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fine translatinn filed with the post-mostei* at Chicago, III., Mar. 18, 1919 
as required by Ihe act of Oct. 6, 1917

Bravarai nepaisys pro- 
hibicijos

šius tarp nepriklausomųjų ir 
spartakų su sukilimu, nuo ku
rio nepriklausųmųjų vadovui

pats nubudo po 4 savaičių mie
go. Kas jam buvo, daktarai 
negali suprasti. Jis sako, kad 
kada jis meigojo, jis žinojo vis-

zų džiugus, kad įbaidžius žmo
nes “vokišku pavojum“ ir turi 
būti priimtas su dideliu atsar-

True translatinn filed with the post-niaster at Chicago, III., Mar. 18, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Lietuviaisumušebolševikus
True translation filed wlth the post- 
masler ai Chicago, III., Mar. 18, 1919 
as recinired by Ihe act of Oet. 6, 1917
VALDŽIA NORI SUSITA1KIT 
SU NEPRIKLAUSOMAISIAIS

SOCIALISTAIS.

no savo molinos baisa. Jis c

dabar po ilgo miego IjauČiaši
visai jsveiku* ’

True tinnslation filed wtth the post- 
inaster at Chicago, III., Mar. 18, 1919

PRIEŠ TAUTŲ LYGĄ. Bolševikai neteko Ufos

Talkinink. paėjo Vokietijon ............. .
inaster ai Chicago, III., Mar. 18, 1919 

r»,<|iiirod by Ihe a<'t of Oct. tl, 1917
SKUBINKIS SU TAUTŲ

• LYGA.

is

knCHABLESTON, W. Va 
vo 17. — West Virginia 
vų butas 52 balsais prieš 26 šia

Naujos riaušės Vokietijoj. Monar 
chistai stiprėja

BERLINAS, kovo 17. — Ei
na tarybos, kad prikalbinus nie- 
kurius nepriklausomuosius so

PARYŽIUS, kovo 17. — At
sakydama j franeuzų kaltinimą,

įs toj imu i į “kokį nors panašų 
susivienijimą.”

14 žmonių žuvo audrose. Scheidemanie 
čiai areštuoja nepriklausomuosius socia

listus, bet ir kartų norį susitaikinti su jais
NEW YORKO BRAVARAI Iš- 

BIRBINĖS SENOVIŠKĄJĮ

Nutarė ignoruoti vidaus paja
mų departamento nuosprendį

fort miesto rubežius.
Norddeulsche Allgemeine spe 

cialė žinia iš Frankforto sako, 
ka<l francuzai praeidami linkui 
l'rankfort užėmė Bidda tilta

žios. Haase ir DitImami yra 
minimi.

Valdžia padarė didelius nusi- 
ieindimus 
siems i 
se ir įrašyme darbininkų tarybų ! 
į konstituciją ir sutinkanti da
ryti dar daugiau nusileidimų

mės j laikinės laikos sutartį rei
škia eikvojimą laiko prieš suta
rties pasirašymą, Amerikos tai- 

nepriklausomiem- kos komisija praktiškai gvaran 
socializacijos projekluo- tavo llurčjti sutarmę |piiirengtą 

priėmimui likji ^teinančios su
katos, su visomis padarytomis 
permainomis ir priedais.

True trnnslation filnd wilh the post 
mastei' ai Chicago, III., Mar. 1«S, 191!)
as required by Ihe art of Ori. 6, 1917 kesne, taipgi galbūt prie proto-
MONARUHISTAI STIPRĖJA.

\v

bravarus \v

ANGLIAKASIAI Už DARBO 
PARTIJĄ.

llli-PANA, III., kovo 16 
nois angliakasių 5-to 
konvencija Tailorsville šiandie

I'aipjau konven
rmainas, kad labiau surišus fra rija pritarė anli-injunction bi- 
zcologiją ir padarius mintį aiš- liui, 6 vai. darbo dienai ir 5 die-

lyje Rodelheim priemiesčio. 
Francuzai iškabinę paskelbimą. Scheidemaniečiai nusilenkią ir 

klausą monarchistij.

šokiam judėjimui.
Kita žinia sako, kad valdžios 

Remscheio, į šiaurryčius nuo

kolo bus pridėta paaiškinimas, 
kad Monroe doktrina pasilieka 
neperžengia ir aiškiai nustatis 
ar nariai-tautos gali apleisti ly
gą ir kaip.

nų savaitei. Valstijos 
bilius tapo pasmerktas.

STREIKAS UŽSIBAIGĖ

LONDONAS, kovo 17. — Spe
cialus žinios iš Berlino praneša, 
kad užgniaužimas dabartinio ' me jis tikrino, jog nemano, kad 
AtvuttLiLit L\ Ir ii /I '       I i ? XI    ! I “ A T I ..    

rio Pichon pranešimas, kuria-

NEWABK, N. J., kovo 17. — 
Streikas 4,500 Public Service ga 
tvekarfų darbininkų liko atšau-

dir, kad patariant jos narių ad- j vakarius nuo Remscheid pasiu- 
sokatams, tuoj atnaujįs parda-1 n|(-k pn)(e8tQ Vokietijos valdžiai 
sinėjimą alaus turinčio 2 17 \Veimore ir taipgi Vokietijos 
alkoholio. I as buvo uždrausta j Įjcrtraukos mušiu komisijai IV* • 1 f t • I

mili'laristinė ir monarchistinė 
reakcija auga ir viršija naują

inę laikinės taikos sulartyj, tapo 
užgniaužtas cenzorių Paryžiaus 
presoje. Paskubinimas ir at-

darbininkai sugrįš pire darbo. 
Abi pusės skelbia laimėjimą

mų de parlamento, kuris išaiš-Į 
kino įėjusią veikmėn pareito

no proklamaciją.

cijos patarėjams Elihu Boot it 
\Villiam D. Gurrie, kad užve
dantis tiek alkoholio alus nėra 
svaiginantis, organizacijos -ad-

True franslation filed wlth the poM 
masler ai Chicago, III., Mar. 18, 191!) 
as required by Ihe acl of Oet. 0, 1917

RIAUŠĖS HALLE.

55 žmonės užmušti, 170 sužeis
ta riaušėse.

turinčio 2 :|G alkoholio nebūtų
BEBLINAS, kovo 17. — 55 

žmonės liko užmušti ir 170 su
žeista laike riaušių Halio mies-

Laikomasi nuomonės, kad vi
durinių pajamų departamentas 
veikė be autoriteto, nuspręsda
mas, kad pardavinėjimas turin
čio daugiau kaip alkoho
lio alaus butų priešingas prezi-
žiančiai vartoti maistą išdirbi- 

me gėrimų, išėmus tik tuos, ku
rie nėra svaiginantįs.

už akių vykinimui sekamo ge
gužės 1 d. reguliacijos, aprube- 
žiuojančios vartojimą grudų iš- 
dirbimui tik “nesvaigiinandių- 
jų gėrimų,” turinčių ’/_»% alko-

dūrinių pajamų taisyklės leid
žiančios iki lai dienai išdirbinėti 
2' < alų, bet reikalaujančios

pirm išsiuntimo jo pardavimui
Kadangi bravarai dirbo 2% 7< 

alų nuo sausio 1 dienos, kada

ją, leidžiančią išdirbimą “nea? 
beer,“ permainų išdirbinio me
toduose, kad išpildžius dabarti
nį nuosprendį, nebusią.

True transiofion filed wifh the pns» 
masler at Chicago, III., Mar. 18, 1919 
as requircd bv llie acl of Oct. 6, 191*

FRANCUZAI IR ANGLAI
PASISTŪMĖ TOLIAU 

į VOKIETIJĄ.

BEBN, kovo 16.
franeuzų spėkos, pasak čia gail

ir

280 žmonių liko areštuota už v
plėšimus. ,

Apskaisliuojama, kad už 18,-
000,000 markių turto povogta.

is required by the act of Oct. 6, 1917

VOKIETIJOS VALDŽIA ARE
ŠTUOJA NEPRIKLAUSOMUO

SIUS SOCIALISTUS-

Jie daliną žmonėms ginklus.

BERLINAS, kovo 15. — Val
džios kareiviai, kurie valo nuo 
spartakų Babnsdorf ir Friedri- 
•hsaven praneša, kad jie Rahns- 
dorfe areštavo du nepriklauso
mųjų socialistų vadovus “kurie

nepriklausomiemsiems ir komu 
nistams ir kurstė prie prievar
tos.”

VVilhehnshavene, kuris taipgi 
yra nepriklausomuoju socialis
tu, tapo areštuotas kartu su ka-

tyj dalino ginklus kareiviams.
Du Friedrichshaveno alder- 

manai, du darbininkai ir 1 na
rys sovietų, visi nepriklauso
mieji tapo suimti kaipo kalti
ninkai nuginklavimo buvusių 
Friedrichshavene lojalių karei
vių pradžioje generalio streiko.

Tai yra pirmas aiškus pami- 
lėjimas apie areštavimą nepri-

iš rubežių dabartinių tiltų tvir- klausomųjų socialistų ir mano- 
tumų Coblenz ir«Mainz. ma, kad žinia galbūt paskelbta

Francuzai prasiveržę į Frank delei valdžios noro iškelti ry-

Mail Berlino korespondentas, 
turis vas. 27 d. pasiuntė žinią, 
išdėstydamas pienus monarcbi- 
stų sukilimo Vokietijoj, dabar 
sugrįžo į Londoną, apleidęs Ber 
iną kovo 14 d. po išgyvenimui 
en 3 mėnesių. Jis pakartoja 

užreiškimus padarytus savo ži-

mes lapo labai prigelbėtas Llo- 
yd George nuosprendžiu pasi
likti Franci jo j, sugrįšiant į Lon-

Apiplėšė lietuvį saliunininka-
>

CHICAGO. — Trįs automobi
liniai plėšikai, vakar užpuolė 
ant Juozo Molio saliuno, 2350

Latviai atkerta bolševikų pasitjau 
kimą prie Mintaujos

Lietuviai valdo ŠiauliŲ*Košedarų geležinke= 
lį. Bolševikai laimi Ukrainoj. Lenkai 

grąsina užpulimu ant Vokietijos
LIETUVIAI VĖL SUMUŠĖ 

BOLŠEVIKUS.

Valdo Košedarų-šiaulių geležin
kelį. Latviai irgi laimėjo.

ir kareiviai. Amerikos amba
sadorius Ira Nelson Morris su
sinešė su finų ambasadorių Gri- 
penberg, kuris pranešė jam, jog 
mano, kad žinia yra teisinga.

kareiviai paėjo linkui Mintau
jos ir paėmė miestelius Kandau 
ir Zabeln. Besiveržimas tęsia
si ir bolševikams šiaurvakairi-

pasitraukimo j Mintaują ir By

Gautoji iš Berlino žinia pa
duoda pranešimą iš Liepojaus. 
kad bolševikai tapo smarkiai su 
mušti distriktuose tarp Kauno 
ir Vilniaus ir kad svarbus gele-

True translation fil^d w»»n fhc post, 
masler ai Chicago, III., Mar. 18, 191!) 
us rc<|iiired by Ihe act of Oct. (i, 1917

KOLCAKAS PAĖMĘS

OMSK, kovo 15. — Oficialiai 
paskelbta, kad t fa tapo paimta 
Siberijos valdžios spėkų sukėlė 
čia džiaugsmą.

Bolševikų 5 armija liko sunai
kinta.
suptas, pirm negu jį paimta. 
Priešas tapo suimtas ar išblaš-

Ufos miestas buvo ap

4

iancleris Seheideman ir karės 
ministeris Noske yra vien lėliu
kės. Jis užreiškia, kad tikslu 
pasilaikymo valdžios jie leido 
militaristų kastos nariams pasi
rodyti, kaipo organizatoriais 
naujų respublikoniškų armijų.

“Tie žmonos yra tikraisiais 
Vokietijos valdytojais,” sako 
jis. “Jie išleidžia prisakymus! 
ir kancleris Scheidemann ir jo

True translaflon filed wiih ttei po**- 
masler ai Chicago, III., Mar. 18, 1919 
as re<|iiired bv Ihe act of Oct. 6. 1917

VOKIETIJA PRIIMS TIK
W ILSO NO TAIKĄ.

moterį į “icebox” ir pabėgo su 
$300 ir daug sidabrinių daiktų, 
paimlų kitame kambaryje.

