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Mūšiai Berline tęsiasi
Vokietija turės atiduoti taikiniu 

kame visus savo aeroplanus

True translalion filed with the po.st- 
miistet ai Chicago, III., Mae. II, 19i9 
as requii*ed by the act of Oct. (i, 1917

VOKIETIJA TURI ATIDUOTI
VISUS SAVO AEROPLANUS.

ei-'-g—ĮLawgg*wgaemBMaaLiai ■i'i-M-j-’i

True translalion filed wllh the pnsl 
mastei* ai Chicago, 111., Mar. 1 I, 1919 
as re<piire<l by the act of Oct. Ii, 1917

VOKIETIJA PASK1RĖ TAIKOS
DELEGATUS.

■■■raMnMneaHHHMiHmBaMik

True translalion filed with the post- 
ma.Ucr ai Chicago, III., Mar. 14, 1919 
as required by the art of Oct. 6, 1917

ANGLAI NETEKO 2,800
AEROPLANŲ-

True translatlon filed with the post-mastei* ai Chicago, UI., Mar. 14, 1919 
as reųulred by the act of Oct. 6, 1917 T

PARYŽIUS, kovo 13. — Vo
kietijų turi atiduoti talkinin
ku uis visus savo aeroplanus ir 
uždrausti budavojimų kitu ae-t 
roplanų iki įvykdinimui taikos. 
Taip nusprendė šiandie vyriau- į 
šioji kares taryba, priimdama į 
orines sąlygas, kurios bus už-

Paskirti yra 6 delegatai.

WEIMAR, kovo 12. Vokie
tijos deelgataik j taikos konfe
renciją bus:

Grafas von Brockdorff-Rant- 
zau, užrubežinių reikalų minis
teris.

Priešas neteko karėje 8,000 
aeroplanų.

LONDONAS, kovo 13. — Lai 
ke kares 8,000 priešo aeroplanai 
tapo nušauti anglų orinių spė
kų, kuomet 2,8(10 anglų aero
planų prapuolė.

Leninas sumušus 
Vokietija

dėtos ant Vokietijos laikinė) tai 
koj. >

apie

gali likti arba sunaikintais, arba 
išdalintais tarp talkininkų.

PREZ. VVILSONAS ŠIANDIE 
BUS PARYŽIUJE.

PABYŽIUS, kovo 13. - Čia
šiąnakt gauta telegrama nuo 

pulk. E. M. Ilouse .kuris yra su

True trnnslafion filed with the post- 
inaslrr ai t'.liicuųo, III,, Mar. 1 i, 1919 
rs reipiired l»v Ihe act of Oct. H. 1°17

PREZIDENTAS MTLSONAS 
ATVYKO f BRESTĄ.

Vakar vakare išvažiavo 
į Paryžių.

(lentas W i įso na s ir partija kuri

11 valanda šiąnakt.

ge \Vasbington laivo 9:15 vai. 
Buvo mėnesiena.

sto uosta 7:45 vai. c

labai dideli.

rūmo tapo pilnai patvirtinti.

True translalion filed with the post- 
maslei* .d Chicago, III , Mar. 14. 1919 
as required by the act of Oct. (>, 1917

ŠAUDO SUIMTUOSIUS 
SPARTAKUS.

BERLINAS, kovo 12. — Spar
takų spėkos, spaudžiamos vald-

k rijų ir minų mėty tojus, šįryt 
apleidinėjo savo pozicijas Lich-

rių tapo tuoj sušaudyti.

tenberg po smarkiam bo m bar

, Priemiestis yra apsuptas vald- 
, žios kareivių ir vienatinę progų 
kokių spartakai turi pabėgimui 
yra numetimas savo ginklų ir 
pasislėpimas susimaišant su ra

ir prezidentas ir p-ia Wilson su-1
10 moterų belaisvių.

Vienoj grupėj iš 30 suimtų be

Keturi Amerikos naikintojai ! vo rankomis surakintomis už
siliko pereitą naklj George pakalyj jų, jie buvo nuvežti per 
ashinglon ir palydėjo j j Į r.o- Unter der Linden į Moabit kalė- 
i. jbną. Vienoj spartakų guštoj

Pulk. E- M. Ilouse ir Franci
jos ambasadorius Suv. Valstijo
se Julės J. Juserand su p-ia Ju- 
serand buvo čia pasveikinti ple

pęs belaisvių, po 100 žmonių 
kiekviena, buvo nuvestos vakar 
per Unter den Linden į tų patį

nautikos komisiją į Vokietiją 
ištirimui klausinio komercinio 
orinio plaukiojimo. Atstovas

Dr. Eduard David, didžiumos 
socialistas ir pirmas prezidentas 
nacionalio (steigiamojo) susi
rinkimo.

Dr- Max Warburg.
Dr. Adolpb Muller, ambasa

dorius Šveicarijoj.
Prof. Walter M. A. Scbue-

Kada pasirašyta po pertrauka

4,000 aeroplanų į mėnesį ir tu- 37 žmonės deportuojami

to bus pirmininku.
ministeris Prūsijos kabinete-

vo parengta vakarienė laivyno 
ministerio George Leygues.

Brest papuoštas.

Bristas yra linksmai papuoš

dieni. Darbas atliktas su ne
paprastu vikrumu, vėliavos ir 
iškabos pasirodydavo tarsi ma
giškai. Didelės iškovos išt s-

“VVclcome \Vilson ”
Geležinkelio stotis buvo išk li- 

šyla talkininkų, daugiausia A-

cijos trispalvėmis vėliavomis.

nia sekė belaisvius, bet nebuvo 
daroma pastangų juos išliuosu- 
oti. Apie pusę belaisvių buvo 
kareiviai ir jurininkai, likusieji 
gi civiliai žmonės.

Kankinę Eberto 
kareivius.

Valdžios kareiviai praneša 
daugiau smulkmenų apie spar
takų kankinimus ir užmušimų 
valdžios kareivių ir policistų-

. Valdžia išleido paskelbimų.

tu stočių sugauti su ginklais bus 
True fronchition filc4 with tbp st-• ¥ .. , ,¥. . . ..
•nustrr ai Chicago. IH. Mar. 14, P»!9 sušaudyti. Valdžia rengiasi pil 
as reqiiired bv the nei of Oct. 6, 1917

SPARTAKAI IŠVARYTI Iš 
LICHTENBERG.

triktus. Daugybė gii 
municijos atrandama.

no žinios.

nes dalies Beri i no.

Užėmimas distrikto, sako ži
nia, buvo sistematiškai veda
mas valdžios kareivių. Daug 
ginlulų suimta- Nuostolio! iš 

valdžios pusės, sakoma, nebuvo

bininkų taryba, susidedanti' 
vien iš nepriklausomųjų sociu

ORAS

šiandie lietus; permaina tem
peratūroj nepermatoma.

Saulė teka 6:03 vai., leidžiasi 
5:55 vai. Mėnuo leidžiasi 4:45 
valandų.

žabliai negali būti ilgiau varto
jami kariniems tikslams. Ta
ryba nusprendė, kad nėra prak
tišku uždrausti aeroplanus pirk 
lybiniam vartojimui.

Visos formos karinių aeropla 
nų yra uždraudžiamos Vokie
tijoj, apart laikinio vartojimo 
iki spalių 1 d- 100 hydroplanų ir 
1,000 žmonių rinkime minų iš 
Šiaurės jurų.

True translalion filed wlth the post- 
islei* ai Chicago, III, Mar. 14, 1919 
reipiired by the art of Oct. (i, 1917

ATVEŽTA MAISTO
l DANZIG.

as

DANZIG, kovo 10. — Pirmas 
siuntinis Amerikos maisto susi
dedantis iš 125 tonų taukų, tapo 
pavestas municipalini valdžiai 
išdalinimui ateinančio j savaitėj

True h nnslMion Hled wifh the post- 
masler at Chicago, III., Mar. 14, 1919 
as required hv the ari <»f O< t. U UH7

VOKIEČIAI NEPASIRAŠYS 
PO TAIKA.

Jeibus uždėtos perdaug 
sunkios sąlygos.

BERLINAS, kovo 12. - Pra
nešimai iš Paryžiau saką, jog 
laikos sutartis parėdis, kad Len

(Grafas von Brockdorff-Ban- 
tzau yra auklėtinis senosios Vo
kietijos diplomatijos ir buvo už 
rubežinių reikalų ministeris 
nuo rezignavimo Dr. Solf. Dr. 
David yra nariu Vokietijos mi
nisteris be portfelio.

Dr. Muller pirmiau buvo di
rektorium elektros akumuliato
rių dirbtuvės Berline ir liepos 
mėnesyj 1915 m. jis gavo gar
bingą pažymėjimą nuo Kano

True translalion filed with the post- 
ninster ai Chicago, III., Mar. 11, 1919 
as reųuired by Ihe act of Oct. 6, 1917

MAIŠTINGIEJI AMERIKIE
ČIAI IŠSODINTI.

Gavo bilietus važiuoti namo.

HALIFAN, N. S-, kovo 13.

inai yra Suv. Valstijose, šiandie 
liko išsodinti nuo transporto 
Toloa, kurio kapitonas vakar 
pranešė, kad 300 buvusių ant

dinti laivą, jei jie nebus išsodinu 
ti ir nebus duota bilieto parva
žiavimui namo. Išsodintieji

vo į Suv. Valstijas. Jų namai 
daugiausia yra Massachusetts 
ir New Yorko valstijose.

Max VVarburg yra biznierius

Hamburg-Ainerican laivų lini
jos).

True trHnsl.'itinn filed wilh tht pop
inusiu* at Chicago, III., Mar. 14, 1919 
as required by the act of Oct. tt. 1917

KETURI REVOLIUCIONIE
RIAI AREŠTUOTI.

Užpuolimas ant namo. 7 
skirti internavimui.

nu-

NEW YORK,, kovo 13. — Kai 
tinimai buvime “atvirais” revo
liucionieriais tapo pastatyti šia 
ndie policijos, prieš 3 vyrus ir

buferinė valstybe turi būti su- tus po vakarykščiam užpuoli- 
daryta palei Reinu, sujudino Vo mui ant namo E. 15th gatvėj, 

kuriame buvo areštuota 162 vy
rai ir moterjs sulig nužiūrėjimo 
turėjime ryšių su bolševikų ir 
kitų kraštutinių radikalų orga
nizacijomis.

Keturi sulaikytieji, pasak po
licijos, yra svetimšaliai ir nuo 1
immigracijos valdininkų prigu jos kabinetas nutarė suteikti na 
Ii ar jie bus deportuoti. Kali- mų budavotojams visoj Ispani- 
niai, sakoma, laikomi federalių 1 joj 8 vai. darbo dieną. Algos bus

Keikia tikėles, kad iu* ra

rašyti po jokia sutartimi,” sa-

“Mes skaitome, tai absoliu
čiai tikru, kad tie reikalavimai 
bus atmesti, jei jie bus padary
ti.”

žigas bus atiduotas lenkams, jie 
mažai džiaugsis iš to.

‘‘Pavogtas turtas,” sako jis, 
‘‘degins jų rankas.” Taipgi sa-

Vokietija jau paskyrė taikos 
delegatus

LENINAS SUMUŠĖ 
VOKIETIJĄ.

“Ne,” atsakė jis. “Sclieide- 
mann buvo geras. Tai buvo

Sako gen. Hoffmann, padaręs • nutikai kaip Liebknechtas, ku- 
taikų su Rusiją. ' rie tai padarė.”

(lentas Bei! llecbt praneša seka
mą:

BERLINAS, kovo 13. — “Jus 
nesuprantate karos,” pasakė 
man šiandie gen. Hoffmann! 
“Vokietija nebuvo sumušta va
kariniame fronte. Nė marša
las Focb, nė filed-maršalas 
Haig, nė gen. Pershing nesumu-

buvo sumušta žmogystos vardu 
Leninas.”

Jus klystate,

mu. Bolševizmas žaidė su Vo
kietija. Jei Vokietija butų su
triuškinus Rusijos armijas.

ili. atakodama Kauną, vieton 
Varšuvos, ir butų pasirašiusi po

nėšiai vėliau butų diktavusi tai
ką talkininkams.”

Taika su bolševikais
saužudystė.

True translntlon filed with the post- 
inastcr at Chicago, III., Mar. 11, 1919 
as requifed by Ihe act of Oct. (i, 1917

Ką jis mano apie 
Burlesaną.

SPB1NGFIELD, Iii., kovo 13.
‘‘Jeigu jus norite žinoti ma

no nuomonę apie krasos virši
ninką Burlesonų, jus galite pa
sakyti pasauliui, kad aš manau

Texuose ir aš esu lojalis denio*

dentas Illinois presos asociaci-

ejų dienų konvencijų.

kimus, paliečiančius laikraščius 
ir užreiškė, kad 280 Illinois laik-

delei Burlesono suvaržymų.

LAIMĖJO 8 VAL. DARBO 
DIENĄ.

Namų budavotojai 
Ispanijoj.

MADRID, kovo 13.

valdininkų paliepimu.

Daugiau suimta.
Vėliau trįs vyrai liko 

ti į teismą ir formaliai apkaltin
ti. Iš jų pareikalauta po $5,000 
kaucijos iki teismui sekamą ket

ko, kad Vokietija bus pateisiu-! vergą- Prokuroro pagelbinin- 
ta atsisakyme pasirašyti po su
tartim, jei ji užvers šias sųly-

atves-

kas Bourke išaiškino, kad kal
tinimai yra paremti areštuotųjų 
pranešimais, padarytais laike

tus kuris šiandie skaitomas vo-

nusišypsojo į manę per durnus 
cigaro.

Vokietijos. Mano atsakymu y- 
ra bolševizmas. Aš pasakysiu 
jums tikrąjį momentų, kuris pa

pasakyti,” tęsė generolas. ‘‘Ru
sai yra ideališki kareiviai. Jie 
kariavo narsiai, bet jų olieieriai 
buvo neišlavinti. Mes gerai su 
mušėm Rusiją lies Tannenburg 
su 20 prieš mus vieną. Rusijos 
rcvolicija užmušė musų viltis; 
ji nepakėlė jų. Sumušimas ca
ro armijų, butų buvęs sumuši
mu Rusijos. Padarymas tai
kos su bolševikų Rusija teeinu 
buvo saužudystė. nors mes neži
nojome to tuo laiku.

“Pradinė Brest-Lilovsko tai

mų, 
mo-

vo kada gen. Ludendorff tcle- 
; fonavo man iš Francijos į kva

šyli po taika bile taika su bi- 
le kokiu rusu, galinčiu parašyti 
savo vardą. ‘Amerikiečiai a įei
na,’ sakė Ludendorff, ‘ir mes

so, kokį turime vakariniame 
fronte. Padaryk taiką su Rusi
ja ir paliuosuok tuoj musų ar
mijas ten’.”

“'Tuoj po pasirašymui su bol
ševikais mes atradome, kad 
mes likome jų pergalėti, vielon 
pergalėti juos. Musų pergalė
toja armija pasidarė sugedusi 
bolševizmu. Musų karinė ma
šinerija pasidarė spaudos pre-

kais .bet su ukrainiečiais. Ka
da bolševikai apėmė Ukrainą, 
mes stengiiemės turėti reikalą 
su jais. l ai buvo po. kaip mes 
nepasekmingai bandėm vesti 
reikalus Aleksandru Kerenskiu. 
I'alkininkai turėjo Kerenskį ir 
musų pinigai negalėjo jo nu
pirkti. Jis atsisakė daryli lai

I'rue translMtion fikd w»»h the post, 
inastcr ai Chicago, III., Mar. 1 I, 1919 
as reqnb*ed bv the act of Oct. 6. 1917

37 NEGEISTINI SVETIMŠA
LIAI BUS IŠGABENTI 

UžJURIN.

Immigracijos valdžia galinusį 
paliepė deportuoti-

ninkų komitetų kiekviename nedrįsrtme pasiųsti korpusų Vo- 
distrikte. j kietijos bolševiką į vakarinį

Kabinetas taipgi užgirė bilių frontą. Kas yra blogiausia, tuk 
apdraudimo darbininkų nuo be
darbės-

NUBAUDĖ DEGTINĖS 
PARDAVĖJĄ.

