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True translation filed with the post- master at Chicago, III., Mar. 25, 1919 as required by the act of Oct. G, 1917

Cechijos prezidentas rezignavęs
70,000 kareiviu eina pagel 

bon Vengrijai
| True f.anshdion filed with the post- 
masler at ('hieago, UI., Mar. 25, 1919kai užims vedimą reikalų.

. . f. IIHI.Ml I iii U IBVilfSU, *’•<!!. 1 i/ 1 ift zbaigdamas savo proklama- lJS pemiired by the net of Oct. g. 1917 
ciją, paskelbiančia proletariato 
diktatūra, naujoji Vengrijos vai

KARL RADEK PALIUO- 
SUOTAS.

padaryti reikalavimai, kad klojo arti biržos ir ta užmušėjis-

500 kronų pašelpos, šalę apmo- daugi ji buvo papildyta laike 
kėjimo rendps už butą ir per karės pradžios sujudimo. Vil- 
pusę nupiginimo maisto kainų.

True tn nslalion filed with the posl- 
masler ai Chicago, III., Mar. 25, 1919\ 
as recpiired by Ihe acl of Oct. G, 1917

Cerėtelli ir Cchei
lain, areštuotas užmušimo nak-

Kari Radek paliuosotas

Kart Kautsky siunčiamas Maskvon

Leninas sveikina Vengrijos revoliuciją. Ce 
cho-slovakai s'unčiami prieš Vengriją.

ČE(TUJOS PREZIDENTAS , kininrias tarp Busijos bolševi- 
MASARY K PASITRAl KĖ. į kų premiero Nikolai Lenino ir ' | , . ,. .--------  užrubezmio atstovo naujos Ven 

grijos komunistinės valdžios. 
Leninui pranešta, kad Vepgri-i gautos iš Bėdino ži-

irios
Masaryk re;
Tinimas (i(Prof

buvo išrinktas prezidentu Cecho! Pasveikinimas Leninui pasių- 
-Slovakijos valdžios spalių 20, stas kaipo “vadovui internacio-

Vengrijos valdžia sveikindama

no žinia nepaduoda

dono Dailv Mail Bėdino kores-
dėjimu.

Savo atsakyme Leninas paša

panija yra vedama Ėeclrijoj. lvsllį Maskvoje, kuris priėmė jį 
Vokiečių, austrų ir vengrų agen sll didžiausiu entuziazmu. Jis 
tai veikia Cecilijoj, kurstydami į pridarė; ‘.Kad susinešus tarp 
opozicija valdžiai). Maskvos ir Budapešto ir prane-

True translation filed with the pnst 
maslcr ai ('hieago, III.. Mar. 25, 1919 
as required bv the act of Oct. 6. 1917

TALKININKAI SIUNČIA
KARINTUS LAIVUS

i liriga palaikyti nuolatinę bevie- 
linę komunikacija tarp tų, dvie
jų miestų.” Jis užbaigė išreikš
damas "komunistinius pasvei
kinimus ir rankos paspaudi
mą.”

PABY zl l S. kovo 21. — Sian- 
,<|ie paskelbt;!, kad talkininkų

bandydami pasrek-

True translation filed with the post- 
masler ai ( hieago, III., Mar. 25, 1919 
♦s reųuired by the act of Oct. 6, 1917

TALKININKAI NUGIN
KLUOTI?

rumunai ir aneksistų klesos 
nori nuveikti Vengrijos darbi
ninkų revoliuciją ginklų spėka. 
Mes esame tečiaus nusisprendę Pasak

“Su musų nusisprendimu gin 
Ii respublika, eina musų geidi-

čiausiai taika, kuri užtikrintų 
budus gyvavimo dėl Vengrijos 
darbininkų k lesų ir padarytų 
limu dėl jų gyventi taikoje 
viso pasaulio žmonėmis.”

f

su

True translation filed the post- 
masler ai Chicago, III., Mar. 25, 1919 
as re<|uired bv the art of Oct. 6. 1917
VENGRIJOS REVOLIUCIJOJ.

BEBLINAS, kovo 23. — Kad

mas valdžios yra pasekmė Rusi
jos bolševikų agitacijos ir aprū
pinimo judėjimo Rusijos rub-

Bela Kun. naujas užrubežinių

suformulavo komunistų

sako Ebertas.

COPENHAGEN, kovo 24. — 
Berlino žinios, žymiau-

ja artinosi, kada atėjo talkinin
kų nota ir premieras grafas Mi- 
chael Karolyi pasinaudojo pro
ga savo atsisveikinimo prokla
macijoj persistatyti save, kaipo

lain kuris paėjo iš Berilis, sakė-

dangi socialistų vadovas kovojo 
prieš Francijos trijų melų ka

Vokietijoj Kart Badek, kurjs 
buvo areštuotas vasario 13 d. sa Berlino presą, nuo kraštuti- 

niųjų radikalų iki grieščiausių 
Vokietijos vai- konservativų mato atsitikimuo

se, kurie vyksta Vengrijoj, bai-
po paliuosuolas
džios.

Ta jiniu praneša apie naujiĮ persergėjimų talkininkams, 
vokiečių spartakų agitaciją, su-j Tos nuomonės, pavyzdžiui lai

kosi kraštuiinybės Die Frei-

dze Paryžiuje
New Yorke Jišeinančio žvdu *■ c 

socialistų laikraščio “For\vard” 
redaktorius, A. Kohan, telegra
fuoja iš Paryžiaus, jog i ten ka- 
lik atvykęs Suvienytosios Busi

ei ja ir sako, kad prie šitokių ap
linkybių paliuosavimas Radeko

Valdžia sako, kad Badek įėjo

du ir kad ji neturi

niekurių

streikas Lnbeck
> yra rustus 
riaušes Stel-

iko Breslau.
Vokietija pasilaikys

Hbertas prakal-

Busijoj kaipo belaisvis ir ten su- aneksavimą Danzigo.
sipažino su Nikolai Leninu ir 
Leonu Trockiu. Jis išpradžių

takų-bolševikų judėjimą Vokie-

Pulkininkų imperializmas

Trne trnnshHon filed with the posn 
master ai Chicago, III., Mar. 25, 1919 
as required by the acl of Oct. 6, 1917
LIETUVA PADARĖ PIRKLY

BINĘ SUTARTI SU
. ANGLIJA.

PARYŽIUS, kovo 21. - Pa
sak čia gautų ^inių, IJietuvos 
valdžia padarė pirklybinę sular-

pagelbėjo bolševizmui jsisėsli į |uvtl gillls ]irc(|itų nupirkimui

kio taikos pienus. Jis dabar iš 
kėlė bolševizmą Vengrijoj iš jo

baisės pasekmes į talkininkų že
mes.”

True translation f5led with the pns» 
maslcr at (’hicauo, III., Mar. 25, 1919 
as required by Ihe act of Oct. 6, 1917
NAUJOJI VALDŽIA PAĖMĖ 

TEATRUS.

Statys juose revoliucinius 
veikalus.

voru.I

True translation filed w»th the pnst- 
maslcr ai Chicago, III., Mar. 25, 1919 
as reųuired by the act of Oct. 6. 1917

“LAUK!” SAKO AUSTRIJA 
KAROLIUI.

Eikš čia,” sako karolius 
Jurgis.

COPENHAGEN, kovo 22.
Pasak žinios iš Vienuos, Vien
uos susirinkimas nutarė, kad 
karalius Karolius turi abdikuo-

rė. kad Vokietija negali atiduoti ' OI kovo i. -- s > A|)f(|ij()s kara|ius ,,.,1.,.^.^
Vakarų Prnsijos ar dalies augs- Budapešto žinia sako, kad soyie, karH|i(J į,. jo jcilnjna
tiltinės Silezijos. Jis užreiškė, valdžia užėmė visus teatrus : Ą|lgĮįja\
kad Vokietija sutinka neutrali- ■*’ muzikos sales ir statys juose

Vengrijos socialistai nenorėjo 1 gą laisvu uostu.
turėti ką-nors bendra su Kun, j 
todėl jis sutvėrė komunistų par-

I True translation filed wifh the post-
•14* ' maslcr ai ('hieago, Ui., Mar. 25, 1911)
Iš kitų vadovų komunistų ju- as re<iuired bv ihe acl of Oct. 6, 1917 

dėjimo, majoras Greorgy, yra IR VOKIETIJA.
sūnaitis 1848 m. revoliucionie
riaus Greorgy ir maj. Geizy, ku-

cijos.

True translation filed with the post 
master ai Chicago, III., Mar. 25, 1919 
as required bv the act of Oct. 6, 1917

BOLŠEVIZMAS PLĖTOJASI.

True translation filed with the post- 
maslcr ai Chicauo, III., Mar. 25, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 191'

AUSTRIJOS EX-KARALIUS
IŠVAŽIAVO ŠVEICARIJON.

COPENHAGI

jos Social-demokratų Darbinin
kų Pa’tijos pirmininkas Ccre-
telli ir narys ('enlro Komiteto,

I buvusiu Petrogrado visos Busi
jos Darbininkų ir Kareivių ta
rybų Nuvažiavimo pirmininkas 
Čchei(k:e. Abudu jie atvyko
Paryžiun iš Kaukazo, kaipo Gru 
zijos respublikos atstovai. Sa
vo ilgame pasikalbėjime su ko
respondentu jie ^papasakojo, 
tarp kita ko, kad Grtizijos sei
me socialistai turi absoliučia di- < c

džiumą. bet kol-kas šalyj įves
ta lik nuosaikioji demokratija.
n s K: ukazas pilnai socializaci-
jai nesąs dar pribrendęs. Kau
kazas, pasak jų. esąs vieninte
lė šalis Busijoj, kur visi revo
liucijos laimėjimai išlaikyti, ir
I n nė anarchistinių
1 on t r- revoįĮi uci ni ų | ksce-sų. 

Gruzijos socialistai stovį
susijungimą su Bosija, bet
anarehisIjMkų ir 
c irių javo jų esą 
nai atsiskirti.

1H‘

UŽ
dvi

konlr-revoliu-
privrnsti laiki-

Ceretelli ir Čcheidze patvirti
na žinias, jog social-demokratai 
nutarė prisidėti ir bendrai veik
li su sovietais. Tą social-demo- €
kratų nutarimą jie, tarp kita
ko, aiškina dar tuo, jog social-
d anokratams reikėję pasirinkti 
vfena iš dviejų: arba Kolčako
reakci. a, arba sovietus. Ir jie. 
sopi au tarnas dalykas, nutarę ko 
operiu Ii su sovietais.'

True transhition filed wtth the post 
master ai ("hieago, III., Mar. 25, 1919 
as recioired by Ihe act nf Oct. (i. 1917

ČECHO-SLOVAKŲ ARMIJA 
PASIŲSTA PRIEŠ

VENGRUS.

( I
gautas iš Vienuos oficiali:.

kų armija tapo pasiųsta prieš

True trnnslatinn nmd » ith the post 
maslcr at (.hieago, III., Mar. 25, 1919 
as re<|tiired hv *he act <»f Oct h. UII7

70,000 BOLŠEVIKŲ ARMIJA 
PERĖJO DNIESTRĄ.

LONDONAS, kovo 24. Gau
toji Paryžiuje iš Zuricbo žinia 
sako, kad bolševikų armija iš 
70,(MM) kareivių, perėjo Dniestro 
upę i pietus nuo Lvovo (Lem- 
bergo). Armija, sakoma, yra 
komanduojama, maj. Georgy ir 
susideda daugiausia iš vengrų 
ir bulgarų, kurie buvo karos be
laisviais Busijoj.

True translntion filed with the pnst- 
master ai Chicago, UI . Mar. 25, 1919 
as reųmred by Ihe ac» of Oct. 6, 1917

LENINAS SVEIKINA 
VENGRIJĄ.

LONDONAS, kovo 24. — Iš 
Budapešto pranešama apie be- 
vieliniu

BEBL1NAS, kovo 23. — Spe- 
cialė žinia į Freibeit praneša a-

la vi mą Budapešte. Žinia te- 
čiaus yra nepatvirtinta ir išrodo

I'iue translation fil»»<1 witn the post- 
maslcr ai Chicago, III., Mar. 25, 1919 
as reųuired In Ihe act of Oct. G, 1917

GINS REVOLIUCIJĄ IKI PAS
KUTINIO KRAUJO LAŠO.

jBASEL, kovo 23. — Budapeš
tas buvo ramus subatoj, pasak 
pranešimų iš to miesto. Biznis

kviečiantis

Maisto komisaras išleido pro-

mes susivieni-

rų šeini i uos, jie taipgi buvo ru
su belaisviais ir ten užsik 

C

bolševizmu Jie dalyvavo 
navime sudaryti komunistų 
miją iš 70,(MM) kareivių, V 
joj

Siunčia Karolių Kautsky j Mas
kvą užmiegsti ryšius su bolše

vikų valdžia.

