buvo vartojami ne-

Telephone Canal 1506
Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St-, Chicago 
111. — Telefonas: Canal 150b.

Užsisakomoji Kaina:
CJbicagojc — pačtu: 

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

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ...........................
Savaitei ..............................  į;
Mėnesiui ..................................

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj
$5.0( 

3.0< 
1.6. 
1.2;

.. 6.

vo sostų Europos despotų.
Varžymai žmonėms laisvai 

apie savo reikalus kalbėti ir ta
rties. represijos, neprisideda 
prie jų nuraminimo, bet lik la
biau juos erzina, kelia didesnį 
nepasitenkinimų ir priešingu
mo dvasia.

tas.
Iš šilo “Naujienų” aiškinimo 

tečiaus, kaikurie dienraščio kri
tikai padarė “išvedimą,” kad 

dienraštis teisina Vokietijos so-

ni” kritikai, tai net užreiškė, 
kad “Naujienos” nenori, kad

dabar, kada revoliucija Vokie

šitie kritikai sarkastiškai kalba:
“Ar matote, kaip ‘Naujienos’

$6.01
3.51
1.85

i’rue translation filed with the poit- 
nastvr ui Chicago, III., Mar. 13, 1919 
ts reųuired by the act of Oct. 6. 191'3

ŽnioniŲ norai ir gyvenimo 
aplinkybės.

Skaitytoju Balsai l1 |||||||||M^^
j Už taretkltas Siamu skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

PRIE MUSŲ GINČŲ-

Bolševikų priešai visokiais 
biauriais šmeižtais, sufabrikuo
tomis giliomis, nori pasiūdyti 
visuomenei, kad jie yra ne žmo
nės ale baisesni už žvėris.

Bet plačiau žiūrint į bolševi-

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

Pinigus reikia siųst Pačto Monej 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translation filed \vitb the post 
mastei* at Chicago, Ilk. Mar. 13, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6,

Senatoriaus 
užsivaromas.
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Kada socialistai, dar neišmo
kusieji nuosaikiai protauk ima 
gvildeni bent kokį visuomenės 
klausimų, tai jie nuolatos daro 
vienų stambių klaida: jie neat
skiria subjektyvės klausimo pu
sės nuo objektyvės klausimo 
pusės, arba, populiariškai kal
bant, žmonių norų nuo gyveni
mo aplinkybių. Delei šitos sa
vo klaidos, jie paprastai susi
maišo savo išvadžiojimuose ir

jos peikė bolševikus, nenorėju
sius, kad Vokietijoje kiltų revo
liucija, ir ‘moksliškai’ prirodi
nėjo, kad ji esanti negalima, 
vienok revoliucija ėmė ir iški-

ki pamokslai ‘Naujienoms” liu
dija. kad jų “kritikų” protavi
mo aparatas yra labai prastam

kita. Ka tik jie dirba, daugiau 
ar mažiau remiasi Karolio 
Markso mokslu! Paimkime kad 
ir K. Markso parašytų Komu
nistų Manifestų ir pažiūrėkime 
ar bolševikų veikimas remiasi 
tuo mokslu. Komunislų Mani-

Kad laika bus formaliai pa
skelbta. garsusis šnipavimo ak
tas. kuriuo buvo — ir tebėra 
suvaržyta žodžio, spaudos ii

Nurodysime čionai vieną pa-

ims nurodėme šio slraips- 
pradžioje. Dalyko aiškini

mų jie painioja su noru išreiš
kimu; aplinkybių išdėstymų jie 
ima už advokatiškų teisinimų.

Revoliucijos V o k i e t i j o j e 
“Naujienos,” žinoma, norėjo ne 
mažiaus kaip bent kuris revo
liucionierius. Nuo daugelio ki
lų revoliucionierių tečiaus jos

čiu4

'Poliaus Komunistų Manifeste

dar ėjo karė, žmones dažnai di- 
ikusuodavo klausimų: Kodėl

neras tai dar ne visa, ko reikia, 
kad musu tikslas butų atsiek

Kosulys
yra .simptomu paeinančiu nuo nušalimo, gripo, dusulio, bron- 
kito, int'luenzos ir spazmatiško krupo., Jis yra labai nemalonus 

’ ir skaudus. Kad tų atsakančiai gydyti reikia pasistengti sura
minti kosulj ir tokiu bildu kiek galima pagelbėti sergančiam.

privalo rasties kiekviename 
name. Nėra nė dienos kuo
met nereikalinga butų jo var
toti. Severa’« Gothard (iii (Se- 
vera’s Gotliardiškas Aliejus) 

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

nimentas pagelbsti. Kaina 
30 ir 60 centų.

sime kito, ir tai dar aršesnio 
negu šnipavimo aklas, - - jeigu 
tokie ponai Suv. Valstijų sena
te, kaip senatorius Overmanas. 
ras sau kongrese pritarimo.

Senatorius Overtmmas, susi 
rupines ginti šalį nuo “bolševiz
mo pavojaus” ir išlaikyti demo
kratiją, proponuoja, kad butų 
išleisti nauji įstatymai, kuriuo- 
6C ne tik pasiliktų visi aštrieji 
šnipavimo akto dantįs. bet dai 
butų ir naujų, aštresnių dantų 
Įsodinta, — idant valdžai turė
tų jiegos pasekmingai apsidirb
ti su atskirais asmenimis, su or
ganizacijomis ir su laikraščiais, 
kurie eitų preš valdžių, ar kaip 
nors jai nusikalstų.

Dar daugiau. Ponas Over
manas norėtu, kad, dėt šalies la- 
bo, dvi grynojo, “neatskiesto 
amerikanizmo (“undihited A- 
merieanism”) realizavimo, bu-

yra nelikę — perdaug gerina 
kaizeri, neturi revoliucinės dva- 
;ios, ir tt. Ir šilas atsakymas

patenkinančiu. Juk išliesų: 
jeigu Rusijos socialistai, kurių 
skaičius buvo daug mažesnis, 
iicgu vokiečių socialistų, “nu
vertė carų” ir net “nuvertė bur- 
hiazijų,” tai, rodėsi, kad vic-

voliucijos Vokietijoje lik ir ga
li būti Vokietijos socialistų blo
gume.

“Naujienos” 'tečiaus tuo at
sakymu nesitenkino- 'Tenai, kur 
kili žmonės matė klausimo iš
rišimų, jos malė liktai klausi- 
no nustumimų. Jeigu buvo

lel vokiečių socialistų blogumo

ta visi svetimomis. I. y. ne ang
lų. kalbomis leidžiaimieji laik-

as faktas, kad jie yra “blogi?” 
\r tuo, kad jie yra vokiečiai, t. 
/. tam tikros tautos žmonės? 
\r tuo, kad jie tapo “suklaidin- 
i” netikusiu vadovu?...C t

Kadangi nė vienas, nė aul
as šitų aiškinimų n c g a 1 ė j o

i. Bet jeigu tatai butų nepa- 
'u, tai ponas senatorius rei ios pamėgino duoti atsakymų 

> minėtąjį klausimų- Jos išva-

rašte’io dėtų taipjau, šaligreja. 
ir virtimą aifglų kalba.

Jeigu šitokios ponų (Herma
nų užmačios išsipildytų, lai šios

aldžios palaikymu yra užinte- 
•esuolos visos pasilurinčiosios

kia negu o jų y- 
visvien nebelek-

I i savo spaudos, nes nė vienas 
jų laikraščių negalėtu tokio, 
sunkenybės panešti. Jie ture-

’zija, ir turtingesnieji ūkinin
kai. O joms yra svarbu palai
kyti lų valdžią toęlel, kad ji išro- 
lo joms esant vieninteliu įran
kiu ai>ginti ne tiktai gyvuojan-

uždraudimui. Betgi uždraus
ti | ilicčian s naudotus laikius 
či ds gimtąją kalbu reiškia. ai

.enųjų .visuomenes s i s t e m a. 
‘Naujienos’’ sake, kad Vokieti- 
oje, ačiū stipriam darbininkų 
usioruanizavimuil, beveik nie-

mvi ts jų konst'luci.ics garan 
luotų, neatimamų, pilietinių tei
sių. . Į

'Tariamam bolšmizmo pavo
jui alšalinti nėra r< ikido smau
gti svetimkalbiu spamla. nes m

erizmui Imi griūti tenai ir ka-

Taigi prie susidėjtįsiųjų islo- 
inių aplinkybių, palyginama-

siu tas pavojus slepiasi, 
kia jieškoti kur kitur, 
vizjna augina tie, kurie 
žmonių balso girdėt; I

Bolše- 
nenori

timas kaip tiktai darėsi laiki- 
.a klintim revoliucijai. Baimė 
iries proletariatų vertė visas ue- 
iroletarines Vokietijos k lesąs

kai suprantamų demokratijų 
urmui, kad liaudis turėtų įei

demokralijus ji» nori. Bolševiz
mu' dinos gamina tie ponai, 
kur ko\ai su žmonių nepasi-

;kriaudžia)nos jo. Vienok šilų 
aikiną revoliucijos sų trukdy - 
nų turi atsverti busimos revo-

ti, reikia ne liktai noro, o ir 
daug kilų dalykų: jiegos, įran
kių, mokėjimo ir tt. Noras yra 
tiktai viena tarpe daugelio są
lygų, nuo kurių priklauso no
ro išsipildymas. Taip yra su
atskiro asmens darbais, ir taip 
yra su apsireiškimais visuome
nėje.