CHICAGO. — Turtingas Ev- 
anstono gyventojas Fred Grey,

stančiai bolševikų įėjo j Vokie
tijų. Tai buvo Leninas ir armi
ja bolševikų propagandos, kuri 
sumušė Vokietijų, suardė jos li

WASHINGTON, kovo 13. —*

. . . . 1 .kaipo pateisinimų atsisaky- jų egzaminavimo policijos ir prezidentas Hannah ir
• > .. ..... 1 . . • — .immigracijos valdininkų.

Internuos. stas 90 dienų kalėjimai! ir užsi
mokėti $100 pabaudos už gelbė

SUDEGS 6 ŽMONĖS. Sseptyni vokiečiai, skaitomi 
kaipo pavojingi propagandistai, 

FRANKLIN, Me., kovo 13. — išvažiavo šiandie vakarop prie- 
Emery Calsom ūkininkas ir jo žiūroj federalių 
5 vaikai sudegė gaisre, sunaiki- Fort Oglethorpe, 
n tįsiame jų namų. bus internuoti/

diana valstijų. Jis pardavęs 
1,000 “pint” degtines, bet sako
si nežinojęs kur ji bus išgaben

kite jie ta. Jis buvo nuteistas Gary, 
Ind. teismo.

tus šioj šalyj. Aš kalbėjau 
Scheidemannui tuo laiku. ‘Jei 
jus nesuslribdysite agitacijos,’ 
aš pasakiau jam, ‘jus sugriausi
te Vokietiją.’ Jis sutiko sustab
dyti agitacijų.”

Nekaltina Scheidemanno.

negeistinų svetimšalių, dabar e- 
sančių ant Lilis salos, tapo pa
siektas šiandie sekretoriaus Wil 
souo po konferencijos su immi
gracijos valdininkais.

Svetimšalių advokatai prašė 
peržiūrėjimo nuosprendžio vi
sose bylose.

šių kitų svetimšalių susilaikyta 
kol nebus gauta naujų parody
mų. Yra paskelbta, kad nieku- 
rie iš 6 galbūt bus paliuosuoti.

valdininkų į 
Ga

Aš paklausiau Hoffmanno ar 
jis mano, kad Scheideniann pa
žeidė. Vokietijai savo socialisti 

t ne propaganda.

Skaitykite ir Platinkite
“NAUJIENAS”

I Ii..... .. ......  . .............. ..i
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MIETAS
Rengia L.S.J. Lygos 1 Kuopos 

Styginė Orchestra

Ignas šeinius

Mėnesiena.
(Tąsa)

Broliai ir sesuo žiurėjo į Jo
nų, ir nesmagu jiems buvo būti 
toj pačioj griuvioj. Vengė pa
sirodyti tarp durų, o ėjo ruošti 
valgyli; berniokai rūpinos sve
čiu arkliais. Neskubindami 
juos šėre, ir ilgai girdė pas šu
linį.

Visti šita diena buvo tokia 
šveista. Laukta tos iškilmės 
juk nuo šitaip senai! Svajojo

UŽ $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

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

je, šita mašina beveik nauja, prie 
jos randasi rinkinys 
21 rekordų ir deiman
tinė adata veltui, Mes 
taipgi turime kėlėt:) 
augštos klesos phono 
grafų, kuriuos mes 
parduosime už bile .

pasiūlytą kainą, už 
tai kad mes turime i 

oraiuštinti vietą, Me?' 
taipgi esame privers- ' 
ti prašalinti šią savai
tę dvi labai gražias, 
tikros skuros sekly

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

Šita yra netikėtas pasitaikymas, 
l’žeikie tuojau*, Pristatome veltui 
WESTERN STORAGE I1OUSE 

2810 W Harrison St Chicago, III 
Atdara nuo 9 ry to iki 9 vai. Nedė- 

lionmis nuo 10 iki 4

apie ją tėvai, trokšdavo gimi
nės.

Ir giedra šiandien, saulė skai 
dri, džiaugsminga. Viskas taip 
ramu, šventai nutilę. Rodos 
kiekvienas daiktelis jaučia, kad 
eina naujas Dievui tarnas.

IX.
Jonas atsisveikino su visais. 

Dėdės ilgai ranką spaudė, bu
čiavosi; diedienės ištolo apsi
kabinę lietė lupomis plaukus; 
yisi jautė, kad kita karta pama
tys Joną jau kitokį. Bus jau 
ilgais juodais rūbais sulig že
mės. r

Motina nesumanė nė ką pa
sakyti sunui prieš kelią, tik 
priglaudė prie krutinės, tik kar
štai bučiavo kakton.

Tėvas sodindamas j važį pa
prašė, priminė:

Atvažiuok per Kalėdas.
Kai išvažiavo, ! jau šviteno. 

Važiuoti greitai negalima buvo. 
Kelias naktyj buvo prilytas, šia 
pias. Arkliai vos vos kiceno, Ha 
tai maudėsi iššokdami iš vienos 
provėžos kiton. Važis svyravo 
įai vienon, tai kiton pusėn. Tai 
susups, tai staiga sukrės neti
kėtai.

Aplinkui niekur nieko nešima 
lė, ir dangų ir žemę dengė įsivė 
lęs palšas rūkas. Vilgė smul
kutis retas lietus. Tarvhun ru- •f 
kai krito.

šunkeliais mekeriavo pavie
niai medžiai, lig juodos stovy- 
los kokių vienuolių. Pasilaikyda

Subatoje, Kovo 15, 1919
Mildos Svetainėje ant3ių lubų

3142 South Halsted Street
Chicago, Illinois

Pradžia 7:30 valandą vakare |įĮ23|Įgg

35c ir 50cPo Programų ŠOKIAI

KOMITETAS
vo ir miškas, didele 'siena besto
vįs. Pasimatydavo ir dirva, va
landėlei prašvitus. Ilgioms už
uoganomis pakartota rugiams.

Ten, kur tai ruknose, lai vie
nam krašte, tai kitam suklykda

kur praskrisdavo, tai visai že
mai. Ir arti ir staiga toli.

Joną išvežė brolis • Petras, c
Nejauku ir nedrąsu Petrui pra
šnekėti ką į Joną. Ir tyli Pet
ras, giliai įsigužęs sermėgos a- 
pykaklėn.

Jonui merkias akįs. Dar ne
girdimai čia skraido naktis. 
J'ildo bebundančią dieną, viską 
apglaudžia minkštuoju rūku.

brėkštančios dienos. Dar nori 
nriego, dar gaila nutraukti ne
baigtą sapną.

Gal sapnavo ji? Skruostai nu
švitę, lupos lig tik ką nusišyp
soję.

Krūtinė nerimsta po baltais 
marškiniais. Ir sunku ir leng
va' jai nuo sapne sulryškusio 
jausmo. Žavi jis, Moli vadina. 
Begis ir nubus, matys Joną. 
Bus jam pavasario pasaka, bus

trauks iš dienos, užgesins sati

nais apkerėti.

kitur, nors gerai girdi, kaip 
pliuška ratai, kaip nežinia kur 
skraidindami krykia sėjikai.
Tik iš akių prapuola benieke- 
ruoją šunkeliais medžiai, miš
kas ir dirvos.

—Dar ji miega dabar, — su- 
blyško mintis, užslėptų vasaros

nakties išliuosuotais sparnais, 
nunešė jį.

Štai jis nežiniom, bet taip lau
kias, atsistojo ant jos kambario 
slenksčio. Ne “sudieu" atėjo

J kampą, palei lailgą, jos lo-

Ranka užsidėjus nuo

Geresni Bisguitai Padaryti Geresniu Budu
Better Biscuits Made the Better Way

Sawyer Biscuit
Chicago

Company
New York

CARAMEL 
ribPOLUIICHBAR 

REG.U.S. ® PAT. OFF. ’
L. v Pu nes va i n nRausvai nudažyta sluogsniuota krabutė 

skanaus maisto,
kuris yra skanus kaip vėsus ir saldus 
ice cream ;

—jis yra keptas geriausioje keptuvėje, 
—kuris turi skoni ilgai užsilaikantį, kaip 

laimingas atsiminimas,
—the Crigpo Caramel Lunch Bar — gau

kite pakelį šiandien.
Pirkite tuo vardu

po Caramel Lunch Bar.
Teipgi Crispo Crackers. bisketai, piragučiai, guodies, 
lidbits, visokio švarumo — padaryti teisingai, iškepti 
teisingai, sudėti teisingai, pasaulio pavyzdingoje 
keptuvėje.
Jeigu krauluvninkas negali jums ų duoti, atsiųski
te mums jo vardų, arba lelefonuokite lla.vmarket

“FARMAZONAI”
iiiniiiiiiiiiiniiiiiiiiiffliiiiiiiiiiiiiiiniimiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiffl

Stato scenoje

L. S. S. 174 kuopa
Komedija trijose veikmėse. Vertė Jonas Kačcrgis.

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

2242—44 W. 23rd Place

Svetainė atsidarys 5 vai. vakare. Scena pasikels
6 vai. vak. Inžanga 35c ir augščiaus ypatai

Draugai ir Draugės:—

■Tarmažonai” rytinėse valstijose, pridarė 
gana daug juoko, tikimėsi, kaH ir Chicago j bus 
tas pats su “Parmazonais”. Prie to Jos gabiausi 
artistai iš Brighton Parko. Mes pilnai užtikrina
me, kad publika atsilankiusi bus užganėdinta 
pilnai. Kviečia visus LSS. 174 kuopa.

augs

Ir Jonas tiesia jai rankas... 
Nustebo laikas, susisupę žemė. 

1 Stunkterėjo važis ant ko 
kietaus, geležinio. Ir kitą kar
tą-

. —Kam tu varai taip greitai! 
v— subarė brolį ir lig nubudo.

—Jau geležinkelis, šit stotis, 
— Ištraukė Petras galvą 
čia u iš apykaklės.

Jonas atsitiesė. Į veidą papū
tė drėgnas šaltas ryto oras. 
Sklaidės debesįs paraudusios 
kraštais, prašvito.

Įsižiūrėjo į tarpt skardžiu gel
tonuojantį, tolyn benykslantį 
tiesų, lygų geležinkelį. Iš kitos 
pusės girdėjosi dar tolimas, bet 
jau, skubus ūkimas.

Jonas prisiminė — ir net 
šiušu pasidarė.

š Grįžk! — ridos suriktų Pet
rui. ,

Brolis greitai pavarė arklius, 
kad nepasivėlinus.

Seminarijos bažnyčioj skam
bina rytiniams poteriams. Plo
nas skaidrus varpas sako, kad 
jau tuoj tekės saulė, tuoj nu
bus diena. Dar visur tylu, vi
sam mieste jokio' garso, nieko 
o varpas, sklisdamas garsais, 
sveikina aušrą. Rodos dabar 
skrieja ore angelai; nulenks

Jonas senai jau atsikėlęs ir ap
simovęs. Ir laukia atsistojęs 
prie lango, kuomet 
varpas, kuomet jis 
mušti į abu šonu.
kiekvienas rytas. Paskui klau
pias ir kalba “T6ve iiiiisų”. Mcl-

susverdės 
ims lygiai

gieda angelai, kaip kįla džiaug
smo himnas prie Dievo.

Nutilo varpas. Už sienos, vi
suos kambariuos, ūme pamažu

Reumatizmas
Naminis gydymas duotus nuo 

vieno, kuris jį turėjo.
Pavasaryje 1893 aš sirgau mu

skulų ir užsidegančiu reumatiz
mu. Aš kentėjau kaip vieni tų 
kurie tai žino, su virš tris me
lus. Aš mėginau gyduolę po gy
duolės, gydytoją paskui gydyto
jo, bet tokia pagelha. kokią aš 
gavau buvo tiktai laikina. Galop 
aš suradau vaisią, kuris m c D" 

išgydė visai ir jau daugiu i nie
kuomet negrjžo. Aš duodavau 
daugumui, kurie smarkiai sirg
davo ir dargi gulėdavo ant _ 
lalo nuo reumatizmo ir tas gel
bėdavo kiekvieną kartą.

Aš noriu, kad kiekvienas ser
gantis nuo bile kokios fonuos 
reumatizmo ligos pamėgintų šią 
stebėtinai gydančią ■■•'ūką. Ne
siųskite m" • •••'.to; tiktai atsiųs
kite savu vardą ir adresą ir aš 
išsiųsiu dykai išmėginimui. 
Kuomet jus jį susartoslte ir pal> 
pasirodys, kad jis pagelbėjo iš
gydyti jūsų reumatizmą, jus ga
lėsite atsiusti jo kainą, vieną 
dolcrj, betgi suraskite, aš ne
noriu jūsų piidgų iki jus busite 
galutinai užganėdintas juos iš
siųsti. Ar t’J 110 puiku? Kam gi 
ilginu kentėti, kuomet toks pozi- 
tyvis pitg'.'lbč/imas lokiu bildu 
yra jums siūlomas dyka’? N'ėa- 
lidčliokile. Rašykite šiandien. 
Mark II. Jaekson, No. (>48 E. 
Gurney Bldg., Syracuse, N. Y. 
M r. Jaekson yra atsakomingas.

Viršutinis paliudijimas yra 
teisingas.

pa-

“CIGON
S “BIRUTE”

m fi! STESIO ŠIM- 
l f KAUS 2 VEIK

SMU MUZIKA
LIU TRAGE
DIJĄ 

Muzikališka 
Dramos 
Draugija

Nedelioje, Kovo-March IGtą d., 1919
S. C. P. S. Svetainėje, 1126 W. 18th St., netoli Racine Avė.

PRADŽIA 8 .VALANDĄ VAKARE. Kviečia visus atsilankyti BIRUTĖ

Jonas vėl stovi prie lango.
Matyti užsnigtas seminarijos 

kiemas, priešais bažnyčią. To
linus per nuirus, per bažnyčią 
nieko neina lyti. Nedidelis kam
putis, atitvertas nuo viso pa
saulio. Joks krislas, jokia 
dulke iš len nepasieks. Ir šva
ru čionai ir gryna. Kaip snie
gas, pridengs j\iodą žemę, rau
doną stogą, nukrės klevų šako
se. Čia žiema visuomet, čia 
žemė paslėpta giliai. Matyt vien 
mėlynas dangus, ir saule.

Ir tarytum Jonas iš tamsaus 
klaikaus miško, kur pilfta pa
slapčių, išlipė ant augšto Laito 
kalno. Ten vis vilioja, vis gan
dina, o čia ramu, šalta.

Ir diena rami ir naktį sapnai

trupinėlis iš tenai, užgęso jį 

malda šventa. Šventa malda 
viską sergi, sielą skaidriam in-

Ir tik galvoja Jonas, lik se
mia galybės, kad pašaukus žino 
nes paskui save. Atvers jų šir
dis įžengti Dievui. Išraus pa
saulį iš nakties monų, nuves ke
liu per saulėtą dieną, -— išves iš 
miško.

Toks nepaprastasnamo.
čias jis buvo namie.
garbiai į jį žiurėjo ir tėvai

Parvažiavo Jonas Kalėdoms 
sve- 

l'aip pa- 
ir

giminės, ir svetimi žmones. Vi
si kiaušis, kaip paskui mokins.

Giminės prašė j save. Norėjo 
jie, kad pabūti1 toks žmogus jų 
namuose. Važinėjo Jonas.

Atvažiavo ir j Kiečių dėdę.
Ne galvoj buvo, kaip čia buvo 

vasara, 
lai tik 
jam.

Neprisiminė niekas, 
sapnavos, tik vaidinos

(Bus daugiau).

Dr. A. M. SCHEIER
: Sugrįžo iŠ kariuometičs ir už- 
! siims praktika prie

3101 80. Morgan St. Chicago
■jų®:-;.-' ■,

-Drattgišhs-Vakarelis
RENGIAMAS KNYGYNO NAUDAI

Nedėlioję, Kovo 16 d., 1919
LIUOSYBeS svetainėje

1822 Wabansia Avė.
__________ Pradžia 5 vai. vakare.

Bus prakalbos, deklamacijos ir šokiai. Taip
gi įvairus pasilinksminimai. KOMITETAS.

12th STREET
Tol. Kedzie. 8902. 

3514-16 W. IZtH ST.
Artį St. Louis Avė.

CHICAGO, ILL.

į Rusiškos ir Tarmiškos Vanos

■

$92.715
$52.813

Kapitalas 1 Sausio, 1917, $145.000
Pomirtinių išmokėjo
Ligoje pašalpų ........