PABYŽIUS, kovo 24.
ar- kietijos užrubežinių reikalų nu

engei-J nisteris grafas von Brockdorf- 
’ Bandzau pasiuntė vieną iš mi-

AMSTEBDAM, kovo 24.
Bolševizmas plėtojasi Bosnijoj, 
Kroatijoj ir Slavonijoj. Gink
luoti valstiečiai ir darbininkai 
mušasi su serbais.

Komunistai užėmė bankus ir 
daug laikraščiu, visoj Vengri-

rolius ir jo šeimina nedėlios va
kare specialiu traukiniu išvaži-

True trmsiation filed with the post 
masler at ('hieago, III., Mar. 25, 1919 
ls re<iu red by the act of Oct. b. 1917

Bolševikai laimėjo prie
Juodųjų jurų.

LONDONAS, kovo 21. Gau-

JOJ.

vadovų komunistų judėjimo,: sky pasimatyti su sovietų vaid- 
buvo areštuotas pereito vasario žios viršininkais.
ir kaltinamas atgabenime 30,- 
(M)(),(M)() rublių iš Busijos i Ven
griją, vartojimui dėl sudarymo 
komunistų armijos Jis ir kiti 
vadovai buvo kaltinami gavime 
didelių sumų pinigų iš Busijos 
Baudonojo Kryžiaus,

Kautsky turės priduoti pilną 
raportą apie situaciją, kuris leis 
užrubežinių reikalų ministeriui 
studijuoti budus įvykinimui ar
timesnių politinių ir ekonomi-

True translation filed with the post 
masler at ('hieago, III., Mar. 25, 1919 

required by the act of Oct. 6, 1917
AUSTRIJA LAIKYSIS

NUOŠALIAI.

a s

True translation filed with the posl 
masler ai Chicago. III., Mar. 25, 1919 
as required by the act of Oct. 6, 1917
6,0000 ANGLIJOS ANGLIAKA

SIŲ SUSTREIKAVO 
PROTESTUI.

las iš Maskvos oficialis praneši
mas paduoda daugiau
kų pasisekimų Juodųjų jurų a- 
pygardoj. Pranešimas sako, 
kad b >lševiki\ armijos atstume 
talkini nkus betvarkėje tarp

bolševi-

valdžia, sako Zuricbo žinia j 
Malin.

AMSTĘRDAM, kovo 24.
Vienuos žinia sako, kad Austri
jos centralinė darbininkų tary
ba nutarė neprisidėlė prie Ven-

LONDONAS, kovo 24. — Ka
da atstovai “trilypio susivieniji
mo” ir valdžios tęsė šiandie sa
vo tarybas, (i,(MM) angliakasių 
sustreikavo Bhondda klonio a-

Voznesensk ir Odessos, sumuš-
danii visa diviziją.

Are umgelsko fronte talkinin
kų avmpostas paimtas.

STREIKUOJA.

steris Belą Kun buvo mokyto
jui!) teisių mokykloj, Pranciš-

True translation fil»d with the post 
maslcr ai ('hieago, III., Mar. 25, 1919 
as reųuired by Ihe acl of Oct. 6, 1917

PASEKMĖ ILGOS 
BEDARBĖS.

tų valdžios Austrijoj. 'Karyba 
• nurodžiusi, kad tokis žingsnis 
yra negalimas dvi Austrijos, ka
dangi jos maistas priguli nuo

džios nesutikimą išpildyti visus CHICAGO. Vakar sustrei

True translation filed w(th the post- 
masler at Chicago, UI., Mar. 25, 1919 
js reiioired bv th«\»rl of Oct. 6. 1917

Kaltina atidėliojimą taikos už 
naują revoliuciją.

BERL1NAS, kovo 24. — Pas
kutiniai atsitikimia Budapešte

True translation filed with the post- 
masler at ('hieago, III., Mar. 25, 1919 
as required by the act of Oct. (i, 1917

Teis Villain už 1014 metų 
užmušystę.

Liverpool geležinkelių darbi
ninkai priėmė rezoliuciją, išrei- 
kiančia pasipiktinimą Valdžios 
kompromiso pasiūlymui ir rei
kalaujančią streiko.

kavo vyrų rubų siuvėjai ('bar
ies Kaulinau dirbtuvėj prie Bo-
bey ir Winchester Boad gatvių. 
E priūžiu sustreikavo tik dalis 
darbininkų, bet vėliau savinin
kas paleido ir pasilikusius dirb
ti sim^jus ir dirbtuvę uždarė.

LONDONAS, kovo 24. — Ven

vi ikė talkininkai, 
jome su sovietų 
pavedėm save po sovietų karei-1 
vių apgynimu. Mes pranešėm 
apie musų nuosprendį per aero
planą.” 

Bevoliucinė valdžia paskiru-
si komisarus dėl Budapešto, grijos revoliucija ir naujos vai- 
Municipaliteto valdininkai pasi-į džios susivienijimas su Busijos 
ulė savo rezignaiejas, bet buvo sovietais, kas yra skaitoma, ru
pi ašyti pasilikti savo vietose. I ščiu pavojum Europai, sukėlė 

Finansų komisaras Vargu čia naują kritikąvimą atidėlioji- 
pranešė bankų d;rektoriams, mo taikos konferencijos veiki-

imainymus pasvei-kad atsakantįs bankr. darbiniu- me.

los, nustatančios naujus rube-
žius tarp Vengrijos ir Bumuni-
jos. pasak Vossisehe Zeitnng, pARYŽIUS k()vo _ Ka.
kuri sako, kad situacija ten bu- , . ., \ . loul Viliam šiandie tapo pastaty-vo bevilte dar pnes notos pris-. . ¥ . . v „ x... .... . ! tas prieš teismą uz užmiršimątatvmą. Komunistai buvo be * ... . T,, . . . liepos 31 d., 1914 m. Francijosdarbo ir buvo ignoruoiami so- .... , . , T.... ..." socialistų vadovo Jean L. Jau-cialistų nunislenų. |

Masinės demonstracijos pra-1
sidėjo pereitą seredą, kada bu- (Jaures buvo nušautas valgy-

True translation filed wlth the post 
master ai Chicago, III.. Mar. 25, 1919 
as requircd by the act of Oct. 6, 1917
BAVARIJA NEDUOS KAREI

VIŲ VOKIETIJAI.

ZURICH, kovo 24. — Bava
rijos užrubežinių reikalų minis- 
teris pranešė Vokietijos vald-

savo kareivius ir daugiau nebe-

Tos pačios firmos siuvėjai 
vidurmiesčio dirbtuvių jau ke
lios d enos kaip stmkuoja. Jie 
reikal m ja pripažinimo unijos
Amalgamated Clotbing Wor-
kers of America.

ORAS.
Nepastovus šiandie; lietus po 

piet ar naktį; ryto lietus; per
mainos temperatūroj neperma
toma.
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Naujienos eina kasdiena, išskiriant 
nedėldienius. Leidžia Naujienų Ben
drovė, 1739 S. Halsted St., Chicago, 
111, _ Telefonas: Canal 1506.

Užsisakomoji Kaina:

Chicago je — pačtu:
Metms........................................*6.00
Pusei meto ..............................
Trims mėnesiams .............. * LMS
Dviem mėnesiam .................. L4o
Vienam mėnesiui •................

Chicagoje — per nešiotojus:
Viena kopija ............................. 02
Savaitei ............................... t • • Jį®
Mėnesiui .....................................  bO

Suvienytose Valstijose, ne Chlcagoj,
Pačtu: a^nn

Pusei meto .............................. 3.00
Trims mėnesiams..............*• l*6į»
Dviem mėnesiam .................. 1*25
Vienam mėnesiui........................ 65

Pinigus reikia siųst Pačto Money
Orderiu, kartu su užsakymu.

True translation filed with the post- 
niastcr at Chicago, III., Mar. 25, 1919 
as rcųuired by the act of Oct. 6, 1917

Pervarta 
Vengrijoj. t

Vengrijoj įvyko didelė per
varta. Talkininkų taikos kon
ferencijai nutarus savo kariu- 
meiiėmis užimti Vengriją, i- 
dant kovojus su “bolševizmu“ 
(tai yra su neramumais žmo
nių. kurie vargo ir bado iki (les 
peracijos privesti maištus ke
lia), Vengrijos respublikos vai 
džia, su prezidentu Karolyi prie 
sakyj, pasitraukė, o jos vietoj 
darbininku, kareivių ir valstie- v T c
čiu tarybos įsteigė proletariato 
diktatūra. 1’uo budu visa ša- C v
lies valdžią Vengrijos proleta
riatas paėmė į savo rankas. Iš
kištame savo manifeste revoliu 
cinio i proletariato valdžia už- 
iiiški;.. kad <lt«! la’kininkų ken- 
ferencijos nutarimo užimti 
Vengriją pasidaro visai nebega-
limas daiktas, kiek nors apru- 
jynti žmones maistu, o todėl 
nebesą jokio kito išėjimo, kaip 
lik įstrigus šalyj darbininkų 
diktatūrą ir tuojau pradėjus 
vykinti komunistinio socializ
mo tvarka Revoliucinė tary
bų valdžia žada tuojau pradėti 
socializavima dideliu žemės c v

nuosavybių (dvarų), kasyklų, 
fabrikų, bankų, susižinojimo 
priemonių ir lt. Ji išreiškia 
pilną solidarumą su Rusijos 
si,vielų valdžia ir žada jungties 
su ja, idant ginkluota spėka 
bendrai besigynus nuo priešų, 
kas tie priešai ne butų.

Įvykęs Vengrijoj perversmas 
gali stipriai atsiliepti ir į kitų 
šalių revoliucinį proletariatą, o 
pirmoj vietoj į Vokietijos radi
kaliųjų socialistų ūpą. Jie įgys 
(langiau vilties, daugiau drąsos 
ir pasiryžimo pašalinti dabarti
nę pusiau socialistinę, pusiau 
buržuazinę
n.anuo valdžią, idant, tolygiai 
kaip Rusijoj ir Vengrijoj, įstei
gus proletariato diktatūrą ir, 

Eberlo-Scheide- ! busimosios Lietuvos

neatidėliojant, pradėjus socia
lizmo vvkinimo darba.v

Talkininkų diplomatams tai
kos konferencijoj ilgai besi- 
rokuojant dėl taikos sąlygų, 
kurios turėtų bul padiktuotos 
nuveiktiems priešams, gali dar 
įvykti tokių netikėtų dalykų, 
kad visas konferencijos darbas 
reikės išnaujo pradėti.

Redakcijos Alsafcyniai f
Teishutgs Parapijonas, Am- 

matote, įdėjome, 
dažniau.

Skaitytoju Balsai
Į<7f išreikštas šlamu skyriuje 
nuomones Redakcija neatsako.}

Be reikalo karščiuojasi.

“Naujienų“ nr. 52 buvo iš
spausdinta p. Šarūno replika ir 
mano straipsneli, tilpusį “Nau
jienų“ nr. 12-

Pirmiausia matau reikalo 
nurodyti, jogei p. Šarūnas vi
sai be reikalo taip karščiuojasi. 
Dėlei to jisai man prikiša “Mar
kso fornmlas“ ir kitus galus. 
Iškili’ sveikas žinai, kad aš es
tui tų ar kitų “formalų“ išpa
žintojas? Savo straipsnelyje aš 
nurodžiau tik vienų visiems 
svarbų dalyką — busimos Lie
tuvos sutvarkymą, politikinį 
sutvarkymą. Bet ar tatai turė
tų reikšti Markso fornmlas? 
Keista!

Taip ir norėtųs paklausti p. 
Šarūno: deki ko tie šimtai luk-
stančių lietuvių, daugiausia jau 
ui žalus vyrai, atvyko į šią šalį. 
Pirmiausia (leki to politinio su- 
tvarkymo!