Idant įvykių kokia-nors pa
geidaujama mums atmaina vi
suomenėje, lai turi būt tinka
mos jos įvykiuimui sųlygos, ap-

rius, kad jos atsirastų- O pa
daryti tatai galima tiktai pa

tokiomis. Taigi tyrinėjimas

tikslų, yra pirmas uždavinys vi
suomenės veikėjo.

Dabar grįžkime prie musų 
pavyzdžio. “Naujienos,” kaip 
sakėme, nesitenkino išreiškimu

kielijoje, o ir stengėsi surasti, 
nuo kokių aplinkybių priklau
so tos revoliucijos kilimas. Jos 
nurodė, kad Vokietijos revoliu
cija negali kilti tol, kol didžiu
ma Vokietijos žmonių glaudžia
si prie savo valdžios, turėdama 
vilties, jogei ji pajiegs apginti
viešpataujančiųjų visuomenės 
sistemų. „“Naujiienų” suprati
mu todėl, svarbiausia sąlyga re-

kieti jos žmones išnyktų.
Pasitikėjimas kaizerizmu iš-

sumušli talkininkus. Pralaimė
jimas karės buvo artimiausia

tini.
Bet jeigu pralaimėjimas ka

rės reiškė revoliucijų Vokieti
jai, lai aišku, kad tie žmonės, 
kurie skelbė nesipriešinimų Vo
kietijai, rėmė ne revoliucijos 
reikUlų, o kontr-revoliucijos. — 
nežiūrint ar jie to norėjo, ar 
ne.

nuo kurių priklausė revoliuci-

rijos ‘norėtojų” darė, prieš jų 
pačių borus, los revoliucijos 
trukdytojais.. Ir be reikalo jie 
šiandie mėgina “sarkastiškais” 
pamokslais “Naujienoms” nu
kreipti žmonių akis nuo neyą-

pvr keletą mėnesių.

NEMIGA
kaipo tiesa yra nervų prie
žastimi. Jos priežastis yra sil
pni nervai ir reikalauja vais
to juos sustiprintj. Imkite Se- 
vera’s Nervoton (Sevcros 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
geltas ir dėl tos priežasties
Severa’s Regulator (Severos 

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.

žodžiai

(Sevcros Bahamas Plaųviams) širdingai yra skirtas kosulio 
gydymui ir tam panašių negalių. Jis gydo sergančius, prašalina 
skausmus, daro lengvesniu atsidūsėjimą, sumažina užpuolimo 
spėkų ir prašalina kosulj. Tai yra malonus vartojimui vaistas. 
Kaip vaikai taip ir suaugę noriai jį ima. 25 ir 50 centų.

“Pirmuoju komunistų užda
viniu yra: organizavimas dar
bo žmonių klcsos, nuvertimas 
buržuazijos viešpatavimo ir 
paėmimas politiškos valdžios j

“Kad komunistai panaikintų 
privatinę nuosavybę. Proleta
riatas savo politiškąją valdžių

bet visuomenine spėka, kad 
darbo įrankius socializavus 
valstybės, suorganizuotos kai-

— J. Gašlūnas..

'Sveikatos Skyrius
NeapeigiMik pirkdamas pigius vaistus dideles© lumkose. Reikalauk geriausia, huoinet pirksi 
Pftlu-Expoller, persitikrink ar yra 1KARA, vnisbnženkli* ant bak*iuk<>. •> > reniai ir (m centai uz 

bonkutę. Oautiamos visose nptiekose, ar tiesiog is labortorijos.
F. AD. UCMTER & CO., 74— 80 Wash1ngton St., New York, N. V.

SEVERA’S
Balsam for Lungs

Sevcros šeimyniniai vaistai parduodami yra vaistinėse visur. Reikalaukite Severus vaistų ir 
niekuomet neimkite netikrų. Jeigu aptiekininkas negali jums jų duoti, reikia užsisakyti tiesiai nuo 
musų, įdedant reikalingą sumą, o mes pasisteng sime greitai išsiųsti.

W. F. SEVERĄ CO., CEDAR RAPIDS, I0WA.

Nes komunistiškos rcvoliii 
cijos laimėjimas yra darbinin
kų laimėjimas. Užtai darbi
ninkams nereikia smerkti tuos 
darbininkus, kurie laimėjo lai, 
ko mes neturime. Mes turime 

remti jų kovų, nes jų laimė- 
jinu.s y’-a ir musų laimėjimas. 
Darbininkas neturi ka pralai-

DRAUGAS NELAIMĖJE!
mechanikai, audėjui, ful>rik<>« ir riup vienkie 

darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yra amžini draugai

♦♦UAICOMOI

PAIN-EXPELLER
Jau suvirA penkios dešimtys metu 
kaip šita pluki gyduole yra var- 
tuojatnn su geriausioms pasek
mėms. išgydymui rumati<-;mo, 
skanumu krutinėjo, ėonone ir rau
menyse, neuralgijos, strėnų dle- 

šalčio ir kosulio.

limais nuosavybės įstatymų ir 
buržuazinių išdirbyslės sų ly
gi’.”

to diktatūrų ir naikina visus 
privatinius įstatymus, pri va tiš
ka nuosavybę iš pat pamatų, 
pakeisdami lai naujais demo
kratiškais Įstatymais. Ir jeigu 
jie panaudoja spėką, lai ir ne-

Markso mokslų: ra uja buržu
azijos sėklų iš pat pamatų, kad 
pastačius darbininkiškų valsty
bę ant naujų socializmo pama
lu. Jie konfiskavo (atėmė) 
žemes ir išdalino jas ukinin-

siems; kaip galima
skirtumą tarp kaimo
< la rbi n i irk ų paryčiu m i

naikina 
ir miesto 
smarkia 
laikraš

čius ir knygas. Mokyklas ati
daro visiems ir už dyka. Vai- 
kai tapo atimti iš surukusių

lų. 'lai nė jokia bažnytinė val
džia negulėjo atlikti. Šitų Ru
sijos proletariatas atliko. Už
tai dabar visso pasaulio buržua
zija dreba prieš juos.

Komunistų Manifeste dar yra 
pasakyta: “Komunistai atvirai 
išsireiškia, kad jų tikslai atsiek 
Ii bus vien lik priverstina visa 
viso šiandieninio visuomeninio 
surėdymo perversmo. Te dre
ba viešpataujančios klosos iš 
baimės komunistiškos r voli'.i-

Ar ne taip dabar yra? Kada

litiška revoliucija, lai viso pa
saulio viešpataujančios klcsos 

džiaugėsi ir siuntė linkėjimus 
Bušų liaudžiai, ir visur buvo 
skelbiama, kad la liaudis pasi-

larialas nepasitenkino luo lai
mėjimu, jis sukėlė komunistiš
kų revoliucijų ir jų laimėjo. 
Tada lik sudrebėjo pasaulio 
Viešpataujančios Ik lesus )ir da
bar rengiasi tuos laimėjimus į vio vėžį? Man dažnai skauda po 
ginklais sutriuškinti. Biol ar krutiue, ypač kaip pavalgau ir

Atsakymai į klausimus.

rašo: Turiu 32 metų esu motina

Atsakymas: — Tuoj eikite 
ant operacijos, jeigu da nėra

.Esu 
Da- 

Dak- 
larai sako, kad fibroidai ir lie
pia cit ant operacijos. Aš labai 
bijau ir noriu žinot, ar ligoje . 
ilgai gyvenčiau be operacijos ar

metų, jaunesnis 9 metų- 
turėjusi I pasigadinimus.

Bet apart symplomų, da dakta
ras turi plačiau patyrinėti, ar

egzaminavimas ir X-spindulių

SL B-nis iš llarvey, III.,' klau
sia: “Kiek kaštuoja kraujo iš-

( Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pįrkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotų ar farmą? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per
žiūrėti abstraktus?

