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True translation filed wilh the post-mastei* ai Cliicuft.», IH., Mar. 20, 11.-19 
as required by the act of Oct. 6, 1917

Kanados unijos atsimeta nuo 
Amerikos Darbo Federacijos
Skelbs generalį streiką

Bravarai pradeda kovą teismuos

Bavarija panaikino ponybę. Telefonas per 
Atlantiką. Didžiumos socialistai laimėjo 

Hamburgo rinkimuose
KANADOS

SIMETA
DARBO

DARBININKAI AT- 
NUO AMERIKOS 
FEDERACIJOS.

Balstioja apie generalį streiką 
streiką birželio 1 d. Tveria Vie

ną Didelę Uniją.

o rr.VVVA, Ont.. kovo 18.
Darbininkų unijos 1
Kanadoj nutarė petrtraukli su
sivienijimą su Amerikos Dar

2IO

Karinių reikalų Schnetten-

Krauendorfer ir Untcrleisncr 
buvo nariais kabinete užmušto
jo Eisnerio. Segitz buvo vi
daus reikalų minisleriu po An
ei*, kuris liko nušautas Bavari
jos seime po nušovimui Eisner.

vakarinej j True translation filed with the post- 
cn ’i'osler ai Chicago, III., Mar. 29, 1919

organizavimosi pagal 
>. o ne pagal amalus. 
4 a tų, atstovaujančių

as ic(|uire<l by Ihe act of Oct. 6. 1917 

RERLINO SUKILIMAS PRI* 
DARĘS $102,400,000 

NUOSTOLIŲ.

Darbo Federacijos uniją nuo 
vakarinio Ontario iki Vancou-1 
ver, vienbalsiai nutarė paduoti 
i\*l'( n ndnmui savo lokalų uni
jų įsumanvma rcorganizavimosi 
po vardu Vienos Didelės Unijos.

Išdirbdami pieną reorganiza- 
vimosi dvi V ienos Dideles I ni-

Iš miesto reikalaujama didelio 
nuostolių atlyginimo.

BASEL, kovo 19. - - Frank- 
lort Nachricbten sako, kad nuo
stoliai d< h9 paskutinio ^sukili-

$192.100,000.
Beikalaviinai liek atlyginimo 

už nuostolius tapo Įteikti mies
tui.

“proleta rialo d ik ta torys-

Konferencija nutarė paduoti 
referendumui paša ūkimą ge

Kanados valdžia neišpildys rei- 
Vu’’avimo umaiS ’sugTą Jinimo

iriai kaliniai butų paliuosuoti.
Taipgi reikalaujama įvedimo 

nuo birželio 1 d. penkių dienų,

Tnie translation filed wilh the post 
i įastei* at Chicago. iii., Mar. 20, 1919 
as re(|iiired bv Ihe art of Del. 6, 1917

BAVARIJOS SEIMAS PA
NAIKINO PONYBĖS 

TITULUS.

Ministerija jau sudaryta. Pavel
dėjimo teisė panaikinta.

Premie-
ras lloffmann išdėstė progra
mą naujos Bavarijos valdžios 
šilimo oosėdvi Municbe utar-

Kilius panaikinantis didž.po- 
nylsę Bavarijoj tapo priimtas, i 
taip jau priimtas parėdymas, už 
draudžiantis paveldėjimo teises.

True translation filed wilh the post- 
mastei* at Chicago, IIL, Mar. 20, 1919- 
is recpnred by tlie act of Oct. «». 1917

PENSIJA LIEBKNECHTO
NAŠLEI.

COPENHAGl

bolševikų valdžia nutarė duo
ti našlei po Kari Liebknečt pa
garbos pensiją po $40,000 rub

True translation filed with the post- 
master ai Chicago, III., Mar. 20. 1919 
js reqnired by Ihe act of Oct. 6. 1917

DIDŽIUMOS SOCIALISTAI
LAIMĖJO HAMBURGO 

RINKIMUOSE.

LONDONAS, kovo 19.- Bėr
imo žinia sako, kad rinkimuose 
Į steigiamąjį susirinkimą Ham
burge, Vokietijoj laimėjo did
žiumos socialistai. Socialistai 
išrinko 81 atstovą, demokratai 

33, žmonių partija — 14, ne
priklausomieji socialistai 13, 
ekonominė lyga — 13, naciona- 
lė žmonių partija — 4 ir cent-

lorijų nuo buvusios imperijos, True translation filed with the post- 
... . • master at Chicago, III., Mar. 20, I9<9

pins talkininkų laikymąsi \O- as req«iired bv the act of Oct .6, 1917

Rinkimai prielankus 
valdžiai.

kiečių karės belaisvių ir prieš 
bandymus kliudyti vokiečių Au

užsi< l»» ra ii t jx >««?■<i ii ■ 

premjeras Hoffmannas paskel- Erankfort (iazette, rinkiniai į

|lijij(ts ministeris 
Endres.

Martin

Thoringijos ir Buhr distriktuo- 
se, buvo prielankus valdžiai.

( Kareivių ir darbininkų tary
bos Minden ir Bielfeld distrik-

Dt. \\(ikli. tuose, užreiškė prie tarybų sis- 
Komunikacijos - Frauendor kaj|)O f(lk(orių nuolati. 

nėj politinėj sistemoj ir išleido

munizmą, prie kurio -darbiniu 
- Steiner. kai esą dar nepribrendę.