P-nas Šarūnas labai jautrus 
žmogus, šį kartą tcČiaus jo 
jautrumas visai nevietoj. I ko
kius “tūkstančius sodiečių vai
kų, kurie trokšta grįžti Lietu
von ir ten pasistatyti savo gy
venimą“ aš taip blogai kalbė
jau? Jeigu jis skaitė mano 
straipsnelį, tai turėjo matyt, 
jogei ir aš pripažįstu, kad pa
statymas tvarių, seklyčių ir kit
ko yra labai reikalingas daly
kas. Tam priešių ties galėtų tik 
koks Afrikos gyventojas. Tatai 
pripažindamas reikalingumą 
tų tvartų, seklyčių ir “kita ko“, 
aš lečiaus nurodžiau, jogei tai 
yra ne pats svarbiausis dalykas. 
Tvartų ir seklyčių žmonės ki
tados turėjo įvales. Vis dėlto, 
tie tvartai ir tos seklyčios jų 
nesulaikydavo nuo skridimo 
“už jūrių marelių“.. Šarūnas 
juos vadina silpnadvasiais. Gė
rai. Bet prie kokios rūšies 
“dvasios galiūnų“ jisai priskai
to — pats save? Aš ir jis — a- 
htidu esame palikę žaliąsias Lie
tuvos girias ir laukus, taigi at
skridę į šią šalį “laimužės7 pa- 
jieškotų“....

Juokingas ir tas p. Šarūno 
argumentas “kodėl... Lietuvos 
a'lstatytojas... Aš nežinau kas 
yra pats Šarūnas, todėl apie jį 
ne nekalbėsiu: rasi jis priklau
so prie tokios “partijos“, ku
ri “žino“ ir kitus taip “moki
na,“ jogei žmonių gyvenimo 
sutvarkymas “ne nuo jų pri- 
klauso.” Bet aš gerai žinau a- 
pie “Lietuvos alstdlojįis.” — 
tautininkų ir klerikalu srovės 
žmones. Taigi kaip lik tie, kur 
mano, kad žmonių gyvenimas 
tvarkomas ne sulig to kokiomis 
nors Markso* formulomis, o ge
rais girų žmonių norais ir lt. 
Jeigu taip, lai jų tylėjimas apie 

tvarka v raC *

kariu jų prasižengimas. OI, 
delko aš patiekiau, anot Šarū
no, tą “lekciją ponams Lietuvos 
alstylojams.“

Kodėl aš neraginau steigli 
kooperacijas? Del tos paprastos 
priežasties, kad savo straips
nelyje aš kalbėjau apie Lietu
vos atstatytojus, o ne koopera
cijas! Tai turėtų būti aišku 
kiekvienam. Gi kas dėl to de- 
mokratingumo nėra reikalo 
kartoti lai, ką asai jau pasa
kiau savo pirmame rašinėlyje. 
Turiu pasakyti lik liek, kad lik 
dėlto asai jį rašiau, kad man ir 
mano vienminčiams rupi, idant 
Lietuva pataptų tikrai demo
kratišku šalimi, o ne pasipelny
mo šaltiniu ponams “Lietuvos:

Rusinėk ite alsia lytojo ms.“
— K. 0. Jaunikaitis.

Laiškas Redakcijai.

Kodėl “Redakcija neatsako.“

“Už išreikštas šiame skyriu
je nuomones Redakcija neat

sako.“
'Toki žodžiai spausdinama be

veik kiekviename “Naujienų“ 
nuineryjc, skyriuje “Skaityto
jų Balsai.“

Kad lame skyriuje nuo kokio 
pusmečio telpa beveik vieni lik 
iniekinimai kairiųjų socialistų, 
bolševikų, !lai tame nieko ypa
tingo ir aš prieš lai nė pusę žo
džio nesakau. Radakcija tam 
simpatizuoja, tai jos biznis ir 
talpinti Inos išmistus; jos biz
nis atsakyti arba neatsakyti už 
juos. Bdt kuomet ten rašoma 
insinuacijos, kurios stumia žan
darus ant kairiųjų, tai klausi 
mas, kodėl čionai redakcija ne 
atsako?

štai kovo (i dieną išspausdin
ta lokis kvailas, bet pavojingas 
įtarimas “kairiųjų” /tikrinus, 

visos LSS., nes ten kritikuoja
ma josios organas “Musų Tie
sa“. — Girdi, jie “mat netiki į 
mokslini socializmą, savo ver
kimu jie parodė, jogei jie ma
no įvykinti (ką J. B.) ne pa
galbą mokslo, o spėka, dargi 
ginkluota spėka.“

Pirm visasvietinęs karės dar 
Amerikoj buvo galima kalbėti 
šitokiais žodžiais. Bet dabar 
loki žodžiai yra pavojingi, 
žinoma, ne tam, kuris juos ra
šo, beit tiems, apie kuriuos ra
šo. Jau vrai atsilikimas, kad 
vienas sočia lisliškas lietuvių 
laikraštis (einąs ne Chicagoj) 
buvo panaudotas, teismo ap
kaltinimui dviejų socialistų. 
Ten redakcija juos įtarė ai- 
doblistais...

Redakcija, jeigu /talpina to
kius žodžius, turi atsakyti už 
juos prieš kritiką! Bet čia ji ga
li tankiai išvengti ir kritikos. 
Todėl mes reikalaujam, kaipo 
iš socialistiško laikraščio, kad 
tokių žodžių visai nespausdin
tų. Reikia gi ilurėli savyje so- 
ciabstiškos doros. Minėtas į- 
tarimas visai melagingas. Tai 
bjaurus išmistas. Kairiejie ne
sinešioju jokių ginklų, nesimo- 
kina juos vartoti, taigi neturi 
nė ginkluotos spėkos.

J. Baltrušaitis.

Redakcijos pastaba. — Drg. 
J. Baltrušaitis žino du “sociali- 
sliškos doros“ mastu: vienas 
— “mums“; antras — “jums“ 
Kas “‘musų“ — gera ir dora; 
kas “jūsų“ — bloga, kvaila, 
nedora* Kad “kairieji“ besi
stengdami prieš kitaip manan
čius socialistus ir prieš “Nau
jienas,” sistemačiai lik šlykš
čiais prasimanymais, lakių 
kraipymais, niekinimais ir 
šmeižimais naudojasi ir jais 
savo organus užpildo, to d. Bal
trušaitis n e m a t o, nes mat 
tai — “musų”. Bet kad tūlas 
nckairiųjų, nebepakentęs kai
riųjų insinuacijų ir melų, atsa
ko jiems aštresniu žųdžiu, tai 
jau negera, nusidėjimas prieš 
“socialia tišką dorą”, nes čia 
mat padarėte “jus“. Drgo. Bal
trušaičio minimame Skaitytojų 
Balsuos straipsnelyj autorius 
irgi nesivaduoja ta neapykan
ta prieš “kairiuosius“, kokia pa
sižymi kairiųjų organai prieš 
marksistus; jis tik su pasigailė
jimu pažymi blogus apsireiški
mus lietuvių socialistų veikime, 
kaip jis juos mato. Dg. Balt
rušaitis ypač pasipiktinęs stra'p 
snelio autoriaus žodžiais, kur 
jis sako: “Bolševikai mat neli
ki į mokslinį socializmą. Savo 
veikimu jie parodė, jogei jie 
mano įvykinti (socializmą] ne 
pagalba mokslo, o spėkai dar
gi ginkluota spėka “-Mat, čia d. 
IĮ L atrado, kad lai esąs mūsiš
kių kairiųjų įtarimas. Bdt jis
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tatai atrado tik dėlto kad norė
jo rasti, o radus, pakalbėti apie f 
“socialistišką dorą”, ir primin
ti oponentams, kad quod licel 
dovi, non licet bovi. Jeigu d. 
Baltrušaitis to noro nebūtų tu
rėjęs, tai nebūtų išskaitęs nė to, 
ko nėra;, jis butų pamatęs, kad 
h U torius tame paragrafe kal

ba ne apie mūsiškius kairiuo
sius, o apie rusų bolševikus, ku
rie “savo veikimu parodė,“ jo
gei jie'mano savo šalyj įvykin
ti socializmą “ginkluotos spė
kos pagalba.“

Mes pripažįstame doros — 
“socialistiškos doros1“ »— dės
nius lygius visiems, visus vie
nodai rišančius. Norėtume, 
kad d- Baltrušaitis ir lie, kurių 
vardu jis kalba, tatai irgi pri
pažintų.

Ūkininkų Balsai.
i

Kaip ir kada pradėt ūkinin
kauti?

Daugelis įdomauja kaip ir 
kur pradėt ūkininkauti- Steng
siuosi Patenkint jų žingeidumų. 
Skaitytojas tečiaus teiksis ne
užmiršti, kad aš kalbu apie Wis 
consino valstiją.

Tatai, jeigu 'tamsta pirkaisi 
ūkį Wisconsin<> valstijoj ir i z 
ri pradėt gyventi ant jo dar šį 
pavasarį, bet jeigu tamsta netu
ri pinigų anb'a visai mažai jų tu
ri, kad įsigijus gyvulių, ypač 
karvių, tai pasislengk sužinoti, 
kur yra okšinas-išpardavimas 

ir nueik ten. Karvės šiemc’l ne
brangios. Geriausia karvė kai
nuoja 100 ar UlO dolerių. Tik 
pirkadamas žiūrėk, kad karvė 
butų trumpų kojų, žvilgančiais 
plaukais, prorečiais šonkauliais 
ir turėtų storas taip vadinamas 
“pieno gyslas.” Iki keturių 
mėtų karvė liekam tikusi, lo
dei pirkdamas senesnę neapsi
riksi. Pradedant nuo keturių 
iki penkiolikos metų karvė 
skaitosi naudinga. Karvės se
numą galima numanyti pažiu
rėjus į dantis ir t- v. kryžinį 
kaulą. Jei tamsia turėsi gerą 
karvę, ji per indtus tamsiai at
neš vidutiniškai apie šimtą do
lerių. Ūkininkas, lurintįs 10 

akrų geros žemės, gali laikyti 
apie dešimts karvių, du arkliu, 
tris telyčias ir apie penketą 
kiaulių dėl mėsos.

Belo, pradėdamas ūkininkai! 
Ii |bu)tinai ;qhsi rupi nk mašino
mis. Jei tamsta turi daug pie
vų ir dobilų, bus reikalinga 
pjaunamoji mašina. Bet jeigu 
'tamsta pasiliki savo spėkomis 
— pjauk dalgiu, bent pirmais 
melais. Mat, pirkti mašiną 
taip vadinamame okšino bran
giai atsieina. Geriau palaukti 
rudens. Tadu Pats pamatysi 
kas daryti: ar nusipirkti vi
siškai naują ar “ant okšino” ir 
pigesne kaina negu pavasarį. 
Perkant' “ant okšino” visi daik
tai duodami ant išmokėjimo 

šešių mėnesių ar visų melų.
Pagalios, jeigu tamsia pir

kaisi lokį ūkį, kur dirbamos 
žemės dar nėra, tuomet gyvu
lių visai nepirk. Piru i pasi- 
stengk įsigyti reikiamų' trobų 
sau ir gyvuliams, kurių manai 
įsigyti- Reto, pasirūpink surin 
kli užtenkamai pašaro. Po to, 
sulaukęs rudens, pirk gyvulius. 
Per žiemą iššėręs pavasarį lei
si juos j ganyklą ir turėsi nau
dos- lYpač karvės vasarą labai 
apsimoka.

Veždamas šieną -apsirokuok 
kiek karvių galėsi juo išmailin 
Ii. Karve per žiemą suėda apie 
4,000 svarų- Ganyklos vienai • • • • ’ karvei reikia vidutini /kai nuo 
dviejų iki kdltiriu akrų . žiu 
rinl kokia ganykla-

Tiek tuo tarpu.
— Apuokas.

KOSESPONDENGIJOSį
L___________________ J

KENOSHA, WISC.

Prakalbos.

Kaip jau Kenoshos lietuviams 
žinoma, kad LDLI). 91 kuopai 
pusantro mėnesio atgal buvo su 
rengusi M. X. Mockui prakal
bas, bet klerikalai įskundė vie
tos valdžiai tvirtindami, buk p. 
Morkus nori sukelti riaušes. To
kiu budu valdininkai neleido 
p. Mockui kalbėti. Bet minė
ta draugija nutarė nenusileis- 
Iii: pasiisamdė advokatą ir 
išnaujof surengė prakalbas. 
Prakalbos įvyko kovo 16, 17 ir 
19 dienose. Taigi net tris die
nas. Ir prakalbos nusisekė 
kuogeriausia. Žmonių atsilan
kė kas vakaras, apie po keturis 
šimtus.