Kreipkilcs prie
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFAGTURING 
DISTRIGT BANK

1112 W. 35th St. Tel. Drover 6310 
Chicago, 111.

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

Atsakymas: — Bijot nėra ko, 
/nes prie dabartinės technikos 
chirurgijoj ir įpratimo prie sa
vo darbo chirurgų pavojaus jo
kio nėra-. liesa, radiumu,

vimo?”
Atsakymas: — Įvairus krau

jo egzaminavimai yra daromi 
dėl įvairių ligų. Kada už krau
jo egzaminavimų dėl sužinoji
mo, ar nėra syphilio, ima labo

los rūšis gumbo fibroidų, bei

keblus ir tankiausiai 
mingas. 'Tinkama 

rūšiai operacija yra

laboratorijos kūnelių suskaitlia 
vinių atlieka kur kas pigiau. Kr-

Jokio no
sveikumo operacija nepadarys 
ne,įaugi atsikartotų
arba operacija liktų negerai pa-

girnų be ėjimo ant operacijos

ki^ nors sveikatos priežasčių 
bei seno amžiaus negali būt o- 
peruota, o sveikai moteriai lie

dėl gonorliejos, dėl syphilio, dėl 
malcrijos, dėl nėštumo, dėl kar

jo egzaminavimas dėl kokios 
vienos ligos gali kaštuoti tarp

egzaminavimas, kad suradus ir 
jo sudėjimų ir ypalybes ir ar 
nėra viena ar kita chroniška li- 
ga-kaštuoljiJ, vienų kartų dc-

kis platus egzaminavimas ne

lyk turėt augimų ir mirti, negu < prantamos iš kraujo egzamina
vimo pav., syphilis, materija ir 
kitas tūlas be kraujo egzamina-

eil ant operacijos, 
negali pasakyt kaip iii
ris gyvens su gumbo fibroidais 
be operacios. Priklauso nuo to, 
kaip greitai los naujos mėsos 
auga, kurioj dalyj gumbo jos 
auga, ar greitai jos ims slėgti

klius artimus organus ir kiek 
symplom jos darys. Retai at- 

, šiliuką, kad i kelius mėnesius 
pasidarytų didelis pavojus svei
katai ir gyvybei. 'Tankiausiai 
melus-kilus ar ir daugiau, kol 
atsiranda tikras pavojus.

J. P^kas iš Peoria, 111., klau
sia: “Kas daryt, jei aš luriu skil-

Daktaras

negalima

I)r- A. Montvidas

Kazimieras Gugis

Vcda visokius reikalus, kaip krithkialiikuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisus:
3323 S. Halsted St.

Ant trečių lubų
Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:

11T M. Dcarboin St.
1111-13 Unily BMg.

Tel. Central 4111

Milda Teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodevi liaus Permainų.
Pancdėlyj, Ketverge ir Su bato j 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c 
Prie šių kaix\ų priskaito ma ir 

1 c ir 2c kariškos mokestis 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 

HALSTED ir GATVES

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison *L 
Suile 600—612 

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

Naujienų Name ‘ 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedčldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas

West 6126.

Prižiūrėkite 
Savo Regėjimų 
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
PETER A. MILLER 

įgijęs mokslišką laipsnį 
Expertas Optikas 

Kreivos akįs ati
taisomos su aki
niais.

PILNA E f LR
GRAZNŲ

TAISOMA LAIKRODŽIAI
2128 W. 22 n d St., Chicago 
Užgunėdiniinas gvarantuotas.

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

Tel. Boulevurd 8329 

DarboZmoniy 
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago

Užlaikome knygų krautuvę, par
duodame. įvairaus turihio knygas, 
kaip lai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gainios ir ki
tą mokslų; hygiciią, istoriją, etnolo- 
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. 'Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodame 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivį”, 
“Kardą”, “Dilgėles” ir “Moterų Bal-



PARTOLA

BS*

ST. CHARLES, ILL.

Aukos.

GRAŽI DOVANA

KORESPONDENCIJOS i

us Parlola išvalančius kraują ir

D'. 9 U0CTM

NAUJIENOS, Chicagg/in
----------------------------------------3-----------BCESESSSSS^eSHH—5—SESE

AR i)ys MĖGINOTE?
Jeigu ne, lai nealidėliokile il
gai bet šiandieną einant gulti 
paimkite tų vaisių, kurie išva
lo kraują ir vidurius.

Apsaugos jus nuo pasekmių 
blogo virškinimo ir nešvaraus

Sausio 26 dieną LDK Vytau- 
Draugystės susirinkime su- 

ikola LSS. Apsigynimo Fon 
dan $5.95. Aukojusių vardai:

SL, Kuprevič, J. Petrauskas— 
po $1.00; M. Lukoševič, P. Jur 
polis, P. Slankus — po 50 cen
tų; .1. Tamošiūnas, K. Tamo
šiūnas, H. Griciunas, L. Haila— 
po 25 centus, 
surinkta $1.15. 
95.

Smulkių aukų 
Viso kartu $5.

Vasario 9 dieną Šv. Jurgio B.
Draugystės nariai suaukavo

Sergėkite savo akis

yra geriausias prie- 
iv vaikų.

na-
lėlius vyrų, moterų 

Kiekvienuose lietuviškuose 
muose turi būti Parlola.

Parlola parduodame didelė 
SC dėžutėse tiktai už 1 

Vienas dėžutės užtenka 
šeimynai ant 3 mėi 
sakykite šiandieną, 

lės imitacijų.

Siunčiame labai gražią dovaną 
visiems užsisakiusiems už 1 

doleri saldainių Parlola- La iš

P. VValeiitas $L00; J. Slimis- 
lovai tis. K. Tamošiūnas, B. Gry
bas, Mart. Kriščius, A. Jankaus
kas, J. ITnikas, J. Montvilas — 
po 25c.; J. Sauleika 50 centų. 
Smulkiu aukų 50 centų. Viso

AtidarvmaS
NAUJO SUBDIVIZINO MORGAN PARKE, Tai bus vie

nas iš puikiausių Subdivizinų, kokio jau senai chicagiečiai lauke, 
ant kurio randasi labai gražių medžių, kurie dabina visą apielin- 
kę.. Arti karų linijos, kur už 5c gali nuvažiuoti į visas dalis mies
to. Arti didelių fabrikų, kuriuose Lietuviai uždirba didelius pi
nigus.

PIRK GREITAI, TAI PIGIAI NUPIRKSI. LOTAI PO $225 
IR AUGščIAU.

$25 įmokėti, o likusius po $10 ant mėnesio, 
prie šalies kitos kompanijos parduoda po $800. 
tie lotai netrukus pakils trigubai vertėje.

Kas pirks kelis lotus, tas gali turėti gražia farmukę mieste, 
užsiauginti gyvulių ir visokių daržovių, tas palengvins pragyve
nimą. Daugumas Lietuvių jau gyvena apie musų subdiviziną, 
kurie turi visada šviežio pieno, sūrio, sviesto, kiaušinių ir viso
kių daržovių, netik patiems visko užtenka, bet dar ir kitiems par
duoda. Visi pripažįsta, kad jiems pragyvenimas visai pigiai at- 
seina ir visada turi šviežią maistą ir apart to kvėpuoja tyru oru, 
kas žmogui yra reikalingiausia.

KAS PIRKS 1X)TA, TAM PABUDAVOSIME NAMA 
PAGAL PIRKĖJO NORA.

Tokius pat lotus 
Tokiu budu ir ši-

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

Aš turiu 15 metų patyrimą ir 
italių ištirt jūsų akis ir pririnkti 
ums akinius tikrai. Darbą at
teku belaukiant, užtikrintai.
. Jei jums akiniai nebus reika

lingi, mes tai jums pasakysime.
belaukiant, užtikrintai.

JOHN SMETANA
AKIU SPECIALISTAS 

1801 8o. Ashland Avė., Chicfigo, 
Kampas 18-tos gatvės

B-čios lubos, viri Platt’o aptirtos 
T&nykite i mano parašą 

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

I Dr. A. R. Blumenihal t

APTEKA PARTOSA

160—2nd Avė. Dept. L. I ♦ 
New York

MADISON PRIE HALSTED STREET .
— BURLESQUE —

I riš/ VCI I V AND UIS Kaadien du syk 2:15—8:1*Lt fl A tLL T 0WN SHOW. Kainos 25c. iki 75c.

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri- 
rodvuias mano gabumo.

Aš atitaisau kreiva* akis be skausmo vienu 
dyniu.
Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokamas.

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

Dr. VVHITNEY
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, nustojimą noro valgy
ti, galvos skaudėjimą, pasitarkite su manimi.

Ofiso valandos 9 rt Ui U IT MIC V Nedėliomis 10 ryto
ryto iki 8 vakare. Wln "III I R EL I iki2val. dieną
422 S. State St., arti Van Buren St., Chicago, III.