True translation filed witt the post-mastei* ui Chicago, III., Mar. 20. 1919 as rrquired by the act of Oct. 6, 1917

ŠIAURINĖS RUSIJOS FRONTAS

True translation filed with the post- 
tnasler ai Cl.icago, III., Mar. 20, 1919 
as reonired by the act of o< t 6. 1917

TELEFONAS SKERSAI 
ATLANTIKĄ.

rine translation filed with the post- True translation filed with the post 
master al Chir //<», IIL, Mar. 20, 1919 mastei* at Chi( ago, III., Mar. 29, ?)I9 
hs retptired by Ihe uct of Oct. 6. 1917

PRAVARAI PRADEDA KOVĄ 
TEISMUOSE.

Paslėptas medinis namelis Archange lsko fronte huvei ne Amerikos kareivių.

■ 'v* į Y’ 4

Airija gali kalbėti su 
Kanada..

LONDONAkS, kovo 19. — Ma

be apie įsteigimą bevielinio tcle-

True translation filed with the post- 
m.'der ai (.hita;», III., Mar. 20, 191.) 
as reguired by the act of Oct. (i. 1917

SKRIS PER ATLANTIKO 
VANDENYNĄ.

Vokietija, Anglija ir Amerika 
rengiasi prie bandymo.

BEBLINAS, kovo 15 Bum- 
)ler aeroplanų dirbtuvė Bavari
ją, kuri išdirbinėjo pagarsėju
si,us Taube aeroplanus, Alabar 
mdavoja milžinišką aeroplaną, 
taikomą skridimui per Allanti-

LONDONAS, kovo 19. — An
glai padarė pirmą žingsni skri
dimui per Atlantiką. Mail pa
skelbia, kad slapta pabudavo-

nas tapo nuvežtas su aviatoriais

už kelių dienų išskridus per At- 
antika.

VVASIIINGTON, kovo 19.
eut. komanduolo'jui Bellin-

Wasbingtoną ir dirbti sąryšyj 
su prierngimu pieno skridimui 
įer Atlantiką kada-nors pavasa

ry} dideliame hydroplane. Avi
atorius dar neparinktas.

PRIEŠ RAUDONĄJĄ.
VĖLIAVĄ.

T()PEKA>, (Kaus. — Kansas 
valstijos senatais priėmė bilių, 
iiiriuo uždraudžiami iškelti

vėliavą, kuri reikštų “socializ
mą, anarchizmą ir bolševizmą.”

r—..—..
į ORĄ

. .Giedra šiandie; ryto apsiniau
kę ir šalčiau.

Saule teka 5:54 vai., leidžia
si 6:02 vai. Mėnuo teka 10:10 
valandą vakare.

as required by Ihe act of Ori. 6. 1917

TALKININKAI TARIASI 
SU LATVIAIS.

. Reikalauja nevykdinti karės latviai siūlą karūną vokiečiu 
princui.

NEW YORK, kovo 19.
VVitliam D.Guth.Yd, advokatas

nijusių organizacijų šiandie už-

bitną alaus su 234 nuoš. alkoho 
lio nesvaiginančiu gėrimu, ka
da jis federaliame distrikto tei-: 
sme pareikalavo injimclion 
uždraudimo vidaus pajamų ko-,

to prokurorui užvesti 
nors bylą pakliudimui 
HoTfman ,Bre\ving ('.o. 
mani gaminimui alaus 
n uosi m čia.’f; alkoholio.

mano 
su 23

I'ruc translation filed wi|h the post 
mastei* ai (’hii ::,';o. III., Mar. 2(1, 1919 
as reqnired by Ihe a<*l of Oct. 6. 1917.

PARYŽIAUS DARBININKŲ 
SUSIRINKIMAS UŽBAIGIA

SAVO POSĖDŽIUS.

Nutarė laikyties savy valdos 
algų klausime.

PABYŽ1US, kovo 19. — Intel’ 
nasionalė darbo Įslalymdavys- 
lės komisija laikė šiandie tur
būt paskutinį susirinkimą, ku

tuose klausimuose.

Amerikiečių tvirtinimas, kad 
kiekviena šalis turi išrišti vidų-

lius tautų lygos, tapo paremtas.
Premjeras Llloyd George, ku

rį prezidentas Wilsonas, premie 
ras Clemenceau ir premieras Or

Londonan, nutarė pasilikti Pa

las pa-

alį Belgijos prašymų, kad Brus- 
selis butų išrinktas sėdyne tau-

voms didžiųjų valstybių, kar
tu su laišku burgomistro Max, 
kad municipalitetas suteiks ly
gai Egmont palocių dėl jos ofi-

WASHJNGTON, kovo 19.
Oficialės žinios paduoda latvių 
presos biuro pranešimą apie

užmegsti ryšius su Latvijos val-

rincui Adolf Friedrich iš 
Meklenburg esą pasiūlyta Bal
tino karališkoji karūna.