Moka pomirtinių $150, $300, $600 
ir $1.000. Moka ligoje pašalpos— 
$6.00 $9.00 ir $12.00 j savaitę. |

ęSELPIA Našles, Našlaičius, Moksleivius, Politiškus Kanki- 
nius, Imigrantus ir remia visus prakilnius lietuvių tautiš

kus ir kulturiškus reikalus.

ĮMONIŲ fipšvietai leidžia savaitraštį „TĖVYNĘ” su ilius- 
truotu mėnesiniu priedu Moterims ir Vaikams, ir nariai tą 

gauna dovanai. Leidžia kningas, kurias nariams duodama už 
pusę kainos.

SUSIVIENIJIMAS LIETUVIŲ AMERIKOJE yra seniau- 
šia, didžiausi ir tvirčiausia apdraudos, pašalpos ir kultūros 

organizacija. Kuopos yra visuose miestuose. Norėdamas 
prisirašyti, kreipkis prie vietinės kuopos, arba norėdamas pla
tesnių informacijų, rašyk pas Centro Sekretorių, šiuo adresu:

A. B. STRIMAITIS
307 WEST 30TH STREET, NEW YORK CITY.
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(korespondencijos’k— -----------------
SO. OMAHA, NĖR.

Irgi prakalbos.

Kovo 2 d. vieline šv. Antano 
draugija surengė prakalbas. Ka
dangi buvo paskelbia; jogei kal
bės kunigas ir advokatas, tai ir 
aš nukiutinau pasiklausytų. Pu
blikos teciaus buvo mažai. Mat 
rengėjai užsimanė imli įžangos 
po 30c. nuo ypatos.

Pirmiausia buvo perstatytas 
kun. J. Aleknavičius. Pradėda
mas savo kalbą jis pagyrė šv. 
Antano draugiją kaipo seniau
sią ir susidedančią iš paprastų

Išgydyta Jo Patrūkimas
Aš buvau smarkiai patrukęs kele

tas mėty atgal, kuomet kėliau skry
nią. Daktarai sakė, kad vieniatėlė 
viltis mano išgydymo butų operaci
ja. Paraiščiai man nedavė gero. Ga
lop aš suradau ką nors lokio, kad 
veikiai ir visiškai mane išgydė. Me
tai ėjo ir trūkis neatsikartojo, nors 
aš dirbau, kaipo karpenteris, sun
kiai. Nereikėjo nė operacijos, nė 
gaišti laiko, nė keblumų. Aš netu
riu nieko parduoti, bet suteiksiu pil
ną informaciją apie tai, kaip jus ga
lite susirasti pilną išsigydymą be 
operacijos, jeigu jus parašysite man, 
Eugene M. Pullen, Carpenter, 1013 E. 
Marcellus avė., Manasųuan, N. .1. 
Geriau iškirpkite šią pastabą ir pa
rodykite visiems tiems, kurie yra 
patrukę — jus galite išgelbėti gy
vastį arba nors sulaikyti nelaimę 
patrūkimo ir rūpestį ir pavojų nuo 
operacijos.

darbininkų. Toliau kalbėjo 
“apie darbininftų kovą su kapi
talistais," būtent:, kaip seniau 
darbininkai kovoję užpagerini- 
ma savo būvio ir II. Dabar dar- *
bildukams esą "daug lengviau 
kovoti, nes jiems padedanti ba
žnyčia... Toliau nurodė kaip 
daug visokios rųšies dar bildu
kų kuopos pešasi tarp savęs", 
kas išeinąs kapitalistų naudom 
(iirdi, dabar kapitalistai suardę 
darbininkų vienybę ir kad alsi- 
spyrus prieš juos reikalinga su
organizuoti "katalikišką darbi
ninkų kuopą," kitaip sakant šv. 
■Juozapo sąjungos kuopą, ir kar
iu įsteigti streikininkų fondą.

Reikia pasakyti, kad kalbėto
jas, nors ir kunigas, bet kilų 
srovių neužkabinėjo.

Visai kitaip pasirodė antrasai 
kalbėtojas, advokatas .J. Juvi- 
kas. Jis taipjau kalbėjo apie 
darbininkų reikalus ir dargi pa
sisakė, jogei ir jis kadaise bu
vęs paprastu darbininku. Vis 
dėlto, jo kalba, atsiprašant, bu
vo nė šis nė tas... Smerkė šliu
pą, suminėjo bolševikus, socia
listus, anarchistus ir lt. Berods, 
iš advokato turėtume teisės rei
kalauti daugiau, negu to besai
kio krovimo į vieną kupetą a-

narebistų ir socialistų. Taipjau 
jis labai gyrė gerą darbininkų 
gyvenimą. Gana, jau gana! Te
gul pons advokatas pasižvalgo 
kadir po vietos lietuvių bakū
žes. Ten jis tikrai pamatys tą 
gerą gyvenimą.

—Zalga—Ale.

dos.
Vyrai, laikas butų paliauti!

—Laisvės Aitvaras.

f l>E KALU, ILL.
...... . I

Prakalbos. — Darbai.

SUBATOS 
VAKARA 
ATDARA 
iki 9:15

TAUPYKITE 
L. KLEIN 
Pirkliavimo 
STEMPAS

WAUKEGAN, ILL.

Šis ir tas.

Darbai tuo tarpu eina ylių 
gerai. Algos taipjau įmanomos 
kai kur uždirbama nuo $1.62 
iki $10.12 į dieną. Darbo valan
dos nuo 10 iki 12 kasdieną. 
Bet naujų darbininkų jau nebe- 
reikalauja. Prie kaikurių dirb
tuvių vartų jau stovi po kelias 
dešimts darbininkų ir laukia po 
no "darbdavio" malones...

Vielos lietuviu socialistu skv- c- C *

rius sparčiai auga. Tuo tarpu 
jame priklauso apie penkias
dešimts gabių ir veiklių drau
gų. Pastaruoju laiku skyrius 
parsisamdė svetainę visai ga

vėniai ir dabar kas nedėldionj 
rengs balius ir šiaip pasilinks
minimo vakarėlius. Vielos kle
rikalams tatai bais nepatinka. 
Jie, kad sumanytų. visa mums T k C
padarytų...

Netekome dviejų laisvę my
linčių draugų — Petro Juškevi
čiaus ir Juozo Basčio. Ncm ir
iasi rdingoj i mirtis pasiėmė juos 
iš musų tarpo, idant niekuomet 
nebesugrąžinus... Pirmasai mi
rė vasario 23 dieną, antrasai — 
kovo 2 dieną. Abudu palaidoti 
be jokių tikėjimiškų apeigų. 
Kadangi jie priklausė Lietuvių 
Laisvės Mylėtojų ir Simų ir 
Dukterų paš. draugijoms, tai 
gyvieji draugai — nariai sutei
kė jiems paskutinį patarnavi
mą. Ir vieną ir kitą lydėjo a- 
pie tris šimtai draugų. Abu 
kartu d. M. šoblickas, iš Cbica- 
gos, pasakė po prakalbą nu
šviesdamas mirusių draugų 
praeitį ir tt. Tebūnie jiems 
lengva svetimos šalies žemelė! 
Gi jųdviejų šeimynos — tegul 
jos nelrotija vilties į ateitį.

Jau Irįs metai, kaip musų 
\Vaukeganas skaitosi "sausu" 
miestu. Bet girtuokliavimo čia 
nemažiau negu bile kokiame 
"šlapiame" mieste. O be to, 
tuose "blind pigs’uose" baisiai 
įsivyravęs genibteriavimas, ki
taip lošimas iš pinigų. Kili ne
lik ‘ pėdės" pralošia, o dažnai 
tenka užsistatvt ir švarką... Kas- f\
blogiausia, kad tuo nelemtu 
“amalu" užsiima ir vedusieji. 
Jie nelik sau, o ir visai šeimy
nai daro neapsakomos skriau-

Kovo 9 dieną Lietuvių Pilie
čių K Ii ulbas surengė prakalbas 
Lietuvių Svetainėje. Kalbėjo 
d. P. Dubickas, iš 'Chicagos. 
Kalbėjo apie darbo žmonių va r 
gus, bei kaip nuo jų pasiliusuo 
Ii. Taipgi nurodė kaip elgia
si musų dvasiški ja: kaip ji nori 
palaikyti savo viešpatavimą ir 
lodei stengiasi juodaugiau ap
dumti žmonių protus ir lt. Be 
to, kalbėtojas ragino susirinku
sius rupinlies Lietuvos politiniu 
su tvarkymu. "Musų laisvės 
priešai sakė kalbėtojas ne
snaudžia ir kuomet Lietuva taps 
nepriklausoma, lai jie padarys 
taip, kad laisvos minties žmo
nėms ten vielos nebus’’.,. Gi pa
žangieji lietuviai nieko nedaro, 
kad pastojus kelią Lietuvos 
laisvės neprieteliams ir dvasiš
kiems ir svietiškiems.

Žmonių buvo daug. Prakal
ba jiems paliko. Garbė Pilie
čių Kliubui už usrengimą tokios 
puikios pramogos. Reikėtų 
surengti jų ir daugiau.

Darbai De Kalbu eina ylių 
gerai. Bedarbių kol kas nesi
mato. Bet iš kitur atvykusiam 
darbą gauti nebelengva. Beje, 
pastaruoju laiku pradėjo or- 
ganizuolies "Slyl koinpanės"! 
darbininkai. Mat, rengiasi pa
reikalaut 8 vai. darbo dienos. 
Nabagai boseliai, jie dabar ne- 
svietiškai susirūpinę.

— Proletaras.

KENOSHA, WIS.

Susirinkimas.

Pavasarines Stailes
Siutų, Viršutinių Kautų — 
Gatavi Jums Prisimieravimui

Nauji pavasariniai siutai jauniems vyrams, puikios kokybės 
visų vilnonių planelių, žalių, rusvų, rudų, arba mėlynu ir 
puikių petrenų, ant abiejų arba ant vienos pusės susegami, 
pridurti modeliai, ilgais nusmailintais atlapais. Kaikurie pa
puošti su šilku.

Didelės vertės po $5.00 ir $10.00 daugiau, speciali’ kaina

$3500
Laikas pirkti jūsų naują viršutinį kaulą. Ateikite ir prisi- 

mieruokite iš musų modelių po $35.00

Kokybė ir pritaikymas gvaranluoti.

VTDARA KAS KETVERGI) IR SUBATOS 
VAKARI IR NEDeLIOS RYT V

Silpni, Suirę J 
Nervuoti Vyrai t

Kovo 2 dieną buvo TMD. 119 
kuopos metinis susurinkimas 

Rinkta nauja valdylm 19*9 me
lams ir šiaip pasitarta apie or
ganizacijos reikalus. Negaliu 

lečiaus užtylėti vieną negerą da-* 
lyką. Tu ii nariai nigoja, kad , 
kuopos sekretorius esąs "ni kam 
tikęs". Bet dabar kuopoj visa' 
yra tvarkoje, tik... palįs nariai 
nenori prisilaikyti kartą priim-1 
tų taisyklių- Pav., ir "Naujie
nose" ir "Lietuvoje" buvo gar
sinta las kuopos susirinkimas.

I Dargi ir atvirutes buvo išsiun
tinėta, bet į susirinkimą atėjo 
vos 15 narių... Tik 15 narių iš 
64! Kaipgi tada gali veikli pa
ti kuopos valdyba? Tai yra 
bloga.

Dar kartą pranešu, kad se
kamas kuopos susirinkimas j- 
vyks balandžio 6 dieną, kaip 2 
valandos po pietų, Scblitz sve
tainėje. Visi nariai, ypač tie, 
kur nebuvo praeitame susirin
kime, privalo atsilankyti ir, 
pasiėmę jiems skirtas knygas, 
užsimokėti nario duokles už ei
namuosius (1919) metus. Kas 
nenorės ateiti, bukite tikri, kad

Jus galite čia Pirkti Siutą 
Del Geriausio Pasinaudojimo
Musų * užduotis yra dideliai* padaugini musų siutų biznį su daug geros vertės 

siutų, pridėjus puikią statę. Mes norime, kad jus apsvarstytumėte kokį mes tu
rėjome pasisekimą. .

Vyriško Serge
SIUTAI — nauji box ir gerai pritaiky
ti modeliai, ypatingai geros kokybės 
vilnonų serge, puikiai pasiūta su šil
kine pyne, taipgi kvolduotu užpakaliu 
ir tricolette vestee modely 
moterų ir merginų mie
ros, specialiai po ........... ’ _ _

Francuziško Serge
SIUTAI — Stailiški modeliai, puikios 
Francuziškos serge, puikiai pamušta, 
gražiai papuošta su šilko pyne ir guzi- 
kais. Šios stailės tinka moterims ir

merginoms, mieros
v 16 iki 44 per krutinę; spe- J J vr 

Otz cialiai apkainuota ....... UkUI

Labai Geros Serge
SIUTAI — kaip šie už šią kainą, todėl 
galima prieš didžiąją karę. Atsilanky
kite į musų siutų departamentą ir per
sitikrinkite patįs šiomis ypatingomis 
vertėmis; mieros mote- 4| H EJ 
rims ir merginoms; spe- | 
cialiai apkainuota ...... JL

Tricotine ar Serge
'SIUTAI — apkainuota labai nebran
giai sulig kokybės materijos ir gražu
mo stailės trumpi box kautai, ir gerai 
pasiūti. Labiausiai išsiplatinusi trico
lette vestee moterų .ir Ą m A A 
merginų mieros, specia-/| V V

liai apkainuota ...............TCCz

kinių kraujas yra skystas ir ba
dauja norėdamas geležies, l'.irj 
tūlą laiką pamėginti Nubuileif 
Iron padauginimui savo raudo
nojo kraujo ir pagelbėti stipru
mą ir energiją. Stebėtina k dp 
daug žmonių * kenčia nuo stokos 
geležies ir jie to nežjno. “Nega
li būt stipriu, raudono kraujo 
gyvingi vyrai be geležies”, sa
ko Dr. Eerdinand King, N:*\v 
Yorko Gydytojas ir Medikelis 

autorius. “Kuomet geležis e:na 
iš kraujo sljprumas ir pakantru
mas nyksta, muskulai menkėja, 
oda lieka išbalusi, smegenys sil
pnėja. atmintis mažėja ir tan
kiai ligoniai greitai tampa silp

ni, nervuoti, suerzinami irpa- 
linkę prie melancholijos. To

kiuose atsitikimuose aš užrašau 
Ndsaled Iron, kadangi aš ran
du. kad padauginus kraują ir su
tverus naujas raudonojo krau
jo celes Nusated Iron sustipri
na nervus, at j taiso silpnumą au
diniu ir pagelbsti prailgvinti at 
naujintą energiją ir pakantriu) 
mą Į visą isstemą, ar ligonis jau

nas ar senas.” NuNated Iron 
vartojama daugiau negu 3,00(1, 

01)0 kas metas. Pardavimui vi
sose gerose vajstinyčiose. Užti
krinta užganėdinimas arba grą
žinami pinigai.

sekretorius neeis jų atsinešti...
Tame pačiame susirinkime 

nutaria, kad butų surengta pnv- 
kalbos, tikslu pavaryt spartės- 
nę agitaciją- Prakalbų rengimo 
komisijon išrinkta dd. II. Laba
nauskas ir Kaz. Braževičius.

Naujon kuopos valdybon iš
rinkta sekami draugai: pirm. 
If. Labanauskas, 818 Albert St.; 
vice-pirmininku F. Dapkevičius, 
900 Jonne st.; prot. ir fin- sek r. 
Kaz. Braževičius, 402 Lincoln 
st.; ižd. M. Kimontienė, 730 
Engei st.; ižd. glob- T. Bagdona
vičius, 921 Janne st-

Nutarta užsiprenumeruoti 
vieną egzempliorių TMD. or
gano "Vienybės Lietuvninkų."

Visa butų gerai, kad organi
zacija pasirūpintų išleisti tin
kamesnių veikalų ir kad Centro 
rekretorius nedarytų tokių ne-

donanotinų klaidų. Pav., daug 
narių centro knygose visai neį
rašyta. Tai yra perdaug "pui
ku!’’ — Kaz. Braževičius.
r---- -.....  -............... —.............

—< M

SVEIKATA »
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis įimtus 

paveikslų apie žmogaus kimo 
sudėjimą. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kių ligų. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pust. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiuntimu. •

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”, 
1739 S. Halsted st„ Chicago, III.

........ ................ ............ . ................................ ...............................

r ii1 "J

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

SPECIALIAI: Maleva malevojimui stubų išvidaus, po $1.1> ui gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

sno3-mt 8. Halsted SL. Chirago. III.