True translaflon fib*d wilh the pos* 
masler ai Chicago, III., Mar. 18. 191! 
as required by the act of Oct. 6, 191’

BOLŠEVIKAI LAIMI 
UKRAINOJ.

True translation filed wl*h the pnst- 
inaslei’ aj Chicago, III., Mar. 18, 1919 
•s required bv llieucl of Oct. 4». 1917

LENKAI GRĄSINA ATNAU
JINTI ATAKĄ ANT 

VOKIETIJOS.

sako Erzberger.

PRIEŠ MOTERŲ BAL
SAVIMĄ.

VABŠAVA, kovo 16. — Iš 
Stanislavo pranešama, kad bol-

BEBLINAS, kovo 16. — Iš 
Graudenz pranešama Berlino

14 ŽMONIŲ ŽUVO AUDROSE.

Chicagos apeilinkės yra apsem
tos vandens. Upės patvinę.

CH1CAGO. — Paskutinių ke
lių dienų lietus užtvenkdė upės

kad nebuvo patvinusi per 18 
metų. Patvino ir Chicagos li
pė. Cahimet upė išsiliejo iš kra 
ntų. Tikimasi kad šiandien 
patvins Illinois ir Fox upės.

Chicagos hiliekurie pijiemii's-

nes palakiojo valtimis.
Kitose valstijose irgi tas pats 

Visur upės nepaprastai smar
kiai patvino ir tikimasi keliose 
šiaurvakarinėse valstijose dide
lių nuostolių nuo tų potvinių.

Kaip pranešama, įvairiose vie

vo 14 žmonių.
Gyventojai, kur tik pasidaro 

kiek didesnis pavojus, bėga to
liau nuo upių, apleisdami savo 
namus.

Miegojo per keturias savaites.

FORT W0RTH, Tex. — Lieti 
itenanltas Clark Wiįight, kurio 
daktarai negalėjo prižadinti,

COPENHAGEN, kovo 17.
[ Iš Berlino pranešama, kad vir-

musių komisijos Matas Erzber- 
i ger kalbėdamas Berline susirin
kime pritarimui sudarymui 
“tikros tautų lygos” užreiškė

cionalis susiripkimas turės atsi
sakyti patvirtinti sutartį. Da-

jos žmonių referendumui.

True translaflon filed with thr post 
mastei’ at Chicago, III., Mar. 18, 1919

KUEHLMANN KALBĄS APIE 
NAUJĄ KARŲ.

PARYŽIUS, kovo 17. — Echo 
de Paris paduoda citatas iš Dr. 
Bichard von Kuetlamann laiš
ko, kuriame buvusis Vokietijos

bių vokiečiai bus Paryžiuj! 
prieš 1925 metus.

Dr. von Kuehlmann sako

daug greičiau negu didžiuma 
žmonių mano. Jis priduria, 
kad buvusios valdančios klesos 
Vokietijoj vis dar tikisi pasilai
kyti valdžią.

Laiškas sako, kad atsitikimai 
eina, kaip jis prajauta pradžioj 
metų, kada jis rašė, kad marša
las Foch įsidėjo kardą į makš
tis ir kad peberdikia Vokieti
jai daugiau bijoties Fra nei jos.

Ne\v Mexiko legislatura užsida
rė šįryt. Tarp atmestų atstovų 
bute biliij yra motorų balsavi
mas. Senatas priėmė rezoliu-

nių nubalsavimui, bet atstovų

M

True translaflon filed with the post- 
imistcr at Chicago, III., Mar. 18, 1919 
as reąuired by the art of Oet. 6, 1917
3 metai kalėjimo, $10,000 pa

baudos už prieš-karinę kalbą.

PORTLAND, Ore., kov. 17.— 
Suv. Valstijų distriklo teismas 
šiandie nuteisė turtingą mahi- 

J. Henry Albert trims 
McNeils Island kalėji- 
užsimokėti $10,000 pa- 
už nurištingus išsireiš-

mėtoms 
man ir 
baudos

4 ŽMONĖS PRIGĖRĖ

MITCHELL, S. D-; kovo 17. 
-^Prof. E. Blevens, jo 4 metų 
suims, viena moteris ir jos 8

vežime bandė persikelti per iš- 
silėjusią upę. Arklys nuklido 
nuo brastos ir įpuolė į 12j)ėdų

ORAS.

Nepastovus oras šiandie; ry-

Saulc teka 5:57 vai., leidžia
si 6:00 valandą. * Mėnuo

ra vaisium vaidentuvės francu- 8:20 valandą vakare.
teka

priiina rūsčias proporcijas, Bol 
ševiku liksiu, maloniai yra se- 
noji Busi jos rubežiaus linija va
karuose su galimu pasiekimu 
Odessos.

Gen- Petlura valdžia traukias1’ 
iš Viniops j Proskurovą, bei 
mušis už Vinica tebesi lesia beC l

True Inmslnlion filed wilh the nnd 
masler ai Chicago, III., Mar. 1<S, 1919 
as reąuired by the act of Oct. (>, 191

ŽYDAI BADAUJA 
LIETUVOJ.

LONDONAS, kovo 17. — Žy
dų padėjimas Lenkijoj ir Lie-

tūkstančiai badauja ir 
tūkstančių maldauja

nistų organizacios Londono 
biure raportas nuo jos specialio 
komisaro Issrael Cohen. Biu
ras paskelbia, kad klausimas su 
vienijimo šeiminų tapo įteiktas

ingtone.

Trup translatinn filed wlth the posi 
mastei' ai Chicago, III., Mar. 18, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 191':

FINAI EVAKUOJA 
ESTONIJĄ.

Generalis štabas jau persikėlė 
į Finlandiją.

si prie generalio veržimos prieš 
vokiečius ir pranešė vokiečių 
ivanpostams, kad pertrauka 
mušiu daugiau nebegyvuoja.

tinami 81 peržengi imi ore per
traukos mušiu, c

frue translatinn filed witl the pnst- 
master ai Chicago, III., Mar. 18, 1919 
»s rcųuired bv the act of Oct. G. 1917

SUSIRINKO.

BEBN, kovo 17. — Iš Muni- 
•lio pranešama, kad Bavarijos

True trHnsInflon filed with the pnst- 
masler at Chicago, III., Mar. 18, 191!) 

reqnircd by Ihe act of Oct. (i, 1917
KAIZERIS PJAUSTO 

MALKAS.

IS

Uždirbtu po 50c j dieną.

A M EI <( )NGEN, Holand i ja, 
kovo 17. Wilhelm Hohenzolern 
jau supjaustė į malkas 1,000 
medžių, nuo laiko jo pasislėpi
mo grafo Bentinck pilyj. Mal
kų pjaus'lytojai sako, kad pa
gal unijos mokestį, Hobenbol- 
lern uždirbtų vidutiniškai po 

50c už trijų valandų darbo die
ną. Kada dar jis buvo kaizeriu, 
jo įplaukos siekdavo $430 į va
landą.

3 ŽMONĖS PRIGĖRĖ
STOCKHOLM, kovo 17. — 

Pranešama, kad finų ekspedici
ne arpĄja Zsvakuojja Es/toniją, 
kad generalis štabas jau persi- kon, kada jie bandė persikelti 
kėlė skersai Finlandijos įlanką per patvinusį nuo lietaus upe- 
ir kad tikimąsi, jog tuoj paseks lį.

DUBUQUE, la. — 3 žmonės 
prigėrė subatos naktį arti Waii-

iBHM
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naujienos
LiTHUANtAN DAILY NCWt

Publighed Daily ascept Sanday by 
the Lithuanian New« Pub. Cg^ Ina.

1739 SO. HALSTED ST, 
CHICAGO. ILLINOIS

Telephone Canal 1506

Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drove, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
Iii. — Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:
Chicagoje — pafttu: 

Mettns ... .y....... 
Pusei meto ........

Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam . 
Vienam mėnesiui

66.00
3.50
1.65
1.45

. 76
Chicagoje — per nešiotoji*:

Viena kopija ...................»• .»02
Savaitei .............................. 13
Mėnesiui .....................................  50

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
pačtu:

Metmi........................................65-00
Pusei meto ..........................» 3.00
Trims mėnesiams .................. 1.65
Dviem mėnesiam .................. 1.25
Vienam mėnesiui ...................... 65

Pinigus reikia siųst Pačto Money 
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translation filcd with the post- 
master at Chicago, IIL M ar. 18. 1919 
as reųuired by the acfW Oct. 6, 1917

Dar apie Meksikos 
dalykus.

- Meksika bus sekamoji su
sirėmimų vieta- Toks yra fi
nansinių ratelių sprendimas, ir 
talkininkų valdžioms pranešta, 
kad laikas veikti jau atėjęs.

Mat Carranzos valdžia yra 
nutarus, kad Meksikos turtų 
šaltiniai — aliejus, varias, sida
bras, švinas ir miškai — turi 
priklausyti patiems Meksikos 
žmonėms, o ne Anglijos, Belgi
jos, Francijos, Vokietijos ir A- 
merikos kapitalistams. Priim
toji sausio 31, 1917 m., Meksi
kos konstitucija sako:

“Visa žemės ir vandenų nuo
savybė šalies ribose priklauso 
paėjai valstybei. Valstybė turi 
teisės visados ir kiekvienam lai
ku apriboti privatinę nuosavy
bę taip, kaip to šalies labas rei
kalauja; o taipjau turi teisės re
guliuoti išplėtojimą gamtos tur
tų šaltinių, paimant juos į savo 
rankas, idant tuo budu butų ga
lima visuomenės turtą išlaikyti 
ir vienodai paskirstyti.”

Toksai Meksikos nusisprendi- 
mas turi savo, patcisiifimo. Ob- 
alsis “Meksika meksikiečiams” 
negali juk turėti menkesnės 
vertes kaip kad obalsiai “Fran- 
euzija farneuzams” arba “Ame
rika amerikiečiams.”

Nežiūrint vienok, kokia butų 
Carranzos valdžios pozicija, ji 
šiaip ar taip, jokiu budu negali 
palikti kapitalo valdomajam 
pasauliui. Prieš pat korei iškil
siant, visa Meksikoj investuota 
svetimųjų šalių kapitalo suma 
siekė apie du bilijonu dolerių- 
iš tos sumos apie pusė bilijono 
buvo Anglijos, apie keturis šim
tus milijonų Belgijos, Francijos 
ir Vokietijos, o visa likusioji su
ma — Amerikos kapitalistų. 
(Žurnalas Annalist vasario 10, 
1919, paduoda, kad visa sveti
mųjų šalių nuosavybė Meksikoj 
siekianti daugiau kaip du bili
jonu dolerių).

įsikišimas j Meksikos (daly
kus tai lik laiko klausimas. Rc-

Užiąj daryti intervencijų intere
sais kurlų-Dekurių amerikiečių 
kapitalų savininkų Meksikoj.” 

Yorko Times, kalbėdamas 
Apie šilų persergėjimų, pastebė
jo, kad tie faktai Amerikos laik- 
rušdiams buvę gerai žinomi nuo 
pat Maderos revoliucijos 1910 
metais.

įsikarščiavimas Meksikos da
lykais nesiliovė. Chicagos Tri
būne dar gegužės 5, 1916, rašė, 
kad “Panamos kanalas daug 
prisidėjo prie to, kad musų pa
jūrio sienų padarius nepertrau
kiama. o protarpiui turi būt ir 
bus užpildyti.”

Laikraštyj Collier’s Weekly, 
gegužės 19, 1917, Albertas J. 
BeVeridge sitraipsnyj “Kas da
ryt su Meksika” šitaip posmuo
ja: “Amerikos diplomatų svajo
ne iki pat šių laikų buvo tokia, 
idant Gulfas kurių-nors dienų 
(Nitaptų Amerikos marėmis... 
Amerikos galybė ir įtekmės 
grandiniai kalami apie Gultų. 
Atsisakyti nuo Meksikos tai bu
tų numesti šalin ne tik vienų 
grandį, bet ir didelę to grandi
nio dalį... Suprantamas daly
kas, kad mums senai jau reikė
jo užimti Meksiku.”

Suvienytųjų Valstijų įstoji
mas į pasaulio karę sutrukdė 
Amerikos kapitalistų pienus dėl 
už viešpatavimo Meksikos. Da
bar kare pasibaigė, tat banki
ninkai vėl prie tų užmačių grį
šią.