Reikia pastebėti, kad Keno
shos lietui u vių yra viso tik apie 
600. Tokiu Ibudu prakalbų pa
siklausytų a'ėjo dargi parapi jo 
nįs. Apskaitoma, kad jų buvo 
po 33 kas vakaras. Ir visi klau 
sėsi atvdžiai. •/

Drg. Vaitelis, Aido choro mo
kytojas, šiomis dienomis aplei- 
do Kenoshą. Gaila buvo darb
štaus ir gana gabaus mokylo-

Dabar Aido choras pasi- 
kviUe d. Sinku, iš Racinės. v 7
Kaip girdėjau, lai choristai 
Sinkų giria. Sako, gabus mo
kytojas. — Ig. Baubonis.

AMSTERDAM, N* Y.

Iš vietos lietuvių judėjimo.

Keletas savaičių atgal čia su
sitvėrė “Lietuvių Amerikonų 
kliubas.” To kliubo tikslas y- 
ra tinkamai sunaudoti liuesą 
laiką, pav., steigli vakarų 
mokyklą, slenglies tapti S. Vai. 
piliečiais, rengti naudingus va
karus ir kitokias gražias pra
mogas. Rodosi, toks apsireiš
kimas tai šimtą kartų yra nau
dingesnis negu kad laiką leisi 
kur karčiamoje, prie baro. Bet 
tai kitaip atrodo musų klebonui 
kun. Židanavičiui: jam tas kliu
bas ial..'; nepatin* ’. nors ir pa 
Mm.ei'- Jsai jo .jlzoiiii neken
kiu. nes jame p?< .Jau::<> rinkli 
ui u nurepijonai. Bet kovo 1‘» 
d., po pamokslo, kunigas juos 
išvadino raudoname, ' ės. bolše
vikais, buliais ir U. ir lik už 
tai, kad jie nesirodavoję su ku
nigėliu sutvėrė minėtąjį kliu- 
ba! v

Kunigas sakęs, kad taip elg
damiesi kliubiečiai rodą nosį 
senesniems žmonėms, o kariu 
ir jam, kunigui. Girdi neberei
kią pasiklaust lik darą sau ką 
pamislinę ir viskas... 
t

Kunigas lečiaus nepasitiki 
galėsiąs išardyti kliubą. Tai 
padaryt gali lik merginos, ku
rios neprivalėtų cit į kliubicč'u 
parengia halių ir tl. Tas kuni
go užsispyrimas, žinoma, kliu- 
bui nepakenks: žmonės palįs 
žino ką darą- c- C

Beje, čia jaunimas buvo ma
nęs sulošti tūlą veikalą Užgavė
nių vakare, bet tas veikalas ne
paliko musų ^klebonui, kad 
iru yr i pasakyto į pralotą “iš
gama.” Mal, tas pralotas bu
vo sulenkėjęs, niekino lietuvius, 
ir jų kalbą. Bell lo neveizint, 
kun. sakąs, kad vieton “pralo
tas“ turėtų ’bul sakoma dakta
ras arba advokatas. Lošėjai 
lečiaus nesutiko autoriaus veika 
lą darkyti, tai kunigas nedavė 
s a l e s ir loši m a s 
neįvyko. Mat. čia ap”,,t baž
nytinės salės kilokių lietuviai 
neturi, o šiaip tinkamą vie
tą yra sunki, gaut.

Girdėjau, kad kliubiečiai susi 
rinko nemažai pinigų staly . 
mui salės. Reikia dar pažymė

ti visi Amsterdamo lietuviai v- 
ra labai prielankus naujai su
sitvėrusiam kliubui.

Darbai čia tuo , tarpu labai 
sumažėjo. Daug žmonių vaik
što1 be darbo. Iš kitur atva
žiavusiam darbas sunku gauti.

— Teisingas Parapijonas.

EAST CHICAGO, IND.

Prakalbos.
Kovo 16 d. vielinė LDLD. 70- 

la kuopa surengė prakalbas. 
Kalbėjo 1. A. 'Bimba- Žmonių 
buvo (fiiug. Kalbėtojas aiškino 
einamosios valandos klausinius. 
Taipjau ragino darbininkus 
skaityti ir platinti naudingą dar
bininkišką literaltUrą — laikra- 
kraščius ir knygas. Prakalba 
žmohčms patiko.

Truputį apie pačius East Chi- 
cagos lietuvius. Iš visa ko ma
tosi, kad pas mus rūpinasi soc. 
mokslo klausimais daugiausia 
tik suaugę, seni žmones, o jau 
nuomone — nemalonu pasaky
ti — miega... Išrodo, kad jai 
nieko daugiau ir nereikia, 'lai 
Liūdna!

vietines kuopos lyii’im 
turėtų dėti visas paslaugas, kad 
išbudinus apsnudusius musų
brolius ir sesules — jau puo
lius.

—LDLD N a rys.

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st.
Suife 609—612

Phone Haymarket 256S 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Phone Canal 4626

N tujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro 

Nedėldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6125.

i

> JOSEPH C\
LIETUVIS ADVOKATAS 

29 S. U Šalie St
Telephone Central 6390

Vakarais
2911 W. 22nd Street

Telephone Central 6990

Publika yra Persergi am a 
. Prieš ėmimą ,

Užvaduojamų Vietoje Nuxated Iron 
žemiau pažymėti gydytojai sako,, kad paprasto Metalic Iron 

sutaisymai negali dargi duoti to paties 
STIPRUMO, SPĖKOS 
KAIPO ORGANIC IRON

Suvienytu Valstijų Teisėjas Aikinson išreiškia nuomone.

Atsargus tyrinėji
mas gydytojų tarpe 
aptiekorių ir ligonių 
surado prirodymų, 
kad esama tūkstan
čių žmonių Imančiu 
•geležj, kurie neatski

ria organiškos gele
žies ir nietališkos, ir 
ksul tokios ypatus ta
nkiai negali gaut sti
prios energijos, stip
rumo ir ištvermės, 
kurios jie ,įieško dėl
to. kad jie priiminė
jo neteisingi} geležies 
formų.

Suvieiiylų V dstijų Tei
sėjas C. \V. Alkinson, Nu
siskundimų T( ismo, \Va-
shinglon, I). ( sako: — 
“Nėra jokios abejonės, 
kad aš rekome uluoju Nu-
xaled Iron yi aloms, ku
rios sunkumoj fiziško ar
protiško nuovargio prilei
do sistemų prie nusilpnė
jimo, kūno sunykimo ar
ba jiairimo nervų. Gyduo
lė atgaivino mano alkį ir
mano gyvumą. Aš jaučiuo
si, kad nuincč au nuo sa
vęs mėnesių sunkiimų lai
ke keletos savaičių, kuo
met aš sekinti labai papra
stus NuAaled Iron’o nu-
rodymus”.

Todėl žemlatis 
paminėti gydyto
jai pataria tiems, 
kurie jaučiasi re
ikalauji} (sustipri
nimo ir subuda- 
vojimo kraujo nu
eiti pas savo šei
mynini gydytojų 
ir paimti receptų, 
reikalaujant į or
ganiškos geležies
— Nuxated Iron 

— ir pristatyti jį 
savo aptiekoriam, 
kad nebūtų klau
sinio kas link ga
vimo tikro daikto. 
Bet jeigu jie ne
nori klapat.stis 

<tel gavimo recep
to dėl Nusaled I-
ron tuokart būtinai apžiūrėti ant 
vaizbaženklio ir temyli, kad imtų anl 
jo atspausti žodžiai NUX.\TI',I) 
IRON, o ne Nux ir Iron, arba kila 
kokia forma iron, bei Nuxatęd Iron.

Pažymėtinos pasekmės pagamin
tos Nu.salcd Iron ir/jojo platus iš
pardavimas (darodyla, kad virš tri
jų milionų žmonių kas metas šian
dien jį vartoja), privedė prie pasiu- 
lijimo skaitlingo užvadavimo, ir šie 
gydytojai sako, kad įsveikalos virši
ninkai ir gydytojai visur turi per
sergėti publikų prie/š priiminėjim;i 
užvaduojančių medicinoje ir jie y pa
tingai persergsli prięš ėmimą iižva 
duojančių viejoje Nų.saled Iron, kil

Utarninkas, Kovo 25, 1919,

ketinate pirkti ar parduoti, ar 
lyti savo narni}, lotų ar farmų? 
reikia Insurance?
reikia padaryti popieras ar per
ėti abstraktus?

Ar -eikia paskolos ant jusą praper- 
čių' 
Ar ] 
tnai 
Ar 
Ar 
Žiui

Kreipkitcs prie 
A. PETRATIS i

CENTRAL. MANUFACTURING 
DISTRICT BANK

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

Burkas atdaras: Dienomis nuo 9 ry
to Iki 3 po pietų* vakarais seredo- 
rnis ir subatomis nuo 6 iki 8 vai.

Ir. M T. STRIKOLIS
Lietuvis

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

Ofiso Tel. Boulevard 160
Rez Tel Seeley 420

Liberty Bondsus 
dalį išmokėtų, bondsus ir wa 
savings starnps nuperka už 
Erne! and Co 
kampas si., 
Ro 
Clothing Store, atdara vakarais iki 
M vai. Nedėliomi* nuo 10 iki 1.

war 
cash 

, 740 VV. Madison st.. 
kampas Halsted st. 

hm 232, Žras augštas, virš Famous

.... —...............

Minykų
Kunigų 
Darbai

Filipinų Salose
Žingeidi knyga pasis
kaitymui. 64 puslapiai.

Kaina 35c,

“NAUJIENOS”
1739 So. Halsted St.

Chicago, III.

IR IŠTESĖJIMO.
— NUXATEL) 1RON

ri vieloje buvus or
ganiška, geležis, gali 

būti ne kas daugiau, 
kaip metalinė sudėti
nė geležis, kuri gali 
tūluose atsitikimuose 
atnešti daugiau blė- 
dies negu gero. Pla
čiai išėjęs pagarsini
mas viršininėlų pada- 
vadijimą buvo paduo
tas l)r. James l'ran- 
eis Sullivan. buvęs 
gydytojas Jiellevue 
l.igonbutyje (Išlauki
niame skyriuje), Ne\v 
York ir ’VVestehester

pavieto Ligonbu- 
tyje; Dr. l'erdi- 
nand King, Nevv 
York’o gydytojas 
ir medikalis au
torius ir kiti, taip 
kad publika gali 
būti painformuota 
kas link lo daly
ko (r apsaugota 
nuo vartojimo 

nietališkos gele
žies, manydama, 
kad tai yra Nux- 
aled Iron arba 
bent kas nors to
kio gero kaip ir 
Nu.\ate<l Iron.

Išdirbęjų 
Pastaba:—

’Nijsatrd Iron,
iulis yra rekomenduojamas per gy
dytojus, nėra paslaptinis vaistas, 
bei gerai visiems apliekoriams žino
mas. Nepanašus senam Inorganic 
Iron’ui, jis yra lengvai asimiliuoja- 
i uis ir neužgauna danių, nepajuodi- 
i a jų, bei nesugadina vic|urių. Jo 
išdirbėjai gvaranluoja pasekmin
gas ir čielai užganėdinančias pasek
mes kiekvienam pirkėjui arba jie su- 
rąžius Jums pinigus. Jos yra par- 

( uodanios pas visus gerus aptieko_ 
nūs.
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Geras Draugas Ko mums reikia?

(Feljetonėlis)

Buržujai, protavimą jie lai
ko kaž-kokiu dideliu daiktu. 
()t, draugas Jukelis, jis j$u so Gripas arba Inftuenza

Kraštus vanduo nuo galvos skaudė
jimo. Aiškina kodėl kiekvienas turi 
gerti karštą vandenį prieš pusrytį.