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS
ant Durų, Lentų, Rūmų ir Stogams I’opiero

SPECIALIAI: Mateva malevojimui Klubą tšvidaua, po $1.19 už gal.
CARU BROS. WRECK1NG CO.

$003-3039 S Halsted SU, - Chicago, III.

Gyvuliu Protas
Kaina -$1.00

Galima gauti

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

Pinigai pasiųsta į LSS. Apsi
gynimo Fondą viso $8.70 centų.

—K. Tamošiūnas.

BENLD, ILL.

Pasiaiškinimus.

vo išspausdinta mano korespo
ndencija iš Benldo. Toj žinu
tėj aš visai nebuvau prisiminęs 
apie kokį ten “moterų tamsu
mą.” Ir dėl los paprastos prie
žasties, kųd Benldo moters nė
ra tamsesnės negu kilų koloni
jų moters. Dargi, musų moters 
kiek galėdamos stengiasi veikti 
kartu su vyrais — tahdainomis, 
lai monologais bei deklemaci- 
jomis. I’aigi nėra pamato va
dinti jas tamsiomis. Bet Lais
vės redakcijai tai nesvarbu. Ji 
ėmė ir prikergė prie mano ko
respondencijos tą pasakaitę a- 
pie “moterų tamsumą” ir dabar 
neduoda vietos mano pasiteisi
nimui! Girdi, “polemikai nėra 
vietos”... lai tau! Mano var
du parašė neteisybių ir dabar 
—- “poli įnikai nėra vielos.” Tai
gi, šiuo viešai užreiškiu, kad 
minėtoji pasaka apie “moterų 
Aimsnmą” yra 'Laisvės (išhiiis- 
las ir už tai aš neatsakau.

Kovo d. čia pasimirė d-gū 
Mikolaitivnč. Paliko didelia

me nubudime vyrą ir du ma
žu kūdikiu. Beje, vyras dar ne
senai buvo sugrįžęs iš kariuo- 
mciiūs. Tebūnie jai lengva sve
timos šalies žemelė.

—Benldo Varguolis.

CLEVELAND, OH1O-

Politikos nereik. — “Duokite 
aukų.”

Kovo 7 dieną buvo mėnesinis 
susirinkimas LSS. 3-čios kuo
pos. Tarp kita buvo pranešta,

lijos (blankus nominavimui kan
didatų j miesto majorus. Tatai 
buvo atmesla dargi be jokio 
svarstymo. Vienas nurys mat 
‘ patėmijo,” -kad tuo dalyku 
esą ‘‘neverta užsiimti.” Niekas 
nė nedrįso priešinties šitiems iš
minties žodžiams.

Vadinas, lai nerevoliucingas 
darbas ir nepermaldaujami 
“kairieji” jį, turi būt, paliks 
“tiems socialiialriolams”... Je,

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisiu 

ofiso iš 137 So. LaSalle Street 
į Ruoųi 646 Qtįs Building

10 So. L^SaJJe Street
Teiephone FiaakUu 4849 

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.

t

LIETUVIAI, NEPRALEISKITE MINĖTOS PROGOS. At
važiuokite tuojaus j korporacijos ofisą prie savininkų minėtų 
lotų ir klauskite platesnių paaiškinimų, iš ko jus galite turėti 
didelią naudą.

LIBERTY LAND & INVESTMENT CO.
3301 S. HALSTED ST., TeJ. Boulvard 6775. CHICAGO.

Pagal Instatymus
Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mote

rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

NAUJIENOSE
1739 So. Halsted Street, Chicago, III.

r-
lame pačiame susirinkime 

buvo svarstyta laiškas nuo LSS. 
VIII rajono. Atsišaukia į 3 kp., 
kad duotų jiems aukų jų lei
džiamam laikraštukui, “Žari
jai”, palaikyti. Tuoj nutarta 
paskirti iš kuopos iždo 10 dole
rių ir, rodos, apie 9 dol. surink
ta iš pavienių narių.

Tiems, kur kalbėjo prieš tą 
‘‘naują laikraštį”, pirmininkas 
neleido paduoti įnešimo. Mat, 
“naujojo laikraščio“ rėmėjai 
tikisi, kad dabar tai busią už
duotas sunkus smūgis toms 
“Naujienoms”... Taigi, lik “duo
kite aukų!“ visuomet jie tikisi! 
Protavimas, nuosakus protavi
mas, pas juos nemadoj.

— Mr. Man.

WLWAUKEE, W1S.

Aukos.

Lietuvių Moksleivių Fondai) 
LDL. Dd ra ugi j a surinko SLA. 
177 kp. prakalbose, 9 dieną ko
vo. 1919. So. Mihvaukce, Wis. 
Aukavo šios y pa los:

F. Tumas, A. Lileikis — po 
$1; O. Kalvienė, J. Mitka. J. Kal
vėms, Leskevičius, J. Mockevi
čius, D. Jasunas — po 50c.; E. 
Kahftns — 35 centus; M. Pau- 
likonis 30 centų; A. Radevičia, 
A. Targauskis, J. Ortakis, J. ši- 
liihski, D. Ortakis, M. Millcr, V.I
(iutąuskas, A. Sidabris, A. Mili- 
ler, J. Gabartu B. Pukys, R. 
Mitkienė, M. Mitka, J. Maselio- 
iiis, F. Jurkis, J. Šimkus — po 
25 centui Viso $9.60 Smulkių 
aukų 55 c. Viso laibo $10.15.

Visiems aukavusiems fondo 
vardu tariu ačiū. -—J. Demenfis 

f* ' I

S. — Jeigu kieno vąrdas 
pavarde neužrašyta taip, 

tiu-čjo būti, meldžiu atlei-
arba 
kaip

‘Tėjo įsMvoTbd kliudėte. J- A. D.
Pinigai priimti ir persiųsti 

kur reikia —• “N.” Red.

S NB

AKIU SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimą* yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą. 

Mm vartoRam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. V- 

> patinga doma at
kreipiama i vai

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

Teiephone Yards 4317 
Bųulevard 6487.

9

t

DR. M. HERZMAN 
IŠ RUSIJOS

Gerti! lietuviams žinomas per 16 me
tų kaipo patyręs gydytojas, chirurgą" 
ir akušeris.

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

Ofisas ir Laharatorija: 1025 W. 18th 
St. netoii Fisk Bt.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų, IT 
6~8 vakarais. Telephcne Canal 3110. 
GYVENIMAS: S. Halsted Street

VALANDOS; S—3 ryto, tiktai

Ar Jus Turite Galvos 
Skaudėjimą?

Jis gali paeiti 
nuo nesveikų akių 
arba vidurių bet

varkės .Gal būt 
jūsų nosjs reika
lauja atkreipimo 

domos. Jus galite 
turėti katarą, arba 
kokią nosies ligą 

arba gerklės ir jus 
nežinote Nebūkite kol influen- 
jus apgalės. Priveskite savo nosį 
akis j gerą tvarką. Ateikite ir 

leiskite nuims išegzaminuoti jus 
DYKAI jūsų nosį ir akis. Aš turiu 
naują metodą gydymui ligų

22 metai prie State gatvės.
Aš prirūdysiu jums šimtus išgy

dytų ligonių. Ateikite dabar išven
gimui pavojaus.

Dr F O CARTER 
Akių nosies ausų ir gerklės 
120 So. State St., 2-ros lubos

Sekančios durys i žiemius nuo the 
Fair

Valandos: 9—7. Nedėliomis 10—12.

UXATED
IRON^

to 
za 
ir

♦

2LMxĄTtp..jįg;
“Aš ti

kiu ma
no paties 

dideliam kū
niškam veiklu

mui, kurs daugiau-
.siui paeina nuo Pia
no paties ypatisko va
rtojimo Nuxatcd Iro n 
—sako buvu&is Svei- 
katos Koniisiouierius^ 

Wm. B. Kcrr Cliicųgos įmesto* 
savo paties patyrimo su Nuxated
Jron aš jaučiu, kad jis yra tokis 
brangintinas kraujo J r kimo ai- 
budavdjiino su taisymas, kad jis 
turėtų hut vartojamas kiekvienam 
ligonbutyj ir užrašinėjamas kiek
vieno gydytojaus šioje salyje. 
Nuxatcd Iron pagelbsti padaryti 
sveikesnes moteris ir stipres
nius, drąsesnius vyrus. Užtikrin
tas užganėdinimas arba gražina
mi pinigai. Gaunama pas visus 
gerus aptiekorius.

Liberty Bondsus 
dali išmokėtą, bondsus ir whi 
snviugs stamps nuperka už casL 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kampas st.. kampas Halsted st 
Room 232, 2ras augštas, virš Famous 
Clpthing Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedėliomis nuo 10 iki 1.