Didžiuliai kapitalistai įsteigė 
“Šalies Draugijų Amerikiečių 
Teisėms Ginti Meksikoj,” kuri 
darys pastaugiu idant išgavus 
iš Carranzos valdžios garantijų, 
apsaugojančtų amerikiečių lo- 
bininkų nuosavybės teises Mek
sikoj- The Ąnnajjstv vas. 10, 
1919, sako, kad los draugijos 
nariai esu galingihusieji šios ša
lies bankai, aliejaus, kasyklų 
ir žemės korporacijos, turinčios 
kapitalų Mcmsikoj; o New Yor
ko Times vas. 24 paskelbė: “J. 
P. Morgano kompanija vakar 
pranešė, kad tapęs įsteigtas tarp 
tautinis komitetas iš dvidešim
ties bankininkų — dešimties a- 
merikiečių, penkių nuo Franci 
jos ir penkių nuo Did. Britani
jos — tikslu ginti visokios rų- 
šies Meksikos vertybių popierų 
savininkus. J. P. Morganas 
veiks kaipo to komiteto pirmi
ninkas iki atvyksiant T. W. La- 
monlui ” O Lamontas yra vy
riausias Morgano firmos narys.

Tas komitetas “apie savo įsi- 
s teiginių pranešė Suv. Valstijų 
valstybes ^epart a meninį Wa- 
shingtone, ir svetimųjų šalių, 
būtent, Britanijos ir Francijos 
valdžioms.”

Karės su Meksika negalėtų 
būt, dėlto kad Meksika perdaug 
silpna ir neprisirengusi kariau
ti. Milžiniška armija, kurių A- 
merika sumobilizavo Europos 
karei, bematant liete užlietų 
Meksiku. Bet susirėmimų vis 
tik gali įvykti, jeigu tik meksi
kiečiai nenusileis nuo savo ap
sisprendimo teisių ir reikalaus, 
kad jiems nebūtų daroma kliū
čių patiems savo likimu rupin- 
ties ir savo gyvenimų susitvar
kyti. — Scott Ncaring.

naudojami Vienos Didėsės Uni
jos pieno skelbėjų tam, kad su
traukus Australijos darbinin
kus prie šitos iiaujovinės su- 
centrintos pramoninės organiza
cijos formos. Kalbėtojams nie
kur netrūksta kalbėtojų.

Viktorijoje ir Naujoje Pietų 
Valijoje Australijos Mėsos Pra
monės Darbininkų Unijos ir 
Statymo Darbininkų Federaci
jos nariai jau sudarė Komitetus 
dirbtuvėms kontroliuoti, šitie 
Komitetai dirbtuvėms kontro
liuoti susideda iš atstovų visų 
unijų, dirbančių įvairiose dirb
tuvėse ar darbuose. Jie turi pla
čių neapribotų galių ginčiuose, 
kurie gali atsitikti. Negalėda
mi susitaikyti jie turi galių “nu 
spręsti kiek darbo turi būti pa
daroma dirbant.” Jie gali šauk
ti straikų, jei matys jį reikalin
gu.

Kapitalistų spauda, matyda
ma, kad Vienos Didėsės Unijos 
idėja apima Australiją, bando 
suklaidinti darbininkus, saky
dami, kad prie naujos sistemos 
pridėtinės unijos reikalų vedi
mo lėšos busią daug didesnės. 
Sidncy’o Darbo Tarybos sekre
torius J. S. Gardner duoda ilgų 
atsakymų į šitų laikraštyje 
“Australilian VVorker,” einan
čiame iš Sidney, N. S. W. Jis 
nurodo į tai, kad vienoje Nau
joje Pietų Valijoje 254 unijų 
sekretoriai ir organizatoriai ga
lima visai atleisti ir kad visi 
darbų gali atlikti 93 apmokami 
organizatoriai ir sekretoriai. 
Jis skaitlinėmis parodo, kad 
priėmus šilą reikalą sucen’lri- 
nimo pieną, kas metai bus už
vaduota $759,000. *

AIRIJA.
Dubliu. — Pripažindama, 

kad pramoniniai darbininkai y- 
ra šiandien stipriausia pajiega 
pasaulyje, bet kad ji negalinti 
turėti pasisekimo iki ji nebus 
vedama moksliniu keliu, audė
jų Unijos sekretorius yra palei
dęs sumanymų į Airijos darbi
ninkus, kad jie sudėtų į krūvą 
savo išdus pramoniniam ir po
litiniam veikimui. Sekretorius 
aiškina savo pasiūlymų šitaip:

‘ Aš labai patarčiau sucenl- 
ruoti visų šalies amuiinių unijų 
išdus pramoniniam ir politi
niam veikimui* Naminiai ar 
vidujiniai įvairių unjių reikalai 
galima palikti visai po jų įvai
rių viršininkų kontrole, bet 
pramoniniams ar politiniams 
tikslams yra aišku, kad nei vie
na organizacija negali pati vie
na kovoti kadir kaip ji butų 
stipri.

“Veikimo vienumas ir kon
trolės suvienodinimas galima 
pasiekti lik sutveriant šalies 
vadybą, kontroliuojančią visą 
šalies darbininkų judėjimą ir

daugelis darbininkų neteko dar 
bo, tapo išvyti gatvėn.

Ve delko kjlo streikas. Mes 
turėjome apginti netik tuos sa
vo draugus, kurie tapo išvyti, o 
ir palįs save. Dabar kompani
ja stengiasi panaudoti visų ga-, 
linių jai priemonių, idant pri
vertus mus grįžti darban, grįžti 
nieko nelaimėjus.

Draugai, tai butų perdaug! 
Taip negali atsitikti! Jus atei
site mums į pagelbų ir padėsite 
laimėti.

Pastaruoju laiku kompanija 
patraukė tieson aštuoniolikų 
streikininku. Kaltina juos kėli
mu betvarkės. Būtent, tokios 

betvarkėj}: kovojimų už dides
nį kąsnį duonos, kitaip nugink
lavimų tūlų bosų-mušeikų, ve
dusių darban slreiklaužas. Ir 
teismo tapo pripažinta, jogei vi
si bosai ir streiklaužos turį tei
sę nešiot ies su savim ginklų, 
kaip specialiai deputy sherifai. 
Kompanija mat pasirūpino, kad 
jos bernams šitoji teise butų 
suteikta. Teise šaudyti į strei
kuojančius darbininkus!

Tatai mes atsišaukiame į

Nuxated Iron Pagelbsti Sustip
rinti Sveikatų ir Stiprumų 

3,000,000 Žmonių Kas Metas
Gaukite Savo Dalį!

Kuomet jus manote apie pasekmingi) vyrą ir moterį jus žino
te—kad žmonės atlieka gerus darbus—jus randate kad jie turi 
spėkų, stiprumų ir energijų, tokie kurie turi pervirši kraujo.

Iron yra raudonai kraujo maistas—jis pagelbsti idėti stipru
mų ir energijų į gyslas vyrų ir skaistumų į veidus motery.

įžymu,s Ncw York’o chirurgas ir buvusis prijungtas profeso
rius New Yorko Post Graduate Mcdikalcs mokyklos ii- ligonburio, 
Dr. Kenneth K. MacAlpine, sako: “Jeigu žmonės tik žinotų kad 
geležis taip reikalinga kraujui kaip oras plaučiams ir užlaikytų 
dėl savęs užtektinai m-rtekliaus
visų laikų, butų mano nuomone, 
daug mažiau ligų paeinančių 
nuo mažokratijyslės,. nusilpnėji
mo sąlygų. Mano nuomonė, Nu- 
xated Iron yra pats verčiausias 
vaistas, sustiprintojas ir kraujo 
atgaivintojas, kuri gali užrašyti 
kiekvienas gydytojas.”

Išdirbėjų pastaba: Nu>xated 
Iron kuris yra užrašomas ir re
komenduojamas gydytojų ir var
tojamas virš trijų milijonų žmo
nių kas melas, nėra paslaptinis 
vaisias, bet Inkis kur žinomas 
aptlekoriams visur. Nepanašus 
senam inorganie iron produk

tui jis yra lengvai asimiliuoja
mas ir negadina dantų, nejuodi
na ir nekenkia viduriams. Išdir
bėjai užtikrina pasekmingas ir 
visai už^mėdinančias pasekmes 
kiekvienam pirkėjui arba bus 
gražinami pinigai.

lakių kaip dabar kad turi pra
moniniuose reikaluose įvairių 
unijų viršininką: ”

jus, draugai ir draugės, darbi
ninkai. Padėkite mums lai
mėti savo kovų ir išgelbėti 
teisiamus musų draugus, šilais

DRAUGAS NELAIMĖJE!
>*'Mtiiiiierlivi, niechnnikat, audėjai, l’al»rik<>a ir aiap visokio 

darbininkai, dirbanti viduj ir lauke, yru amžini draugai

n h m « * g rgn I n FM

SUV. VALSTIJOS.

I. W. W. pienuoja pasause 
sindikalistų federacijų. Cbica- 

go. — Pildomoji i. W. W. tary
ba pienuoja sujungti sindikali
stų organizacijas visame pašau

voliucinis judėjimas, suputęs 
visų respublikų, padare tai, kad 
svetimųjų kapitalai turėjo kiek 
nukentėti. Deltogi svetimų ša
lių kapitalistai nuolatos reikala
vo, kad ton butų “padaryta 
tvarka.” Jie pasidarė taip begė
diškai drąsus, jogei prezidentas' 
VVilsonas kovo 26, 1916, paskel
bė užre.iškimų\ kuriame jis šiaip 
persergėjo Amerikos žmones 
“Visu [Meksikos] pasieniu yra 
tokių žmonių, kur stropiai ga-į 
mina sensacingiausių ir nera
miausių gandų ir juos visokiais 
budais jskltfid^ia po v{są š*»li, 
gi tie gandai faktais visiškai ne
pateisinami. šitų melų leidimo

Fruc translation filed with the pnst- 
m a sic r at Chicago, Iii., Mar. 18, 1919 
4s required by the acl of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbininkų
Judėjimas.

(Ziaiou International Labor 
News Service)

AUSTRALIJA.

“V. D. U.” apėmus visų 
sausumų.

Melbourne, Victoria. — Visi 
senieji ifrudai, vartojami politi
nėje prisirengtu vėso — masi
niai susirinkimai, susibūrimai 
atvirame ore, kalbos galvių kur

tiksiu* yra aiškus. Diironiu lai.., tose, • rinkiminės literatūros
tuo tikslu, kad privertus \%1- skleidimą* jie yru pa

ESTAI.
Londonas, Anglija. — Pro

testuodamas prieš begėdiškus 
šmeižtus dieną dienon leidžia
mus ant estų vardo, estų sociali 
stų grupės sekretoriaus Londo
ne išleido atsišaukimą į Angli
jos darbininkus, iš kurio mes 
privedame čia žemiau paduo
tus žodžius:

“Estai — darbininkų klesa— 
nekovoja prieš Rusijos darbini 
likus... šiandien kovojančiomis 
Estuose jiegomis yra tarptauti
niai huliganai, susimaišę su ke
liais vietos ūkininkais, kuriuos 
veda vokiečiai baronai ir kurie 
vartoja estų vardą kaipo apsi
saugojimų... Kas parūpina kares 
daiktu dabartinei estu valdžiai? v v
Jus, Anglijos darbininkai, turi
te tų sustabdyti.”

FRANCIJA.
Baisus pabrangimas. — Pa 

ryžius. — Viena pamatinių dar
bo klinčių priežasčių Fraucijoje 
yra baisus pabrangimas —“Le 
Papulaire” laikraštis paduoda 
nekurtas iškalbingas skaitlines, 
parodančias' pakilimą aphimu 

kainų reikmenims po karės (re
ta i Ii nes kainos daug augštes- 
nės.):

Duona (kilo) $.07 $.14
Raud. vynas (litrui) 10 .11 
Jautiena (kilo) 36 90
Aviena (kilo) .10 iki .11 1.44 
Veršiena (kil) .10 1.10 iki 1.20 
Kiauliena (kilo) .10 1.40 
Sviestas (kilo) .66—80 iki

3.00 ir 4.00
Bulvės (kili) 05 JO 

Prieš karę Dabar
Pienas (litrui) .06 22
Kava (litrui) .40 1.20
Kepsnys su pupomis (litrui)

.10 .70

Lęšiukai (litrui) .ll -JO--
.70 _ ,75

Kilo yra tiek kilk 2 ir vienas 
penktadalis svaro; litras yra 

beveik lygus kvortai.
Augščiau paduotos kainos, 

kaip matome, kaikur pasidvi- 
gubino, kaikur pasitrigubino, o 
kaikur pasiketurgubino.

g PAIN-EXPELLER 
^Jnu BiiviiA penkios dešiintys metu 

kaip Aitą pink! gyduole yra var- 
HU tuojnmu su geriausioms pasek

mėms, išgydymui rnimatizmo, 
skausmu krutinėjo, šonoie ir rau
menyse, neuralgijos, strėnų die- 
giliuj, šalčio ir kosulio.