True translation filed wlfh Ihe post 
mastei* ai Chicae-., Ei., Mar. 2(1, l'.JO 
as reiiuired by Ihe act of Oct. (J. 1917

41 FRANCUZŲ GENEROLAS 
ŽUVO KARĖJE.

PABYŽIUS, kovo 17. Ofi-

cuzų generolai liko užmušti ka-

Penki jų buvo generolai divi-

nerolai, nors laike mirties jie 
beveik be išėmimo komandavo

I rue translation filed with the post 
_.go, III., Mar. 20, ii 

required by Ihe act of Oct. B, 1917

800 VOKIEČIŲ LAIVŲ 
IŠPLAUKĖ.

ni.tsier al Chica; 
a.s

Sugrjž su maistu.

LONDONAS, kovo 19. — 8

rin Augusta Victoria, Cleve- 
land, Graf Waldersee ir Preto- 
ria, išplaukė iš Hamburgo šią 
savaitę alsivcžlti maisto', kaip 

pranešama iš Bcriino. Sakoma,

reikaląvo, kad jie nebūtų nuim
ti nuo laivu laike kelionės.

RUBSIUVIŲ STREIKAS.

CLEVELAND, |kovo 19.
Šiandie čia sustreikavo 4,000

MOTINA PASKANDINO
3 VAIKUS.

CONNEAUT, O. — Manoma, 
lygos taikos sutar- kad išėjusi iš proto delei ligos, 

; ; (___ ; 1 1J Hendersonienė prigirdė kudro-
įvedančio kontrolę jo ties Wcst Springtield, Pa. sa- 

Vo^ielijose apsiriįn|klav4mo pet vo tris vaikus 2, ir 4 ir 6 metų 
neaprtlibežiuotą laiką.

lies lapo dapildytos panaikini
mu skirsnio, j

amžiaus.

True translation filed wlth the post- master ai Chicago, III., Mar. ‘20, 1919 
aš required by tlie act of Oct. 6, 1917

Bolševikai artinasi 
prie Odessos

Talkininkai apleidžia ją

Amerikiečiai apleis Siberiją

Amerika reikalauja Japonijos pasiaiškini* 
mo. Bolševikai paėmė Zitomirą. Lietuva 

prašo maisto
BOLŠEVIKAI LAIMĖJO 

PRIE ODESSOS.

LONDONAS, kovo 19.
sijos bevielinė žinia iš Maskvos,

Bu-

vietų kareiviai sumušė Busijos 
m* bolševikų spėkas, kurios pa- 
srlraukė linkui Odessos, iš šiau
rės nuo to miesto.

Ankslivesnis pranešimas, da
tuotas kovo 15 d. sako, kad ne-

tapo atmušti sovietų kontr-ata 
kos ir pasitraukė linkui Bžezo

vietų spėkos kovo 1 I d. užėmė 
Žitomiro miestą.

Oficialia pranešimas.

ko vėliausis pranešimas. “Mai

susidėdantįs iš šalininkų gen

irimų prie Odessos tikslu priden

udonoji gvardija sumušė prie
šą, kuris traukiasi linkui mies
to.”

True translutlnn filed wHh the post 
r.ias’ei* at Chi< ig'», iU., Mar. 20, 1'H9 
as i*e(|iiii*ed bv the act of Oct. fi. 191S

TALKININKAI APLEIDŽIA 
ODESSĄ.

LONDONAS, kovo 19.- Gau
tieji Londone oficialiai prane-

ne šiandie po piet patvirtinimo

kuoja Odessą, lečiaus vis-gi ži
nia nėra nė užginčita.

(Žinios utarninke skelbė apie 
besi veržimą didelių bolšc\|kų 

spėkų per Ukrainą linkui Odes-

joms palei Juodąsias juras. Ki
tos žinios rodė, išsiplėtdiimą 
bojlševŲlmo (klessoje )jr pavo
jingą padėjimą talkininkų ka
reivių tame mieste).

True translation filed with the post 
mastei* at Chicago, IIL, Mar. 20, 1919 
ns i red t»y tlie net of Oct. <>» 1f>17

Grakai sumušę bolševikus 
arti Odessos.

SALONIKAI, kovo 19. - 
Graikų kvatiera oficialiai pas
kelbė, kad graikų kareiviai su
mušė Rusijos bolševikus Cher- 
soniuje, į šiaurryčius nuo Odes
sos ir paėjo apie 12 mylių. Grai
kai paėmė belaisvių ir karės nie

‘ M ”'■*•■ '' “ ; riji# 181, . . -/..Ji',.: i ... . ,s, k.ij'Ji. L..'4^!į( J.- J;..

rine trnnslation filed with the post- 
imisn r at < hic.i^o, III., Mar. 20, Iii19 
as re<piired by Ihe act of Del. (i, 1917

LIETUVOS ŽMONĖS 
BADAUJA.

Lietuva nori pirkti maisto 
Amerikoj.

NEVY YOBK, kovo 19. — Lte 
tuva nori pirklies maisto savo 
žmonėms, kurie badaitfa, pasai; 
čia Lietuvių laidinės tarybos vi-

kalbios kablegramos.

\ “Lietuvos valdžia nori pirkti 
i Ajmerikoj 15,000 tonų kviečių.
2.000 tonų prezervuotos mėsos, 

i 2.000 tonų sutirštinto pieno ir 
Į 5iK) tonų taukų, pasiunčianl vis

butu leista. Musų žmonės ba- v *
dalija.”