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: Pullmau 342.

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

Dr. M.L STRIKOLIS
Lietuvis

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

Ofiso Te|. Roulevard 160
Rez Tel Seeley 420

■MM)

Liberty Bondsus 
dal| išmokėtą, bondsus ir war 
savings stamps nuperka už cash 
Ėmei and Co., 740 W. Madison st., 
kumpas st., kampas Halsted st. 
Room 232, 2ras augštas, virš Farnous 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
S vnl. Nedflinm.i* 10 iki 1

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš 137 So. LaSalle Street 
j Room 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garfield 1647.
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Publlshed Daily except Sunday by 
the Lithuanian News Pub. Co.,-Ine.

1739 SO. HALSTED ST.,
CHICAGO. ILLINOIS

Telephone Canal 1506

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

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pačiu:

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

Chicagoje — per nešiotojus 
Viena kopija .............
Savaitei ........................... .
Mėnesiui ................................... 60

Suvienytose Valstijose, ne Chicagoj, 
pačtu: \

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

Pinigus reikia slyst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

$6.00

75

.02

S5.oo 
3.00 
1.65

65

True translation filed witb the post- 
nuisler ai Chicago, UI.. Mar. II, 131*> 
as reųuired by the act of Oct. 6, 1917

Meksiką valdo 
bolševikai, i]

Gal jus nežinojote, kad Mek
siką valdo bolševikai? Ir mes 
nežinojome, bet d 

nonie iš Amerikos 
laikraščiu štai ka: G G

Meksikoj jau nuo 
melų, taipgi nuo

savo kišeniaus interesams, sa
vo tvirtiems lobių šaltiniams 
gelbėti tie kapitalistiški ])lėši- maus pasiskundimo budo, 
kai dabar reikalauja, kad šios 
šalies valdžia pasiųstų kariuo
menę Meksikos “bolševikams 
suvaldyti.” ,

kad

True translation filed with the potf- 
inaster at Chicago, III., Mar. 11, 1919 
as requircd by the act of Oct. 6, 1(117

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

(Žinios International Labor

ANGLIJA.
Grūmoja konfiskavimu 

kasos.

Londonas.

unijos

paeinimu unijos kasos nubau
dimui už veikimą straike. Bet 
šitą žingsnį padare Darbo mini- 
steris, nesenai pasišaukdamas 
kelis elektrinių amatų unijos

apreikšdamas jiems, kad jei jie

simas užgriebimo unijos kasos 
. bus rimtai svarstomas. Darbi- 

kapitalistų j nin]<ų delegatams pranešė, kad 
elektrinių amalų unijos rcika-

d jos leidimas sustabdyti dar- 
Į ba AVoohvicho arsenale trims 

Ii Rusijos bolševikai, Ispanijos . valandoms ir atkirtimas elejk- 
anarebistai ir Amerikos aidobli- Upinės srovės nuo Albert Hali 
štai. To jų veikimo pasekmė • svetainės yra prasižengimu

Carraiizos p; 
cija nieko n<

kelbtoji koustitu-j 
iskirianti nuo Le

mno-Irockio sutaisytos Konsti- |na buvo Darbo minisleriu, ta- 
tucijos Rusijoj. Jos taip esą pa-1 Į>() pakeistas aštriu, būtent Ro- 
našios viena į kitą, kaip du !»-■ bertu Ilorne.
su vandens. Rct kitai]) juk ir j pimdaus airių 
būti negali, nes sulig kapitalis-1 vo skaitoma 
tų laikraščių rašytojo tvirtini- j vjv]a, o dabar

ministerija-
i __

pavojingiausia

sutaisyta Su-
►se, taip ir VENGRIJA.

ševikų agentai ir Ispanijos anar-| 
chistai

Sociali tų konvencija gvildena 
gyvus klausinius apie 

čeko-slovakijų.

Kaschau, Vengrija. — Aky- 
era Meksikos t vaizdoje naujo ir nepaprasto 
dėsnis, sulig ’ padėjimo, kuris iškilo augšlu-

kuriuo atimama 
kaip pačių mek kiečių taip ir'vakijos valdžios užėmimui to

raiti
žemėj yra— mine- j socialistų partija susauke neli- 
i, miškus etc. _  ir I kėlų suvažiavimų nusprendi-
a tai valstybės nuo-linui savo alsinešimo į svarsto- 
giai tai]), kaip R u-1 muosius dienos klausimus. Su-

sijos sovietų respublikoj, ar • važiavimas saukiasi pne ce; 
dar aršiau. O lodei Amerikos I ko-Slovakijos socialistų pjarti-

“Mes nesuprantame 
me suprasti, kurių ga

negali-
Suvie-

kariuomenę už septynių lul 
tančiu nivliu kariauti su bok

galėdama nųiinlųsi priversti 
valdžią užtikrinti užimtojo kra 
šio piliečiams laisvę kalbos, 
spaudos ir susirinkimų; taip-

nebūtų

Valstijų ribų?

ša tai, ką kapitalistų gaidžiai

yra nonsensas. Dalvkas lame, 
kad Amerikos ir kitu šalių ka-

G

okupavimo kai 
leidžiama grobti
daryli. Suvažiavimas tolinus 

reikalauja, kad užimtojo kraš
to galutinis priskyrimo klausi
mas butų pavestas išrišti vi
suotinam žmonių nubalsaviniui 
ir prašo Čeko-Slovakijos socia
listų paremti šilų reikalavimų 
visuotinu sliiaiku, jei reikalas

niškų žemės nuosavybių ir a- 
licjaus šaltinių Meksikoj. Mek
sikos gi valdžia tas.žemes ir jos- 
turtus, nežiūrėdama, kas ligi-

tai, kad didžiuma socialistų uži
mtame krašte kalba vengrų ir 
vokiečių kalbomis, tai suvažia-

vieji ar svetimšaliai, dabar na- j kj.ajįįas j)lls ]<lir priskirtas pri- 
cionalizuoja, t. y. jų nuosavv-1 va|() paklausyti vi ngrų parli- 
bės teises perveda valstybei. ja^ ]<ul.i (m i savo sėdybą Rada-
luo bildu Amerikos kapitalis-1 pesįe> ip reikalauti Čeko-Slova- 

lai, kurie tuko išnaudojimu Mek j socialistų partijos sulikti 
sikos žmonių, tampu baisiai! 
skaudžiai užgauti per* kišenių, j 
Delio jiems Meksikos konslitu-1 
cija virto bolševikiška, dagi pa
čių Rusijos bolševikų sutaisy
ta; ir pati Meksikos valdžia pa

ine negu bolšc-

tarptautines

NAUJOJI ZELANDIJA.
Kalnakasiai daro nepaprastų

u
b

ra
n

gus metus bandė jie veltui įti
kinti parlamentų, kad jis išlei
stu tokius Įstatymus, kuriais 
galima butų sustabdyti aukso 
kasyklų apygardose baisus 
siautimas ligos, vadinamos 
kalnakasių džiova; anlgalo jie 
sumanė surengti savotišką de- 
moAštraciją ant parlamento že
mės ir parodyti, kaip veikia 
dabartinės gręžiamosios maši
nos, skleidžiančios dulkes, pa
darančias tą ligą.

daigi ant parlamento žemės 
buvo įtaisyta priemoninė ka
sykla ir pastatytos gręžiamosios 
mašinos, senovinės mados ir 
pagerintieji modeliai, kur su 
pagelba vandeninių drilių pra
šalinama dulkės. Kasyklų mi- 
nisteris suliko panešti demon-

ncgirdčliniausio cija tapo sutverta. , Išneštos re
zoliucijos reikalauja tuojauti- 
nio paliuosuvimo pramoninių 
kalinių, ištraukimo Amerikos 
kariuomenes iš Rusijos ir tipo
grafinės unijos cenzūravimo ra
štų paliečiančių darbininkus.

TTue translation filed wlth the post- 
inasler ai (’hieago, III., Mar. I I, 1919 
as reųuircd by the act of Oct. 6, 1917

^Lietuvių Politikos 
Padangėj.

dienos Lietuva tapo kruvinų 
mušiu regykla ir šalis eilių ei
lėmis lapo išpustyta rusų ka
reivių puolimais ir ant galo vo
kiečių okupavimu.

“Neturėdama progos susineš
ti su laukutiniu pasauliu Lietu
va, merdėdama, laukė karės pa
baigos- Vokiečiai, norėdami 
ekspropriuoti Lietuvos tauti
nius turtus, suteikė jai “nepri-

Lietuvių laikraščiai buvo už-

ir uždirbo per metus $1,000, 
($19.25 savaitėj) ar daugiau, 
jis turi induoti pripildytus raš
tus nevėliau kaip 15 dienų ko
vos mėnesio arčiausiai esan
čiam Internal Revenue Kolekto
riui ir užmokėti prigulinčius 
mokesnius. Jei vedęs, ir gyve
na sykiu su savo žmona, jis tu
ri taip-pat induoti savo raštus, 
jei uždirbo praėjusiais metais 
nemažiau kaip $2,000 ($3850

menkutė sau jale, palyginus 
juos su milžiniškomis darbo 
žmonių miniomis. Vis dėlto, 
šiandie pasaulis yra jų rankose. 
Jie yra gerai susiorganizavę ir 
supranta savo reikalus. Tai ko
dėl mums nesiorganizuoti, ko
dėl neginti savus, darbininkiš
kus reikalus? \

Šiomis dienomis aplankys 
Wisconsino lietuvių kolonijas

Liet, reikalavimas nepriklauso
mybes Taikos Konferencijoj.

Mums atsiųsta Paryžiuje iš
einančiojo The Ne\v York lle- 
rald laikraščio numeris, vasa-

riaus iždo. Parlamento darbi
ninkai noriai pakvit'le visus 
ministerijos narius ir parlamen 
to narius ateiti demonstracijos 
pažiūrėti. Kalnakasių Federa

cijos atstovai dirbo mašino
mis.

Palyginimui jie dirbo greta 
ant senų ir naujų mašinų. Nau
josios mašinos pravarlumas bu 
vo (uojaus matomas, nes dir
bant ant jų nebuvo jokių dul
kių. Vandeninė dūdelė per plic 

iiinį drilių, nuvesta į apačią 
skylės, kuri yra gręžiama, su
šlapina ją ir šlapios dulkės nu
bėga su vandeniu-

Parlamento nariai, pamatę 
demonstraciją, negalėjo nieko 
prieš tai pasakyti ir luojaus 
buvo paduotas projektas pri
versti i visli vandeninius dri- c
liūs visose Naujosios Zelandijos

tuvių a’lstovų įteiktą laikos 
Konferencijai raštą Lietuvos ne 
priklausomybės reikalu. Jo tu
rinys, vertime, toks:

“Dabar, kuomet karė pasibai
gė, dešimlįs mažų tautelių iš
kilo įvairiuose Europos kraš
tuose, žiūrėdamos j 'Taikos Kon 
fercncijų kaipo į savo išliuosuo- 
loją. Kadangi Talkininkai ve-

paimli, pirklybos vystymas su
paralyžiuotas visai ir dideli mo
kesčiai užkrauta ant gyventojų.

“Lietuvos valdžia buvo for
maliai sutverta VUniujo ir ne
priklausomybė buvo formaliai 
paskelbia, bet šalis patapo Vo
kietijos dalimi.

“šimtai tuksiančių lietuvių 
buvo carinės rusų kariuomenės 
eilėse ir jie, be abejo, atliko sa
vo dalį, kuomet Rusija bandė 
atitraukti vokiečių užpuolimų 

aid Paryžiaus. Dešimlįs tuks
iančią lietuvių kilmes amerikie
čių yra Amerikos ekspedicinės

Apsigyvenęs svetimtautis, ku
ris yra vedęs, bet kurio mote
ris gyvena kitoje šalyje skaito
mas kaipo pcvicnis. Jis negali 
reikalauti, kad ji paliuosuotų 
nuo mokėjimo taksų viršum 
tūkstančio dolerių, jei jo mote
ris, vaikai ar kiti, kuriuos jis tu
ri užlaikyti, negyvena su juo 
Suv. Valstijose. Už pirmų tūk
stantį savo ineigų nevedęs pilie
tis, ar čia apsigyvenęs svetim
tautis taksų nemoka. Jei jo in
eigų yra daugiau kaip tūkstan
tis, jis moka normalius taksus

kaifia 6% už pirmus $4,000^ ir

ir

kitų talkininkų tikslų buvo ir 
susiaurinimas Vokietijos valdy
bų iki josios etnogralinių ribų 

‘ir paliuosavimas visų, valdžių- 
jų jų Vokieti jos, Austri jos ir 
Rusijos tautų, lai negali būti nei 
mažiausios abejonės, kad kiek
viena tauta, kuri nori, gali tu
reli apsisprendimo teisę.

“Tautos, kurioms yra pripa
žinta ar užtikrinta nepriklauso-

dėjo savo turtus talkininkų rei
kalo labui. Lietuviai kiekvie
noj pasaulio dalyj stojo už tal
kininkus ir prieš vokiečius. At
sižiūrint į visus Lietuvos pasi
šventimus nuo pat pirmutinės 
kares dienos, į jos dabartinį bai 
sų padėjimą ir bolševikų įsiver
žimą, ji užsitarnauja apgynimo 
ir, mažiausiai sakant, moralio 
padrąsinimo tam, kad ji galėtų 
įgyti pilną n< priklausomybę ir 
patapti ištikima, verta ir dėkin
ga Jautų Lygos nare.”

mi ja

SU V. VALSTIJOS.
San Franciscos darbiečiai rei

kalauja ištyrimo Alaskos 
žvejybos.

taulų, kurios, nelaimėn, negavo 
šito užtikrinimo, yra Lietuva ir 
Estonija, taip vadinamas Pa- 
baltmario Kraštas.

True translation filed evith the post- 
inaster at Chicago, lll.j Mar. II, 1919 
as rcoiiired bv llie act of Oct. 6. 1917 

BUREAU OF INTERNAL
REVENUE.

ineigos. Belo, dar yrd taksai 
nuo ineigų, vadinami surtaksai, 
imt ineigų, viršum penkių tūks
tančių dolerių.

Moterjs visuose reikaluose 
dėl taksų skaitomos lygiai su 
vyrais. Ar netekėjus ar vedus 
visos iiieigos turi būti imamos 
atydon.

Kiekvienas asmuo, ar pilietis 
ar apsigyvenęs ateivys, kuriam 
reikia mokėti taksus nuo inei
gų turi pasiimti iš Revenue Ko 
lektoriaus arba iš kurio 
banko blankas
žiai sekant parašytus nurodi- 
mus, tuos popierius galima iš
pildyti itamie esant. Jei reikia 
kokio nors patarimo ar pagel- 
bos, kolektorių pasiuntiniai, ku
rie duoda veltui patarimus kiek 
vienoje apielinkėje, suteiks vis
ką be jokio mokesnio.

Taksai nuo ineigų imami už 
tikrąsias ineigas nuo pilie
čių ir čia apsigyvenusių ateivių 
ir nuo neapsigyvenusių ateivių

nors
1040A. Alyd-

San Francisco,

iš federalio Darbo

V

mo pramonėj, kur dirba chinai, 
gavę kontraktus iš kompanijų.

Valdžia kas melai veisia- mi
lijonus žuvų. Alaskos vandeny- 
ne, o kontraktininkams leidžia 
išnaudoti darbininkus, surink
tus iš visokių žemiausių sluog- 
snių rėksmingais apskelbimais

geibų kontraktininkams, duo
dami kaliniams pasirinkti kalė
jimą arba Alaskoje žuvų dėji
mą. Riznieriai, kurie pagelbs
ti gaudyti darbininkus, gauna 
leidimą cTli ant laivų ir pardavi 
nėti palaikius daiktus begėdiš
kai augšlomis kainomis. Yra 
žadama nemokama kelione at
gal j tą vielą, iš kurios išplau
kiama, be t darbininkams grįž
tant jos neduoda- Darbininkai 
dirba dumble, rūgštyse, šarme 
ir gare, nuo kurių atsiveria o- 
pos. . Jei kompanijos daktaras 
praneša, kad darbinlinkas gali 
dirbti, o jis atsisako, tai jis 
nubaudžiama $3, kurie, atitrau
kiama jam iš algos. Yra tvir
tinama, kad stoka prižiūrėjimo 
. . -. 1toj pramonėj gręsia pas o jum 
visuomenei ir darbininkams.

nuoš., padarant 35 nuoš. daly
bos metams pasibaigusiems va
saryje, 1919 m.