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

1149 8. Morgan St., kąfti 81 st.
Chicago, 111.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS:

Nuo 9—10 ryto, nuo 12—2 po 
pietų ir nuo (i—8 vakare, Ne- 

dėliomis nuo 9—2 popiet 
Teiephone Yard* 68^

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: Pullman 342.

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

 Teiephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 11 
jš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 
3325 So. Halsted St, Chicago.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

nupirksi labai gražų $200,00 vertės^ 
Plionografą, pasilikusį sankrovo

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

pasiūlytą kainą, už 
tai kad mes turime 
oratuštinti vietą, Mei 
taipgi esame privers
ti prašalinti šU savai
tę dvi labai gražias, 
tikros skuros sekly

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

šita yra netikėtas pasitaikymas, 
Užeikic tuojaus. Pristatome veltui 
WESTERN STORAGE IIOUSE

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

lionmis nuo 11) iki 4

Dr. M T. STRIKOLIS
Lietuvis s

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

Ofiso Tel. Boulevard 160
Rez Tel Secley 420

Ruii. 938 8. Artlaa* Blvd. Chfeact 
T«l«ph«k« Haymark«t 2*44

DR. A. A. ROTH 
SUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistas Moteriška, Vyriški, 
Vaiki ir visi chronaški Ugi 

Ofiatui: >3*4 8. Halsted SU CHcar 
Tvl»>h«a« Drtvtf MM

14—11 ryto; 1—I 
Nedeiicmfo 14— 1*

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

Dr. Lee Awotin
Gydytojas, Chirurgas, Akušeris ! -

1920 So. Halsted SU Chicago.
Kalba lietuviškai, latviškai Ir į į 

rusiškai.
Valandos: 10rl2 rytą; G-9 va- Ii 
kare. Tel. Canal 4367. į

<

K.

JOSEPH C. W0L0N
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Baile St 
Telcphonc Central 0390 

Vakarais
MII W. 22nd Street 

Tplephoue Central 6990
i

Vyrišky Drapanų Bargenai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

Nauji, daryti gatavi nuo $15 iki 
$35 siutai ir overkolai, nuo $7.59 iki 
18 dolerių.

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų overkotų.

Visai mažai vartoti siutai ir o 
verkotai, vertės nuo $25 iki $85, da 
bar $5 ir nuarčiau. Kelnės nuo 
$1.50 iki $4.40. Vaikinams siutai 
upo $3.00 iki 7.^0

Atdara kasdieną, nedėliomis ir va 
karais.

S. GORDON
11415 S Halsted str Chicago. |11 lapę

Tel. Yards 3654. AKUtERKA

Mrs.A.Michnlewicz
Baigus Akušerijos Ko- 
cgijll ilgai praktika
ms! Pennsylvan'ijoa
hospitalėM ir Phila- 
lelphijoj. Pasrtmin- 

pgtgrnauja prie 
mdymo. Duoda rodą 

ioaa ligose mote- 
ląis ir merginoms.
>118 So. Halsted Str.

<A»t antrą isb«) 
Chicago.

i.kj£ I HI



NAUJIENOS, CKicagd, III.

Chicago ir Apielinke
PAKVAIŠĖLIS PAŠOVĖ 

3 POLICISTUS IR SAVE 
NUSIŠOVĖ.

vinetojo (ieo. Ondccko naniuo- 

vai. vak. išliko baisi kova tarpe 
minėto Ondccko ir 100 policis- 
tą; trįs policistai tapo pašauti ir 
Ondeek pats nusišovė.

Ondeek, 56 melą amžiaus bu- 

tetininku, gana gerai pasiturįs, 
su pačia ir vaikais. Pereitą pir
madienį jis išsivarė iš namą sa
vo pačią ir keturias dukteris.

jos drjs ’5Ugrj/ti. Pati išė-mė 
jam varantą ir du policistai D.

reštuoti. Ondeek įsišaukė juo
du vidun ir. pasiėmęs šaudyk
lę, išsivarė juodu laukan, su- 
žeizdamas abudu.

j juos šaudyti. Policija atsakė 
šūviais ir namas likosi pusėti
nai apšaudytas. Policistui 
Podorskiui likosi peršauta 
nėji akis ir vakar jis buvo 

deši-
sun-

ninėj.
Vidunaktėj apsistojus šaudy

mui iš vidaus, policijos virši-

Ondeek atrasta pašelmenyse ne-

n<

NUTEISĖ I>U BANKINIKU.

Vakar du Chicagos bankinin-

XV. (irissom, huvusis viceprezi
dentas ir kasininkas Bank of 
Coniinerce and Savings banko.

A. Dubia, savininkas pirvatinio 
subankrutijusio Ųianko, 2007 

tinamas už suvartojimą $200,- 
000 nesavo pinigą, pasiąstas j 
Jolietą nuo vieną iki 1 I metą.

LIETUVIŲ KORPORACIJOS 
ATBALSIAI.

vagoje, po numeriu 1957 Canal- 

ma Lietuviu Korporacija, Vai 
gomąją daiktą krautuvė- Bet

Kilo įvairus nesusipratimai 

ną iš svarbiausią bylą užvedė p.

rimu, prieš vieną valdybos na- 

žinauskas buvo kaltinamas ne
va už apšmeižimą ir reikalauta 
iš jo atlyginimo net $10,000.

tus, ir štai vakar prisaikintieji
Superior teisme prieš teisėją 
McKinlcy išnešė nuosprendį,

Čižinauskas nekal-
tas.

Pažymėti reikia tai, kad p.

Dideles Prakalbos
Rengia LSS. 4-ta kuopa

Pėtnyčioj, Kovo-March 14 d., 1919
MILDOS SVETAINĖJE, 3142 So. Halsted St.

Pradžia 7:30 vai. vak. Inžanga dėl lėšų padengimo 10c.
Kalbės D. J. JUKELIS iš New Yorko. Beto, progra- 

me dalyvaus Chicagos Lietuvių Vyrų Choras ir dekla
muos V. Ceplinskaitė

Publika yra kviečiama skaitlingai atsilankyti ir išgir
sti gerą Rytinių valstijų kalbėtoją, kuris nuodugniai iš
aiškins darbininkų reikalus dabartiniam gyvenimo mo
mente. " Rengimo KOMITETAS.

ntsiekė pilno darbininką laimė
jimo. 'Toliau nurodė į Bušą re
voliuciją, kurią sukėlė bolševi
kai ir nupeikė menševikus už 
stojimą kartu su turčių luomu. 
(Paprastas bolševiką ugitntorių

turi pamato ir kad jokio a p- melas. Bed.). Antru atveju

(ieo. Čižinauskas ir jo liudinin
kai visai nebuvo klausinėjami. 
P-o (ieo. čižinausko advokatas.

p. J. Dargužio reikalavimai ne- 

šmeižimo nebuvo.
Kiek laiko atgal teismas šitą 

bylą buvo išmetęs, bet p. Dar- 

buvo iš naujo užvedęs. Bet ir

—Korporacijos narys.

NUPIRKO DIDELĘ] 
SIFRDI VIZIJĄ.

Kovo 11 dieną lietuviu Liber-

000.00 nuo Davitt D. Chidesler ‘ lią 
ir Elizabeth M. Chidesler.

Liberty
Co. žadaLand Investment 

tuos lotus pardavinėt žmonėms 

tatyt ir 
norą. €

NORTH SIDE
Pabaigtuvės.

Nedėlioj, kovo 9, Meldažio 
svct. Pirmyn mišrus choras su- 

ma-
Nežiurint. koks

žiai atvaizdini 
“Pabaigtuvėm.

veikalas ne- 
kuomet gra- ( 
Taip ir su

ka artistiškai. Manau sau, na | 
jeigu iki galo taip eisis, (ai bus, 
kuo pasigėrėt. Bet apsirikau.;

Dabar — stačiai
Kuomet lošimo

kaimiečiai pareina dainuodami 
“pjauti linksma,“ čionais tai 
dainininkams vertėjo pasirupin 
ti, kad veikalą papuošus tinka
ma dainele, 
neatleistina.
praktikos laikoma, tai vertėtą 
daugiau energijos padėt lavini
muisi, o ne “baiką“ krėtimui. 
Tuomet ir klausytojui nereikė
tą raudonuol delei lošėją nepa
sisekimo Antras dalykas, tai 
las keistas kaimiečią pasielgi
mas. Juk visi lošėjai yra Lie
tuvoj augę, bet tokio “savo rą- 
šies” pasielgimo nė vienas nėra

Po lošimo Pirmyn mišrus 
choras sudainavo porą dainelių 

pat.
Abudu chorai dainavo gerai.

papuošimu buvo Vo ziečią Soe. 
Vyrą choras, kuris sudainavo

daininikus: žili seneliai ir tie su 
jaunimu, kuomet lietuviai, daž 
niausią jauni vyrai, sako: “ma
no dainą dienos praėjo, lai dai- 
noja kiti’’.... — Jonas.