Protingas žmogus žino, kad 
apdegęs baltas liežuvis yra pa
vojumi sveikatai. Kol skilvis ir 
žarnos neatėjo į normalj pac(ėji-

Ar šiaip ar taip, vieš liek jus 
lininis neįtikinsite tol, kol ne

žinosite ko mums reikia. Ko

nai atmetė tą buržuazišką išmi- 
slą protavimų. Ngi- Tuo 
bereikalingu bagažu, girdi, lik 
apsunkini save ir nieko dau-

turi visus apsireiškimus labai blogo šalčio, faktiškai, šalčiai 
yra priežastimi gripo ir influenzos. Geras pienas yra nelaukti 
iki jus pasijusite sergąs ir turįs karštį, bet kaip tiktai juo pasi
jusite užeinantį šaltį.

mų, neduoda užtektinai gero 
Vi.iujo dėl viso kūno, tai jis pa
vojuje'. Toks žmogys, kaipir 
kiti protingi žmonės žino, kad 
saldainiai Partola yra vieninti- 
niu ir geriausiu bud u dėl išva
lymo kraujo 

ii protingas
JRailtola v ra

mums reikia? Mums reikia-., et, 
ką čia su socialpatriotais — su 
jumis nesusikalbėsi!

Jus fanatikai, išdavikai! Kai

ir skilvio. Dėlto

mano

PARTOLA yra geriausiu dra
ugu vyrų, moterų ir vaikų,. Kie
kvienoje lietuviškoje šeimynoje 
turį rastiem Partola.

PARTOLA už savo gerumų 
apdovanota auksiniais meda
liais ir pagyrimais ant visų vi- 
sasvietinių parodų: Londone, 
Paryžiuje, Gvnevoje, Neapoly
je ir Barcrionoje.

PAR TO LA rekomenduojama 
ir parduodama didelėse dėžėse 
kainuojančiose tiktai 1 dolerį,. 
Kiekvienos užteks palaikymui 
jūsų šeimynos sveikatos per tris 
mėnesius.

Užsisakykite šiandien.
Graži ir naudinga dovana kie

kvienam, kuris prisius užsaky
mų kartu su šiuo apskelbimu.

APTEKA PAJRTOSA 
160 Second Avenue,

Dept. L. L 'Nevv York, N. Y. I

šaltai; jus, vadinasi, norite, kad 
mes filosofuotame, abejolume 
gal taip gal netaip.-. He, be. he! 
čia gyvi faktai, nereik jokio fi
losofavimo nė kita ko. Ve, kle- 
rikalų-tautininkų Striūnos, ne 
jūsų tas sočiaIpatrintas Grigai- 

jie visi grajina, le
nu, jus žinote ką..- 

žinote ko mums
grajina -

Bet. ar jus
reikia? Matote, ten knezis, Visų
amžių tanias turėdavo užmauti

C

numauti jo kelines. Egzeklli!
Bet karta kas tai atėjo ir pa
klausė jo darbininkų: kas ap-

giau. Suprantama!
Ir draugas Jukelis gerai daro. 

Protavimu gali užsiimi lik to
kie socialpatriotai, o mums 
“eksft'a kairiemsiems" prikaliu 
ga žinoti tik vienas svarbiausias 
dalykas — neinant kneziui... ke- v
linių lai yra tikrai prolelariš- 
ka mintis,, vienintelė karia nu
versime dabartinę supuvusių 
sistemų. Jos prisilaiko ir musų 
draugus Jukelis.

Je, jus socialpatriotai, nors 
kartų žinokite, kad galvojimas- 
protavintas yra buržuazijos iš
mistas ir kad mums, “ekstra kai 
riemsiems,” reikia žinoti tik 
viena streil dalvka — nemani 
kneziui kelinių-

Tai ko mums reikia.
Gvaizdikas.

Sulaikykite Jį
imdami LAXCARIN plyteles, kurie sunaikina perus, veikia kai
po tonika ir Iaxativa, ir laiko sistemų padėjime apsigynimui nuo 
šalčiu, gripo ir influenzos.

LAXCARIN
PLYTELĖS PRAŠALINA PRIEŽASTĮ ŠALČIŲ, GRIPO IR IN

FLUENZOS
GREITAI PRAŠALINA KARŠTI IR SKUASMUS GALVOJE 

PAEINANČIUS NUO ŠALČIŲ.
LAXCAR1N yra pirma Originale šalčio ir gripo plytelė. Ji yra 
vartojama kiekvienos civilizuotos tautos, ir turi didelį išparda
vimų Suvienytose Valstijose negu sudėtus išpardavimus visų 
kitų nuo šalčio ir gripo gyduolių. Ji turi pastove skonį labai il
gą laikų.

’ darbininkai- Gerai, Pasa
kas nors" ir paliepė jiems

O žinote kas atsitiko su k ne
žili? Jo tarnas pas jį nebeatėjo 
ir jis, pagulėjęs, pats turėjo aP- 
simaut savo kelines — siu r link.

Ar dar nežinote ko mums 
reikia? Et jus, socialpatriotai!

slaptics. Ji yra tokia: Nemauk 
kneziui kelinių ir tuoj sugrius 
visa šiandieninė

Pastabėlės

Cbiciigos aPyrubėj lankėsi 
vienas iš saulėtekio atvykęs a-

“Mano agitacijos prakalbų 
tikslas toks, kad išnaikinus, ar 
ba llnent kiek, galint labiau su
mažinus, Grigaičio įtekmę i 
Amerikos lietuvių darbinin
kus,'' pasakojęs agitatorius.

Kokiu budu?
Prasimanymais, melais, nie

kinimais, šmeižtais, kolioji- 
mais.

’ Tikslas visas priemones tei
sina.

PAIN-EXPELLER
L'sduol

*

$1

<>»<» ir ran- 
trenu dle-

DRAUGAS NELAIMĖJE

Valdemaro ministerija-

li

Dovidaičio mini-

F. Al). R!

Reikalauk geriausių. Kuomet pirksi 
ni bakMuko. 35 centai ir 65 centai už 
iiesiog h labortorijos.

74—80 Washingiou St., New York, N. Y.

MADISON PRIE HALSTED STREET 
f ... BURLESQUE —

j HIP HIP. KUORAI GIRLS
H Pancdchje vaikiukams t larninke mergaitėms

laimėjusieji gaus puodukų.

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

Akių, Ausų, Nosies, Gerldes ir Plaučių 
Aklumas, Kurtutrias, Kataras ir Džiova

Gali but prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me- t 
tų gydžiau pasekmingai Šias ligas.

Mano užrašas išgydytų ligoniy yra aiškuš pri
rodymas mano gabumo.

Aš atitaisau kreivas akis be skausmo vienu 
gydymu.

Pritaikau akinius teisingai.
Pasitarimas nemokama*.

W. M. Lfi WHON, M. D.
(Prieš pačtą). Chicago, Iii.19 S. Dearborn St

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

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

VIENATINIS KKGIBTRUOTA8 RUSAS APTIEKOKIU8 ANT RRIDGEPORTO
VYRĄMS IR SUAUGIEMS

Akiniai nukno rimuose nuo $8.00 ir an* 
kAčuui. Sidabro rėmuose nuo $1.00 ir 
au"A<inu. Pritaikome akiniu* tildyk*. 
Atminkit: Galvon »oi>4jitiiHs, nervišku
mas, akių akaudėjimas, užvilkima* ir 
tt. yra vaisiais {vairių ligų, kurio* ga
li būti pra.Aalintoa gerų akinių plitaky- 
tnu, IŠtyrimaa uidykų, jei p«nitl ar 
skauda aki i. Jei joe raudonos, jei gal
va *opa, jei biurui matai, jei ak|s nilp- 
Bta. neteik ilgiau, o jieikok pa geibo* 
aptiekoj, kur kiekvienam pritaikoma a- 
kiniai uidykų. Atmink, kad meti koi- 
nam gvar.intuojam akiniu* ir kiekvū- 
nam gerai prirenkam.

R. M. MES1ROFF. Ekspertą* Optika*. i
Jei jų* sergate ir reikalaujat* patarimo arba vaistų, ateikit paa man*. AI buvoti ap
tiekiau* Rusijoj viri 10 metų. Amerikoj 15 metų. AS duodu patarimu* DYKAI.] Galiu 
padaryti bile kukiu* rusišku* vaistus. Ai rekomenduoju tik GERUS daktaru*. Ai **u 
draugas įmonių. 1 J

>. M. Mesiioff, 3149 S, Morgan St., Chicago^ III.

ATMINKITE YRA VIENAS TIKTAI

LAXCARIN
Pamėgdžiojimai turi but atmesta.

Galvos skaudėjimas kokis jis 
nebūtų, visuomet paeina nuo už- 
nuodijimo kraujo pats per save. 
Kepenų ir žarnų nuodai yra vadi
nami toxlns, kurie dasigauna į kra
ujų per kraujagysles, suerzina šir
dį, kuri ima pumpuoti kraujų taip 
smarkiai, kad pripildo plonesnią- 
sias arterijas ir venas, kurios ran
dasi galvoje, pagimdo įtempimą gy
slų, kurios iššaukia galvos skaudė
jimą. Jus pasidarote nervuoti, nu
siminę, uždegti ir abelnai nelaimin
gi. Jus maistas rūgsta ir jaučiate 
britkutną burnoje. Tada jus pri
imate tam tikrus chemiškus vais
tus, kurie jus pnliuosuoja tuoni sy
kiu, bet neprašėliau iš jūsų krau
jo tuos nuodus vadinamus toxins. 
Kitaip sakant Imtinai reikalinga 
surasti priežastį to viso nesmagu
mo, o suradus, prašalinti ją, kilai]), 
sustabdote tik laikinai.

Stiklas karšto vandens su puse 
plytukės Laxcarino geriant prieš 
pusryčius per nekurį laiką netik 
kad išplaus i.š jūsų sistemos tuos 
t(jxinus, prašalys galvos skaudėji
mą, bet išvalys galutinai jūsų išme
tamąjį kanalą.

Jeigu nevisai gerai jaučiatės, jei
gu tavo liežuvis apsivėlęs arba jei
gu rylą atsikėlęs jauti blogą skonį 
burnoje, kvapas atsiduoda taip kaip 
turint šalti, skilvio nemalimą, kar
tumą burnoje, neturi ambicijos, 
jeigu jauti žarnų užsikimšimą vi
duriuose gaso, pradėk vartoti karš
tą vandenį, o pagysi. Karštas van
duo ii- Laxcarinas paiiuosuos jūsų 
sistemą nuo toxino ir nuodų.

“I.ascarin parduodama Laxcarin 
Product Co. Dept. L.—2, Pittsburgh, 
Pa. Kaina dėžutės vienas doleris, 
pilnas gydymas; šešios dėžės, penki 
doleriai. Bus išsiųsta apmokėjus 
k rasą gavus pinigus cash. Money 
orders arba slcmpomis. Netikri 
neimi but priimami.

Neužsitikękit savo regėjimo pir
ma." 
aphekoriui

NeužsitikdKit savo regėjimo n 
jam by tokiam neprityrusi 

apbekoriui, auksoriui ar kelitiu- jančiam pardavėjui, nes jie su
teiks jus akims tik daugiau blogo.

- __ įam
auksoriui ar keliau-

Aš 
jaliu

turiu 
ištirt

Parduodama vien tiktai
I.AXCARIN PRODUCTS CO.

Kalpa — $1.00 už dėžę; pilnas gydymas; 6 dėžės, $5.00 
Money orders, cush arba registruotuose laiškuose.

Dept. No. L. 2. Pittsburgh, Pa.

Bolševikai skiria žuvusio Ka
roliai!!^ Liebknecl^to žmonai 
keturiasdešimt tuksiančių rub
lių metinės Pensijos- Atrodo, 
Ihbhf‘didėlė suma. Bet atsimi
nus, kad rublis bevertas lik 
Penkias kapeikas, lai pensija 
nėra i erdidžialisi.

Buvo
Buvo

visa tik keliais mėnesiais-

DU MASINIAI SUSIRINKIMAI.

Penkioliktos vvardos socialis
tai šį vakarų rengia du dideliu
masiniu susirinkimu, vienų Co- 
lumbtis School tlallej, kerte Le- 
avill ir Augusta galvių, kitų 
Scbarsinger’s Hallėj, kerte Au
gusta ir P:i u liną galvių. Kalbės 
Soc. kandidatas įi majorus, d. 
John Collins, kandidatas į augė
lesniojo teismo teisėjus, Sey- 
mour Siedinau, Edw. Klein, Sa- 
inuel II. Holland, Louis Eng- 
dahl ir buvęs nactfonalis Soc. 
Purly sekretorius, J. Mablon 
Barnes. — Lietuviai, gyvenan
tis minėtame wardc, turčių at
silankyti.