ĮSTATYMDAVIAI PAGELB
STI SUTVERT SOVIETĄ.
Phoenix, Ariz- Žymiu kon

trastu Suv. Valstijų senato tyri
nėjimo komiteto atsinešimui, 
keturi Arizonos įslalymdavy-

bar jisai kalba LSS. VIII rajo
nui, Illinois valstijoj. Tatai šios 
valstijos lietuviai turėtų sukru
sti ir pasirūpinti, kad J. Juke-

kolonijų, ir, Ąinoina, kad ten 
įsisteigtų LSS. kuopa. Dabar 
yra proga, tokia proga, kuri 
mums, Wisconsino lietuviams, 
labai retai atsilaiko. Ja todėl 
reikia pasinaudoti. Draugai, ne

Visų tų kolonijų lietuviai, ku
rie norėtų išgirsti J. Jukelio kal-

tuoj susižino su IX rajono sek
retorių žemiau paduotu adresu. 
Sekretorius pasirūpins suteikti 
visų reikalingų informacijų ir 
kur galės ir asmeniškai prisidės 
prie surengimo prakalbų. Ta
tai dar kartų: prie darbo!

LSS. IX raj. sekrt.,
—J. Marcinkevičius, 
207 N. Newell St., 

Kenosha, Wis.

Senam Parapijonui, Cicero.

Lietuvos Gyventojai.

“Lietuva turį gyventojų 
viršum šešis milionus. Į 
baiga aštuoniolikto šimtmečio

Naujoji tvarka taksams nuo 
ineigų išrinkti nuo svetimtau- 
čiu, kurie gyvena Suv. Valstijo-

su-

■o tėvynėn, prašalino visas a-

ii* Prūsijos, kurios didesne da
lis su sostine Vilniumi teko ru
sams. Nuo to laiko Lietuva per
gyveno sunkiausias dienas. Ji

sas nuo ineigų. kurie dabar ren-

neįdomu, o antra, rašant ką- 
nors laikraščiui reikia visados 
paduot savo tikras vardas-pa-

iriai. Į raštus, vien tik slapy
vardžiu pasirašytus, Redakcija 
neatkreipia domus, bet meta

riais budais, kokius tik Rusija

carines Rusijos iki 1901 m. Jo
sios didžiąsias girias ir žemes 
rusų valdžia konfiskavo ir par
davė, ar atidavė turtingiems 
lenkų dvarininkams ar rusams 
biurokratams, kurie padėio val
džiai slėgti tautą. '<--

‘“Lietuviu miestai buvo kolo- 
G

nizuojami vokiečiais ir rusais, 
o lietuviai išvaromi laukan. 
Delio ve lietuviai turėjo laiky
tis mažu miesteliu ir kaimų.

“Nežiūrint šitos priespaudos, 
Lietuva vis ėjo stipryn ir virto

tiniais troškimais,

vo prispaudėjus, kad tik visiš
kas išnaikinimas galėtų priver-

“Karaliaučius, Klaipėda, Til
žė yra lietuvių miestai, laikomi 
vokiečių. Vilnius, Kaimas, Su
valkai, Liepoj us, Ryga, Miniau- 

Licluvos mies- 
Rusijos carais, 
nuo Karaliau- 
Ballijos juros

pusėj ir nuo krašto gilyn iki 
Gardino.

Lietuva siekia 
čiaus iki Rygai

šalies atsiradimas.

laidas.
Inlornal Revenue Biuras jau 

yra nurodęs, kad svetimtautis,

neturintis tikrų sumftnymų ke
liauti į kitą šalį, gali būti skai
tomas dėl taksų sykiu su čia gi
musiais amerikiečiais, jei jie iš
pildys tam reikalui duodamus 
eertifikalus ir induos juos savo 
darbdaviui.

ir liepi Mečiai už neprancšlimą, 
arba nemokėjimų taksų, arba 
neteisingų pranešimų aštriai 
baudžiami pinigais ir kalėjimu.

KLAIDOS PATAISYMAS.
Straipsnyje “Žmonių norai ir 

gyveninio aplinkybės,” vakar 
įsiskverbė nemaloni klaida. 
Antroje, būtent, špalloje, ant
rame paragrafe sustatyta 
“Nors jos peikė bolševikus, ne
norėjusius, kad Vokietijoje kil-

rojusius,’’ turėjo būti norėju
sius.

turi kokius nors sąryšius su pi
lietybe, naujieji certifikalai ai
škiai sako, jog “tas eertifikalus 
neturi nieko bendro su piliety
be.” Taksų nuo ineigų rinkime

ant

pašisako savo vardą, šalį, ku
rios jis yra piliečiu ar pavaldi
niu, laiką, kuomet jis atkeliavo 
šion šalin, savo adresą ir pasi

ir neturiu tikrų sumanymų, kuo

Nuo ateivio, kuris lokį certi- 
fikalą induoda savo darbdaviui, 
taksai nėra atimami iš jo algos

deda rengtis iškeliauti iš šios ša
lies. Pa v., kuomet jis pareika
lauja pasporto, jis tuojau nus
toja čia apsigyvenusio teisių.

Apsigyvenęs atdivys, kuris 
kuris permaino savo darbą, jei 
jis nemano apleisti šalies, jis ga
li induoti certifikatą savo nau
jam darbdaviui, ir taip palieka 
vėl liuosu nuo atėmimo mokos-

“Lietuviai nėra slavų kil
mės. Jie yra seniausia iudoeu- 
ropinės tanių šeimynos šaka, 
turinti kalbą be jokių panašy- 
bės žymių, kuri yra viena gra

bus nariai čia nesenai ėmė da- žiausių ir seniausių arų kalbų, 1HV .1°. id.gos. 
lyvumą ir kalbėjo susirinkime panaši sanskrito ir senų graikų 
sušauktame tam, kad sutverus kalbai.
Kurpi viii. Juroiviii ir Dni-hinin. “Nl.nir* turi laikytis tų pačių.leisiu, kaip

{ LS. Sąjungoje
VVisconsino lietuviu domai.

Draugai, pergyvename milži
niškų perversmų laikotarpį. Die 
na iš dienos skaitome naujų ži
nių iš užjūrio apie naujus ir 
didelės svarbos perversmus. 
Visapasaulinio gaisro nuleriolo-

nimą kitaip, negu iki šiol 
buvo. Žymiausia role ter

kad

šiol
pa-buvo atstumia ir labiausia 

niekinta — darbininkų klesa. 
Kai kur jijė dabar yra viešpa-. 
laujamoji klesa.

G;yvenimas \vlrXe verda. Ir 
čia, šioje šalyje, darbininkai ne
miega: jie organizuojasi, švie
čiasi ir tolydžio eina linkui švie

Tik mes, Wisconsino valstijoj 
gyvenanlįs lietuviai, kažinko 
laukiame, čia gyvena ytin ska-

rios...
Draugai, pabuskime! Orga- 

nizuokimės, švieskimės ir sttn- 
gkimes eiti ten, kur eina visų 
tautų susipratusioj i darbininkai.

atneš. Savo likimu, savo atei
čių turime rupinties mes patįs.

zavusi, tvirtai, -susiorganizavus 
Imkime pavyzdį kadir iš savo 
nriešu. kanitalistu. J n vru tik

Kazimieras Gugis

Veda visokius reikalus, kaip kriminališkuosc 
taip ir civiliškuose teismuose. Daro 

visokias dokumentus ir popieras.
Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drovcr 1310

Miesto Ofisas:
127 N. Pcarborn St. 

1111-13 Unity Bldg.
Tel. Central 4411

Ar reikia paskolos ant jūsų praper- 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, ar 
mainyti savo namą, lotą ar fariną? 
Ar reikia Insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar per- 
žiurčti abstraktus?

Kreipkitcs 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 subatomis nuo 6 iki 8 vai.

Milda teatras
VODEVILIUS IK PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

1c ir 2c kariškom mokėsi j s 
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 32-ra GATVĖS

Or.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st. 
Saite 600—4)12 

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

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki X vakaro 

Nedčldieniais tik Jdadison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonai

Weat 6126-
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SUMAŽINK IŠLAIDAS 
PIRKDAMAS CEVERY

. KUS SU NEOLIN
PADAIS

„Atsakymas čevefykų dėvėjimo 
klausyme randasi Neolin paduose”, 
taip sako H. L. Evans iš Steubcn- 
ville, Ohio.

,,1’er penkis mčnesius”. sako 
p-nas Evans, prie darbo, La Belle 
geležtes išdirbystėje nešiojau tuos 
pačius su Neolin padais čeverykus, 
o dar ir dabar galima juos dčveti 
daugiau 2 mėnesiu. Kuomet mano 
darbo pareigos priverčia mane kas
dien vaikščioti dirbtuvėje tarp de
gėsių, pelenų ir tt.» tai be mažiau
sios abejonės, kad geresnio už Ne
olin padus rasti nieko kito negali
ma. *

Tamsta ir visa Jūsų šeimyna pa
tirsite, kad su Neolin padais čeve- 
rykai laiko daug t ilgiau ir tokiu 
budu taupinate pinigus. čevery
kus su tais garsiais padais galinta 
gauti beveik kiekvienoje krautuvė
je ir įvairiausio didumo. Kiekvie
nas šiaučius pataisys Jūsų senus 
čeverykus prikaldamas Neolin pus
padžius, kurie yra tvirtai pagamin
ti, smagus ir nepermirkstanti. Juos 
pagamina Goodyear Tire & Rub
ber Bendrovė iš Akron, Ohio, jie 
ten pat išdirbinčja ir kojasparni- 
nius užkulnius gvaranduojatpus 
daug ilgesnį išlaikymą negu visokį 
kiti užkulniai. •'

nhgjiagoles
JOSEPH C. WOLON 
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. L* Šalie St.
Telephone Central 6390 

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

GERAS
PASILSIS

„Sveikata gražuma ir visu žmo- 
gaus organizmui palaiko, žino
ma, jeigu viduriai nėra užklo
ję ir jie gerai veikia. Jeigu jū
sų viduriai gerai neveikia, tai 
visuomet vartokite skanius 

saldainius

P.Ttola reguliuoja maisto 
virsi.inimų ir todėl pala'ko vi
sa žmogaus organizmą gera 
me stovyje.

Parlola skiriasi nuo visų ki
tų priemonių tuo, kad saldai
niai skanus ir todėl malonus 
valgyli. Jie visiems tinka 
kaip 'dideliems, taip ir ma
žiems.

Parlola yra geriausias drau
gas vyrų, moterų ir vaikų.
Kožnoje lietuvių šeimynoje 
privalo rasties dėžutė Parto- 

la. Parlola rekomenduojasi ir 
parsiduoda didelese dėžutėse 

po 1 dol.; (> dėžutės už 5 dol.
APTEKA PARTOSA, 
160 Second Avenue,

New York, N.Y. Dept- L. 1.
(21)

Raudonas Kraujas
u kraujas nubalęs, skydas arba vandenėtas? Ar j 
norite, kad jus butui biski stipresnis?

b.d paprastas būdas .pagerinti šias sąlygas ir tas \

Daug žmonių nepaiso valgyti duonų, .lūs nusistebėsite žino
dami kiek daug duona turėi gero su gera sveikata. 1 ai j ra 
naturalis maistas kurio reikalauja sistema.

EAI) labai skani
siu ir panų 
t padaryta

įgykite riekę užteptą 
neužmirškite to — ji

švariausioj' 
didžiausia padary

niui tos duonos 
pirkti.

Kiekvienas groserninkas užlaiko 
Klauskite jos savo groserninką.

čiai V.d kokiu gulite nu-

Didelis bruzdėjimas 
tarp siuvėją '

SCHULZE BAKING COMPANY
VAIKŲ H! MERGAIČIŲ ATYDAI! Klauskite 
savogroserninko, kokiu budu jus galite už
dirbti $50.00 arba vienų iš šimto mažesnių su

mų savoliuosanie laike. Lengvas ir malonus 
darbas. Jeigu kartais atsitiktų ginčai dėl ko
kios nors sumos, ta pati suma bus išmokėta vi
siems ginčijantiems dėl los sumos. Paskubėk 
ir šiandien pat nueik pas savo groserninką— 
juo greičiau, tuo geriau, šis kontestas pasi
baigs Gegužio 1-mą.

tn

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri 
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gv dymu.

Pritaikau akiuiut teisingi.
Pasitarimas nemokumas.

W, St. LAWHON, (1 B.
L Dearbom St. (Prieš pačtą). Chicago, III

Indomi ir pamokinanti knyga vyrams ir mo 
rims. 158 puslapiai. Kaina 40c. Galima gauti

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

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

Amalgameitų siuvėjų unija 
šio ir sekančią savaitę turės 
daug viešų pasirodymų.

šiandie, pelnyčio], kovo 14 (I., 
prasidės Amalgamaled Siuvėjų 
unijos generales pildomosios ta 
rybos suvažiavimas, kuriame 
bus svarstoma svarbesnieji uni
jos gyvenimo reikalai, o ypač 
budai užkariavimo ir palaiky
mo Cljicagos marke 16.

(’liieagon šiandie yra suvažia
vę visi svarbesnieji Amalgama- 
ted unijos vadovai ir veikėjai. 
Yra atvažiavęs unijos preziden
tas gerai chieagiečiams žino
mi .» ir jų mylimas Sidney Hill- 
mi.iias, yra atvykęs taipgi imi- 
j< ; sek rotorius J. Sehlossber- 
ga \ atvažiavo iš Ballimorės 
BIi mbergas. Iš New Yarko at
vyko italų karštas kalbėtojas ir 
laikraščio II Lavoro redakto
rius Krank Belanea, o taipgi at
važiuoja jo brolis Augustas Bei
liui a. Atvyko unijos generalis 
iždininkas \Volf, kartu su juo 
Cohen ir kili žinomieji amalga- 
meilui.

t ildomosios tarybos sesijos 
biH laikomos Morrison hotelyj.

P.medelyje lame pačiame ho
le vi * amalgameilai turės savo 
"I anketą,” kurs rengiamas tam, 
k; d išgarsinus unijos veikimą 
ir laimėjimus.

S'kaulį ke t vergą įvyks mil
žiniškas visos Chicagos siuvė
jų mass-milingas galvekarių 
dari ninku auditorijoj, kam
pas Vau Buren ir Ashland. Šia
ip? mitinge apart garsiųjų A- 
mab aineitų kalbėtojų kalbės 
tai]>; i Chicagos Darbo Federa
cijos prezidentas Ą Fitzpalri- 
ckas, kurs yra kandidatu į ma
jorus nuo Darbo Partijos.

PRIEŠ MAISTŲ SPE
KULIANTUS.

? i’aistų spekuliantus i Ilino
jaus valstijoj laukia penkios de
šini lis metų kalėjimo, jei nau
jo Jos Darbo Partijos viršinin
ku projektas rengiamas IIlino
jaus legislaturai' bus priimtas. 
Projektas laikomas tiesiai į pro
fesionalius lošlikus maistais ir 
yru pasitikima, kad jis žymiai 
.sumažins pragyvenimo lėšas ši
toje valstijoje į trumpą laiką po 
jo priėmimui.

Paskelbdama šilą sumanymą 
įstatymo, Darbo Partija išleido 
pranešimą, stačiai reikalaujan
ti iš “gazo kompanijos trynių,” 
’Vliompsono, lloyne’o ir Ssveil- 
zero, kad jie pasakytų, kaip jie 
i ta dalyką žiuri. Pas juos klau 
siama kiekvienoj (’kieagos val
doj šilas klausimas: “Ar prata
ri 50 melų baudos maisto spe
kuliantams?”

Pranešimas, parašytas pildo
mojo Darbo Partijos Sekreto
riaus Mortono L. Johnsono, 
skamba šitaip: ,

“Rusijoje dabartiniu laiku 
prie sovietų valdžios yra lik trįs 
prasižengimai baudžiami mirti
mi :

“Spekuliavimas maistais ir 
gyvenimo reikmenimis,

“Kvšiu ėmimas visuomenės c.
vielose,

“Teikimas pagelbos kontrre
voliucionieriams.