True translation filed with Ihe post- 
n.nsler al Cha ugo, UL. Mar. 20, 1919 
as reqilired by Ihe ael of Oct. 6, 1917

AMERIKIEČIAI BUS IŠTRAU
KTI Iš SIBERIJOS.

Karės kS(*krotorius Baker čia uz

bus ištraukti iš Siberijos pava-

mo, sake jis priguli nuo oro są-

I'epe trunslution filed with Ihe post- 
n aster at Chicago. IIL, Mar. 29. 1919 
ts recpiired by Ihe act of Oct. 6. 1917

AMERIKA REIKALAUJA JA
PONIJOS PASIAIŠKINIMO.

Reikalaus, kad amerikiečiai

WASHINGT()N, kovo 19.

lybės departamentą šiandie pa
siuntė formali prašymą, kad 
Japonijos valdžia paaiškintų a- 
pie japonų kareivių užpuolimą 
ant Amerikos moterų Korėjoj.

šė pilnų žinii't apie tuos užpuo
limus, pirm negu formaliai pa
reikalauti saugumo amerikie
čiams, jei pasirodys, kad žinios 
yra teisingos.

I'roe translatinnl filed with the post- 
meski at Chicauo. Ji.. Mar. 20, 11.19 
4$ retpiired bv Ihe act of Oct. 6. 1917

KORĖJA PRANEŠA APIE
SAVO NEPRIKLAUSOMYBĘ.

WASIUNGTON, kovo 19.

nešama šiandie iš Vladivostoko

Nikolskoje, ant Uzuri upės, ž

Intams Korėjos nepriklausomy
bės paskelbimą.

po Korėjos vėliavomis, dalinda
mi vertimus deklaracijos rusų 
kalboj.

Jokių sumišimų nebuvo.
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173» SO. HALSTED ST.. Į išleklo įslatynuj. kuriuo
CiHCAGO. U.IJNOIS į uždrau.lziainn vartoti raudonų-

Telephone Canal 1506

Naujlenos eina kasdiena, išskiriant 
nedčldivnius. Leidžia Naujienų Ben- 

1739 S. Halsted St., Chicago, 
Telefonas: Canal 1506.
Užsisakomoji Kainu:

Chicngoje — pačiu:
Mėlius .......................................
Pusei meto ..........................
Trims mėnesiams ...........
Dviem mėnesiam ..............
Vienam mėnesiui ...........

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

Suvienytose Valstijose, ne Chicago], 
pačiu:

Mctms...................
Pusei melo .........
Trims mėnesiams 
Dviem mėnesiam 
Vienam mėnesiui

Pinigus reikia siųst Pačto Moncy 
Orderiu, kartu su užsakymu.

in.

$6.00

1.85
1.45

75

.02

$5.00

1.65

65

Streiko riaušes 
Laivrence.

NAUJIENOS, Chicago, III
■HES

Ketvergas, Kovo 20 d., 1919
■ !!■!!■■■■

žiui, kad ir “socialist \vreckiug' ir Poznaniaus, padarysiančios gia džiaugsmo parodą kovo 29 
party”? | gera tik bolševikams, kurie jau dieną, kurioje taipgi dalyvausią

užėmę Lietuvos sostinę Vilnių, patarnautojos, garinių stalų dar- 
Vokicčiai, besitraukdami, pali
ksią ginklus bolševikams, kurie 
tuo budu galėsią . užimti visą 
šąli. Valdemaras dėlto alsišau-

; rudose ar šiaip viešose vielose. 
Raudonoji vėliava lai tarptau
tinis pasaulio darbinikų viciiy-

prasti, kad atsišaukimas neduo
siąs nė jokių pasekmių.

bininkes ir kambarines; paro
da busianti
virėjai yra kur-nors pasauly

je surengę,“ pasak atsišaukimo. 
Atsišaukime toliau sakoma: 
“Iš kiekvienos didelės virtuvės 
išeis visi virtuvės darbininkai 
savo virtuvinėje uniformose ir 
maršuos j Nortlisidy Turncr

didžiausia, “kokią

raudonas anarchijos

L A X C A R I N
NUO RŪGŠTIES VIDURIUOSE

pa redakcinių straipsnių to- didalas į miesto 
kių laikraščių kaiip “'1 ribinio”, 
“llerald-Exa:niner”, Daily 
Ne\vs” ir m.ižcsni laikraščiai, 
tai tas gražiai matyt iš nesenai 
buvusio atsilikimo:

Atstovai septynių didžiųjų 
Lhicagos miesto organizacijų 
Chicago Women's Club, \Vo- 
tien's City Chib, Political 
E<|u:ili ly Eeague, Mvii’h Church 
B'cderalion, 
Federalion, 
League ir 
meu’s Club

Womcn’s ('.būreli
Calholie VVomen’s

majorus, ir

lesų jmj 25 centus asmeniui. Ti-
L A X C A R 1 N

NUO NEVIRŠKINIMO

viečio organizacijos ofise.

Draugai lietuvių socialistai 
taipjau turėtų dalyvauti palįs

L A X C A R I N
NUO UŽKIETĖJIMO

rciigitnnaine susirinkime.