Reikalaut; geriausiu. Kuomet pirksi 
.ut baki»iuJ«>. "5 centai ir Co centai už

luK vai tns dhlcleae iionKc 
nv y va JKAllA, Vajabsižcnl 

Gautiainos visose apUokose

nigai vedimui bylos ir sušelpi- 
mui tą musų draugų, kurie jau 
i, J mėnesiai kaip tapo išmesti 
gatvėn. Juos būtinai reikia 
Šelpti: šioje apielinkėje jie uo
gai gauti darbo, nes visur jie 
žinomi... Taipjau privalome gel
bėti ir teisiamuosius, kurie pa
statyti po 500 ir 1,000 dol. kau
cijos, o keturi jau apkaltinti- 
pasmerkli nuo 1 iki 4 metų ka
lėjimam Pasmerkti, nors prieš 
juos ndbuvo jokių aiškių priro
dymų. Draugai, juk mes priva
lome ginti savo draugus! Jeigu 
leisime pasiųsti juos j kalėjimų, 
tai ir visų kilų dvasia turės nu
pulti ir mes — pralaimėsime

Draugai anglai jau išsirinko 
savo šelpimo komitetą. Tatai 
ir mes norime kreipties į savo 

draugus-lietuvius darbininkus 
Amerikoje. Kreipiamės j jus 

i prašydami
■ je su musų naudotojais. Kovo 9 
■dieną, mes lietuviai unijistai, iš-

Science Monitor” laikraščio ko
respondentui Peter Stone užė- 
musis IIaywoodo kaipo kasiniu 

ko-sekreloriaus vielą.
pasakojo:

“Mes jau einame prie sujungi 
nio visų sindikalistų unijų pa
saulyje tuoju tikslu, kad gali
ma butų tarptautiniai veikti ko
kiame nebūk klausime palic- 
čiančiame pasaulį, niaž-daug 
asiekti tą pati, ko nori atsiekti 
A. D. F. laikos konferencijoj, 
lik mes bandome sujungti sin- 
dikalistus ir pinneiviasias uni
jas.

“Pirmutine pareikalavo iš 
L W. W. šaukti tokį Susirinki
mą Ispanijos ir Kubos Vande- brinkome Lietuvių Šelpimo Ko- 
ninės Važbos Darbininkų Uni
ja. rl'aip-i>a:t prielankiai 

liepė į tai važbos darbininkai 
pietų Amerikoje, Argentinoje ir 
Meksikoje^ Sutartinis veikimas 

tarptautinės važbos darbinin
kų bulų labai veikmingas. Mes 
išrinkome konferencijos Komi
tetų, kuris paskirs dieną ir pri
rengs.

Manifestas šaukiantis konfe
renciją yra jau parašytas.”

Stone Neapslirnuk pirkdamas pi 
l’fti n-Espcller, pe i s i f i kri n !■ 

bonkutę.
F. AD. RICHTER & CO., 74-80 SV^shlngtou St., New York, N. Y

i jūsų pagalbos kovo-j v^yj
4 S l 14^10 lt. VZA ( I

1917 ir 1918 metus 2 nuosim-, 
čiu. Tai yra dviejų skyrių 
nuošimčiai. Tai kiek turėjo 
uždirbti darbininkas, sulyg vai-' 
džios patvarkymu, j kiekvie-: 
mis atskirus metus, ar kaipo į 
vedęs virš $2,000, o nevedęs 
$1,000? —Juozas Mainelis.-

Ats
šios šalies pilietis ir

5 L^UGIS

Veda visokius reikalus, kaip kriniinalikkuose 
taip ir civiliikuose teismuose. Daro 

visokius dokumentus irpopieras.

Miesto Ofisas:
P7 H. Doarbor.i St. 

llIMSMMty Bldft.
Tel. Central 4411

Namų Ofhas: 
S323 S. Kalstai St.

Ant trečių iubij 
Tel. Djovcr 1310

Atsišaukimas

mitetą, kuriu įeina žemiau pa- 
nsj_ atrašiusieji asmens. Draugai,

I darni! Money ore rį rašykite 
vardu iždininko: St. M. Lesis, 

Į Weslernport, Md., o laišką adre
suoki! fin. raštininkui sekamai: 
Chas Yasutis, Box 404, Weslern- 

/port, Md.

Lietuviai 
kilę mums

1. Jejgii ateivys nėra 
nemano 

gyventi, vislick, kur 
jo šeimyna bus, jis turi mokėt 
.valdžiai nuošimčius nuo visų 
savo uždarbių, pradedant nuo 
1913 iki šių metų. Jeigu gi jis 

mano visad pasilikt čia gyvent 
(kad ir nepilielis), lai jis, jei
gu jo šeimyna ne čia ir jos ne- 
šelpe, turi mokėti taksas kai
po nevedelis, t. y. nuo sumos, 
kiek jis uždirbo daugiau per

Dr. D. J. BAGOCIUS 
Lietuvis Gydytoja* ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigan Avė.

Rezidencija 10731 S. Michigan

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pullman 342.

Va!.: 9, ryto iki 11 d.
2 po pietų iki 1
6 iki 9 vakare.

Darbininkai, padėkite mums 
laimeli.

Westernport, Md. —Draugai, 
jus iš tilpusių laikraščiuose pra
nešimu jau žinojle, kad \Vesl

punijos darbininkai streikuoja, j 
Jie metė darbą vasario i dieną. 
Per daugel metų darbininkai 
vergavo minėtai kompanijai dir 
bd'aini po 11 valandų dienomis 
ir po 13 vai- naktimis. O užmo- 
kesnį algas gaudavo visai men
ką, taip kad prie dabartinės 
brangenybes darbininkų gyve
nimas liko stačiai nebepaken
čiamas.

'Jalai, vargo slegiami, darbi
ninkai pradėjo organizuoties i 
uniją,

darbininkai, 
laimėli
šelpimo Komitetas:Lietuviuc

Pirm. P. Paleliunas,
Sekr. M. L. Balchonas,
Ižd. St. M. Liesis,
Fin. rast. Chąs Yasutis, 
Ižd. glob.: Dom. Berbylas,

Pačto dėžutė.

Gerbiamoji Redakcija malo
nėkite paAiškinti šiuos klausi
mus: 1) Kurie ateiviai yra ve
dę, bei jų molet’įs gyvena Ru
sijoj, ar kur kitur, ir kares me
tu negalima buvo pasiųsti pini
ginės pagalbos, tai ar jiems rei 
kia taksai mokėti nuo pajamų 
daugiau per $2,009, ar $1,000, 
jei jie pasiliks šioje šalyje gy- 

aiškina,venli. ‘Amerikonai
i kad busią priskaityti prie neve-
1 dusią taksą£ skyriaus. 2) Atei
viai, kurie nenori būt šios ša-

uždirbo. Jis galėjo uždirbti 
kad ir penkis dolerius per me
lus, jis turi mokėt tą nuošimti.

Gerbiamoji Redakcija. Ma 
lončkit paaiškinti, ar reikia mo
kėt taksai nuo įplaukų tiems 
vedusiems vyrams, kurių pa
čios ir vaikai Lietuvoj ? — J. W.

Ats.: — Taip. Žiūrėkit paaiš- 
kiniimi Maineliui.

Redakcijos Atsakymai į
H

Paliuosuotam ir V. M., ( Jigo. 
- l'ikimės, nerugosile, kad ne
galėsime sunaudoji: apie lai bu
vo rašyta Naujienų nr. 63. Ma
nome, lo pakanka.

Ar reikia paskolos ant jusų praper 
čių?
Ar ketinate pirkti ar parduoti, a> 
mainyti savo namų, lotą ar farmų? 
Ar reikia insurance?
Ar reikia padaryti popieras ar pe» 
žiūrėti abstraktus?

Kreipkitės prie
A. PF.TRATIS i

CENTRAL MANUFACTUBIN6
DlSTRICT BANK

1112 W. 351h St. Tel. Drover 6310 
Chicago, 111

vadinamą Brolherhood lies piliečiais ir nemano čia gy-
p, Sulphile and Paper vcnli, verčiami mokėt valdžiai 

Mill VVorkers. Ir kaip lik kom-'tam tikrą nuošimtį nito visų 
panija pajuto, kad darbininkai; savo uždarbių, pradedant nuo 
organizuojasi, tuoj pradėjo va-. 1913 metų iki galui 1918 melų, 
rtoti prieš juos žiaurių perse-1 Nuo uždarbio per 1913, 1914 ir i Bankas atdaras: Dienomis nuo 9 ry 
kio.imio būdų ir stačiai vyti 19L> metus reikia umket 1 nuo-' Dlis ir sul,aloUlis? nuo 6 lkį <s vaJ. 
lauk iŠ clu'btuvių. Tuo budu Šimtį, o nuo uždaitbių per 1915 ------------ ------------ —---- --------

Dr.A.Montvid
Gydytojus ir Chirurgas

1553 VV. Madison at.
Saite 600—612

Phone llaymarket 2565 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Phone Canal 4626 

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Ncdč.ldieuiais tik Madison at. 
ofise.
Rezidencijos telefonai 

West 6126. .

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS'
praneša apie perkėlimų savo teisių 

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

10 So. LaSalle Street
Telephone Franklin 4849

Rezidencijos Tel. Garfield *1647.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Phone Canal 1256.
Geo. M. Chernaurko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir katnpaa 19- 
Iob gatv. Chicagoj.

Ateik i vicnintėlę 
šokiu Mokyklų. Vi
si šokiai mokinama 
sulig naujuusia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin
siu j trumpu laiku, 
kas panedmi ir kel-ulsibunatokiai

/ergų; pradžia 7:45 vai. vakare.
Mokytojai JOS. URBANAVIČIUS ir
M. GARLO. J
4633 So. Rockwell Stį, Chicago.

Į
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Vargšui Vakaras “Blinda”, Svieto Lygintojas
KEISTUČIO PAŠELPIMS KLIUBAS

Nedel., KovoMarch 30, 1919

M. Meldažio Svetainėje
2242 West 23rd Place

Scenoje stato -1 veiksmų ir 1 paveikslo dramą “Blinda” Svieto Lygintojas 
(Žemaičių Razbaininkas) - .......

Svetainė atsidarys 4:30 vai. po pietų. Lošimas prasidės 530 vai. vakare.
- - ---------- --- --------------------------

Po perstatymo linksmas balius iki vėlybos nakties.
Draugai ir draugės Keistučio Pašelpinis Kliubas rengia šį vakarą tikslu 

pastatyti paminklą mirusiam musų rašytojuiDramaturgui Br Vargšui-Lauce- 
vlČiui. Taigi visas vakaro pelnas eina prakilniam tikslui — į Vargšo Pamin
klo statymo Fondą. Tikimės, kad visuomenė mus parems. Iš savo pusės ga
lime pasakyti tiek, kad veikalą vaidins-loš geriausieji Keistučio Kliubo Dra
mos skyriaus lošėjai. Kviečia visus KEISTUČIO PAš. KLIUBAS.

Ku ■ a į
■ V I U i 4 V

WATERBURY, CONN.

Lietuviu judėjimas.

Gyvenimas kasdieną kelia 
naujų klausimų. Tas pats ir 
musų Waterburyje. įšį kartą 
vienas toks naujas 
yra — parapijos reikalai- Vii
los lietuviai-parapijonįs 
susirūpinę parapijos Reikalais.

šalies socialistų partiją. Pasa
kė, kad “ir pas mus neviskas 
yra taip gerai.” Girdi, randasi 
lokiu Judošių, kurie eina kartu 
su buržuazija bei . imperialis
tais- O ir Internacionalas nesąs 
liuosas nuo tų išdavikų...