“Už jokį kitą prasižengimą 
nėra baudžiama m irti m i. 
Mums labai patinka maistų spe
kuliantų korimo idėja, bet, ži
noma, tik kaipo atitrauktybč; 
liet absoliučiai būdami priešin
gai baudimui mirtimi už kokį 
neimk prasikaltimą, mes nu
sprendėme paduoti valstijoj le- 
gislaturai projektą, skiriantį 
penkiasdešimts metų baudos 
maistų spekuliantams. O kas 
dėl kontrrevoliucionierių, lai 
mes galime apsieiti be rezoliuci
jos.”

♦ ■ —

rėklio užmušikas paduo
tas DIDžiAMJAM POSĖ- 

DININKŲ TEISMUI.

Vakar antrą valandą po pie
tų Deering policijos stotyj prie 
Loomis ir 29 g. tyrinėjimo ko
misija alklausinejo liudininku*, 
mačiusius Juiip kovo 1 d- Jotui 
Bovvman nušovė lietuvį smuk
lininką Petrą Bėklį jo smuklėje 
3538 South Italsted gi. Buvo 
perktausinėjami astuoni liudi
ninkai: A. B. O'Neal, J. T. Sul- 
livan\ John Doyle, John Jos Ka- 
n’e, Martin Greacy, J. J. Uoliau, 
Steve J. Statford ir Sulig- Vi
si, išskiriant paskutinį, yra ang 
lai; pasta rasis yra lenkas. V i,si 
liudininkai, (aip kaip ir pats kai 
tinaniasis, jauni vyrai.

Liudininkai savo išpažintis 
po prisieka raštu buvo padavę 
policijai kovo 2 d. ir dabar jie 
lik patvirtino, kad visa tai, ką 
jie po savo parašu pasakė, pa
sakė iiuosa savo valia, be jokios 
prievartos ir visa, ką jie pasakė 
buvo liesa.

Jų liudijimas buvo maždaug 
vienokis. Jie visi tą vakarą, 
vas. 28 d4, apie 9:15 vai. turėjo 
reikalo Rėklio smuklėj, vieni 
prie baro gėrė, kili apie stalus 
susėdę gėrė ar laikraštį skaitė ir 
visi girdėjo, nors nematė šau
nant ir sužiurę malė, kaip Rčk- 
lys susmuko ant žemės, o Bo\v- 
man stovėjo ties juo su revol
veriu rankoje ir tuojaus po iš- 
šovimui smuko per priešakines 
duris laukan be skrybėles.

Kaltinamasis pats atsisakė 
ką-nors liudyti apie tą atsiliki
mą.

Tyrinėjimo komisija užsida
riusi viena išnešė nusprendimą, 
kad, sprendžiant pagal liudinin
kų liudijimus John Bo\vman 
nušovė Rėklį ir perkratymas to 
dalyko priklauso didžiąjam po- 
sėdininkii teismui. » v

Ant išklausę, buvo atėję Bow- 
mano tėvai, paprasti darbinin
kai žmonės,\ abudu apie po 50 
melų amžiaus.', jo žmona, čia 
augus lietuvė ir p-ni Rėkliene su 
14 melų dukrele.

kištus į juos. Plėšikai savo ko
mandą atkariojo. *

Kasininkas Bronza, tik-ką su
grįžęs iš jūreivių tarnystės pa- 
sinaudojo tuo, ką jis ten išmo
ko, ir, iškeldamas rankas augš- 
lyn, suspėjo ntllveiu revolverį. 
Bronzai paleidus šūvį, plėšikai 
šovė iš savo revolverių. Jų kul
kos viena pataikė V. Bigeliui į 
kairįjį petį, kita lengvai sužeidė 
Poldžiuvienei dešinę ranką.

Plėšikai, antgalo, pamatę, 
kad jiems bus karšta, visi po 
komanda išdūmė laukan ir din
go užpakalinėj galvaitčj. Poli
cija tuojaus nusivijo . paskui 
juos ir ėmė žiūrinėti po visas 
pakampes.

Vyrišką Drapaną Bsi genai
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 overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedaliomis ir va 
karais.

S. GORDON
1415 S Halsted str Chicago. III

1 PLĖŠIKAI PAŠOVĖ KASI.
NINKĄ IR ŠIAIP ŽMONĄ 

BANKO J.

V. Bigelis ir Marg- Peldžiuvienė 
nukentėjo.

Vakar dieną keturi jauni, pra 
štai apsitaisę plėŠSkni užpuolė 
M< Iropolitan Stale Banką prie 
35 gatvės arti So. Halsted gi.

Peldžiuvienė stovėjo pas lan
gelį, laukdama, kad jai išmai
nytų čekį. V. Bigelis išėjo iš-už 
krolę ir šnekėjosi su kilu kos- 
lumeriu. P-lė Alena Kupšiulė, 
knygvodė, netoliese' stovėjo prie 
telefono. Julius Bronza, kzasi- 
ninkas buvo už krolų ir mainė 
Poldžiuvienei čekį-

Slaiga jie visi išgirdo koman
dą užkimusiu balsu: “llold up 
your liands” (ki’lkil rankas aug 
šlyn). Darbininkai ir koslu- 
nieriai atsisuko pasižiūrėti ii\ 
pamalė keturis revolverius at

AUGŠTESNIOJO TEISMO TEI
SĖJAI DĖVĖS JUODUS RU

PUS NUO BAL. 14 D.

Nuo balandžio 14 d. augšles- 
niojo teismo teisėja^ nagrinės 
bylas apsitaisę juodais rūbais, 
šilą Įsaką išleido vakar augštes- 
niojo teismo komitetas, kuris 
taipgi įsake, kad klerkai pri
valo saikinti išlėto ir įspūdingai. 
Seniūnai (bailiffs) turi dėvėti 
tam tinkamas žymes. Už teis
mo krolų tik juristai ir kili teis
mo paskirtieji legali (iii.

Minėtasis Įsakas skamba ši
taip:

Kadangi augšlesniojo teismo 
teisėjai tiki, jog teisme galima 
pagelbėti teismo loikimui ir jo 
sustiprinimui griiščiau prisilai
kant veiksmuose formališku
mo, kuris atkreipia domą byli
ninkų, liudininkų, posėdininkų 
ir visu esančių teisme Į prisie
kus šventumą, teisvbės reikalin- 
gumą, pasipiktinimą kreiva pri
sieka ir pabijojimą jos, ir kad 
sveikesnė pagarba butų teikia
ma teismui kaipo Įstaigai pada
rant tam tikras permainas vei
ksmuose musų teismuose, pil

domasis augšlesniojo teisino 
komitetas šiuomi duoda lokį į- 
sįiką, būtent:

Įsakyta, nuspręsta ir paliep
ta, kad nuo pradžios atsidary
mo teismo bal. 11 d-, 1919 m. 
kiekvienas teisėjas privalo vi
suomet, negrinėdamas atvira
me teisme, dčveli juodus rubus 
sulikto padarymo, 

f ___________

______ mUDGEPO RT______ 
Trumputė istorija.

Praeita rudeni LSS. Aštuntas 
(U C

Rajonas, ačiū naujieniečių pasi
darbavimui, įsteigė Soc. Propa
gandos Mokvkla. Mokvklcs ve- 
deju-mokytoju buvo tolaikinis 
/Naujienų redaktorius, d. P. Gri
gaitis.

Visa ėjo kuogeriausia: moky
tojas geriausias tarp lietuvių 
socialistų teorininkas, mokinių 
skaičius netoli šimtas jaunų 
ir energingų vyrų ir moterų.

Bet šitaip buvo kokias septy
nias savaites. Tūli draugai, pa
sivadinusieji save “kairiaisiais 
socialistais,” vadovaujami vie
nu LSS. centro Įstaigos nariu, 
pradėjo užsivarinėli ir net sta
čiai šmeižti pirmuosius mokyk
los organizatorius ir pąlį moky
toją. Jalai privedė prie to, kad 
mokytojas rezignavo. Bet Ąui- 
da jisai rezignavo, lai 15 inoba- 
niai (tame' susirinkime dalyva
vo virš 5(1 mokinių, o virš?30 dėl 
lutų kliūčių negalėjo atsilanky
ti), iškarto apreiškė, jngei jie 
nebenori lankyli Soc; Prop. 
Mokyklą ir pareikalavo dalies 
įmokėtų pinigų. Buvo nurody
ta, kad mokyklos gąspadoriai 
(Rajono valdyba) negalės gau
ti tinkamo mokytojo ir kad tas 
jiems nė nesvarbu,

'Taip ir buvo Rajono valdyba 
atsisakė sugražinti mokiniams 
pinigus, neveizint to, kad ji ne
galėjo duoti lai, ko mokiniai rei 
Ratavo tinkamo mokytojo. 
Vadinas, pasielgė savavališkai,

(Tąsa seka ant 6 puslp.)

(Apgarsinimas)

GERB. DRAUGAi
1VJ ANAGEIUS Darbo Biuro \Vil- 
“L’-* son & Company mane pųk- 
vielč, kad ateičiau vienų rytų ir 
pabūčiau su juo ofise pamatyti ko
kie žmonės ateina jieškoti darbo. 
Aš su mielu noru sutikau, nes tai 
buvo vienas iš interesįngiausių re
ginio kq esu malęs. Apie tai šiame 
savo laiške ir jum papasakosiu.

Pirmas dalykas, kiekvienas ku
ris alėjo darbo jie.škoti sakė: ‘‘Aš 
noriu dirbti čįonais,’ užtat kad 
Wilson A Company su savo darbi
ninkais gerai pasielgia ir duoda vi
siems progų pakilti augšlyn, kuo
met mato, kad jie verti”.

A n iro j vietoj aš pastebėjau, kad 
pats manageris su kiekvienu darbi
ninku kuris atėjo į jo ofisų taip pa
sielgdavo kaip kad jis butą svečias 

jo namuose.

I rečioj vieloj, tai didžiausias nu
sistebėjimas man buvo, kuomet 
manageris pasako, kad .šiandien ne
gali jam darbo duoti, žmogus nusi
šypso padėkoja ir išeina.

Aš tiesiai negalėjau suprasti nei 
jokiu budu kaip tai galimas daly
kas, kad negavus darbo nesupyk

usią, bei tiktai nusišjpso įr su pa- 
sd’kėjimu išeina. taigi vieno ir 
paklausiau kame dalyka .

šiai ką las žmogus man pasakė:

*‘A.š žinau, kad jeigu liosas tu
rėtą man vielų tai duotą, bet• jis 
dabar neimi, o aš tol eįs.iu kol 
gausiu darbų šitoj kompanijoj už
tat, kad aš žinau čionais man duos 
progų padirbti.”

Ir išėjo tas žmogus šypsodama
sis taip kaip ir kili.

Nors ž^nones žino, kad \Vilson A 
Company visuomet turį užtektinai 

darbininką, bet čionais daugiau 
ateina darbo jie.škoti negu kokioj 
kitoj kompanijoj, o čionais dJrbi- 
ninkai, kad gauna dailią tai' visi 
laįkosi.

y Manageris, kuris yra išrinktas 
lamo \Yilsono yra žmogus, kuris 
gerai supranta kaip reikia apsieiti 
su šita dideliu armija darbininku 
Jis nenori tokio žmogaus kuris ne
apsieitą su žmonėmis mandagiai. 

Jis turi ui) lėti visus taip kaip vie
nų ir visi jam turi būti lygąs, už
tat lokis su.sipralįmas yra tarpe 

\\ilson Kompanijos darbininką.

Nepadarė nei jokios klaidos iš
rinkdamas managerią darbo Biuro 
nes tai žmogus didelis ir su dar di
desnio širdz|O ir geru charaeteriu 
dėl visų.

Apari kilu atėjusią iieškoli darbo 
ir vienas kareivis. Jo kalba, pasi
elgimas nurodė kad jis yra pamo
kytas žmogus.

Manageris jam pranešė, kad gai
lisi, kad neturi jam nje! čio- 
kai, ir jis brabejonos jie.ško ofiso dar 
nais tiktai imami prasti iLirLunin- 
bo, ar kokio kilo darbo kur nerei
kėtą taip siinkįai d’.rUli.- Bet štai, 
kad kareivis pasakė:

“Visai ne, aš noi :u prūdeli nuo 
pat apačios ir lipti augšlyn taip 
kaip ir visi kiti pavyzdyn paėmus 
ir patį Poną \\ įlson, juk jis pradė
damas nuo apačios užlipo augštyn 
ir tiktai tokiu tu.du tegalini.i dasi- 
gauti prie konors geresnio. Kadangi 
man pateko pakliūti Į kariuomenę 
ir muslįs t'.ionict a.Š pamarį m kaip 
reikia pradėti gyventi. Aš dabar 
daug1 geriau jaučiuos negu pirma 
ir noriu savo .sveikatą užlaikyti ir 
ant toliau. Jeigu duotumėt man pro 
ga aš su, mietu noru prįimsiu bite 
darbą, kuri man duosite.”

Manageris jam atsake: “Gerai 
vaike, mums lokio žmogaus ir rei
kia, taigi galit ateiti kilų pancdėlį 
gatavas prie darbo. ”

.lįs pradėjo lą panedelį dirbti.

Jis jau susipažino su savo dar
bininkais ir visi jį pamilo.

Jie ra visi geri tėvynainiai a- 
nierikonai ir kiekvienas su karei
viu nori dirbti.

Jie visuomet mąstydavo apie tuos 
kurie išvažiavo Į užmari, bet ne
manė kad nekuęie iš ją sugrįš.

Geriausias yra tai dalykas susi 
pažinti su žmonėmis ir juos pelai 
suprasti, nes tai lame yra didžiau-, 
sais pasisekimas.

širdis \Vilson A Compauv orga
nizacijos yra matoma visur, cio-1 
nais yra didžiausias tos kompani : 
jos pasisekimas nes viskas daroma 
su atvirumu. ■

Kilau! savo laiške aš jums nu
piešiu .ępte vieną mergaitę 25 me
lų kuri yra vadovu 1,10(1 moterų' 
darbininkią AVilson Kompanijos 
Plautes. , . j

Su pagarba \Villiain C. luerman,
131 E. 23rd SI., New York, N. Y,

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 metą patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis Ir pririnkti 
mins akinius tikrai. Darbą at
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei Jums akiniai neims reiks- 
lin<i. mes tai jums pasakysime.

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

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

2-čtos lubos, virfi Platt’o aptieko* 
Tėmykite į manp paruAą 

Valandos nuo 9-tns vai. ryto Iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioję nuo 9 , 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

AKIŲ SPECIALISTAS
Akie Ėgxi» minuoja Dykai

Gyvenimas yra i 
tnAČIas, kada pra * 
nyksta regėjimą, i 

Mes vartoBam i 
pagerintą Oph~ 
Binlmometer. V- 
nafinga doma at- 
kreipiama i vai- & 

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 0 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Afddnnd rv. kimp. 47 at 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487. V

3109 U Morgan Cidcago h

VALANDOS: Nuc f: iki 11 ryto 
ir nuc 5 iki 15 vakare P

4
DR. M. .KEPZMAN |

I Š H Ii f 1J O S
Gera- lietuviams iinoma;, : <’.• 1G me

tų kaipc patyręs gydytojau, ch.rurga' 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniškas '/y- 
V’4, motorų ir vsiikų, pagal nauj.’.'i&ins 1 
metodas X*Ray ir kitokius elektros prie
taisus. . i

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18tb 
St. netoli Fiek St.

VALANDOS: Nuo 10—12 pietų. 
6-8 vakarais. Telephcne Canal 3110l į 
GYVENIMAS: S. £a.'ated Street Į

VALANOOS ; 3—0 ryže, tiktai.

G. IŠLGUSm
Praktikuoja 27 metai 
Gyvenimas ir Ofisas 

310 S. Morgan St., kert# 25 «$.
Chicago, III.

SPECIALISTAS
Moterišką ir Vyriškų 

Taipgi Chronišką Ligų 
OFISO VALANDOS' 

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

dėlioinis nuo 9—2 popiet
felephone Yards 687 A

Ct (JI .'iTJitfi

I 6ayi»>. j&At

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS Ir CHlttU.«GA1t

Spoctaliata* Moteriška, Vyrišku*
Vaikg ir yla* ekvow<šką

OfUati: 1844 S. ii&iale^t St., Ctdcajo
VaLANOVA. U ryto , t --•

! 18 • it

•<. *1*. % 4 Ft* ■> - - X- a t Į—ĮiM,|
aaaiem. m et t e

į Ir. Leo Aw$tin 0
5 Gydytoja*, Chirurgas, Akušeria j
J 1920 So Halsted St. Chicago. H

Kalba lietuviškai, latviškai Ir : 
rusiškai.