DIDELĖS SOCIALISTŲ 

Prakalbos 
llllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllll

20-to WARDO
Bengia

LSS. 37-ta kuopa
Seredoje, Kovo 26 d., 1919

Pradžia 7:30 vai. vakare
M. J. CHERNAUSKO

. SVETAINĖJE
1900 So. Unioji Avė.

Kalbės Soc. kandidatas į 
aidermanus 20-to wardo, E- 
dwin H. Wieman, drg. Ku
kutis ir kiti.

Širdingai prašome atsilankyti i 
šias prakalbas atsilankyti vyrus ir 
moteris.

Kviečia KOMITETAS.

Prakalbos
Temoje:

“Moteris ir Bolševizmas”

Kalbės d. J. JUKELIS

Dainuos Ateities žiedo vaiku
čiu chorą#, vadovaujant p-lei 

Staniuliutei.

Pijant) solo skambis p-lė Auna 
Kusinskaile.

Deklamuos atsižymėjusi (lek
iamu tore p-lė čeplinskaitč.

Rengia
LMPSA. 9-ta KUOPA

Seredoje, Kovo 26 d., 1919 m.

Pradžia 8-tą valandų vakare

MILDOS SVETAINĖJE 
3142'So. Halsted St.

Kviečiame visus atsilankyti
LMPS. 9-ta kuopa.

Pranešimas
NAUJIENŲ 5 mėly sukak

tuvių paveikslai parduodama 
Mujienų ofise — 1739 So. 

Halsted SI., arba pas fotog
rafų STANKŪNĄ.

3315 So.’ Halsted St.

Didumas 12 X 20 
Kaina $1.00

SVEIKATA 
arba tiesus ir trumpas 

kelias į sveikatą.
Sveikata turi kelis šimtus 

paveiksiu apie žmogaus kūno 
sudėjimų. Aprašoma įvairiausi 
apsireiškimai žmogaus kūno 
gyvenime ir pamokinama, kaip 
žmogui apsisaugoti nuo viso
kiu ligų. Tokios knygos lietu
vių kalboj dar nebuvo. Turi 
339 pusi. Drūtuose audeklo ap
daruose kaštuoja tik $2.00 su 
prisiuutimu.

Užsisakydami ir pinigus sių
sdami rašykite šiuo adresu:

“Naujienos”,
1739 S. Halsted st., Chicago, 111.

Skaitykite ir Platinkite 
“NAUJIENAS”

HARVEY, ILL.

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

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

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

pasiūlytą kainą, už 
tai kad mes turime 

pratuštinti vietą, Me; 
taipgi esame privers
ti prašalinti šių savai
tę dvi labai gražias, 
tikros skuros sekly

čios setus vertus $175 kožnas, par
duosime už jūsų pasiūlytą kainą, 
Taipgi vienų naujausios mados len
drėm pintų seklyčios setą, vartotų 
tiktai 30 dienų,

Šita yra netikėtas pasitaikymas, 
Užeikie tuojaus. Pristatome veltui 
VVESTERN STORAGE HOUSE 

2810 W Harrison St Chicago, 111 
Atdara nuo 9 ryto iki 9 vai, Nedė- 

lionmis nuo lt) iki 4

PIRMA NEGU PIRKSI, GAUK MUSŲ KAINAS 
ant Dury, Lenty, Rėmų ir Stogams Popiero >

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

Ioni-3O3, 8. HalaUd 8L, Chicago, III.

Prakalbos
P irmu kart rengia SLA. 289 kp.
Kalbės garsus kalbėtojas F. P. BRA- 

DC11IUL1S iš Chicagos.
Seredoj, Kovo 26 d., 1919 m.

.1. GUROCKIO SVETAINĖJE.
1553!) Halsted St.

Pradžia 7 vai. vakare, 
r ----- ~ ~ ■ ■——

Lietuviai ir lietuvaitės, seni ir 
jauni, malonėkite atsilankyti, o bu
site užganėdinti.

Varde SLA. 28!) kp. širdingai kvie
čia KOMITETAS.

ŠOKIŲ MOKYKLA
Phone Ganai 12M.
Geo. M. Chernaucko 
Svet., 1900 S. Union 
avė. ir kampas 19* 
tos gatv. Chicagoj.

Ateik j vienintėlę 
Šokiu Mokyklą. Vi
si šoKiai mokinama 
sulig naujausia ma
da;—angliški ir lie
tuviški. Aš užtik
rinu, kad išmokin
siu j trumpų laiką,

tokiai atsibuna kas panedėli ir ket- 
?ergą; pradžia 7:45 vai. vakare.
Mokytojai JOS. URBANAVIČIUS ir 
M. GABLO.
4633 So. Bockvvell St., Chicago.

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodeviliaus Permaina.
Panedėlyj, Ketverge ir Subatoj 

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

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

Dr. D. J. BAGOCIUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Micbigan Avė.

Rezidencija 10731 S. Michigan 
Avė., Roseland, III.

Telefonas tas pats rezidencijai
ir ofisui: Putlman 342- 

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

Bertram H.
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimų savo teisiu 

ofiso iš 137 So. LaSalte Street 
i Room 646 Otis Building

10 So. LaSalle Street
Telephone Fraukliu 4849

Rezidencijos Tel. Garfield 1647,

Kriaučių Domai
Mes užlaikom pamušalus ir viso

kius trimingus kas tik reikalinga dėl 
kriaučių.

Taipgi turim vilnonių matarijų.
Pas mus, galima gauti, visokių 

kriaučiškų daiktų (fikshers) kaip 
tai: mašinų, prosų, stalų, volkiesų ir 
tt.

Musų tavoras geriausias, kainos že 
miausios.

Roman Chaitlen
1642 BIuc Island Avė , Chicago, Iii.

tarp 16-tos ir 18-tos gatvių.
Tel. Can«l 1348

Prižiūrėkite 
Savo Regėjimą 
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
PETER A. MILLER 

įgijęs mokslišką laipsnį 
Expertas Optikas

Kreivos akįs ati
taisomos su aki
niais.

PILNA EILĖ
GRAŽNU

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

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

FARMOS!
PARSIDUODA lietuvių kolonijoj, 

Miehigano valstijoj, tiesiog nuo pa
čių savininkų. Fanuos gyvenamos 

ir negyvenamos. Platesnių žinių 
klauskite per laiškų, įdedant mar
kę už 3 centus.

TONY ZABELA.
P. O. Box 1, Lake Co. Poacock, Mich.

Vyrišky Drapanų Darganai
Nauji neatimti, daryti ant užsa

kymo siūlai 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 pasiriukimas kailiu pa
muštų overkotų.

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

Atdara kasdieną, nedėtiouds ir va 
i karais.

8. GORDON
1415 8 Halsted eis Chicago, įU

15 metą patyrimą ir 
jūsų akis ir pririnkti 

Darbą at- 
akiniai nebus reikš

tai jums pasakysime.

jums akini is tikrai. Darbą 
lieku belaukiant, užtikrintai.

Jei 
lingi,

jums
mes
JOHN SMETANA

AKIŲ SPECIALISTAS 
1801 So. Ashland Avė., Chicago, 

Kampas 18-tos gatvės 
1-čios luboi, virš Platt'o aptieko* 

Tėmyk te į mano parašą 
Valandos tuo 9-tos vai. ryto Jki 
8 vai. vak iro. Nedėlioję nuo • 
vai. ryto iki 12 valandai dieną.

jhland Avė., Chicage, 
as 18-tos gatvės

| DU. R. Bhimeiithal |

AKIŪ SPECIALISTAS 
Akis Ėgiaminaoja Dykai

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjims.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinga dorna at
kreipiama į vai- 
9 ryto iki 9 vak.kus. Vai.: nuo 9 ryto iki 9 vak. 

nedėldien nuo 10 iki 11 dieną. 
4649 S. Ashland av. kam p. 47 st 

Telephone Yards 4317 
Bculevard 6487.

DR. M. HERZMAN ]
IŠ RUSIJOS

Gerai lietu ziains žinomas per 16 me- j 
tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą- 
ir akušeris.

Gydo aStrias ir chroniškas ligas, vy- » 
?ų, moterų ir vaiku, pagal naujausia* J 
metodas X-Rny ir kitokius elektros prie- į 
taisus. |

Ofisas ir T abaratorija: 1025 W. 18tb f 
St. netoii Pilk St.

VALANDC I 
6—8 vakarais,
GYVENIMAS

VALANDC

S: Nuo 10—12 pietų, i? 
, Telephcne Canal 3110. 
I: 8412 S. ri&lsted Street 
S: S—V ryto, tiktai. v

R«sid. MM S. Aehland B!v& Cidcags 
T«l*»b)M Hanaarkst 1M4

DR. Ai. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI

Specialistai Moterišką, °yriiką. 
Vaiką ir visą ekromšką ligą 

Ofisas: 1U4 S. Halsted 8L, Chieaąi 
T*1*»1imm Dr*v*r HM

VALANDOS: 1S--11 rrU: S—S »*Ma 
7—8 vakar*. | Noddlioa:!* 1S--1!

MMMBBH IMBRHIHMMHHMMiMąr
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Chicago ir Apielmke
MASINIS

TUOS
SOCIAIJSTV PAR- 
SUS1RINKIMAS.

niam skaitliui paliuosuolų ka
reivių, negu jų buvo paimta iš

buvo surengusi didelį masinį

buvo
Jai.

majorinių rinkimų reika- 
žmoniii susirinko mažne 
didžiulė svetainė ir Visi

buvo 
luino.

nintėlis demobilizavimo cent
ras viduriniuose vakaruose ir iš 
jos kas mCnefis bus paliuosuola 
60,000 vyrų. Maj. gen. Leon. 
Wo<l apskaito, kad 40 nuoš. ši
lų vyrų važiuos į CJticagą ir j ie
škos dapbų mieste, bet II. II. 
Merrick tvirtina, kad jų bus 9(1 
nuošimčių. *

NAUJIENOS, Cfilcago, III.
■9R" .'"jfBįB?

Papirkimas, vaikeli, yra nu ždžias eikvojimas laiko ir ener- 
imu. Žmones baudžia1 Vieloj tų kivireių musų

lavintųsi, o mažiau ginčytųsi a-
Už kiaulIvarlĮ. c

purvinas. turi labui miglotą ar visai jokio 
supratimo. Pagalvokite, drau
gai. . —J. V. J.

$97.61
Už

SUGRĄŽINO ATGAI 
PERIMTAS GAZO 
SĄSKAITAS.

TOWN OF LAKE

A. S. B. Liltle, gazo inžinie
rius vedantis ištyrinėjimą ginčų

Prakalbos.

I Blindos repeticija bus utarninke, 
kovo 25 <!., 7:30 vai. vakare, Kosh- 

( Chiskos svet. Kedz.ie Avė. ir 381h gi.
i Lošėjai ir dainininkai malonėkite 
Indi laiku. Org. J. Mislnnas.

Pirmyn mišraus choro repetici
ja bus utarninkr, kovo 25 d., papras 
toj vieloj ir laiku. Dainininkai ir 

dainininkės prašomi nesivčluol i. 
Po repeticijų turėsime susirinkimį.

X. Shaikus.

ASMENŲ J IEŠKOJIMAI
PA.HI'šKAU brolių Stanislovo, 

Konstantino ir Justino, Kauno gub., 
'I'elsių pav., Mosietlų valsčiaus, Pa- 
rstilų parapijos, Kruopių sodžiaus, 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
malonėkite pranešti už. ką bus al
ks ginta. Adresas:

Tony Bucis, 
Box 51, Glen \Vhile, W. Va

REIKIA DARBININKŲ
REIKALAUJU kriaučių prie ko» 

lumieriško vyriško ir moteriško du 
rbo.

911

Darbas pastovus, gera mokė*- 
Atsišaukite greitai.

S. A. ALEKNO.
XV. 33rd si. Tek Drover 68’6

REIKALINGA vedusi pora gyvĮ 
nli. Duosiu kambarį 
jimą mano gyvenimo, 
lik Irįs šeimynoje. 
3112 So. llalsled si.,

už prižiur
Mes esan

Chicngo, I

RI'IKIA prie stalų patarnautoj j- 
merginų, 8 valandos darbo į dieną. 

Block’s Restauranl,
1356 So. Halsted st., Chicago, III.

REIKIA kriaučių kaulų ir 
nų siuvėjų. Pastovus darbas, 
užmokestis, trumpos valandos.