Muzikos leidiniai

L A X C A R I N
NUO SIHIHES PLAKIMO

L A X C A R I N
— paprašė didžiųjų| kos valdininkus, kurie lankėsi nio centras), kur jie susieis su 

pietų dalies virėjais. Paskui di-True traiislation filea witn tho post- Lenkijoj. Apie daromas svet 
mų tautų žmonėms neteisybes digji “kilpos’ būriai prisidės ir 
ir nuoskaudas, tinus amerikie
čiams lenkai nieko nerodė. 
Juos jie pasigavo ypač tąja ide-

inasltT at Chicago, III., May. 20, 1919 
as irequircd by thc act of Oct. 6, 1917

Imperialistinės Lenkų 
užgaidos.

maršuos didėjėn svetainėn.

laimėjimas pavyko dėlto,

Lietuvių Muzikos Konserva-

duoli vietos jų protestui prieš
L A X C A R 1 N

NUO ŠIRDIES DEGIMO

nalistu grobikiški apetitai ima į
1 . I

True translatlon filcd vvilh the post- 
inasler ai Chicago, III., Mar. 20, 1919 
as retjuired by thc act of Oct. 6, 1917

Pasaulio Darbininkų 
Judėjimas.

jų draugijos susidėjo į vieną 
Riją-

Pelningas pakuotųjų
patriotizmas. «

11-

kurios alleidinūjo darbininkus 
bandžiusius suorganizuoti 
parlamentinių sankrovų 
ginas. Atvirame laiške į 
shall Fluido kompaniją,
samdo 8,000 klerkų, jos atkrei
pė domų į karės tarybos a Išmu
šimą, kur toji pripažįsta darbi
ninkams teise organizuotis.

stoli, Mass., išleido sekamus 
“Kankliųj” mėnešlinius hąsiuvi-

dė
mi r- 
Mar- 
kurisia tvirtovės siena nuo bolševi c

• • • \ v' v i,zmo šmėklos.’timųjų salių žmonėse, kurie 
šiaip visados lenkams simpati
zavo ir jų reikalą rėmė. Laik
raščio The Nation bendradar
bis, Henry G. Alslberg, kuriam 
teko arčiau susipažinti su im
perialistine lenkų politika, su

Jau pusantro mėnesio lęs'»-! jų užgaidomis Lietuvoj, rusimi 
ėjų stieikas Lawrer.ce, Į Galicijoj etc., savo korespon- 

Kokią atkaklią kovą ’ dencijoj iš Paryžiaus, vas. 27, 
amdytojai prieš savo iš J šiaip rašo apie lenkus ir kiek 1 
amus darbininkus, n i-, jis žino, apie lietuvius: 
mčius didesnio duonos j 
skaitytojai malė jau iš j 

čiuose telpančių slreiki-!
pranešimų ir atsišauki-j

i»

kąsnio*> se Lenkijos imperija, turinti 48

(Žinios International Labor

Chicago. — Tarp šiuilanub- 
šimtinių patriotų laike karės 
buvo didieji Chicagos pakuoto- 
jai — Annour, Swift, Morris, 
\Vilson ir Cudahy. Armouro 
ištikimas žmogus, II. H. Merri-

laikrašėia.i.s. Ten buvo pasa
kyta, kad per kelias paskutines

ninku 
imi.

gėl, Francijos valdžia juos t 
me remia. Mat, reakcioniška

streikų -nelu militarizuota Lenkija, kaipo pa- 
mažrsnių ar ( vaduotoja cariškosios Busijos ir 

didesnių spėkos pavartojimų ir | 
muštynių, ir dažniausia jas iš-! 
provokuoja tam tikri kompani
jų samdomieji agentai, sargy-j 
biniai ir mušeikos. Dabar ži-j 
nių agentūros praneša apie di- • 
diles Lavvrenco streikuojančių 
darbininku “riaušes”, šaudymus 
į policiją ir areštus riaušininkų.

Bet kaipgi tos didelės riaušės

\ i siūlos

tai turėtų būt išėjimas iš keb
lumu, kokį Francijos diplomatų

pažino Lenkiją su jos busimiio-i 
. ju pianistu,»o dabar politikie- j 
■ riu virtuozu — Lenkiją, kuri 
* savo žydus galabija ir rusinu
Galiciją glemžiasi.

No- 19 ir 20 (už lapkritį ir 
gruodį, 1918): Nokiamas, Ačiū. 
Balsui ir Pianui, žodžiai Ado
mo Jakšio, muzika Miko Petra
usko. Kaina 75c.

L A X C A R I N
SULAIKO VIDURIŲ KEBLUMUS

LAXCAR1N
NUO RAUGĖJIMO PO VALGIO

L A X C A R I N
NUO GALVOS SKAUDĖJIMO

balsui
Giros, 
Kaina

ir pianui, žodžiai Liudo 
muzika Miko Petrausko. 
40c.