Į Valandos: 10-12 rytų; 6-9 va- -■
|| kare. Tel Canal 4367. U
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l'iesa, buvo sakyta, kad “mo 
kykla tęsis.” Ji “tęsiasi,” bet 
taip “nusitęsė.“ jogei šiandie ją 
lanko kurie-niekurie* Ir tai. lan
ko ne todėl, kad pasimokinus, o 
kad parodžius, jogei “inokyk-

tyje žaidžia Inksto... Jsilinksmi- Vestuvėse dalyvavo barelis, 
no ir senesnės moterjs, ir tos su jaunavedžių draugų ir draugių, 
jaunimu sykiu krato savo laši- Besišnekučiuojai.l prisiminta ir 
nius... Iš šalies žiūrint net ma- apie politikos prasižengėlius, 
lomi* Rodos, jautiesi Lietuva- Vienas svečių davė įnešimą, kad 
je, kokiose nors pavyzdingose kas kiek išgali paaukotų į LSS. 
vestuvėse. Apsigynimo Fondu. Susirinku-

. Rrighton Park.— Keistučio Pnšel
pus Kliubo mėnesinis susirinkimas 
bus sedrlioj, kovo 16 d., 1 vai. po 
pietų, Libcilv svet., 3925 So. Kedzie 
Avė., kertė 39lh PI. Drungni ir drau
ges, malonėkite Imli laiku, 'taipgi 
alsi veskite ir naujų narių.

— .1. G ilsi ai lis.

RANDAI
J... J1, •

REIKIA DARBININKŲ

gaičio mokinių ten veik nema
tyt: jeigu vienas-kitas ateina pa
sižiūrėtų, tai tik “dėl visa ko.”

Tokia yra ta Iru m putė, bet 
įdomi istorija. Ji rodo, kad 
tūliems musų draugams labiau 
rupi savo
kinimosi-lavinimosi 
Tai yra liūdna.

—Bridgeport ietis.

taisyta. Organizatorė su pagel- 
bininkėmis tik tupinėjo aplink i 
stalą, (ik žiuri, kad kam ko ne
truktų. O čia vištos iš torielių 
lik nvksta, kažikur nvksla...

šieji tam mielai pritarė ir suau
kojo:

Pūkis, J. Pūkis, M. Pukienė, P.
, Šimėnas po .$1.00; A. Kace-

Pukis, E. Pu-

SLA. II Apskričio susįrinkimas į- 
vyks kovo 16 d., Birulės svet., 3249 
So. Morgan SI., I vnl. po pjclų. Kuo
pų atstovai malonės pribūti laiku, 
nes susirinkime dalyvaus svetys p.

Strimaitis.

Bekalh, III. — Kooperatyviškos* 
Bendrovės krautuvė atiduodama 

ant remtos. 'Toje krautuvėje randa
si ler boksis ir viskas kas lik rei
kia prie krautuvės. Remia 
platesnių žinių kreipkitės 
(’iapolionis, 916 Mairi St., 
III.

RI'IKAI AUIAMA moterų 
nių dirbimo šapą. 
I’.stra speclalis paskyrimas 

dų ir mokesties.

B. Janulis, prcz.
Kvielkaiiskas, sekr.

pigi dėl 
prie K. 
Dekulb,

.ĮIEŠKO DARBO

Pirm vakarienės, kelios 25 Kor 
kp. choristės, iš Roselando. p\i- 20c. 

o ne rimtas mo- j<jnj padainavo porą dainelių.1,30c. 
darbas. ....... ..... b.5ur.L.. a.,,r. i>:„:

viče. J* VVilkas, J.
kienė po 50c;

po 25c; M,
Smulkių aukų surinkta

Viso suaukavo 9 dolerius.

kp, susirinkimus įvyksLLF. 12 I .
subaloj. kovo 15 <1., 7:39 vaL vaka
re. Aušros mažojoj svet., 3991 So. 
Halsted SI. V]*si nariai atsilankykite.

— St. Nemčavskas.

na puj ieško darbo ant formų, jei 
siraslų i/eras farmeris, kuriam 
atsišaukite greitai.
K17 \V. 341h PI., Chicago,

al
iai

III.

senberniams už nevedi-1 gynimo Fnndan, vardu ižlinin-

ProfiTesisčiŲ vakarėlis.

M. P. S. Trečiasis Rajonas su
rengė šaunų šeimynišką vaka
rėlį Mildos svetainėj. Svečių, 
buvo daug ir vakaro tvarka kuo

jau metų praktikuojasi

kaip gerai vesti tvarką. Be juo-

mą, pakritikavo išjuokė senmvr 
ges. Laike vakarienės alkį už
metę, dar kas ne kas po keletą

ko Molijo.šaičio.
Susirinkusiųjų pašnekesį dai’i 

papuošė trijų mažų veikėjų

LSS VIII rajono prop. mokyklos 
lekcija bus subatoj, kovo 15, Aušros 
vet.,‘ 3901 So. Halsted St. Pradžia 

<8 v. vakare. Visi kviečiami susirink
ti. — Komitetas.

REIKIA DARBININKŲ.
VALSTYBINIAI NEMOKAMI DAH 

BO PRIRODYMO BUIKAI

žodžių pratarė* Bet Mis juo-i M. Pukiutės, F. Pukiuko ir S. 
kais ir smagiai, be kokio užgali-, Pukiutės deklemacijos. Sve- 
liojimo kitų asmenų, vis gera-Įčiai labai gėrėjosi jaunųjų vei-

LSS 174 kp. rengia puikų pramo
gų vakarų nedėlioj. kovo 16, Melda- 
žio svet. Scenoj statoma komedija 
“Parmazonai”. Pradžia 6 vai. vak.

— Komitetas.

(U. S. Free Employmeot Service j
J ieškant įėji darbo kreipkitės 4iai* 

•dresais:
116-122 N DEARBOBN ST 

arba
SO. JKEFERSON ST.

me upe, lik gyrė, tik dėkojo 
progreslstėms iiž surengimą

nas tik kalbėtojas paverkė už... 
Vokietijos kankintinius, apver
kė Prūsiją garbindamas: “ma
no tėvynė Rusija, mano tėvy
nė!” Matyli, čia buvo išsimai-

.Jaunavedžiams linkiu ilgo ir 
laimingo šeimyniško gyvenimo- 

—Visu Kvietkas.
4.

ROSELAND

d balus nedėlioj, kovo 16, Aušros 
svet. 3091 So. Ilalslel St. Pradžia 
10 vai. ryto. Tema: “Taikymosi prie 
aplinkybių sulaiko žmonijos pro
gresų“. Tvirtinamų pusę gins K. 

(’hernau kas, užginamų — A. Bels
kis, — Komitetas

105-107
Už darbo parupinnuą visuose 

->e valdžios įsteigtuose ir užlaikmnuo 
se biuruose nereikia nieko mokėt.

Yra daug vielų, kaip Chicagoj. 
raip kitur, kur reikalauju visokios 
ųšies darbininkų •— į fabrikus, į ka

byklas, į ūkius, į šiaip įvairias (štai 
Zas -- kaip vvrų laip moterų ir vai 
kų, kaip amatininkų taip Dapri* 
diems darbams

IUO

tas... socialistai
)(> lutas I). K.

Buvo suruošta lt timpas pio-, ro(|()S< nepripažįsta jokios tevy- kitko jis sako, kad LMPS. 2;i 
ramėlis. kuris išpildyta ytin j kp. vakare publikos mažai bū

SociulistŲ Apšvietos Kliubo la
vinimosi susirinkimas bus nedėlioti, 
kovo 16. Slanforl Paik svetainėje, 
Play Boom) prie II PI. jr Union 
gat. įėjimas iš 14 PI. Nariai prašo
mi susirinkti lygiai kaiti 19 v. ryto. 
Btls diskusijoj tema ‘Tautu Lvga”.

— Valdyba.

REIKIA patyrusio langu plovėja.
Chicago \Vindovv CIeaning Co.
62 \V. \Vashington st. Rooni 2

gerai. Svečiai, pakviesti išrei
kšti savo nuomonių, vieni kal
bėjo už “kairę“ kiti už “dešinę“ 
pusę.

REIKIA 19 yyrų prie moteriš
kų siutų.

CIIAS. BALT.
5257 So. Halsted St., Chicago, III.

patenkinti.
—K.

LMPS. III Rajono šeimyniška 
vakarienė.

Mėnuo laiko atgal buvo

zia

Dabar prieš L.MDS. 67 kuopą ir Aido 
Rajo- chorą. Kaslink 67 kuopos tai

LSS. 234 kp. susirinkimas įvyks 
nedėlioj. kovo 16, 1919, Settlement 
svetainėj. -1630 Gross Avė. Pradžia 10:30 vai. iš ryto. Draugai malonė
kit visi atsilankyti paskįrtu laikji.

—sekr. Av Audickas

SI Ičerfu
Sinlu siuvėjų
Kišeiiin siuvėjų
Joinerių

Alsi kaukite luojaiis.
ROYAL TAILORS
731 So. AVells SI.,

RI'IKAI.INGA bučeris lietuvis 
suprantantis darbą. Vieta gera 
užmokestish gera. Darbas 
sados.

WM. GlRAITLS
1980 Canalport Avė., Chicago,

ir

III.

REIKIA moterų judų plovėjų, 
$8.09 į savaitę. Nedaliomis nedir
bama.

DFLCO LUNCII CO.
1321 Michigan Avė. Chicago, III.

PARDAVIMUb
PARSIDI 'ODA (irosernė ir bu

černė lietuvių apgyvento) vieloj. 
Biznis išdirbtas per tris metus. Prie 
žaslis pardavimo patirsite ant vietos 
Atsišaukite j Naujienų ofisų klaus
dami No. 38.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė geroj vietoj, tarpe lietuviu ap
gy Ventoj, pigiai įr gerai; netoli lie
tuvių bažnyčios. Priežastis parda
vimo — ‘patirsite ant vielos.
1828 So. 48 Ct.. kampas 15 gatvės 

Cicero, III.

PARSIDUODA bučernė įr groscr- 
nė labai pigiai už cash arba išmai
nau ant namo ar loto. Biznis išdirb
tas gerai; visokių tautų apgyventa, 
nes savininkas išvažiuoja ant farmų 
šitą mėnesį. Kas norite Imti bįznie- 
riu, nelaukite ilgai, nes gera proga. 
Kreipkitės laišku į Naujienų ofisą, 
pažymėdami ant laiško No. 49.

RAKANDAI

naktį... Linkėdami gero pasi-' mus vakarus* Ret kas dėl Aido 
sekimo lauksimo, o pasfrodžius choro tai visai ni tiesa ką I). K. 
tikietains “į Velykų naktį,” iš- 
grobstysim išpirksiu! iš kalno 
iki paskutinio.

S. rašo. Kada buvo Aido choro 
vakaras, tai 25 kuopos jiarė-s 

lik L*i<l iu>!i ui f*i v«» nt*iu& vn-

Roseland.— LMPS. 25 kuopos pir
ma valgių gaminimo lekcija įvyks 
pėlnyčio.į, kovo II, 7:39 vai vakare 
pas G. Kiičinskienę, 10356 \Vnbash 

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

—žemaitė visos

Draugiškas vakarėlis.
atsilankiusios, išskiriant 
narių, kurios jau iškaliu)

porą

Paskendusio Varpo repeticija bus 
ipėtnyčioj, kovo I I, Aušros svetainėj. 
Lošėjai prašomi susirinkti kaip 8 
vai. vakare. Renginio Komisija

REIKIA DARBININKU PRH' CU- krinią buroką vedusiu arba neve 
dusių žmonių. Augščiausia mokestis 
mokama Micbigano valstijoje. Dy
kai namų renda ir kelionė. Greitai 
mokama. Geriausios darbo sąlygos. 
Susitikite musų agentus sekančio
se vielose:

Chicagoje, Chas. Kassay’s ofise, 
9328 Cottage Grove Avė. bile kokią 
diena nuo 8 vai. ryto iki 8 vai. vak. 
Al. \Veber’s name, 1642 Orchard Si. 
bile kokią dieną nuo 8 vai. ryto iki 
9 vai. vak. I’ekete and Son’s ofise, 
1957 \V. Grand Avė., Nedėlioję, ko
vo 16. nuo 9 iki 11 vai. rvlo 

MICHIGAN SUGAR CO.
Saginasv, Mich.

BARGENAS
$200 dubcltais springsats phonogra 

fas, grajina visokio darbo rekordus. 
Parduosiu už $55 su rekordais ir 
deimanto adata, teipgi puikų player 
pianų, vėliausios mados. Seklyčios 
setų, valgomojo kambario setus, dev 
enporl, divonus, paveikslus ir tl. Par
duosiu už bile kokį teisinga pasiūly
mą. Nepraleiskite to bargeno. Rasi- 
dencija
1922 So. Kedzie Avė., Chicago, III.

NAMAI-žEMe

garsinta, jog u d. kovo bus ren
gdama LMPS. III Rajono šeimy- 
ška vakarienė* ,

Nežiūrint to pagarsinimo, tai draugiškas pramogų vakarėlis,
vakarienei kliūčių netruko — Rengė LMPS. IlI-čiasai rajonas, 
iš visų pusių: pardavinėjime ti- 1$ visa tečiaus matėsi, kad ren-

Nedėlios vakare, kovo 9, Mil
dos svetainėj buvo surengta

bo kaukiu balių. Bet kada bu- c v
vo LMPS. 25 kp. vakaras, tai

ASMENŲ JIEšKOJIMAI

kad giliau butu galima ką

karo, I. y. subatoje kovo 8 d., vę: visa buvo prirengia kuoru- 
loje pat Mildos svetainėj kilos peslingiausia. Re pagyrimų, 
draugystės panašios vakario- man pirmą kartą teko matyt lo- 
nės ir tt. LMPS. 9 kp. narės kį šaunu vakarėlį. Jame daly- 
aimanavo negalintuos niekam į-1 vavo apie šimtas su viršum dra- 
siulyti nė vieno tikieto. Jau ar- ugų ir draugių inteligentų ir 
tinusi rertgimo diena, o čia dar darbininkų. Ir visi smagiai pra 
visi tikietai tebėra. į leido liuosas nuo kasdieninio už

III Rajono rengėjos jau bu- siėmimo valandas, 
vo benupuolančios dvasioje, jau 
abejojo rengti ar ne? Ret ne-

LMPS. 25 kp. yra veikliau
sia draugija. Kaip lik gauna

rengime taipgi neatsilieka 'Pa

PAJIEŠKAU savo moteries Sta
nislavos Kniukšta, po tėvais Stanis
lava Vilnius, dabar vadinasi Tama
šauskienė. Paeina iš Kauno gub., 
Plungės parap., Trujkių sodos. Tu
ri 2 broliu ir 2 seseris Amerikoje. 
Nepriklauso nė prie bažnyčios ne 
prie Laisvamanių. Išsivežė sykiu 12 
įliptų mergaitę. Yra labai svarbus 
reikalas, tai ųieldžiu atsišauki i. 
Draugai, palčmydami tokią ypalą, 
meldžiu pranešti. Už teisingą pra. 
nešimą duosiu $25.99

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

REIKALINGAS geras pirmos kle- 
sos bekeris, kuris moka kepti baltų 
ir ruginių miltų duona. Mokestis 
bus labai gėi‘a dėl gero bekerio. 
Atsišaukite adresu: 
496 \Vell SI., Rockford, III.

REIKIA KAUTU DIRBĖJŲ IR 1 
ANDAROKŲ DIRBĖJO 

W. P A C K
1256 \V ILARRISON SI'., CHICAGO.

žemini.

i ranc&Knai

Pėtnyčia, Kovo 14 d., 1919,. 
'■.'"■■r- .1 ... • -«■■■■ ...... ■ ■■».

’ E X T R A
R E T K A L1N G A S S A VININ K A M S 

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

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaianti'ją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės 

L1THUANIAN RED 
ROOFING CO, 

nnd Sbeet Metai VVorka
2196 \V, 2 lt h SI 'Tel Canal 4892

NAMAi-ZEMA

LABAI PIGIAI parsiduoda nauja 
šluba 8 kambariai, elektros šviesos, 

garu apildoma, vanos, telefonas; 
tinkama dcl 2 šeimynų. I’riežasljs 
pardavimo, savininkas perka ūkę 
(farmų), užtat nori greitai ir pi
giai parduoti.