Prakalbos.

Kovo 8 d. LSS. 81 kp. suren
gė prakalbas. Kalbėjo J. Juke
lis — apie “praeities kapitaliz-

mo išsivysimu! ir lt. Nurodė, 
kaip visos buvusios revoliucijos 
buvo vien lik su prietaru (?) ar

Fondai) surinkta $15.32.
—šird ūkas.

BURNSIDE

Pramogų vakaras.

Kovo d. Maciukevičio sve
tainėj Apšvietus ir Dailės drau
gija surengė kaukiu vakarą-ha-

kiai Žmoniųc

svetainė.
prisirinko pilnu-

vietos kur mar- 
daugelis dar ne-šuoli. Mat, 

buvo liąitę tokio vakaro, lai ėjo 

no.

kė savo susirinkimą. Šiame su- c

nutarta daug nauja. Pirmiau- 

rius tą draugiją kartu ir pašcl- 
pos dr-ja. Po ilgoko pasitari
mo taip ir lapo nutaria. Tątai 
ta draugija dabar bus ir pašel- 
pinė ir dailės draugija, vadinas 
bus Vienas sky
rius rūpinsis sušelpimu nelai-

ims dailės reikalais. Gera pro
ga prisidėti jirie minėtos drau
gijos kii'kVfienam laisvam vy
rui ar moteriai. Draugijos susi- 

4vergų kiekvieną mėn. Juozo 
Mareinkievičiaus svetainėj.

Beje, tarp kita nutarta suren- 

atrą, Inoj po Velykų. Ir belo 
nutarta atnaujinti lavinimąsi

—Ant. K—tis.

rranesimai
Pastaba atsiunčiantrems draugijų 

pranešimus: — 
Draugiją viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redukcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo, pasirašyt 
savo vardą-pavardę ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugiją pranešimus apie 
milingus etc. „ skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtą daug 
vietos, ir atsiąsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, (kinai 1506, pranešti 

— Redakcija

ATSIŠAUKIMAS j AURORIECIUS.
Tūlas laikas atgal, patėmijau 

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

Taigi butą gerai, kad ta ypata pra 
neštą man laišku ar ta proga ir da- 

ar ne. Aš už tai pasisteng- 
Meldžiu pranešti

bar yra 
siu atsilyginti.

šiuo antrašu:

930 W. 311 h St.,
K.

Chicago, III.

Cicero. -4- LSS. 138 k n. rinkimą 
kampanijos komiteto narią susirin
kimas bus šiandie, kovo 12, p. .1. 
Grjgalaičio svct. 4837 \V. llth St. 
Pradžia lygiai 7:30 vai. vakare. Vi
si komiteto nariai prašomi atsilan
kyti, reikės pasitarti apie literatū
ros platinimą A. Daubaras.

SociidistŲ Apšvietos Kliubo la
vinimosi susirinkimas bus nedėlioj, 
kovo 16, Stanforl Bark svetainėje, 
Play Room) prie II PI. ir Union 

mi susirinkti lygiai kaio 10 v. ryto. 
Bus diskusijos lema “Tautu Lyga“.

— Valdyba.

I SS. 170 kp. rengia svarbias pra
kalbas šiandie, kovo 12, J. Butke
vičiaus svetainėje, 8132 Vincennes
bės J. Jukelis, iš New Yorko. Visus 
kviečiame atsįlankyti kuoskaitlin- 

giausia — Komitetas.

LSS. 234 kp. susirinkimas {vyks 
nedėlioj, kovo 16, 1919, Settlcment 
svetainėj, 4630 Gross Avė. Pradžia 
10:30 vai. iš ryto. Draugai malonė
kit visi atsilankyti paskirtu laiku.

—sekr. A. Audickus

LSS. 37 kuopos mėnesinis susi
rinkimas įvyks ketverge, kovo 13 d. 
7:30 vai. vakare. Malinausko svct, 
1813 S<> Halsted St.

Sekr. .1 .Itirgnitis

Roseland.— I.MPS. 25 kuopos pir
ma valgiu gaminimo lekcija įvyks 
pelnyčio], kovo I I. 7:30 vai vakare 
pas G. Kučinskieny, 10356 \Vabash 

Avė. Visos draugės malonėkite 
Imli laiku. Galima ir pašalinių atsi
vesti. Komitetas

Waterbury, (’onn. — Rengia V. 
Lietuvią Progresyvią Draugiją Są 
ryšis prakalbas nedėlioję, kovo 16, 
svetainėje 103 Green si. \Valerbu- 
rv, (’onn. Pradžia 7 valandą vakare 
Kalbės P. Grigaitis, iš Chicagos In
žanga 15 centą ypatai. 

Kviečia Rengėjai

Paskendusio Varpo repeticija Ims 
oclnyčioj, kovo 14, Aušros svetainėj. 
Lošėjai prąšomi susirinkti kaip 8 
vai. vakare. Rengimo Komisija
Brighton Park. -- LDLD. 164 kp 
mėnesinis susirinkimas bus ket-

Maženio svct, 3831 So. Kedzie Avė. 
Draugai ir draugės susirinkti visi, 
nes jau knygos parėjo. Atsiveskite 
naują narią Sekr Gurn

LSS. St kp. susirinkimas jvyks 
kovo 13 d, Liuosybės svct., 1822 
\Vabansia A ve. Pradžia 7:30 vai. 
vak. Visi nariai malonėkite susi
rinkti. 'Taipgi ir .naują narią atsi
veskite Rast. .1 į) Bendokaitis

Cicero, — LSS. 138 kupos mišraus 
choro dainą repeticija bus ketver
ge, kovo 13 d., kaip 8 vai. vakare, J 
Gi’igalaieio svct, 4837 \V llth St. 
Visi daininkai bukite pažymėtu lai 
ku A. Labanauskas

-MPS. 25 kp. choRoseland. — 1
ro repeticija sercdoj, kovo 12 d. 
neįvyks. Priežastis — mokytojas 

licija Ims kita seredą, kovo 19, toj 
pačioj vietoj ir laiku. — Valdyba

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

Veikalo “Blindos“ rėpei ic—i ja 
bus kovo 13 d., 'i'. Maženio svetai
nėj, 3831 So. Kedzie Avė. Lošėjai 
malonėkite Imli laiku. O dainininkai

Organizatorius.

VVaierbury Conn. — Bengia V. 
Lietuvių Progresyvių Draugijų Są
ryšis prakalbas nedėlioj, kovo 16, 
svetainėje 103 Green st. \Valerbury, 
(’onn. Pradžia 7 vai. vakare. Kalbės 
P. Grigaitis, iš Chicagos. Inžanga 
15 centą ypatai.

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
PAJIE.ŲŠAU savo moteries Sta

nislavos Kniukšta, po tėvais Stanis
lava Vilnius, dabar vadinasi Tama
šauskienė. Paeina iš Kauno gub., 
Plungės pai’ap., Trujkią sodos. Tu
ri 2 broliu ir 2 seseris Amerikoje. 
Nepriklauso nė prie bažnyčios nė 
prie I.aisvamanią. Išsivežė sykiu 12 
mplą mergaitę. Yra labai svarbus 
reikalas, tai meldžiu atsišaukti. 
Draugai, patčinydami tokią ypatą, 
meldžiu pranešti. Už teisingą pra
nešimą duosiu $25.00

ANT. KNIUKŠTA, 
6441 So. Knoy Avė., Chicago, III.

Aš Paulina Ropšhaukaitė po vyru 
Germolkotienė, pajieškau savo bro
lio Petro Ropšbaukio, Kauno gub, 
Laukuvos parap., Polokieščią kai
mo. Girdėjau kad gyvena Aurora, 
III. Jis pats tegul atsišaukia, arba 
las žinote praneškite jo adresą, tū
liu svarbą reikalą. Busiu dėkinga. 
Atsišaukite į švogerj:

JONAS GERMOLKAITIS
306 E. 61h SI., Kesvanee, III

PA.I I l'.ŠKAl’ brolįą Stanislovo, 
Konstantino ir Justino, Kauno gub., 
Teisią pav., Mosiedą valsčiaus, Pa- 
rslitą parapijos, Kruopių sodžiaus, 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
malonėkite pranešti už ką bus at
lyginta. Adresas:

Ton v Bucis.
Glen White, \V. Va.Bos 51,

PAJIEŠKAU brolio John Girai- 
tis. Kitados gyveno \Vyoming Sta
le. Prašau atsišaukti ar kas juos 
žinot prašau pranešti adresu:

\Vm. ‘Girajtis.
1980 (kmalport avė., Chicago, III.