\V. PA CK, 
1256 \V. Ilarrison si., Chicago, llll

uos naujo ir akyvo.
Be vietinių kalbėtojų: Col- 

lins’o, kuris kandidatuoja į ma
jorus ir Stednumo, kalbėjo du 
žymus asinenįs, atvykusieji iš 
rvlų: buvusis ir buvusios šuo- 
mių socialistų valdžios atstovas

PERKA SMĖLI PO $1.50 KA
RUI; PARDUODA PO $1.11

MASTUI.

nuteista 10 meti\ kalėjimo pa-

kianti augšlesniojo teismo nus
prendimo.

Publika matomai įdomavo 
daugliaiiJiiai Nuortevosl kalba, 
kuris kalbėjo apie rusų darbi-

išlikimų šaltinių, ir palygino jį 
prie to, ką mes kasdien skaito
me kapitalistų laikraščiuose a-

jis tik paaiškino

sių laikraščiai platina apie tą 
valdžią. Bet jei nebuvo labai

kas jau yra žinoma, tai vienok

J. XV. 
pani jos 
Transit
can

čia i

Adler, prezidentas kom 
Hydraulic Sami and 
kompanijos ir Ameri-

pasakė komisijai tyrinėjan- 
sųlvgas statomos medžia-

ja mielu noru numuštų kainas, 
jei ji gautų didelius kontraktus

smėlio ir žvyraus dalyke, kuriu 
buvo išklausinėjami komisijos, 
sakė, kad nėra nustatyto sutari
mo tarpe smėlininkų.

kompanijų, nustatydavo kainas 
ir nuspręsdavo kuriai kompani-

sitos dvi kompanijos konlroliu-

John M. Bos, prezidentas J. 
M. Bos kompanijos ir Indianos 
Bank Sami kompanijos buvo 

antru liudininku. Jis papasa-

kuomi kitu, bnlent, pačia pub
lika. Kaip ji klausėsi to kalbė
tojo, kuris pasakojo jai apie 
bolšt'vikus; kaip ji išreiškė už
uojautą jiems. Nežiūrint visų 
tų melų, kurie rašoma apie bol
ševiku valdžia ir nežiūrint to C' * C

pasibuisėjimo' vienu jų vardo, 
Amerikos darbininkai laikosi su Į keturių dešimtų mastų, 
jais, įdomauja jais ir pritaria 
jiems.

je pardavinėjama po $1.1 I mas
tui, yra perkama nuo Indianos 
kompanijos po $1.50 karui, o

į iš karo smėlio, už kurį mokama
$1.50 išrenkama $15 $60.

—Rep. BANDĖ PAPIRKTI
TEISĖJĄ.

Ofieieris nusišovė.

kapitonas \\’illiam |A. Mur-

Teisėjui John F. Boyer’ui Eva 
nstone besėdint teisme atsivėrė 
pamažu durįs ir Įėjo vaikutis.

bepersikeldamas iš Notre Dante 
univeristelo į Granto stovyklą,

“Mano vardas yra Harold Gor- 
ski, aš esu 11 melų ir gyvenu

kur jis tapo perkeltas, nusižudė pn. 1 110 l)arro\v Avė.
vakar savo kambaryj, Fort De- 
arborn viešbuty}. Nusižudymo 
priežastis nesužinota.
Chicago bus centras kareiviams

tai suareštavo mano tėtuli ir aš c
noriu, kad tamsta jį paleistum.”

darbams jieškotis.

parsieis pampinti darbus dides-

ant stalu rieškučias dešimtuku, 
nikelių ir centų, teisindamas tė
vą ir sulaikydamas ašaras: “Jis 
nieko bloga nepadarė, aš sutau
piau šituos pinigus beveik per 
metus laiko.”

itijtii sugrąžinti guzo vartotojui 
97.61. Tuoju vartotoju buvo 
Moore and Lorcnlz, elevatorių 
ir kilnojimo 
21 1 I lullon 
Iraukėsi nuo 
vasario 1919 m

1918 m. iki

NUžUDĖ VAIKUS IR SAVE.
Vakar apartamente pn. 2650 

XV. 23 gl. rado užlroškusitis ga- 
me-zu \’eronikn Tovvinnski €

tų amžinus ir jos du vaiku, t Iru
rv 6 melu ir Irena I melu. Ga-c c

zas buvo atsuktas krosnyje.
Kaimynai sako, kad ji nusi-

žiidžius iš nusiminimo. Mėne

nislas.

mume jam ir apleido ją.

apleido savo šeimyną.

masi-
ga-

VAIKAS 11 METŲ PER APSI
RIKIMĄ PAŠOVĖ KITĄ 

VAIKĄ*.

oberlsoni, negrų vai- 
melų gyvenantis pn.

meriu 11327 So. Abcrdeen gt. 
Boberlson buvo iišėjęs voverų 
šaudyti pamatęs

sine, niaiivdainas, kad tai

kui i koją.

C I C E R O

vo-
vai

l uo tarpu 138 kp. mažai ką

sunki pergyvenamoji valanda 
ir kilę tarpt* pačių kuopos narių 
ginčai-kivirčiai. Daugiausia mu 
sų veikimą trukdo ta pastaroji 
kliull.š. Musų susiiMiki.hiuost* 
dabar Įvesta nauja mada kar- 
ščiavimosi “mada.” Tūli karš- 

j lu tipu draugai leidžia sau pa- 
i vartoj tokių zodt'IKH, kuriuos

DIDELES
RISTYNES

L—

SU PROGRAMŲ IR 
ŽAISMĖMIS

£ubatoje, Kovo 29 d., 1919

M. MELDAŽIO SVET.
■ 2212—41 W. 23rd l’lace

Iužauga 35c ir augščiau
Programas prasidės lygiai paskirtu 

laiku
Risis šios ypatos:

I. JUOZAS BANCEVIČIUS v.s 
pusę valandos JUOZĄ 
KAZĮ BAI.IONI.

II. K. SARPAL1US v.s.
VICKI, betas $100.

III. D DUDINSKIS 
retos P150.

PISNH
l

Dlč-
IV. P. KATAl’SKAS v.s. JAGL’BA.

Prieš ristynes linksmas progra
mas: Dialogai, monologai ir rusiš- 
Jtas duetas.

Po programų ir ristynių Balius.
NESI VĖLUOKITE!

Kviečia KOMITETAS.

prakalbas kovo 21 dieną Blins- 
Irupo svetainėj. Kalbėjo J. Ju-

sur. Puriu pasakyti, kad tie 
kur skaito pažangiuosius laik

imta po 10 centų nuo asmens.

reikalams’. Surinkta $13.11. 
Naujų narių šį kartą nedaug le
kavome.

P. Karneekas.

Sportas
Del Katauskio-Bancevičiaus 

ristynių.

aiipenų

Bancevičių risties “for a Ii- 
nish,“ Ihel Petras niekados ne
davė siulvmu, kad V €
paimlų visą betą. 
Bancevičius apsiima
Katauskiu, ir ristynės veikiau-

Dabargi 
risties su

mėtojus ristynių pasiima visi 
surinktą prie įžangos sumą 
Banceviėiaus manadžeris apsi

lik

sportas ir tikisi nugalėt Ban- 
ceviciu, čia jam puiki proga.

— Otto Prapotnick

Pranešimai
Pastaba atsiunčiantjems draugijų 

pranešimus: — 
Draugijų viršininkai ar įgalio
tiniai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi Imtinai ant 
to paties pranešimo pasirašyt 
savo vardą-pavarde ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas nebus įdėtas.
Draugijų pranešimus apie 
milingus etc. skelbiame dy
kai, liet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtų daug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8
telefonu, Čanal 1506, pranešti

— Redakcija
LSS. 22-ros kp. nepaprastas susi

rinkimas įvyks seredoj, kovo 26 d., 
8 vai. vakare, M. Meldažio svet., 2242 
\V. 23rd PI. Bus įgalioti balsų sau
gotojai rinkimais balandžio 1 die
ną. Po lo bus diskusijų dėl kairiųjų 
ir dešiniųjų pažvalgų. Draugai kvie
čiami atsilankyti skaitlingai, labiau 
šiai seni nariai ir piliečiai.

— Organizatorius.

LMPS. 9 kuopa rengia prakalbas 
bus seredoje, 26 dieną kovo 8 valau 
dą vakare Mildos svetainėje 3142 
So llalsled si r. Kalbės J. Jukelis.

Dainuos Aleities Žiedo vaikų cho
ras vadovaujant p-lei 
lei. Bus ir daugiau

LMPS. 9

S. Staneliu- 
pamarginimų 
kuopa.

Kenaington. — Prakalbos 9-to 
Wardo Soc. Partijos įvyks ketver
ge, kovo 27 d. 1919, J. Stančiko sve
tainėj, 205 E. 115 si. Kalbės P. Du- 
bickas ir V. Johnsonas, dabartinis 
aldermonas. Pradžia lygiai 7:30 v. 
vak. Ateikite pasiklausyti lu garsių 
kalbėtoju. —Komi t etas.

Paskendusio Varpo repeticija bus 
seredoj, kovo 26. Aušros svetainėj. 
3001 S. Itlsled st. Lošėjai prašomi 
susirinkt lygiai kaip 8 vai. vakare.

—Komisija.

Jaunų Lietuvių Tautiško Kliubo 
mišraus choro repeticija įvyks se
redoj, kovo 26, Mildos svet. (ant 
antru labu). Pradžia 7:30 v. vaka
re. Visi dainininkai ir dainininkės 
kviečiami atsilankyti ir naujų atsi
vesti. i —Valdyba.

East Chicago. Ind. — šiuo prane
šu visiems LSS. 201 kn. nariams, 
kad nepamirštumėte ateiti į susirin
kimą, kuris Įvyks kovo 26 d. Jame 
dalyvaus gabus kalbėtojas iš India- 
napolio. Nepamirškite draugai!

A. Kazlauskas.

PAJIEŠKAU savo vyro Povilo 
Masilionio. Paeina iš Kauno gub. 
Vilkmergės pav., Viešintų parap., 

Puščių kaimo. Prasišalino kovo 12, 
palikdamas mane varge be pini

gų. Jis yra jiiodbruvis, 5 pėdų ir 5 
coliu augščio, 25 metų, moka bar
beno darbą. Kas patėmysite pra
neškite, busiu dėkinga. Jis pats lai 
atsišaukia kuogreičiausiai. Paskiau 
bus vėlu, nebus pasiteisinimo.

MARIJONA MASILIONIENft 
2907 Emerald Avė., Chicago, III.

PAJIEŠKAU dėdės, savo Motinos 
ir likro brolio Antano Šalčiaus. Su
valkų gub. Marijampolės pavieto, 
Augšlosios Panemunės parapijos, 
Kaimo Dubray. 5 metai atgal gir
dėjau Imk gyvena Chicagoje. Jie 
palįs arba kas žinote malonėkite 
pranešti šiuo adresu:

J. Z. Paliubinskas, 
P O Box 282, Minersvillc, Pa.

PAJIEŠKAU Prano Kniukštos, 
Kauno gub., Telšių pav., Kulią pa r. 
Šimulių sodos, girdėjau Imk gyvenąs

lai atsišaukia arba kas žinote pra
neškite man jo adresų.

LEONAS METBIKIS,
3737 Carey SI., Indiana llarbor, Imi.

Pajieškau savo brolio Antano Bo- 
gevičiaus, Kauno gub., Raseinių p., 
Balagų parap., Varlaukelių sodos. 
Septyni melai atgal gyveno Grant 
\Vorks. Kas žinote arba jis pats 
malonėkite pranešti šiuo antrašu:

Teklė Bogusz,
Argo, III., P. O. Box 226.