TONY DUNDULIS
1917 Islaml Avė., Bockford, III.

PATARIMAS
Jei tamsios manote pirkti namą, 

pirkite nuo paties savininko — gau
site pigiai ir teisingai. Bus suteik
ta pervedimo Į jūsų rankas pirkimo 
popieros. Aš turiu gerą kampinį na- 
m!|, kuriame dabar yra vedamas 
biznis, bet dėl tulų priežasčių turiu 
varduoti —reikalingi pinigai kitam 
bizniui. Kreipkitės adresu:

J. B. AGLINSKAS
3238 So. Halsted SI., Chicago, III

PARDUODU niurinį namą, 2 me
tu atgal statytas, 4 pagyvenimų, 
nuo priekio storas, bučernė ir gro- 
sernė. Viskas naujausios mados. 
939 W. 35th PI. Chicago, III

PAILSIDl’ODA namas I pagyveni
mų. Remtos neša .*156 į metus. Ui
tas 50 per 130. Lietuvių apielinkčje. 
Lotas vertas $3,009, parsiduoda už 
•*2 500 su namu, noriu greitai par
duot]*. Atsišaukite nas savininką:

J. JANUSZKA
31.31 Archer Avė. Chicago, III.

' TIKRAI GERAS BARGENAS.
PARSIDUODA trijų pagyvenimų 

geras mūrinis namas su gasu. elek
tra ir kitais parankumais. Remtos 
neša $498.00 i metus. Greitam parda
vimui. prekė $3,490.99. Galima pri
imti lota mainais kaipo dalį įmokėjį- 
mo. Atsišaukite lias

A. GRIGAS ant CO. 
3114 So. Halsted St., Chicago, III.

FARMOS PARSIDUODA
Aplinkie miesto Scottville, Miehi- 

gan kur yra Didžiausia Lietuvių 
l'armerių Kalonija Amerikoje, kurių 
męs apgyvendinome su 438 Lietuvius 
Ūkininkais kurie turi 3 Ūkiškas 
Draugystes 2 Laisvis ir 1 Katalikiš
ka, kuri turi Kunigų ir Lietuviškas 
Kapines. Mes turime toje puikioje 
Kolonijoje suvmėn iš Anglikų jų ge
ras Farmas kad Apgyvendinius jas 
lietuvius ūkininkais. Turime ant 
parudavimo gerų, pigių Ūkių. Mažų 
ir Didelių su Budinkais Sodnais, Ap
sėtais Laukais, turime su Gyvuliais 
ir ūkio mašinoms parduodame ant 
lepgvusių išmokėjimų, Ukes gyvu
lius ir padarinys. Neklausykite kurie 
jus atkalbinėtu no musų Kalonijos 
tai daro išpavido, nepirkit niekur 
kitur Ūkius nusipirkęs gailėsis kad 
mis mus nepirkai, atvažiuokite tuo
jaus pas mus mes jus apgyvendinsi
me tarpe lietuvių ūkininku kur jums 
bus linksnių gyventi ant grųžių gerų 
ukiu kur laukai ligųs su daug puikių 
Upelių ir žuvingu ežerų žemė maišy
ta su moliu, derlingiausi dėl visokių 
įievų daržovių Sodnų Pievų, ir ga
li ievų. Mes turime daug geros ne
dirbtos žemes, kurių parduodam pi
giai nuo $8 ligi -18 Akerį. Kurie 
perka mis mus ukes gelžkelio kaštus 
sugrržiname, duodamie dovanu $25. 
dorelius |<ožnam už, kožnų prisiųsta 
lietuvi kuris pirktu ūkę. Norinti 
plalesnios žinios prisiųskite už 6c. 
štampu gausite ūkių Katalogo ir 
žemlapį Kalonijos Adresas.

A. Kiedis & Co. 
Peoples Stale Bank Building. 

Scottville, Mieli.

VISADA
Meldžiu atkreipti visa alvd-i, kad y- 
ra negalima pagarsinti, nors didžiau- 
Ou bargenu, katras p'iiigą p.ibisko- 
'•nus apsimoka pirkti, namu lotų, 
farmų, visose dalyse. Pirkti, par
duoti arba mainyti, užnrašau atsi
lankyti asmeniškai į ofįsą, o busite 
užganėdinti visi lygiai saugumu ir 
neinu. 'Teisingas veikimas su publi
ka biznio mane užlaiko ant 15 melo 
šiame Real Estate biznyje.

Valandos kasdien nuo 8:30 ryto iki 
6 vai. vakhre; Ularninkais ir Suim
tomis iki 9 vai. vakare. Nedėliomis 
nuo 1 vai. no pietų iki 6 vsd. vakare 

CHAS. Z. URN1CK
220 So. State SI., Boom 1328

REIKALINGAS kambans dėl 2- 
jų vaikinų su valgiu ar be valgio, 
ant Bridgeporlo.

Kas turite meldžiu pranešti grei
tai. J. WASIS,
3238 S. Halsted st.. Chicago

Aš Paulina Ropšbaukaitė po vyru 
Germolkotienė, pajieškau savo bro
lio Petro Ropšbaukio, Kauno gub, 
I aukuvos parap., Polokieščių kai
mo. Girdėjau kad gyvena Aurora, 
III. Jis pais tegul atsišaukia, arba 
kas žinote praneškite jo adresą, tu
riu svarini reikalą. Busiu dėkinga. 
Atsišaukite į švogerj:

JONAS GEBMOLKA1TIS 
396 E. (ith St., Kesvanee, III

REIKIA apreiterių ant mote
riškų kaulų, gera mokestis nuo 
štukų; galima uždirbti $59 iki $69 
į savaite, 'l’ajp pat reikalingas pre- 
seris; darbas nuo štukų ar savaiti
nė mokestis, kaip norėsite; nereik 
didelio patyrimo.

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

Tel. Monroe 6793

MOKYKLOS
Pastaba atsiunčiantiems draugijų 

pranešimus: —
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavardę ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
mitingus etc. skelbiame dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti lledakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki <S 
P M Nesuspėjant raštu, galima 
telefonu, Canal 1596, pranešti

— Redakcija

VALENTINE DRESMAK1NG 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2407 W. Ma
dison, 1850 N. Wells st.

137 Mokyklos auv. Valstijose., 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De- 
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$10. Phone Seelev 1613

SARA PATEK, Pirmininkė

Draugės roselandietės puikiai 
padainavo keletą d a i n e- 
lių. Po to vakaro pirmininkė 
perstatė kalbėti Jukelį, I)r. A.tiek

muistanti organizatorė
už rengimą:

Kiek bus publikos
sakė: vis tik turime rengti... i Monlvidą, stud. A. Žymontą, Ka

Netikėtai, paskutiniose die- minskienę, J. Čeponį ir kitus.
nose, iš tolimesnių kuopų su- Visi kalbėjo apie šiuos valandos 
plaukė daug dolerių už parduo- reikalus ir nepamiršo rengėjų

PAJIEŠKAU brolių Stanislovo, 
Konstantino ir Justino, Kauno gub., 
'Telšių pav., Mosiedų valsčiaus. Pa- 
rstilu parapijos, Kruopių sodžiaus, 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
malonėkite pranešti už ką Ims at
lyginta. Adresas:

Box 51.
Tony Bucis, 

Glen \Vhite, Va.

prie 
$65 

Atsi-

tus tikietus. Rengėjos subruz
do taisyties, bėgioti, produktus 
pirkti, virti, kepti, skubėti... Jų 
darbas nenuėjo vėjais. Nedė-

REIKIA prityrusio pečkurio 
Ha\vley doxvn draft pečiaus, 
j mėnesį, kambarys ir valgis, 
šaukite į vyriausią inžinierių.

Chicago Beach llotel, 
5lsl ir Cornell avė., Chicago

Susirinkusieji pasišnekučia-

žo namon pasilsėtų, kad ant ry
pilnutėlė Mildos žemutinė sve
tainė, nes parduotų tikietų pa- mo savo nuolatinių pareigų.

—LMPS. III raj. Narė-
publikos pribuvo. Kol prirengė

Vestuvės. — Aukos.
griežė smuiką, pritariant pianu. ’ 
Publika šoko, dainavo, žaidė

LLF. 1 -mos kp. metinis susirinki
mas įvyks kovo 17 d.? Linos'bes 
svetainėj, 1822 NVabansią avė. Pra
džia 7:39 vai. vakare. Kiekvienas 
narys privalo atsilankyti į šį susi- 
r nkimą, taipgi atsiveskite naujų 

nariu. Bus renkama nftjlja valdy
ba sekamiems metams. Taipgi yra 
daug svarbių reikalų apkalbėjimui.

Sekr. A. Itypkevičius-

PAJIILŠKAU brolio John Girai- 
lis. Kitados gyveno \Vyoming Sta
te. Prašau atsišaukti ar kas juos 
žinot prašau pranešti adresu:

Wm. ‘Giraj lis.
1980 Canalport avė., Chicago, III.

REIKIA RIVETERIŲ, TRUKF- 
RIU IR ŠILDYTO JŲ PRIE TAVORI 
NIŲ KARŲ DARBAS. ATSIŠAUKI
TE I THE RYAN CAR COMPANY, 
IIEGEVVISCH, II.L.

mus, smagus, be skirtubo, be 
ženklų “menševizmo” ar “bol
ševizmo”... Vienybėje, aantar-

Kovo 8 d. čia apsivedė d. Jo
nas Pūkis su p-Ie Elzbieta Ka- 
lazjinskiute* Kadangi abudu 
jaimavelžiai laisvų pažvalgų 
žmonės, tai šliubą ėmė civilį.

LMPS 9tos kp mėnesinis susirin
kimas kovo 15 <1. neįvyks įš prie
žasties LS.IL lutos kp. Vakaro. Susi
rinkimas atidėtas iki sekančios su
imtos kovo 22 d. —-Kuopos Valdyba.

Pajieškau švogerkos Uršulės Ja- 
kaitės. taipgi švogerio Petro Pauli- 
ko. Abudu P 
pav., Šilalės parap
Jei kas apie juos žinote, malonė
kite pranešti arba jie palįs laį at
sišaukia, nes aš turiu labai svarbų 
reikalą.

Kazimieras I.eščinskas.
3328 So. Halsted st. Chicago

Kauno gub., Raseinių 
Deblių kaimo.

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

.L SEIBUTIS
732 W. 19th St., Chicago, III. 

Telephone Canal 5821.

Dideles Prakalbos
■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■i  ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

Rengia LSS. 4-ta kuopa

Pėtnyčioj, Kovo-March 14 d., 1919
MILIX)S 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. Renginio KOMITETAS.

Gary, Ind. -- LSS. 299 kp. susi
rinkimas įvvks nedėlioj, kovo 16, 
paprastoje vieloje— 2101 W. 15 Avė. 
P’adžia kaip lt vai. ryto Visi na
riui privalo atsilankyti, nes turime 
daug svarbių reikalų aptarti.

— Komisija.

FL Chicago, Ind. — 
kalo “Valkata” įvyks 
16, 19 vai. ryto. K. Grikšo svetainėj. 
Lošėjai malonikile susirinkti lygiai 
pažymėtu laiku. — Reng. Kom.pažymėtu laiko.

Repeticija vei- 
nedėlioj, kovo

E. Chicago, Ind. — LDLD 70 kp. 
Rengia prakalbas nedėlioj, kovo 16, 
6 vai. vak. K. Grikšo svet.. 1501h ir 
kampas Nnrthrote Avė. Kalbės d. 
A. Bimba jš Vai pa raišo. Visi drau
gai kviečiami atsilankyti.

— Komitetą.-!.

Roseland. — LMPS 25 kp turės sa
vo susirinkimų nedėlioj, kovo 16 d. 
2 vai. po pietų. Aušros kambariuo
se, 10909 Michigan Avė.

— G. Grybienė.

PA.HEŠKAU Prano Gervickos, 
Vilniaus gub., 'Traku pav.. Kronui 
valsčiaus, Gintakiškių kaimo. Jis 

pats tegul atsišaukia arba kas žino
te praneškite jo adresą.

JUOZAS ZINAVIČIUS
997 W. 29111 St., Chicago, III.

PAJIEŠKAU vargonų^ taisytojo. 
Kuris galite tą darbą malonėkite 
atsišaukti adresu:

Ad. Liuberskis, 
3322 S. Morgan st., Chicago

REIKIA kriaučių prie moteriškų 
kautų ir sijonų. Mokestis nuo 35c 
iki 59 centų i valandų, kas nori gali 
dirbt nuo štukų.

CIL K. AWGAITIS.
3139 W. Harrison St., Chicago. 111.

REIKALAUJAME darbščių vyrų 
pasidarbuųti vakarais tarp savo pa
žįstamų. Patyrimas nereikalingas; ga 
Įima uždirbti gerus pinigus be atsi
traukimo nuo kasdieninio darbo. At
sišaukite laišku j Naujienų ofisų pa
žymėdami ant laiško No. 39.

FARMA! FAKMA!
DIDŽIAUSIS BARGENAS

PARSIDUODA 8() akru farma už 
$2.500. 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 akrų iš
dirbta žemė ir 30 akrų aptverta dei 
ganyklos. 2 mylios nuo miesto ir 
yra AVisconsin 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 bargeių/ pašau
kite per telefoną arba ypatiškai at
važiuokite šiuo adresu: . .

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

Tel. Pullman 759.

SPECIALĖS VAKARINES 
kietos anglų kalbos prasidės 
Subatoj.Kovo 22 <1. 1919. Už
sirašykite iš anlcsto. Del pla
tesnių žinių atsišaukite vaka
rais į

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

Tel Boulevard 9923.
DIENINE IR VAKARINE

MOKYKLA
Čia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 

Lietuvių kalbts, aritmetiką, S. V., Anglijos. 
Lietuvos ir abdną istorijas, geografiją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Gramtnar ir Htgh 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo
kite liuosą laiką pasimokinimui, nesigailėsite.

American College Propara*ory School
3103 S0. HALSTED '.T.. CHICAGO, ILL. Ir

UŽDIRBSI $1,000.00

JIEŠKO KAMBARIŲ
NAŠLĖ MOTERIS su 4 metų duk- 

tere pajieškau kambario Bridgepor- 
to apielinkčje, geistina kad prižiū
rėtų mano dukterę dienomis kada 
aš dirbu. Atsišaukite greitai.

3238 So. Halsted St. Chicago.

SIŪLYMAI KAMBARIU
K AM BARIS ant randos dvi dvie

ju vaikinų^ didelis, šviesus kamba- 
ris, maža šeimyna.

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

REIKALAUJA vyrų Į kautų
Hxtra specialis paskyrimas 

dų ir mokesties.
Kišenių dirbėjų
Pamušalų dirbėjų
Rankovįų dirbėjų
Visokiems darbams operuo- 

tojųBušebnanų
Pamušo beisterių 
ir Examinuotojų.

Atsišaukite tudjaus į 
ROYAL TAILORS 
731 So. Wells St.,

šapų, 
vaiau-

REIKALINGA šeimyninkfi prie 
mažos šeimynos. Mergina arba na
šle be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis Atsišaukite greitai į 

OREMUS CHEMICAL
LABORATORY

1718 So. Halsted St., Chicago, III.

PARSIDUODA naujas mūrinis biz- 
nevas namas ant Halsted St. tarp 
lietuvių su štoru ir pragyvenimu su 
puikiais Įtaisymais, iš netikėtos prie
žasties turi būt parduotas šių savai
te. Parsiduoda $1,999 pigiau negu 
jis kainavo nabudavot. kas nori su- 
faupyt $1,090 turi pirkt tuojaus. 
Klauskite pas

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

PARDAVIMUI pigiai dviejų ka
mbarių namas ir du lotai, mieste. 
Vanduo ir šaligatviai. Puiki vieta 
ir daržas. Gatavai dėl persikraus
tymo. Tiesini karu linijos i vidur- 
miesti. Bargeno kaina $600 cash.

Savininkas R. R. Myers, 
1637 W. Worren avė. Chicago 

Tel. West 6185.

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

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specialiŠ- 
kai pigių kainų.

Pelrenos daromos pagal Jusy mie- 
rą .— bile stailės arba dydžio, iš bi
le nuulu knygos.
MASTER DESIGNING SCHOOL

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

Atsišaukit ant 4-to augšto.