Pajieškau švogerkos Uršulės Ja- 
kaitės. taipgi švogerio Petro Pauli- 
ko. Abudu 
pav., Šilalės 

Kauno gub., Raseinių 
parap., Deblią kaimo, 
juos žinote, malonė- 
arba jie patįs lai at- 
aš turiu labai svarbą

kitę pranešti

reikalą.
Kazimieras Leščinskas.

3328 So. Ilalsled st. Chicago

Pajieškau \Vm. Laukaičio, Suval- 

turi žilą plauką, 
žįaus. .lis pats 
arba kas žinote

apie 10 metą am- 
tegul atsišaukia 

praneškite jo ad-

R 3 B C
Vaikis,

W. Frankfort, III.
PAJIESKAU vargonų 

Kinis galite tą darbą 
atsišaukti adresu:

Ad. Liuberskis,
malonėkite

Chicago

JIEŠKO KAMBARIŲ
VIENAS vaikinas pajieškau švie

saus kambario Bridgeporto apielin- 
kėje. Kas turite praneškite greitai.

\\ . TALI ŪMAS, 
3114 \Vallace St„ Chicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
KAMBARIS ant randos d?l dvic- 

1 jit vaikiną; didelis, šviesus kaniba
lus, maža šeimyna, 

Frnnk Vasaris,
2129 W. 21st St. Chicago, III.

RANDAI

Dckalb, III. — Kooperatyviškos
Bendroves krautuvė atiduodama 

ant remtos. 'Toje krautuvėje randa
si lec boksis ir viskas kas lik rei
kia prie krautuvės. Benda pigi dėl 
plalesiiią žinią kreipkitės piįe K. 
Clapolionis, 916 Main St., Dckalb, 
III.

REIKIA DARBININKŲ.
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAR

BO PRIRODYMO BIURAI
(U. S. Free Employment Service)
Jieškantieji darbo kreipkitės Aiais 

adresais:
116-122 N. DEARBORN ST. 

arba
105-167 SO. JEEFERSON ST.
Už darbo parupinimų visuose tuo 

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

Yra daug vietų, kaip ChicagoJ, 
taip kitur, kur reikalauja visokios 
rųšies darbininkų — j fabrikus, j ka
syklas, { ukius, t šiaip {vairias {štai- 
gaj — kaip vyrų, taip moterų ir vai
kų, kaip amatininkų, taip paura 
-diems darbam*

REIKIA patyrusio langą plovėjo.
Chicago \Vindow (’.leaning Co.
62 W. Washinglon st. Room 2

REIKIA 16 vyrą prie moteriš
ku siutą.

CHAS. BALT.
5257 So. Ilalsled St., Chicago, III.

REIKIA DARBININKU PRIE CU- 
krinią buroką vedusią arba neve 
dusią žmonią. Augščiausia mokestis 
mokama Michigano valstijoje. Dy
kai namą remia ir kelionė. Greitai 
mokama. Geriausios darbo sąlygos. 
Susitikite musą agentus sekančio
se vielose:

(Jiicagoįe, Chas. Kassay’s ofise, 
9328 (’ollagc Grove Avė. bile kokią 
dieną nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Al. Weber’s name,' 1642 Orchard SI. 
bile kokią dieną nuo 8 vai. ryto iki 
9 vai. vak. bekele and Son’s ofise, 
1957 W. Grand Avė., Nedėlioję, ko
vo 16. nuo 9 iki II vai. rvlo

MICIIIGAN SUtiAR CO. 
Saginasv, Mieli.

REIKALINGAS geras pirmos klc- 
sos bekeris, kuris moka kepti baltą 
ir ruginių miltų duona. Mokestis 
Ims labai gera dėl gero bekerio. 
Atsišaukite adresu:
406 Well St., Rockford, III.

REIKIA KAUTU DIRBĖJU IR 1 
AN DARO K U DIRBĖJO

W. P A C K
1256 W IIARBISON ST., CHICAGO.

VYRAI, KURIE KALBATE 
LIETUVIŠKAI

PADARYKITE SAVO LIUOSA LAI
KA BRANGIU. MES ORGANIZUO
JAME LIETUVIŲ SKYRIŲ IR 
REIKIA KELINTA ENERGIŠKU, IŠ
TIKIMŲ VYRŲ, KURIE 'TURI KE- 
l.l'TA LiUOSŲ VALANDŲ LAIKO 
PER VISUS METUS. GEROS 1N- 
ŲIGOS. PUIKUS PAKU.IMAS. AT- 
SlšAUKITE NUO 9 IKI 1 PO PIE
TŲ, ARBA SEREDOS IR KETVER- 
GO VAKARAIS NUO 6 IKI 8; AR
BA TELFLONUOKITE MAN, RAN- 
DOLPII 7466, DEL PASIMATYMO, 

ADAM MARKŪNAS
FIRST NATIONAL BANK BI.DG. 
ROOM 847 68 W. MONROE ST.

REIKALINGAS kambarjs dėl 2- 
ją vaikinų su valgiu ar lie valgio, 
ant Bridgeporto.

Kas turite»meldžiu pranešti grei
tai. J. \VASIS,
3238 S. Ilalsled st., Chicago

REIKIA off preseiią ant mote
rišką kaulų, gera mokestis nuo 
štuką; galima uždirbti. $50 iki $60 
į savaitę. Tajp pat reikalingas pre- 
seris; darbas nuo štuką ar savaiti
nė mokestis, kaip norėsite; nereik 
didelio patyrimo.

A. Račiūnas,
1575 Ogdcn avė., netoli Madison st. 

Tel. Monroe 6763

REIKIA prityrusio pečkurio prie 
llavvley down draft pečiaus, $65 
į mėnesį, kambarys jr valgis. Atsi
šaukite i vyriausią inžinierių.

Chicago Beach Jlolel, 
5įsi ir Corncll avė., Chicago

REIKIA R1VETERIŲ, TRUKE- 
RIU IR ŠILDYTOJI’ PRIE TAVORI 
NIŲ KARŲ DARBAS. ATSIŠAUKI
TE I THE RYAN CAR COMPANY, 
I1EGEWLSCH, H.L.

REIKALINGA moteris prie namų, 
darbo. Maža šeimyna. Atsišaukite 
greitu laiku šiuo adresu:

J. SEIBŪTIS
732 \V. 19th SI., Chicago, III. 

Telephone Ganai 5821.

PARDAVIMU)
PARSIDUODA Grosernė ir bu- 

černė lietuvių apgyventoji vietoj. 
Biznis išdirbtas per tris metus. Prie 
žaslis pardavimo patirsite ant vietos 
Atsišaukite į Naujienų ofisą klaus
dami No. 38.

BARBERNE išduodu (su fistures) 
geram žmogui, be mokesčio, tik tu
ri užsimokėti espensus. Atsišaukite 
greitai.

J J BAGDONAS
3263 So. Halsted St., Chicago, III

nfresma Kferių ir Moterų Kriaučių
J Domai!
/aRSIDUODA Šapa, ir yardinią 

audeklą Storas, pigiai. Biznis išdirb
tas per 7 metus. Neša pelno $400.66 
į mėnesį. Platesnių žinią kreipkis:

P. J. VIKŠRAITIS............
4832 W. 14th St., Cicero, III

___ PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser

nė geroj vieloj, tarpe lietuvių ap
gyvento!, pigiai jr gerai; netoli lie
tuvių bažnyčios. Priežastis parda
vimo — patirsite ant vietos.
1828 So. 48 CL, kampas 15 gatvės 

Cicero, IH.

RAKANDAI
BARGENAS

$266 dubeltais springsais phonogra 
fas, grajina visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, teipgi pinką player 
pianą, vėliausios mados. Seklyčios 
setą, valgomojo kambario setus, dev 
enport, divonus, paveikslus ir lt. Par
duosiu už bite kokį teisingą pašildy
mą. Nepraleiskite to bargeno. Rasi- 
dencija
1922 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

STOCK’AI—ŠĖROS. "
PARDAVĖJAS šlakų ir bondsų. 

Geistina patyręs, kalbąs lietuviškai 
arba kokia kita kalba. Puiki proga, 
alga ir nuošimtis. Kambarys 1036, 
29 So. La Šalie SI.., Chicago, III.

NAMALžEMe
PAMATYK GREITAI

Sekančius liargenus, kurio iš 
netikėtą jniežasčiu parsiduoda la
bai pigiai, kas pasiskubins nupirkt, 
tai galės gera pelną turėti. Mel
džiam nieko nelaukiant atvažiuoti ir 
pamatyti, tada patįs suprasite apie 
ją vertę.