Kada pabaigė kalbą, vienas 
drauga-s padavė klausimą: kur 
lie sočia lišdavikai — reikėtų

klausimas Į JU()S įvardinti ir 
ir kur jie išdavė.

kalams. Surinkta $48*65.
Tą patį vakarą kitoje avėtai-' 

nėję buvo tautininkų prakal
bos. Kalbėjo K. Norkus-Nor- 
kevicius, iš Bostono. Ten betgi 
neteko būti, lodei apie jas ma-

Linkiu jiems kuogeriausio pa 
sisekimo naujoj gyveninio vio
loj. — LMD. narys.

Sergėkite savo akis |

labai 1,1

“perdaug revoliucingi.’

nas ir juos prileistų prie para
pijos reikalų tvarkymo. Kovo 9 
dieną buvo jų susirinkimas su
šauktas tikslu pasitarti, kaip 
kųkiuo budu palenkus savo kle
boną. Tapo išrinkta 12 vyrų 
į tūla komitetą, kuris turėsiąs c c cr

nurodyti ką 
Iš karto kal

ti ukreipė savo atsaky
mą į Scheideniann’ą ir Išbertą.
Bet klausta toliau, būtent, kad 
nurodytu ir iš lietuviu. Čia» 4- C
prakalbos turinis tapo “išmar
gintas” Miclulsonais, Grigai
čiais, Bagočiais ir “jų laikraš- 
V • •ciais.

Tūlas draugas dar klausia: 
ką geriau skaityti — “Naujie
nas” ar klerikalų “Darbinin
ką?” Kalbėtojas atsako, kad so-

Beje, buvo ir rusų prakalbos. 
Bet kažin Kas juos įskundė, 
buk jie rengiu revoliuciją... Ta
lio suareštuota apie 200 žmo
nių, kuriuos tuoj “pakrikštyta 
“aidoblistais.” '

To!uos pas mus naujienos.
— Boblaukio Juozas.

SOUTH MILWAUKEE, WIS. 
Lietuvių judėjimas.

Nors čia nemažas lietuvių bit
elis, (bet viešu veikimu jie

T

NEATMAINOMA
PIRMI TRYS KLAUSIMAI

ROCKFORD, ILL-

Jau senai musų gabesnieji 
veikėjai varo agitaciją, kad 
organizavus čia draugiją, 
vis be pasekmių.

Pastaraisiais metais buvo 
važiavęs čia tūlas klerikalų a- 
genlas, kad suorganizavus SL 
RKA- kuopą, bet vargšui nepa-

su-
bet GYDYTOJAUS

Priskaitys šį Klausimą

užvesti diplomatišką pasikalbę- cialistas geriau padarys skaity
jimą su — kunigu.

Tą patį vakarą buvo I

mas... “Darbininką, 
aujienas,“ jas reikėt

kas, iš Norwoodo, Mass.. 
Lietuvos padėjimas pra- 
Jisai matoma, neblogas

Buvo ir daugiau klausimu, 
bet jie neįdomus, todėl čia ne 
neminėsiu.

džiai nupiešti kalbamą dalyką. 
Taipjau prisiminė apie dabarti
ni dalyką stovį Husuose ir šios 
----------------------------------------------------------------- 1

Beje, į prakalbas buvo atsi- 
i lankę Lmvrencc'o streikininkų 
komiteto įgaliolinės-molers i>a- 
rinkli aukų streiko vedimo rei-

Visai Lietuviu Kolionijai
gerai žinoma, kad visuose suge
dimo virškinimo 
galvos skaudėjimo,

(

“Susipratę” trukSmadariai.
Kovo 9 dieną LMPS. kuopa 

surengė prakalbas. Kalbėjo d. 
P. Grigaitis, iš Chicagos.

’I'ui.u pasakyti, kad tose pra
kalbose aš pirmu kartu pama
čiau Rockfordo lietuvių “kai
riųjų” pasielgimą. Jie pasiro
dė esą tik-., “susipratusiais” 
Iriub šmadariais. Jau pradžioje 
jie ėmė kelti betvarkę, ir tik 
tvarkos dabotojo pasirodymas 
juos tegalėjo nuraminti. Gi lai
kų p akalbos lai rodėsi, kad 
“kaii iemsiems” buvo karščiau 
sėdėti negu klerikalų sekėjams 
Mockaus besiklausant... Bet tie, 
kur atėjo, kad pasimokinus, 
lie išgirdo daug nauja ir nau
dinga. Tai, reikia pasakyti, ne 

pamoks- 
tik šu- 
nebulų 

žmogus,
atsilikimuose 
nustojime a- 

petito ir abelname sugedimo vidu
rių atsilikime reikia suvalgyt Par- 
tolos prieš miegą, kad sekantį ry
la atsikelti sveikam ir atnaujin
tam žmogui. Parlola prašalins 
kenksmingus elementus iš orga
nizmo, išvalys vidurius ir kraują. 
Apie tai, kad ji tikrai veikia, liu- 

mli šešiose Visapasaulinėsc Parodo
se. Kiekvienas norintis pamatyti šias dovanas gali užeiti į Pap
lotos vaistinę ir pei'silikrinti.

PARTOLA rekomenduo-

se po $1.00. Publikos pato 
gumui parduodame 6 Parto-I 
los puškės tik už 5 dolerius, i 
Kiekviename name turi būti i 
puškė PARTOLOS.

Graži ir naudinga dovana 
kiekvienam prisiūti tusiam 

| užsakymą ir pinigus drauge 
i su šiuo apskelbimu.

Laiškus ir užsakymus ad- 
■ vėsuokite:

APTEKA PARTOSA, 
160 Sccond avė.,

(81).j New York, N. Y. Dep. L. 1.

MADISON PRIE HAL8TED STREET
— BURLESQUE —

O’lTH I li/n V PiDi C Kasdien du syk 2:1a—8:15
U ILL LIvLLi blhLO Kainos 25c. iki 75c.

i

Aš esmi speciali 
tas visų ligų 

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

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

Mano užrašas išgydytų ligonių yra aiškus pri
rodymas mano gabumo.

AŠ atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai
Pasitarimas nemokamas.

W. M. LĄWHON, M. D.
(Prieš p:iČt$). Chicago, 111.219 S. Dearborn St

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

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

Dundulių ir Stilsonų 
lai,” kurie teišmano 
kauti ir prasimanyti 
dalykų, čia kalbėjo
kurio kiekvienas sakinys ir žo
dis giliai apgalvotas ir pamoki
nantis. Jo prakalba netik man, 
o ir visiems, kurie susirinko, 
kad pasimokinus, suteikė daug 
medžiagos tolimesniam lavini
muisi.

Po prakalbos leista duoti kal
bėtojai klausimu.
“kairieji” pilnai

Pasidarbavus SLA. 177 kuo- 
ppai 9 dieną kovo čia įvyko pra
kalbos tikslu suorganizavimo 
SLA. kuopą. Tvarkos vedėjas: 
d. S. A. Dementis, trumpai pa
aiškino draugijos tikslą, po to 
kalbėjo d. J. A. Dementis, apie 
SLA. nupodinėjo naudą priklau
symo prie SLA.. kuris atsitikus 
kokiai nors nelaimei suteikia 
reikiamos pašalpos ir tt.

Drg. M. Kuršinskienė, padek
lamavo “Močiutė”, d. J. Gabari
tą laike monologą “Vagys”. 
Klausytojams labai paliko. SLA. 
įstojo 9 nariai. Tai drąsiai ga
liu sakyti, kad ir mes galėsime 
suorganizuoti SLA. kuopą- Au
kų surinkta į Moksleivių Fon
dą $10.15.

Žmonių buvo gražu sburelis 
ir visi ramiai užsilaikė. Valio, 
So. Milwaukees lietuviai 1

— Prakalbose buvęs.

Ar turite užkietėjimą?
KIEKVIENAS NUSISTEBĖS

GIRDĖDAMAS PAČIŲ ĮŽYMIAUSIŲ MEDIKALIU 
AUTORITETŲ

KAS LINK KENKSMINGŲ PRIEŽASČIŲ PADARANČIU UŽ
KIETĖJIMĄ SUDĖJIMO ŽMOGAUS KŪNO, MILIJONAI 

ŽMONIŲ NETIKI ŠIOMS PAMATINĖMS TEISYBĖMS, DAU
GUMUI JŲ VODINGUMp.

JEI JUS ESATE KANKINAMI
Rūgštymo viduriuose, nevirškinimu, išpūtimu, 
svaiguliu, sergančia galva, abelnu troškimu, nie 
kam netikęs kaip tik gulk ir mirk—TUOKART 
VARTOK.

Pačią Gamtos Gyduolę

LAXCARIN
GERA VAIKAMS, GERA DIEDUKAMS - 

GERA JUMS

Čia lai musu 
parodė savo 
vietoj duoti

klausimus taip, kaip kad1 visi 
žmones jų duoda, musiškiai 
prad jo svaidylies neapgalvo
tais ir įžeidžiamais kalbėtoją 
žodžiais, čia turiu pasakyti, 
kad musu triukšmadariai jau 
išankslo rengėsi prie minėtosios 
“atakos.” Neveizint to, d. Gri-

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

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

je, šita mašina beveik nauja, prie 
jos randasi rinkinys 
M rekordų ir deiman
tinė adata veltui, Mes 
taipgi turime keletą 
augštos klesos phono 
grafą, kuriuos mes 
parduosime už bile 

pasiūlytą kainą, už 
tai kad mes turime 

□ratuštinti vietą, Mes 
taipgi esame privers
ti prašalinti šią savai
tę dvi labai gražias, 
tikros skuros sekly

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

šita yra netikėtas pasitaikymas, 
Užeikie tuojaus. Pristatome veltui 
WESTERN STORAGĘ HOUSE 

2810 W llarrison St Chicago, III 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai, Ncdė- 

lionmis nuo IV iki 4

JI YRA TYRA- JI YRA GERA- JI YRA PRIIMKI-
Netikri TURI BŪT paniekinta

Parduodama vien tiktai
LAXCARIN PRODUCTS CO.

Kaina —* $1.00 už dėžę; pilnas gydymas; 6 dėžės, $5.00 
Money orders, cash arba registruotuose laiškuose.

Dept. No. L. 2. Pittsburgh, Pa.
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geriausia.
Dar vienas dalykas.

“kairusis”, Antanas
Vienas 

Šimonis 
(mano švogeris), kuris minėto-

betvarkę, panedėlio vakari', ko
vo 10, baisiai įtūžęs ir vartoda
mas visokiausių koliojimosi žo-

išvijo iš kambarių! Ir lik dėlto, 
kad aš pritariau <1. Grigaičio 
nuomonei, o p-lė Čepaitė, kaipo 
prakalbų Kedėjh^irmininkČ, 
neleiifo jam triukšmauti! Je, 
lie “kairieji” labai puikiai “iš
lavino” mano švogerį, lygiai 
taip kunigai “lavina” savo sekė
jus... Ir dar jie norėjo, kad aš 
mokyčiau jų ihorą! Bučiau įsi
gijęs tikrai nepavydėtino dar
bo... — Antanus Jankauskas.

VVESTV1LLE, ILL.
Kovo 10 dieną apleido musų 

VVestvillę d. Zig. Pocius, veik
lus ir sumanus vyras. Jis buvo 
vielinės LSS. 26-los kuopos ir 
J. L. M. Draugijos narys. Y- 
pač daug jisai veikė pastarojo
je — kaipo gabus lošėjas ir 
rengimų orga niauto to jas. Beje, 
kariu su juo išvažiavo ir T. M., 
taipjau J. L. M- Dr-jos narys. 
Abudu išvažiavo į West Frank-

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

Aš 
galiu 
jums 
lieku

Jei 
lingi,

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė-, Chicage, 

Kampas 18-tos gatvės 
8-čios lubos, virš Platt’o apticko* 

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

I Dr. A. R. Blumenthal »

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akis Egzaminuoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą, i 

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 

__ patinga doma at- 
< t kreipiama i vai

kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 
nedėldien. nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kamp. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487. 2?K

' Telephone-.Yvne.-.iOS? >

Dr. M. Stupnicki
3109 S. Morgan st. Chicago

VALANDOS: Nuo 8 iki 11 ryto 
ir nuo 5 iki 8 vakare

i

i

DR. M. HERZMAN
IŠ RUSIJOS

Gerai lietuviams žinomas per 16 mo
tų kaifte patyręs gydytojas, chirurgą9 
ir akušeris.