L AXC ARIN
NUO VISŲ VI DURĮ V NELAIMIU

L A X C A R I N

ninkai surengė parodą miesto 
gatvėmis. Paroda ėjo rainiai. 
Bet štai tvarkos sargams pasi
rodę, kad streikininkai neša 
raudona vėliava, o tokios spal-

ši in-

“Profesorius Valdemaras, ku
ris čia reprezentuoja lietuvius, 
daro griežtų užreiškimų, jogui 
Lietuva, su didele didžiuma sa
vo gyventojų lietuvių, nori pa
silikti lietuviška, su nuosava 
demokratine valdžia, kuri išlik- 
rųjų jau dabar funkcijuoja

'riaušėms" gesinti. O kaip Iš antros pusės, lenkų aini)

giasi su streikininkais, apie lai 
visi gerai žino. Taigi policijai
lazdomis

l< šiliniu atsiranda. Bet kas dvi i-v v

liškuinas. Pats savimi, demons
tracija juk nėra “riaušės”, ir 
čia darbininkai butu rainiai ša

Barcelona. Monarchija verda 
neramumu. Barcelona nesi
liauja būti veikliausiu ir įžy
miausiu Ispanijos pramoninio 
subruzdimo centru. Visuotinas 
50,000 darbininkų slraikas pe
reitą mėnesį sustabdė galveku- 
rius ir atkirto šviesa ir vimdė- €
ui. Konstitucinės teisės buvo t
suspenduotos ir kareiviai bei

lio Saugumo Lygos Chicagos 
šakos. Mcrrik lakstė po mies
tą, jieškodadnas vokiečių č li
niukų; kapitalistų laikraščiai j. 
visuomet laike didžiausiu pa
triotu.

Dabar gauname žinių iš Fe-

nešimo, kurios parodo, kad di-

po vieną ištirti 4,000 merginų

ną šilie didieji bosai įgraudino, 
kad i’ neprivalo rašytis prie
'larfiiiniukų unijos.

ižu vakariniai laikraščiai sa
vo pietinėse laidose paminėjo a- 
pic šilų miesto organizacijų

ir

duetas iš III aklo operos

ir pianui. Miko Petrausko ko
mpozicija. Kaina $1.00.

Pačto dėžutė.

non. Dešimts darbininkų vado-

ninku neramumu. Galveka- v
riu darbininkai ir Irokinikai su- c

Į slraikavo ir sustabdė visą Irau- 
sportaciją. Kareiviai pašaukti 
slraiklaiižiauli.

“Bylų Galicija, kurios gyven- 
, tojai, kaip visiems žinoma, su- ' 
įsideda iš astuonių dešimčių nuo, 

iimčiu rusinu ir dvylikos nuo- C v
šilučiu žvdu, vistiek turinti pri-• . ............ 1

m.is dėl raudonos vėliavos, ku
i tos. kaip demonstrantai sako,{ Jis sako, kad žydų 
\ isai nė nebuvę. Bet darbininkų i vę tik šian ir len, 
išnaudotojams reikia slreiki-.
ninkai nugalėti, ir lodei jie jia- j 
vaitoja visokių priemonių, ne-' 
išskiriant ji< ms tarnausiančiu

< !!l

iiai beįuiduodami

t Ii nes

kiu šita žinia buvo užgniaužta 
sekamoj laidoj, parodo tą

Ggrb. “Naujienų” Red.: — 
Meldžiu paaiškinti, kas gali 
gauti .mirusio kareivio “iusu-

Tai yra vaistas dėl nuolatinės pa- 
gelbos nuo visokios rųšies vidurių 
keblumo. Gelbsti virškinti ir asi- 
mijiuoti jūsų maistą, suteikiant 
jums gerą, riebų kraują, prašali
na susirinkusias rūgštis, kurių prie
žastimi yra šios nelaimės: rūgšties, 
gesų, jautimosi po valgio išputusiu, 
nervų neveikimo, raugėjimo ir II., 
judiiHJSuos jus nuo užkietėjimo, su
teikiant liuosą nervų veikimą ir 
teisingą kraujo cirkuliaciją 
ri kenksmingu vaistų, nė alkoho-

Grcilos pasekmės nuo ilgo už- 
jųs

palriolingu- spaudimą, kuris buvo padary-

pačios

tas ant jų. Kad rytmctynėse 
laidose nebuvo nei eilutės apie 
tą dalyką, lai nėra reikalo nei 
minėti.

pusbroliui? Ar pusbrolis

Ats.: — Kareivio . apdraudą 
di gauti tik artimi jo giminės

ną (be ant viešinės pelitinės mo- 
kesties) viršui minėtu firmų:

lio.
sistovčjhno, kuomet viskas 
mėginote negelbėjo.
Viena dėžutė pertikrins jus jų nuo

PARDUODAMA Iš 
LANCARiN PRODUCTS CO.,

už

Gelžkelių darbininkų unija 
paskelbė, kad ji apskelbs visuo
tiną straiką, jei darbininkai al-

niame straike 1917 m.

INDIJA.

nebus

Ballia, India. Kur neturtas

valdžia paėmė gelumbių audy-| 
klas ir kitas audimo įstaigas, 
kad aprūpinus kareivių reika
lus, gelumbių kainos pasidvigu- 
'bino, pasilrigitbino ir net kar
tais pasikeiurgubino. Ačiū tam 
b e turčiai ž m o n ė s, 

ausieilinors 
su kuoinažiausiai

Calcutla Slatcsman

1914
1915
1916
1917

m.
m.

m. .
m

^22,108,000
$10,152,000
$00,759,000
$95,639,000

Dideli pelnai žibalo magnatams 
žemos algos darbininkams.