PARSIDUODA nauiai pertaisvtas 
su geru beismenlu vienai familijai 
mimas, šviesus iš abiejų pusiu su 
dideliu lotu. Prekė tik $1,560.

PARSIDUODA 2 familiją 4 ir 6 
kambarių ant mūrinių stulpų na
mas visi šviesus kambariai su visais 
gerais įtaisymais. Randos neša 14 
procentu. Prekė tik $1,800.

PARSIDUODA 3 pagyvenimų ge
ras medinis namas. Randasi ant 
Bridgeporto tarpi* lietuvių. Randos 
neša $30 j mėnesį. Prekė lik $2,106.

PARSIDUODA 4-rių pagyvenimų 
visas mūrinis namas su geru lieis- 
mentu ir visais įtaisymais viduryj. 
Rendjs neša 14 procentą. Prekė lik 
$3.800.

PARSIDUODA 2-ju familiją nau
jas namas po 5 ir 6 kambarius su 
aržuoliniais visais įtaisymais vidų 
ry su gesti ir elektra ir baltoms 
maudynėmis ir sinkomis su mūri
niais porčiais iš fronto. Prekė $5,750

PARSIDUODA 3 ją augsią akmenų 
fronto mūrinis namas 3 faipilijos po 
8 kambarius, garu apšvldomas na
mas. Verias $10,000. Prekė $7.800

PARSIDUODA 4 pagyvenimo 
naujas mūrinis namas 2 fletai po 5 
kambarius ir 2 fletai po 6 kamba 
rius, su maudynėmis elektra ir ga- 
zu šviečiamas su visais puikiausiais 
įtaisymais. Randos neša $140 į 
mėnesį, prekė $15,500.

Visi viršminėli namai parsiduoda 
su mažu imokėįimu, o likusius iš 
randą išmokėti te. Klauskite platės 
niu paaiškinimu pas: 
LIBERTY LAND & INVESTMENT 

COMPANY,
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

PIRK LOTĄ
PARSIDUODA gražus kampas su 

4 lotais beveik pusdvkiai, u'ž $906. 
PIRK FARMĄ.

PARSIDUODA 160 akerų farma su 
gera šluba ir barne ant cementinio 
fundamento. Pusę yra dirbamos 
žemės, o kita pusė dėl ganyklos, že
mė labai gera, ant kurios auga vis
kas, prie gero kelio ir tik 3 mylios 
nuo didelio miesto. Kas pirks šj 
mėnesį galės paimti už $4,006 ant 
lengvą išmokėjimų.

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

FARMA! FARMA!
DIDŽIAUSIS BARGENAS

PARSIDUODA 80 akru farma už. 
$2.506. Namas su trim dideliais rū
mais, klėtis, kūtė, du cementiniai 
skiepai ir sodnas su 24 obelimis, 
2 višnios, 4 slivos 4 vynogradai ir 
visokių vuogų medžiai. 50 akru iš
dirbta žemė ir 30 akrą aptveria dėl 
ganyklos. 2 mylios nuo miesto ir 
yra VVisconsin River netoli nuo mu 
sų miesto, žemė gera. Lietuvių ap

gyventa. Priežastis pardavimo: 
nėra kam dirbti. Vaikai nenori dirb 
ti ant fanuos, tėvai seni ir negali 
dirbti. Kas norite bargeno pašau
kite per telefoną 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- 
nevas namas prie Halsted St. tarp 
lietuvių su štoru ir pragvvenimu su 
puikiais Įtaisymais, iš netikėtos prie
žasties turi būt parduotas šią savai
tę. Parsiduoda $1,006 pigiau negu 
jis kainavo nabudavot. kas nori su- 
laupyt $1.060 turi pirkt tuojaus. 
Klauskite pas

Liberty Land Investment Co. 
3361 So. Halsted SI., Chicago, III.

PARDUODU murinj namą, 2 me
tu atgal statytas, 4 pagyvenimų, 
nuo priekio Storas, hučernė ir gro
sernė. Viskas naujausios mados. 
930 W. 351 h PI. Chicago. III

PARSIDUODA labai pigiai 130 
akerių žemės, 30 akerią dirbamos, 
o kita girė-ganyklos aptverta spyg
liuota tvora, pagyventa lietuviais 
farmeriais. Wisconsino valstijoj.

Norinti platesnių žinių kreipkitės 
laišku ar ypatiškai Šiuo adresu:

Chas Jarun, t 4 
2145 So. Western avė Chicago, III.

PARDAVIMUI pigiai dviejų ka
mbarių namas ir du lotai, mieste. 
Vanduo ir šaligatviai. Puiki vieta 
ir daržas. Galavai dėl nersjkraus- 
Ivmo. Tiesiai karų) linijos į vidur- 
micsli. Vargeno kaina $606 cash.

Savininkas R. R. Myers, 
1(537 \V. Worren avė. (’.hicago

Tel. Wcst 6185.

Ketvergas, Kovo 13 d,. 1919 
k X T R A

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu raiti paipas, dirbu blo
kinius kaminus, dedu blokines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius slo
gus ir visokius blokinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbą atlieku atsakiinčini ir 
duodu gvaranti’ją. Kam teikis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

L1THUANIAN REI) 
ROOFING CO, 

and Shoet Metai Works
2106 \V, 24th SI Tel Canal 4802

NAMALŽEMĖ

LABAI PIGIA! parsiduoda nauja 
šluba 8 kambariai, elektros šviesos, 

garu apildoma, vanos, telefonas; 
tinkama dėl 2 šeimynų. Priežastis 
pardavimo, savininkas perka ūkę 
(farmą), užtat nori greitai ir pi
giai parduoti.

TONY DUNDULIS
1017 Islund Avė., Rockford, III.

PATARIMAS
Jei tamstos manote pirkti namą, 

pirkite nuo paties savininko — gau
site pigiai ir teisingai. Bus suteik
ta pervedimo Į jūsų rankas pirkimo 
popicros. Aš turiu gerą kampinį na
mą, kuriame dabar yra vedamas 
biznis, bet dėl tūlą priežasčių turiu 
parduoti —reikalingi pinigai kitam 
bizniui. Kreipkitės adresu:

J. B. AGLINSKAS
3238 So. Ilalsled Si., Chicago, III

ŪKĖS.
Lietuviai įsidomėkite. Aš nupir

kau ūkę \Visconsine, ir aš esu labai 
užganėdintas. Daug kitą lietuvių 
pirko ir yra patenkinti. Jums pa
liks derlinga žemė ir sveikas klima
tas Taylor. Lincoln ir Langdale pa
vietuose, Wisconsin. Si yra TIK
RA PROGA. Labai lengvos sąlygos 
ant ūkių, arklių, karvių ir II. Rašy
kite man dėl platesniu žinių. Jeigu 
jus gyvenate Rockforde arba arti 
jo atsišaukite į mane bile kokią die
na po šešių vai. vak.

Anton Paulick,
807 Lincoln Avė., Rockford, III.

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

Balti įtaisymai, elektros šviesos ir 
vėliausj pagerinimai. Ne bus atmes
tas teisingas pasnilvmas

M. J. KIBĄS
3331 So. Halsted St., Chicago III.

MOKYKLOS

VALENTI NE I) R ESM AK ING 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma- 
di*on, 1850 N. VVells *t.

137 Mokyklos jiuv. Valstijose. 
Siuvimas, Petreną Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namą. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
fa išmokinti jus pasiūti suknes už 
$T6. • Phone Seeley 1613

SARA PATEK, Pirmininkė

SPECIALUS VAKARINES 
klesos anglų kalbos jirasidės 
Subatoj.Kovo 22 d. 1919. Už
sirašykite iš anksto. Del pla
tesnių žinių atsišaukite vaka
rais į

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

Tel Boulevard 9923.
DIENINE IR VAKARINE

MOKYKLA
Čia ąali leugvii ir greitai išmoKti Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją, raiyti | 
laiSkus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School’ių skyrius Lietuviai mokytpjai. Sunaudo- į 
kitę liuosą laiką pasiniokinimui, nesigailėsite, i

American College Preparatory School |
310J ŠO. HALSTED ST.. CHICAGO, 1LL. j

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 musą mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specialiŠ- 
kai pigią kainą.

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

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

AtsiŠnukit nnt 4-tn nuffštn

ĮVAIRUS SKELBIMAI"'
AR TINOTE, kad L. Geležinis pa

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

Tel. Boulevard 5669

MUSŲ SĖKLOS DYGSTA
Mes turime visokios rųšies sėklų 

dėl ŪKTŲ ir DAR^Ų. Pirmos klesos 
sėklos už nebrangią kainą. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainą sura
šo.

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