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

Ofisas iv Labaratorija: 1025 W. I3ib 
fit, netoli Fisk 8t.

VALANDOS
6—8 v i. karais.
GYVENIMAS:

VALANDOS

Nuo 10—12 pietų. ?.* 
Telephcpe Ganai 8211L 
b412 S. tiak'ted Street 
2—i* ryto, tiktai.

VIENATINIS KKGISTRUOTAS RUSAS APTIEKORIUS ANT BRIDGEPORTO

VYRAMS IR SUAUGIEMS
Akiniai aukso rfanuoae nuo S8.00 ir au
kščiau. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
augščiau. Pritaikome akinius ušdyką. 
Atminkit: Galvos sopėjimas, nervišku
mas, akių skaudėjimas, utvilkimas ir 
tt. yra vaisiais įvairių litru, kurio, sa
li būti prašalintos gerų akinių pritaky- 
mu. Ištyrimas ufdyką, jei peršti ar 
skauda akis. Jei jos raudonos, Jei gal
va sopa, jei blogai matai. Jei akis silp
sta, netęsk ilgiau, o j ieškok pagelbos 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uždyką. Atmink, kad mes koš- 
nani gvarantuojam akinius ir kiskvia- 
nam gerai prirenkam.

B. M. HESIROFF, Ekspertas Optikas.
Jei jus sergate ir reikataujata patarimo arba vaistų, ateikit pas mana. Al buvau ap
tiek orius Rusijoj virš 10 metų, Amerikoj 15 metų. Aš duodu patarimus DYKAI. Galiu 
padaryti bile kokius rusiškus vaistus. AŠ rekomenduoju tik GERUS daktarus. Ai esu 
draugas žmonių.

S. M. Mesiroff, 3149 S. Morgan SL, Chicago, III.

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

8149 S. Morgan SL, kerti 81 Bt. 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų
OFISO VALANDOS: 

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

dėlioinis nuo 9—2 popiet
Telephone Yards 687

i

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. La Šalie St
Telephone Central 6390

Vakarai*
2911 W. 22ud Street

Telephone Central 6990 (

Kriaučių Domai
Mes užlaikom pamušalus ir viso

kius triiningus kas tik reikalinga dėl 
kriaučių. •

Taipgi turim vilnonių matariji;.
Pas mus, galima gauti, visokių 

kriaučišką daiktų (fikshers) kaip 
lai: mašinų, prosų, stalų, volkiesų ir 
U.

Musų lavoras geriausias, kainos že 
minusios.

Roman Chaltlen
1642 Blue Island Avė , Chicągo, III 

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

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

SPECIALIAI: Maleva inalevojimui stubų išvidaus, po $1.40 už gal.
CARR BROS. WRECKING CO.

S003-888* S. Halated St, Chicago, IU.

Dr. A. M. SCHEIER
Sugrįžo iš kariuomenės ir už- 

, siims praktika prie
3101 So. Morgan SL Chicago

Dr. M.T. STRIKOLIS
Lietuvis

Gydytojas ir Chirurgai
1757 W. 47 St. Chicago, IIL 

Ofiso Tel. Boulevard 160 
Rez Tel Seelcy 420

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wieg»er į
Priėmimo valandos nuo 811d 11

Iš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vąk.
1325 So. Halated SL. Chicago.

Kaid. 988 8. Ashlaad Blvd. Ckleaga 
T«l«ph*M HayKHrkot 1MŠ 

DR. A. A. ROTH
SUSAS GYDYTOJAS ir CHIRUBGAfc

Sfaciaiiataa Moteriškų, Vyriškų, 
Vaikų ir viaų chroaiškų ligų

Ofiaaa; 8854 S. Halated SL, Chleaų* 
T«topkt*M« Dr«T«r MM

VALANDOB: 1»—11 ryte; i -1 
7—S vakar*. NadSltonak ll- IS

B

................................. —r-.... .

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Pancdėlyj, Ketverge ir Subatoj

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

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN
HALSTED ir 82-ra GATVĖS

Liberty Bondsus 
didį išmokėtą, bondsus ir war 
savinas stamps nuperka už cash 

. Erne! and Co., 740 W. Madisou st., 
į kampas st.. kampas Halstcų st. 

" Room 232, Žras augitąj, virš Fąmoua 
Cloihiųg Store, atdara vakarais iki 
8 vai. Nedaliomis nuo 10 iki L

Vyriškų Drapanų Sargeliai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų overkotų.

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

Atdara kasdieną, ųcdėlioniis ir va 
karais.

B. GORDON
1418 8 Halated «ti Chicago, m

Dr. Leo Awotin
Gydytoju, Chirurgu, Akušeri* 
1920 So. Raiste d SL, Chicago. 
Kalba lietuviškai, latviškai ir 

rusiškai.
Valandos: 10-12 rytą; 6-9 va
kare. Tel. Canal 4367.

t



Chicago ir Apielinke
PRANEŠIMAS.

Naujienų Bendroves Direkto
rių posėdis įvyks seredoj, kovo 
19 d.. Naujienų name, pradžia 
8 valandą vakare. Visi direkto
riai prašomi pribūti laiku.

J. šmotelis, 
N-nų B-vės Sek r.

MĖSININKAI VARTOJA 
NUODUS MĖSAI.

Deda sieros dioxide’ą, kad 
atrodytų šviežia.

Chicagieėiai yra nuodijami 
sieriniu dioksidu dedamu j deš
ras ir maltų mėsų didelėmis apš 
timis — sako sveikatos komisi- 
ninkas John Dili Bobertson, ku 
ris vakar pašaukė pas save iš-

PHYSICALIS SKYRIUS 
PER

DIL WELSMAN 
žarniniai kirminėliai 
The HEMATODES arba 
SI LUNIAI KIRMINĖLIAI

klausinėjimui dvidešįimls pen
kis mėsininkus iš įvairių daliu.

Karės laiku, sakoma, mėsiniu 
kams buvo leidžiama, kaipo iš
laikymo įmonė, dūli 350 mili
gramus storinio dioksido j vie
nų kilogramų (apie 2.2 svaro) 
mėsos, kad išlaikius gražią rau 
donų šviežios mėsos spalvų. 
Sveikatos skyriaus tyrinėtojai, 
kaip sveikatos komisininkas sa
ko, suradę, kad dabar mėsinin
kai daug karių vartoja net iki 
1,700 miligramų vaistų, ant vie
no kilogramo mėsos.

Dr. Bobertson pranešė vi
siems mėsininkams, kad jie tuo 
jaus liautųsi vartoję priemoni- 
nį nudarymų mėsos*

JŪREIVIAI PASIĖMĖ 
DEGTINĖS.

NAUJIENOS, ——ay—ta—*
tų. Esu, kam mums los svetai
nės? Susirinkimus laikyti ga
lime ir čia pat — saliiinininko 
svetainėj, čia ištroškusiam vi
si reikiami parankamai....

Pikta ir gaila girdint tokių 
kalini. O stačiai liūdna, kuo
lu <4 joms pritaria didžiuma su 
atrinkusiųjų. Beje, tūli sako, 
kad tas pritarimas buvo gauta 
netuščiom... Tas, kur rūpinas, 
kad kuopa neapleistų saliuno 
svetainę, sako, gerokai “vilgi- 
nęs” suverbuolus pritarėjus.

Bimtesnieji nariai šituo labai 
nepatenkinti. Daugelis dabar 
žada persikelt į rimtesnes SLA. 
kuopas. Girdi, ko čia lasylies, 
nes kuopa rimtesniu veikimu vi 
sai nesiinleresiioja. O kada jie 
pasitrauks įdomu bus pažiū
rėti kaip versis saliunininko 
svetainės mylėtojai.

—West Pullmanietis*

CKICttgO, III.
■j—a—r—aa—aa——Ipa———M—y—

Utarninkas, Kovo 18 d., 1919
j

Staliniai kirminėliai arba kaip kar
iais vadinama, spilkutės arba sėk

los kirminėliai, antras paprastas 
narys apskričių kirminėlių šeimy
nos. šis gyvūnėlis daug mažesnis 
negu apskritas didelis kirminas, bu 
damas daugiau negu colis ilgio ir 
veik siūlo storumo, iš to jis turi sa
vo vardų. .Jis yra baltos spalvos ir 
randasi apatinėje dalyje mažos žar
nos dideliame skaičiuje ir iš ten 
paprastai prasiplatina po visų kū
nų j lauko pusę, taip kad randama 
drapanose. Kiaušinėliai šių gyvū
nėlių nededama žarnose, bet po ne
kurto laiko atsiranda lauko pusėj 
žmogaus kūno ir tokiu budu perei
na j žmogaus kūnų maistu arba van
deniu. Tikima kad naminė musė y- 
ra išnešiotoją šių kiaušinėlių, ir to
kiu budu visas maistas, ypatingai 
valgomas žalias, turi būt apsaugo
tas nuo jų.

Smuklėje pn. 202 W. Jock- 
son blvd. lange degtinė bonko- 
se taip traukė prie savęs jūrei
vius, kad jie išmušė langų ir pa
siėmę jos gerų apštį, pradėjo 
ūžti, fcita puola vienok nekaip 
pasibaigė, nes jiems kojos pra
dėjo linkti ir detektyvai sukišo 
juos belangėm:

KENSINGTON
Graži auka Lietuvos Laisvės 

Fondui.
Tautiška Draugystė Mylėto

jų Brolių ir Seserų šiomis die
nomis suteikė ytin gražia aukų 
Lietuvos Laisvės Fondui. Va
sario 16 d. ji buvo surengus p ra 
mogų vakarų, kuris davė jai 
gryno pelno 120 dolerių. Pusę 
minėtosios sumos draugija sky
rė L. L. Fondui*

butų, kad ten kasdien laikius 
susirinkimus. Bet kada unija 
norėjo pirmų susirinkimų lai
kyti, atvyko keletas policinių ir 
ėmė visus vaikyti iš svelainė- 
lės. Uni jos vadovai tada nuėjo 
policijon ir pasiskundė. Polici* 
jos viršyki užtikrino, kad poli- 
eistai neturį liesos drausti susi
rinkimų ir kad unija galinti sa
vo susi ri irk i|inus laikyt. Bet 
kada vėl 'turėjo įvykt susirinki- 
m;rs, pasirodė vėl tvarkos dabo
tojas, apstumdė organizatorių 
ir lazda švaistydamas ėmė susi
rinkusius varyti lauk iš svetai
nės!

Taip mat tvarkos dabotojai 
elgiasi su išnaudojamais darbi
ninkais ir darbininkėmis, kurie 
susiėję nori apie savo vargus ir 
reikalus pasikalbėti.
a—K _jr ■ C
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Pranešiotai__
Pastaba atsiunčiantirms draugijų 

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

— Redakcija

ASMENŲ JIEAKOJIMA1 REIKIA DARBININKU

DARBO PARTIJA $7,500 
RINKIMAMS.

Naujienų adresu rašo:

PAJIEŠKAU Prano Gervickos, 
Vilniaus gub., Trakų pav., Kronių 
valsčiaus, Gintakiškių kaimo. Jis 

pats legid atsišaukia arba kas žino
te praneškite jo adresą.

JUOZAS ZINAVIČTUS 
907 \V. 2(llh PlacH, Chicago, III.

PAJIEŠKAU savo pusbrolio Juozo 
Biickio, Nauzų kaimo, Rudos par., 
Suvalkų gub., Starapolės pavieto, 

Bukos gmino; prtišim alsišankli, ar
ba kas kitas praneškite, busiu už tai 
dėkingas,

JURGIS BILSKIS, 
8809 Hoiislon Avė., So. Chicago, III.

PAJIEŠKAU pusbrolių Idzido- 
rimis Šležo. Kauno gub., Raseinių 
pav., Skaudvilės paprnp., kaimo Kė- 
lirė, Girdėjau gyveno Chicago, III. 
Jis pats ar kitas Ičas žinote prašom 
atsišaukti, turiu svarbu reikalą.

KAZIMIERAS MEI KIN TAS 
Bos 46, Coketon, \V. Va.

1’A.IIEŠKAU Motiejaus \Vilarto, 
pirmiau gyveno Chicago, Town <>f 
Lake. Paeina iš Kauno gub., Rasei
nių pav., Skaudvilės gmino. Jis pats 
ar kas žinote, malonėkite pranešti

JOHN KUITCA
630 Markei St., \Vaukegnn, III.