Fort Worth, Tesąs. — žibalo 
sėmyklų, Gazo šulinių ir Gry- 
nijinio darbo tarptautinio susi-

t balas Louisianoj ir Užlajos pa- 
I kraščio laukuose buvo pardavi
nėjama po 3 centus bačkai, o 
darbininkai gaudavę po $3 į 
dieną. Dabar žibalas šiluose 
laukuose pardavinėjama po 
$1.5(1 bačkai, bet darbininkai 
gauna lik $1 iki '$ i.75 už K)
valandų i diena.C c , v

Unijos laikraščiams ankšta.

Straksiu Partijoje penkis de’erius.

Dcpt. L. 2, Pittsburgh, l‘

Chicago Socialist lieka dien
raščiu.

Einamoji rinkimų nominaci-

socialistai jau nebepasitenkina 
rengimu lik masinių susirinki
mų ir dalinimu plakatų. Kad 
tinkamai atrėmus kapitalistinių 
partijų melus, reikalinga ko 
nors daugiau — savos socialis
tinės spaudos. Ilki šiol Chica- 
gos socialistai (ar lai) tuo pa
sididžiuoti negalėjo. Jii Chicago

tą savaitėj. Ir lai — vos-vos 
keturių puslapių. Supranta-

davo aprėpti dargi pačius stam
biuosius vielos reikalavimus.

1 )abar — bent iki rinkiniu

Kazimieras Gugis

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

visokius dokumentus ir popieras.

Namų Ofisas:

3323 S. Halsted St.
Ant trečių lubų

Tel. Drover 1310

Miesto Ofisas:

127 N. Dezrborn St. 
H11-13 Unity Bldg.

Tel. Central 4111

Bertram H
Montgomery

ADVOKATAS
praneša apie perkėlimą savo teisių 

ofiso iš 137 So. LaSalle Street

Už $50.00 arba LAISVĖS 
BONDSA

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

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

pasiūlytą kainą, už 
tai kad mes turime 

pratuštinti vietą, Mc: 
taipgi esame privers-

10 So. LaSalle Street
x Telephone Frauklin 4849 

Rezidencijos Tel. Garficld 1647

na ir reikalauja lenkų atstovas.
Tik, girdi, bėda, kad lenktu dar

• ’ v ..negalėję užimti rusimi salies, o
: tai esą dėl keisto ir kraugeriu-;
1 go rusinu atkaklumo ginties. į n"dami kuo apsidengti, apsisiau

Korespondentas

Seattle Prie kokių maž-

ir tai lik rel inis,, sudriskusiais uodimais lin

sakosi kalbė- dengus savo nuogumą,

parodo ^įsitikimas nesenai bu
vusiame straike. Policijos pa
trobius vežimas apvažinėjo li
nijos laikraštinių vaikų stan
dus, kur buvo pardavinėjama 
unijos laikraštis “Seaitl!1 Lnion 
Be.cord” ir

vo 20 dieną, Chicago Socialist 
lieka dienraščiu. Iki rinkimų 
dienos jisai eis kasdieną. Ta-

nusivežė juos neva

d a m i ten i <
į.; to liudininkai, vaizdžiai pasako- < gelis šeimynų turi šmotą ar du

i jo apie pogromus ir apie tero-1.šmotu audimo bendrai ir išei- 
r i rizmą, kurį lenkai vartoję prie
• ’ v • >••••.• « •• • »

<
dąmi oran vyrai ir molerįs pa
naudoja juos apsimainydami. 
Moterų padėjimas yra dar ar
šesnis. Apsikarstė tikrais sku-

lygatvius. šilas pal virkymas 
buvo negyva raide ilgus melus, 
kol kapitalisiniai laikraščiui

mų, davusių žydams — sulig 
savo skaičiumi turintiems tei
sės išrinkti septyiiesdešimts d< - dnrais jos turi išbūti

Šitas žemas persekiojimas p ra-j

kimų kampaniją. Viename a-j vynis savo atstovus — vos pen- 
gitaciios lanelvi ii užreiškia ši-1 kiolika vielų. “Aš manau, —

po 
dešimts keturias valandas 
keturių sienų ir jei įeina

ip: j sako korespondentas, — kad
.... . .. t , .. ' Europa graudinsią laja diena,Socialist Labor Partv pu- , ... ,. ............... ' , , Kurioj ii leido tai beformei Lensirvzus kovoti be įokios aloz- ... . . .. , . kitos masei sutenėli į nuodingąvalgos su visomis kitomis per > .' . „... . 1 imperializmu .Iijomis, ar jos vadintųsi So-• , ' . . ? ..........................
... ... ... I Lietuviai, tie bent teisingaiuiahstų ar Darbo parlijo-i . . , _. . .

ar kokioj
Jonis parsiei-

mis .
tam tikra žvdu reikalu minis te-*• * c *■

• Parly, pasiryžus be jokios | Lietuvių atstovas Valdemarus

ai kodėl jai nepasirinki ir lin vo

J

na
vo nuogumą.

S U V. VALSTIJOS.

Virėjai rengia džiaugsmo 
parodą.

jus išlaimėjimą astuonių valon

laikraščius.
Tūkstantis

tor,” ig Seallle’o pasiustas tarp? 
miestiniu keliu j Tucomą, lapo 
konfiskuotus policijos.

mes rinkinių kampanijos reika
lą. Diena iš dienos kapitalisti
ne spauda ir jų pasamdyti ora
toriai skleidžia nešvariausių 
prasimanymų ir šmeižimų prieš 
socialistus. Atrėmimui visa to 
tarnaus naujasai Chicagos so
cialistų dienraštis — Chicago 
Socialist.