Pajieškau savo brolio, Jono Ga- 
meliuno, paeina iš Kauno g., Šiaulių 
pav., Kegrų kaimo. Pirmiaus gyve
no Chieagoj, o dabar girdėjau kad 
gyvena Detroit, Mieli. Jis pats ar 
kas kitas malonės pranešti šiuo ad
resu :

A. Galminas,
7359 Kenvvood Avė., Chicago, III.

JIEŠKO KAMBARIŲ

Bridgeporto apielinkėje, su valgiu.
Atsišaukite po numeriu

V. Vaitekus.
3358 So. Halsted st., (’.hicago, III.

SIŪLYMAI KAMBARIŲ
Ali DIODAM A rendon kambaris 

vienam arba dviem vaikinam su val
giu arba be valgio. Kas myli gyven 
ti aid tyro oro atsilankykite šiuo 
adresu 
1312 So. 481h Ct., Cicero, III.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo į bučerny. 'Pu

riu gerą patarimą. Galiu būti už pir
mą darbininką. Kalbu lietuviškai, 
angliškai ir lenkiškai. Suprantu 

kaip pirkti ir parduoti aplamai su
prantu visą bučernės ir grosernės 
biznį. 'Puriu gera jekomendaciją, 
kad ir iš kito iniesto. Atsišaukite per 
laišką po antrašu

P. M.
360 Greenbush St., Mihvaukce, \Vis.

PAJIEŠKAU darbo kaipo barbe- 
rys vakarais arba dienomis. Esu at
sakantis tame darbe. Kam yra rei
kalingas, malonėkite atsišaukti

F. B.,
904 \V. l ltb PI., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
RIJKAI.INGA šeimyninkė prie 

mažos šeimynos. Mergina arba na
šlė be vaikų. Pastovus darbas. Gera 
mokestis Atsišaukite greitai į 

OREMUS CHEMICAL 
LABORATORY

So. Halsted St., Chicago, III.1718

PADIDINK ALGĄ.
REIKALINGA keletas vyrų, ku

rie yra apsipažiny su žmonėmis ir 
turi daug pažįstamų, visi galės pa
dvigubint savo algą nepertraukus 
savo dabartinio užsiėmimo. Darbas 
lengvas, pelningas ir ant visados. 
Klauskite platesnių paaiškinimų pas 
LIBERTY LAN!) & INVEST. CO. 
3301 So. Halsted St., Chicago, III.

REIKIA dviejų patyrusių pardavė 
jų merginų prie maslavų tavorų. 
Gera mokestis ir pastovus darbas. 
Reikalingas paliudijimas.

BACH DEPARTMENT STORE 
3641 So. llalsled St., Chicago.

UI.IKAI NGA finišei i r ir g'J/.ikų 
siuvėjų.

RAČIŪNAS.
1575 Ogden Avė., arti prie Madison

SI. ant antrų lubų.
REIKALINGAS vyras, kuris mėg 

sta ūkės darbų GEBA mokestis, pa 
stovus darbas.

S. A. Skirmont, 
Meat Market, Batavia, III

REIKALINGA moteris už gaspa- 
dine prie vieno kataliku kunigo. 50 
mylių nuo Cbicngos, gali būt našlė, 
be vaiku, turi būt katalikė. Atsišau
kite į 3210 So. Union avė., ketver
ge, kovo 27 dieną.

Rev. Malheney,
St. Davis bažnyčia, Chicago

REIKALINGAS žmogus prie >a-
Atsišaukite g e-

i lai 
1115-17 So. Paulina st., Chic 

PARSIDUODA rakandai labai 
giai. Parduosiu skyrium arba 
sus. Priežastis pardavimo — nu| ir- 
kau farmą su rakandais. Kam b itų 
Jeikalingi, Jmdonėkite atsišai 
nuo 7 ryto iki 3 po piet, ne vėliu 
1916 So. Unios Avė., (Jiicago, l-i 
augšlas, iš užpakalio.

R EI KALINGAS darbininkas, 
ženotas.
keslis $90 į mėnesį ir ruimas. 1)

ne- 
prie balninių arklių, bto- 

ar-
4129 Emerald avė., Chic 

Phone Yards 1076.

REIKALINGAS džianitoriaus 
gelbininkas, kuris apsiimtu d 
ir porterio darbą, su mokesčiu susi
taikysime. Alsišaukiktr į I'r. Lods, 
3558 Iįmigtas blvd. Paimkite 12 
gatvės karus iki Central Park are., 
iš ten paeiti 3 blokus j pietus.

PARDAVIMUI

Utarninkas, Kovo 25, 1919,
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MOKYKLOS
m. DIENINE IR VAKARINE

laiikus, Ir tt. Taipg;, turime Gra’mmar ir High 
School’lų skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo-

Pilone Seeley 1643
SARA PATEK, Pirmininkė
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ric 
ra i

duo- 
osiu 
ant

j ros-
>’ etoj

Klem. Wilkas, 
2329 \V. 22nd PI. Chicago, III.

čia «aH lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 
Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V„ Antflilos. 
Lietuvos ir abelną istorijas, geosęra’ija, rašyti 
hiSkus, ir tt. Taipgi, turime Grammar ir High

kitę liuosą laiką pasitnokinimui, nesigailesite.
American College Preparatory School 

3103 S0. HALSTED ST., CHICAGO. ILl.

(.O-

are.

Chic ago.

m.
JVAIRŲS SKELBIMAIu-

3125

ash

814 \V.
si n.

ma. 
lėti,

tuni.ju pi- 
grainofonus, 

Kas reika- 
atsišaukite į mane šiuo ad-

LABAI gerai taisau muzikali.skus 
i n s t r u ine n t us: va rgon u s, 
janus, armonikas ir 
nerklijuoju ir muzikas, 
lauja te 
resu:

Dominikas Jesinskis, 
14th St., 3-Čios lubos, kam 

, Nuo 6 vai. vakare.

REIKALINGAS SAVININKAMS 
Lietuvis kontraklorius. Dengiu vi
sokius popierinius slogus ir taisau 
senus. Dedu rain paipus, dirbu blc- 
kinius kaminus, dedu blekines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blekinius darbus.

Darinis užimu visose dalyse Chl- 
cagos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvarantiją. Kam tokis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITHUANIAN RED 
ROOFING CO, 

and Sheet Metai Works
2106 W, 2lth St Tel Canal 4802

Pardavimui gera fanna 70 akrų arba 
galima mainyti į mimą. Yra kas rei
kalinga prie gyvenimo. Visokios ma 
šiuos ir nauja kuliama mašina. La
bai graži viela prieinanti prie kelio, 
arti prie miesto — 2 mylios. Galite 
atvažiuoti vakarais nuo 6 iki 10 vai. 
vak.

P. BISKUS,
2837 So. I’meįrald Avė., 1-rnos lubos 

iš priekio.

ties menkos sveikatos turiu parduot 
savo biičernę ir groserny su namu 
vieno augšlo lietuvių apielinkėje.

Baili įtaisymai, elektros Šviesos ir 
vėliausi pagerinimai. Ne bus almės
iąs teisingas pasiulvmas

M. J. KIRAS
3331 So. Halsted St., (’.hicago III.

ANT PARDAVIMO arba išmai 
nymo lotas 4351 So. California

Court ir Behnon.t Avė. Visus 
krūvoj adbn po vieną. Savinin
kas. Bašykil laišką Itiojaus pa

žymėdami No. 3. Naujienos.
1739 So. Halsted St-

PEHKU visokius inslrumer 
naujus ir senus, kad ir pagailiu 
pianus, vargonus, gramafonus, ko il
certinas, armonikas, triubas, b 
barnis, cimbolus, skripkas besei

ira-
las.

kas turite prisiųskite laišką aš 
važiuosiu ir nupirksiu.

at-

ADELE LUKAM
2325 So. Dearborn SI., Chic igo.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
nė labai pigiai. Apgyventa lietiniais 
ir lenkais, biznis gerai išdirbtas. 1 
žastis pardavimo nesuprantu gi 
to biznio, antra noriu apleisti n i 
tą. Gera proga geram žmogui. Atsi
šaukite šiuo adresu:

CITY MEAT MARKEI' 
Jonas Kavaliauckhs, b'orcst City Pa.

PARSIDUODA
Biznis nuo senai
3348 So. Morgan

bučernė ir 
apgy Ventoj 
išdirbtas. Atsi
St. Chicago

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA pigiai Paekard 6 

sėdynių, 8 pasažierių automibiliūs, 
parankus dėl voselijų krikštyti 
pagrabų. X'isas gerume stovyji* 
5 naujais ta jurais. Atsišaukite 
708 XV. 181h St., Tel. Canal 3655.

PARSIDUODA automobilius 7 
sėdynių 8 cilindcriu, patsai slari 
jamas, vasarinis viršus. Parm < 
arba mainysiu ant stubos arba 
loto iš priežasties apleidžiu mi?stą. 
Atsišaukite FRENCES KOHN 
3518 Parnell Avė., ’Tel. Drover (|69l.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

$200 dulmilų springsu Phonogra- 
fas, grajina visokius rekordus, ] 
duosiu už. $55 su rekordais ir 
mantine adata. V 
mados rakandus 5 kambari 

arba atskirai, puikus seklyčios 
tas, valgomojo kambario setas, 
ganiojo gambario setas, daven 
aksomo divonai, rankomis pieši 
veikslai ir tt. parduosiu už bile 
singą pasiūlymą. Nepraleiskite 
bargenų.

Rezidencija 1922 So. Kedzic Ąve

par- 
dei- 

Taipgi vėliausios .---- 1—nuns<
se- 

mie 
nori.

RANDAI
PARSIRENDAVOJA 6 ruimų 

tagius, ant 72 įr Archer Avė. Atsišau 
kitę nuo 6 v. ryto iki 9 vai. vai

3629 XVallace St.

NAMAI-ŽEMĖ
PABSIDUODA stuba ir lotas 

2 pagyvenmių.
mt antrų lubų. Parduodu už $3

ant 
Savininkas gyvena 
' ‘ 3 500.

Kreipkitės šiuo adresu Peter Rucics 
i ood6625 So. Morgan St. Tel. Engelvi 

4175.

PARSIDUODA labai pigiai farma 
‘ l)ii- 

že- 
Savininkas parduoda farmą 

UUbr

Wiseonsin valstijoje, su visais 
įlinkais ir gyvuliais. 200 akrų 
mės. 
iš priežsties senatvės. Del infor 
ei jų kreipkitės.

TANIS and GOl.UBICKI 
155 N. Clark St., Ashland Bloiįk 
Room 1306. Chicago

BARGENAS. Medinis 2 fialų 
nion Avė. arti 31-mos gatvės. K tina 
tiktai $2.200.

BARGENAS. Plytų namelis 
XX,allace St., 6 kambarių, maud/nė,
elektros šviesa. Kaina $2,600. Reikia 
įmokėti liktai $600 cash.

Plytų 2 flatų 3238 Parnell Avė., 
5X6 kambariai, maudynė, toiletas ir 
gesas. Kaina tiktai $3,400. Dali c

Tuščias lotas 3326 Emerald 
Mainysiu. Pamatykite

FEENEY,
Chic igo.

Mr.
603 XVcst 3 įsi St.,

PARDAVIMUI 40 akrų far 
Kaina $1,100. $500 reikia įmo 
kilus ant išmokesčio.

JONAS STOCKUS 
Goodman, Wiscor

PARSIDUODA labai pigiai 130 
akerių žemės, 30 akerių dirbamos, 
o kita girė-ganvklos aptveria spyg
liuota tvora, pagyventa lietuviais 
farmcriąis. \Visconsino valstijoj.

Norinti platesnių žinią kreipkitės 
laišku ar ypatiškai šiuo adresu:

Chas Jaru n, 1
2145 So. Western avė Chicago, III.

PARSIDUODA ūkė Michigano 
valstijoj, 60 akrų, apie 30 akru aria
mos, su mažais budinkais, 4 ir 
sė mylios nuo miesto Dubliu, 
ra proga žmogui, kuris mylėtų 
ginti gyvulius, nes žeme gerai 
gina šienus, o vasaros laike yra
lėktinai puikios ganyklos su čyslu 
vandeniu. Taipgi aš sutikčiau iš
mainyti ant miesto properlės. Tai
gi norintieji pirkti arjnainvti, krei- 
ikitės pas savininką ‘ vpatiškai ar-

VALENTINE DRESMAKING 
COLLEGES

6205 So. Halsted 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 sukurs už 
$10. Phone Seeley 1613

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

1.. P. NARMONTAITR 
3223 Parnel Avė., Chicago, 111.

Tei Boulevard 9923.

Mokykis Kirpimo ir Deaigning 
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
ką patyrimų 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 pigią kainą.

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

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

Atsišaukit ant 4-to augštn

MUSŲ SĖKLOS DYGSTA
Mes turime visokios rųšies sėklų 

dėl ŪKIŲ >r DAR^Ų. Pirmos klesos 
sėklos už. nebrangią kainą. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainų sura
šo.

Htgh Point Secd Farm
5 Woodland Park, Rochestcr, N. Y.