.ĮIEŠKO KAMBARIŲ
PAJIEŠKAU 2 ar I kambario dėl 

2 ypatų. Ridų gerai kad butų su 
rakandais ar be rakandų. Kurie tu
rite dėl išrandavojimo, malonėkite 
pranešti.

A. RAUGELIS
3601 So. Ikilsted St., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
REIKALINGAS geras pirmos kle- 

sos bekeris, kuris moka kepti baltų 
ir ruginių miltų duona. Mokestis 
bus labai gera dėl gero bekerio. 
Atsišaukite adresu: 
•106 \Vell St Rockford, III.

Rl I KALINGAS patyręs kriau- 
Čins prie vyriškų siuvinių. Geras 
užmokestis ir pastovus darbas.

J. KARNIELSKIS,
4601 So. Hermilage Avė., Chicago.

RANDAI
ATIDUODAMA rendon šlorns, gera 
viela dėl barbernės arba bučernės, 
arba bite kokio biznio. Norėdami

JOHN BASKE , 
569 Vincennes Road, kampas 55th 
SI., Plieonix—Harvey, III.

PARDAVIMUI
PARSIDUODA Grosernė ir bu-

Biznis išdirbtas |)i*r tris melus. Prie 
žaslis pardavimo patirsite ant vietos 
Atsišaukite j Naujienų ofisą klaus
dami No. 38.

PARSIDUODA bučernė ir groser
nė geroj vieloj, tarpe lietuvių ap- 
gyventoj, pigiai jr gerai; netoli lie
tuvių bažnyčios. Priežastis parda
vimo — patirsite ant vietos* 
4828 So. 48 Ct., kampas 15 gatvės 

Cicero, III.

PARSIDUODA bučernė jr groser
nė labai pigiai už cash arba išmai
nau ant namo ar loto. Biznis išdirb
tas gerai; visokių tautų apgyventa, 
nės savininkas išvažiuoja ant farmų 
šitų mėnesį. Kas norite Indi biznie
rių, nelaukite ilgai, nes gera proga. 
Kreipkitės laišku į Naujienų ofisų, 
pažymė<lami ant laiško No. 40.

PARDAVIMUI( aplicka įdaranti 
puikų biznį. Aptiekorius kalban
tis lietuviškai, lenkiškai ir rusiškai 
gali padvigubinti biznį. Išlaidos 
mmiinalės. Parduosime bargenu. 
Del platesnių žinių rašykite laiškų.

Geo. .1.
5954 Indiana Avė. Chicago

E X T R A
REIKAf.INGAS SAVININKAMS 

Lietuyis kontraktorius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
st*nuš. Dedu rain paipas, dirbu ble- 
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse Chi
cagos. Darbų atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantVjų. Kam tokis žino

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO.

and Sheet Metai Worka 
2106 W, 24th SI Tel Canal 4«O2

NAMALŽEME
NEPAITIASTI BARGENAI

PUIKUS akro lotai taip pigus, 
kaip $395, išmokant $40 cash, po 
$5 kas mėnesis. liktai 15 minulės 
nuo loop Rock Išland gelžkeliu, su 

geru priemiesčio patarnavimu ir 
žema mėnesine mokėsi imi. Nuosa* 
vybė prieina prie stoties. 'Tūlose 
vietose ši žemė apaugusi puikiais 
medžiais, augšlai sausą ir Imi rie
bių juodą žemę. Puiki vieta daržo
vėms arba vištų farmai. Greit bus 
pavasaris. Pirkite dabar ir bukite 
prisirengę. Didelis viešas išpar la
vintas bus greitai atidarytas. Pirki
te dabar ii* gausite pirmą pasirin
kimų. 'Taipgi 5 akrai $1650. išmo
kant $150 cash, ir $15 j mėnesį. Jus 
apsimokės pasiskubinti greitai.

\VM. BUISIIAS.
Room 40. 106 N. La Šalie SI.. TęL 
Main 20(3. Gyvenimo vielą 1520 So. 
■t9tl) Avė. Cicero, III.

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

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

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

Apsireiškimai paeinanti nuo siu- 
linių kirminėlių yra daugelyje atsi
likimų panašus dideliems apskri
tiems kirminams, bet pats papras
čiausias ir karesteriilgiausias yra 
žarnų niežėjimas laike atsidarymo.

Sunaikinimui šių varginančių pa
razitų vartojamas lascarin pats pa- 
sekmingiausias. Imama dozose kaip 
rekomenduota. Retai pasitaiko kad 
neduotų pilno užgančdinimo.

“Laxcarm parduodama I asearin 
Proom-t Co., Dept. L.—2, Pittsburgh 

■į’a. Kaina dėžutės vienas doleris, 
pilnas gydymas; šešios dėžės, penki 
doleriai. Bus išsiųsta apmokėjus 
krosų gavus pinigus cash. Money 
orders, arba slempomis.” Netikri 
neturi bul priimami.

Chicagos Darbo Federacijos 
nariai vakar pradėjo rinkli $7,- 
500, kurie bus sunaudoti kovai 
už darbininkų tikieta, ant kurio 
John Fitzpatriek yra kandida
tu ant majoro.

Cicero. — LSS. 138 kp. mėnesinis 
susirinkimas įvyks seredoj. kovo 

19„ J. Grigalaičio svel. 4837 \V. I llh 
SI. Pradžia 7:3(1 vai. vakare. Visi 
draugai bukite, reikės išrinkti darbi- 

i nnikus ant vakaro ir daugiau svar-| I I I I I l\ l I . (I I I l I < I l\. i I ' ' II 'KUILIO 

pusė musų vakaro, vasario 16 Ibių reikalų turėsime aptarti.
d., pelno skiriama Lietuvos Lai-

ant 6(1 dolei\ų (pelno liko 120 
dol.) ir

Valdyba.

RE1KALINGA šeimyninkė prie 
mažos šeimynos. Mergina arba na
šle be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis Atsišaukite greitai į 

OREMUS CHEMICAL
LABORATORY

1718 So. Halsted St., Chicago, 111.

PEBKU visokius instrumentus 
naujus ir senus, kad ir pagadintus: 
pianus, vargonus, gramofonus, kon
certinas, armonikas, triubas, bara- 
banus, cimbolus, skripkas besedlas, 
kas turite prisiųskite laišką aš at
važiuosiu ii* nupirksiu.

ADELE LUKAM
2325 So. Dearborn St., Chicago.

F A R M A
80 akrų: 50 akru dirbamos, 10 ak

rų dobilų, likusi ganiklą ir miškas, 
žemė aptverta, arti miesto, grinčia, 
tvartas, daržinė ir dauginus mažes
nių budinkų. Puikus sodnas, netoli

United Land and Investment Co.
117 No. Dearborn SI., (’.hicago, III.

1SIMAINO NAMAS ANT GROSER-

REIKIA prityrusio porterio į sa-

Prižiūrėkite 
Savo Regėjimų 
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
PETER A. MILLER 

įgijęs moksliškų laipsni 
Experlas Optikas

Kreivos akjs ati
taisomos su aki
niais.

PILNA EILE
GRAZNŲ

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

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

KRAUSTYTOJAI TARSIS SU 
DARBDAVIAIS.

Bakųndų kraustymo asocia
cija bandys susitaikyti su savo 
darbininkais, devynių valandų 
diena, o dešimties valandų už- 
mokeslimi. Darbininkai žadė
jo streikuoti, jei jiems nebus 
duota 8 valandų diena su pilna 
užmokeslimi. Susirinkimas a- 
sociacijos atstovų ir darbininkų 
komiteto įvyks šiandie*.

ir atidavėm

aujįenose.
Pro t. raš 

Pinigus priemėti 
kur skiria. —Red.

NORTH SIDE
Klaidos pataisymas.

Pirmyn mišraus choro repetici
jų įvyks ularninke, kovo 18. Dai- 
ninkai malonėkite susirinkti laiku.

Sietyno mišraus choro repetici
ja įvyks ularninke, kovo 18 kaip 8 
vai. vakari*., M. Mchlažio svel. 2212 
\V. 23 PI. Vjsi dainininkai ir dai
nininkės malonėsite atsilankyti lai
ku. K. N.

J. B. MABNER,
1200 VV. Van Buren SI., Chicago.

— REIKALINGA mergina arba 
moteris prie namų darbo, valandos 
nuo 8 vai ryto iki 2 po pietų. Atsi
šaukite:

PARDAVIMUI bučernė ir groser
nė labai pigiai. Apgyventa lietuviais 
ir lenkais, biznis gerai išdirbtas. Prie 
žastis pardavimo nesuprantu gerai 
to biznio, antra noriu apleisti mies
tų. Gera proga geram žmogui. Atsi
šaukite šiuo adresu:

CITY MEAT MARKI*T 
Jonas Kavaliauekas, Forest City, Pa.

J. GRIG,
•1515 So. Union Avė., Chicago.

3149 So. Morgan SI., 2mM'l.

VVEST PULLMAN
Keisti žmonės.

Kovo 8 d. buvo SLA. 55 k p. 
susirinkimas. Tarp kita jame 
buvo pakelta klausimas apie 
prisidejimą-pa laikymą naujo
sios svetainės, kuri 11916 So. 
Ifalssted SI. ir kurių nutarė pa
imti (kartu su minėta kuopa) 
vietos lietuvių draugijos. Tai 
ytin paranki vieta. To neveizint 
susirinkusieji nenorėjo išklau
syti dargi savo delegatų rapor-

Naujienų n r. 63 mano žinu
tėj apie LSS. 81 kp. susirinkimų 
įsiskverbė nemaloni korektūros 
klaida. Būtent ten pasakyta: 
“nutarta*. . išrinkti naujų kuo
pos organizatorių vietoj d. Kar
toko, kuris rezignavo . Turėjo 
būti taip: “...vieloj d. Karsoko, 
kuris, kaip lutas draugas užrei- 
škė, nelielurįs laiko atsilankyt į 
susirinkimus, nes mokinasi, tai
gi faktiškai kaipir rezignavo .

—Chicagietis.

Melrose I’ark, III. — LSS. 43 kp.
pusmėnesiais susirinkimas įvyks 

ketverge, kovo 22, 7:31) vai. vakare. 
I'rank ir James svel. 23 Avė ir Lake 
St. Draugai malonėkite būti laiku.

— Ail. Staškus.

Roseland. — Repeticija “Našlai
čiai” bus ularninke, kovo 18 <1.. S. 
Dov.jato svel., 10501 Miehigan Avė. 
7:30 vai. vak. Visi lošėjai malonė
kite susirinkti laiku. — S. T.

E. Chicago, Ind. — 2(11 kp. rengia 
puikų vakarą, nedėlioj gegužio IK, 
K. Grikši) svet. Vietinių kuopų ir 
draugijų prašome tą dienų nerengi 
jokiu pramogų, kad neužkenkti vie
ni kiliems. —Rengimo Komitetas

REIKIA patyrusio Jangų plovėjo.
Chicago Window Cleaning Co.

62 W AVashinglon st Romu 2

PAILSI DUOD A bučernė ir groser- 
nė labai pigiai. Turi būt parduota 
šių sųvaitę. Labai geri rakandai ma
žiau kaip už pusę kainos. Taipgi ta
voms, kuris randasi ant rauk”. 
Atsišaukite 167 \V. 31st SI., Chicago

ANT PARDAVIMO už cash tuo- 
jaus parduodant 75 pėdų tris lotai 
fronte 48th Avė., So. \Vest kampas 
13-tos gatvės. Parduodant ant syk 
už $5.500.. Tai yra geriausias pinigų 
uždirbimo inveslinimas.

JOHN CIIRISTENSON 
1306 So. 181 h AVe., Cicero, III, 

Tel. Cicero 201.

VYRAI, KURIE KALBATE RAKANDAI
LIETUVIŠKAI

BA DAR Y KITI- SAVO
KA BRANGIU. MES
JAME
BEIKI A

TIKIMŲ
DIRBTI

LIUOSA LAI
ORGANIZUO-
SKYRIŲ IR

IR ATSAKANČIŲ VYRU 
SU MUMIS KELETĄ VA
RAS DIENA, ARBA KELE-

EXTRA BARGENAS.
$200 dubullų springsų Phonogra* 

fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ii’ dei
mantine adata. T’aipgi vėliausios 
mados rakandus 5 kambariams, 

arba atskirai, puikus seklyčios se-
tas, valgomojo kambario setas, mie 
ganiojo gambario setas, davenport, 
aksomo divonai, rankomis piešti pa 
veikslai ir lt. parduosiu už bite tei
singų pasiūlymą. Nepraleiskite šių 

bargenų.
Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

aiwiiiiniiiiiiiiiMiiiiiiiiiiiiiniiiiii^

MASS-MITINGAS
Rengia

CHICAGOS KRIAUČIŲ — AMALGAMATED CLO- 
THING W0RKERS — UNIJA

KETVERGE, KOVO 20 DIENA, įvyks 
DIDŽIULIAME

Street Car Men’s Auditoriume
Kertė Ashland ir Van Buren gatvių

Vyriausiu vakaro kalbėtoju bus Amalgamated Cloth- 
ing Workers unijos prezidentas

SIDNEY HILLMAN
Dėto kalbės unijos sekretorius, JOSEPH SCHLOSS- 

BERG, Illinois Darbo Federacijos prezidentas, JAMES 
DUNCAN, garsus italų kalbėtojas BA- 
LLANCA (itališkai), ‘‘Darbo” redaktorius, KL. JURGE 
LIONIS, (lietuviškai), Darbo Partijos kandidatas į Chi
cagos majorus, JOHN FITZPATRICK, MAZURKIE- 
WICZ (lenkiškai) ir daug kitų.

PRADŽIA LYGIAI 7:30 VAL. VAKARE.
Tas mass-mitingas tai bus demonstracija, kad paro

džius Chicagos kriaučių galybę. Todėl kiekvienas lietu
vis kriaučius jame privalo dalyvauti. Street Car Men’s 
Auditoriume telpa daugiau kaip šeši tūkstančiai žmonių. 
Tatai jis turi būt kimstinai prikimštas.

Ateikite patįs ir kitus raginkite. _

llllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll

Darbo Laukas.
Reikalauja paleidimo politi

nių kalinių. — Chicagos Darbo 
Federaeijos laikytame nedėlioj 
susirinkime priimta rezoliucija, 
kurių reikalaujama, kad visi po 
litiniai ir industriniai kaliniai 
hutų paleisti iš kalėjimų. Tos 
rezoliucijos kopijos bus pasiųs
ta šalies prezidentui, kongresui, 
o taipjau Illinois valstijos legis- 
la’luros nariams.

Laimėjo streikų. — Keletu sa
vaičių tęsėsi streikas mėsinin
kų ir kepėjų, dirbančių Uillma- 
no departamentinėj sankrovoj, 
vidurmiestyj. Praeitų ■subatą 
streikas pasibaigė, darbininkų 
laimėjimu. Sankrovos ponai 
buvo priversti streikininkų rei
kalavimus didesnės algos išpil
dyti. < 1

’ Mll

Policistų žiaurumai.—Ladies 
Garment Workurs unija skel
bia, kad visose čionykščiose li
nijinėse dirbtuvėse dirbama 41 
valandas savaitėje, ir kad unija 
pradėjus organizuoti neliniji
nių dirbtuvių darbininkus šiaur 
vakarinėj miesto dalyj*

Ant b'rankforl gt., netoli Bo- 
bey, yra daug nelinijinių šapų. 
Dirbančios jose mergaitės, di
džiumoj lenkės ir lietuves, teuž- 
dirba savaitėje nedaugiau kaip 
iki 12-13 dolerių. Tai tikros 
“svetšapės.” Ladies Garment 
Worke}rs organizatorius nusa
mdė netoli nuo tų “svetsapių“

ASMENIŠKAI
Prašau Laisvės Mylėtojų Vyrų ir 

Moterų Dr-slės, Aurora.III. Malonė
kite prisiųsti savo antrašą. Siunčiau 
jums du laišku, bet negavau atsa^* 
kvmo.

KASPARAS POSZKA 
•1602 So. Paulina St. Chieago.

Kensington. —* LMPS 67 k». rengia 
svarbias prakalbas Ularninke, kovo 
18, J. Stančiko svet. 205 E. 115 St. 
Pradžia 7:30 vai. vak. Kalbės .1 Ju
kelis. Visi draugai ir draugės kvie
čiami atsilankyti — Valdyba.

Rockford, III. — LDLD. 29 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks sere
doj, kovo 19, 7:30 v.v.,( Montague 
llouse svet., So. Main st. Draugės 
ir draugai, malonėkite atsilankyti 
visi. Yra svarbių reikalų.( Gi ku
rie dar nesate atsiėjmę knygas, ma
lonėkite ateiti ir atsiimti.

— M.Grinas. (

ASMENŲ JIEŠKOJIMAI
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 nė 
prie Laisvamanių. Išsivežė sykiu 12 
mptų mergaitę. Yra labai svarbus 
reikalas, tai meldžiu atsišaukti. 
Draugai, patėmydami tokių ypatų, 
meldžiu pranešti. Už teisingų pra
nešimų duosiu $25.00

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

PAJUOKAI! broljų Stanislovo, 
Konstantino ir Justino, Kauno gub., 
Telšių pav., Mosiedų valsčjaus, Pu
rst itų parapijos, Kruopių sodžiaus, 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
malonėkite pranešti už kų bus at
lyginta. Adresas:

Tony Bucis, 
Box 51, Glen \Vhite, \V. Va

PAJIEŠKAU savo vyro Povilo 
Masilionio. Prasišalino Kovo 12 d. 
palikdamas mane varge be pini

gų. Jis yra Ijuodbruvis, 5 pėdų ir 5 
coliu augščio, 25 metų, moka bar- 
berio darbų. Kas palėmysilt* pra

neškite busiu dėkinga. Girdėjau 
kad išvažiavo į Kansas City, Kau
šas.

MARIJONA MASILIONIENft 
2907 Emcrald Avė., Chicago, III.

D* ATLIKTI IR NEPASITRAUKUS
DABARTINIO UžSIĖ-

PU1KUSMIMO. GERAS PELNAS,

SIŠAUKITE NUO 9 IKI 1 PO P! IŠ
TV, ARBA SEREDOS IR KETVER- 
GO VAKARAIS NUO 6 IKI 8; AR
BA TEBELONUOKITE MAN, RAN- 
1)01.1’11 7100, DEL PASIMATYMO, 

ADAM MARKŪNAS
FIRST NATIONAL BANK BLOG.

ROOM 847
68 W. MONROE 8’1’., CHICAGO.

REIKIA GERU VYRU SIUVĖJU 
PRIE MOTERŲ PAPRASTAI SIU*

.... URBANEK
LADIES’

3250 OGDEN AVI*

BROTHERS,...,
TAI LOBS

CHICAGO

JOS. YUDIKAILIS PRAŠO ATSI
ŠAUKTI Iš MERGINU ARBA NAš- 
I ĖS MOTERS BE VAIKU KURIOS 
MYLI ANT KARMŲ DEL IŠDAVI
MO ŠEIMYNAI VALGYTI TAI VI
SAS DARBAS. ATSIŠAUKITE GR- 
EITAI, NES YRA GERAS DARBAS 

IR UŽMOKESTIS; PENKIASDE
ŠIMTS I MĖNESI IR VALGIS IR 
RUIMAS. MALONĖKIT NEPRAL

EIS'!' ŠITOS PROGOS. ATSIŠAUKI
TE KAIP GREIČIAU Iš MANO PA
ŽĮSTAMU. Aš PRANEŠIU PLAČIAU 
ATSIŠAUKITE KETVERGE IR SE
REDOJ TELEFONU, LAIŠKU AR
BA YPATIŠKAI NUO 7—«. TEL. 
CANAL 4700.

JOS. YUDIKA1TIS
2316 So. IIOYNE AVĖ., CHICAGO.

REIKIA GERAS BARBERIS va
karais ar ant visados,.

ANT. JANAUSKAS, 
3563 Wentworth Avė., Chicago.

REIKIA Patyrusio porterio į sa
ldinu. Atsišaukite į 
5728 So. Stale St., Chicago.

REIKIA kišenių dirbėjų, viršuti
nių, kalnierių dirbėjų, ir nudirbėjų, 
prie puikių kautų. Pastovus darbas 
ir geras savaitinis bonus.

H. M. MAUKS AND CO.
900 W. Jackson Blvd., Chicago.

PARSIDUODA seklyčios skminis 
setas, labai brangus, parsiduoda la
bai pigiai. Atsišaukite.

MBS. GLASER
3119 So. Morgan St., Chicago.

NAMALŽEMĖ

PATARIMAS 
tamstos manote pirkti namų,Jei 

pirkite nuo paties savininko — gau
site pigiai ir teisingai. Bus suteik
ta pervedimo į jūsų rankas pirkimo 
popieros. Aš turiu gerų kampinį na
mų, ktiriame dabar yra vedamas 
biznis, bet dėl tūlų priežasčių turiu 
parduoti 
bizniui.

3238 So.

—reikalingi pinigai kitam 
Kreipkitės adresu:

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

PARDAVIMUI:
2 Flatų 4—5 ritmu hrti 53rd ir 

Lawndalc, $200 cash ..... .$1,000.
3 rūmų Cottage, kampinis lotas 

arti 63rd ir Talman, $200
cash.......................................... $1.500.

8 rūmų pagyvenimui arti St.
Louis ir 80th PI. $200 cash, 
likusieji ant lengvų išmok. $1,300.

3632 Honare, 4 rūmų .... 1,700.
4448—'Montgomery St., 4 rūmų 
namas ................................ $2,950.
4241—Mozart St

4956—Marshfield Avė, 
to geras bargenas ..
8802—Princenton Avė

deniu šildomas .
5Įsi ir Archer, 6 

3946—AVestern Avė.
dynė, gazas ....
4225—So. Art esi a n 4-4

1-1 rms $2,950. 
, vieno fli- 
....... $2,500.
4rms $1,775. 

6 rm

rms ., 
6 rms

vą n- 
.$3,400.
$1,300. 

niau
ji,700.

flatai
. $3,300. 
.. $4,100 

4 fialų 
..$10,000.

42 ir Campbell 6-6 plytų .
1817—Eilėn SI. Store ir
lengvi išmok ėjimą i. .

Daug kitų bargenų flatų ir name
lių, ateikite arba rašykite mums dėl 
surašo:

McDONNELL, 
2630 —* W,. 38th St. Atdara nuo 9 
ryto iki 9 vakare ir Nedčliomis.

PARDAVIMUI 2 augštų iš keturių 
kambarių flųti, toilelai ir gestis, aug- 
šlo akmens apatnamis, viskas gera
me sulaisvme. \Vallace gatvė, lieto
ji 30-tos. 'Tiktai $5,600.00. Lengvi iš
mokėjimai.

IGNATIUS CHAP & CO., 
555 West 31 st St., Chicago,

PARDAVIMUI geriausias invest- 
nientas 'jus galite rasti. Dviejų aug- 
šlų plytų, keturių fialų, toilclas ir 
gesas, augštas akmens apatnamis, 
Rendos neša $56.00 į menesį. Nor
mai Avė.'arti 31-mos. Tiktai $4(i()0. 
Lengvi išmokėjimai.

IGNATIUS CHAP AND CO.. 
,>5a Wcst 31st St., Chicago.

MOKYKLOS

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

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

137 Mokyklos Suv. Valstijose. 
Siuvimas, Petrenų Kirpimas, De
signing, dėl biznio ir namų. Vie
tos duodamos dykai. Diplomai. 
Lengvi išmokėjimai. Gvarantuo- 
ta išmokinti jus pasiūti suknes už 
$1(1. “ ~ '. Phone Seeley 1613 

SARA PATEK, Pirmininkė

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

L. P. NARMONTA! TĖ 
3223 Parnel Avė., Chicago, III.

Tel Boulevard 9923.

DIENINE IR VA KARINE

Čia galt lengvU ir greitai išmokti Anglą ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją, rafiyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo- ' 
kitę liuosą laiką pasitnokinimui, nesigailėsite.

American College Preparatory School
3103 SO. HALSTED ST., CHICAGO, 1LL. j

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

mas padarys jus žinovu į trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

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

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

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

Atsišaukit ant 4-to angšta

ĮVAIRUS SKELBIMAI
MUSŲ SĖKLOS DYGSTA

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

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