Draugai kviečiami remi nau- 
ją'.iį dienraštį; remti kuo kas iš-

Dr. D. J. BAGOCiUS
Lietuvis Gydytojas ir 

Chirurgas
Ofisas 10900 So. Michigau Avė.

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

Telefonas tas pats rezidencijai 
ir ofisui: Pnlinian 342.

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

Milda Teatras
VODEVILIUS IR PAVEIKSLAI 

Vodoviliaus Permaina.
Panedėlyj. Ketverge ir Suimtoj 

Pirmas Floras 15c. Balkonas 10c
Prie šią kainą priskaitoma ir 

1c ir 2c kariškos mokestis
4 DIDELI AKTAI KASDIEN 
HALSTED ir 3'2-ra GATVĖS

vaikai j dienraščio platintojų armijos, 
unijos Aukas naujam socialistų dien

raščiui reikia! siųsti valstijos 
organizacijos, si'kreloriaus var
du: Oliver C. Wilson, Bomn 
312, 803 W. Madison St., Chi
cago, I1L ‘

Departatnenlinės -sankrovos 
nustato pakraipą dienraščiam

Masinis susirinkimas.

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 STORAGE 1IOUSE 

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

lionmis nuo 1U iki 4

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

Kreipkilcs prie
A. PETRATIS i

CENTRAL MANUFACTURIN8
DISTRIGT BANK

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

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

SALIN SKAUSMAS!
Biuhiinas sveiku, tlurbt* rusi snuigiiiiia, 
nepulsimi kaip sunkus tas darbas hutą.

Kiokvieno prie<lortn« yru uuugot save nuo ligtjt. Turint sali : ■ nebiiid.int 
Ji prašalint, «ali iksivystyt i pavo.įin; | litu. Mi'iikiu'i'i-. uikstorcjintB* 
guli voliuus būti labui pavojingų, jeigu tuoj nebus prižiun t;>s. y'

P AI N -
tai už.tikrintintI tiuminogyduole, I n.i turi ra. ti, kiekvieno n&-

A SH

f 1

DEST&OYS ANY

socialistai rengia didelį masinį 
susirinkimą erdviojoj Coliseum

Kalbės dd. Bose*

muoso. Isgydyiimi s»l<'i<< kratiin >f ’.i |
rojo, riininti/.iiii} ir neurftbiiju, trnnioni Hik.ilii v i.okiiis ka 
um . ratiineny.su ar sąnariuose l’ain-E .pelb r )ra geriau >
Nctipsignuk pii ktlamus pigius vaistus dl<le|et.n boiHao 
Reikalauk geriausiu. Kuomet pirksi Taiti Kaųml!<■>-. p<-t. 
tikrini: ur yra I KATA, vaisini?.’tikli.- nat bukslnko. *. I> 
KITOKIU NEIMK. 3.*> coniHi n <i.» centai uz bonkuię 
Gaunamos visose u pi teko* o ar tiesiog j. laimi uturi

F. Al). RICH i ER & CO
Chicago. Kad Chicagos de-

I parlamentinės sankrovos savo 
apskeUbimais dedamais į šilo svelainėje.
■miesto kapitalistų b.’ikraščius Pastor Stokes, Santeri Nuorte-

iv

‘į .1 y’,! J'v..: .„.J..’.;,:.; . i. ;

ratiineny.su
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Vargšui Vakaras “Blinda”
KEISTUČIO PAŠELPINIS KLIUBAS

Nedėl., Kovo=March 30, 1919

Sveiki ir Linkini
jauni žmonCs pasi
naudoja 'gyvenimu

nasi ir laimingai 
gyvena.

Bet kaip tik jie 
pajaučia kokius 

i<ors n ėda tek Eitis, 
jie u nuii priima 
reikalingds prie
mones.

Kuomet pas juos
pasirodo spuogai, išbėrimai ant veido ir kūno, jie žino, kad ta
ip atsiranda užkietėjus viduriams ir visuose pnnašiuosė(atsiti- 
kimuose jie paima pirm gulsiant 3 saldainius Partolos.

Žinomus ir viso paša 
suprantamus saldainius.

ir

Dykai!
Graži ir tinkama dovana 
rkvienam prisiuntusiam užsii
ma ir pinigus sykiu su šiuo

ra i. (iiros

pynutė kainuoja 1 dol.; 
skrvnules lik už 5 dol.

apgarsinimu.
Laišką su pinigais adresuokite

APTEKA PARTOSA, 
160 Second avė.,

(87) New York, N. Y. Dep. L. 1.

MASS-MITINGAS
CIIICAGOS KRIAUČIŲ — AMAIT.AMATED CLO- 

T1I1NG WORKERS — UNIJA

KETVERGE, KOVO 20 DIENA, įvyks

Street Gar Blen’s Aiiditoriume
Kertė Ashland ir Van Buren gatvių

Vyriausiu vakaro kalbėtoju bus Amalgamated Cloth
ing Workers unijos prezidentas

SIDNEY HILLMAN
Dėto kalbės unijos sekretorius, JOSEPH\SCHLOSS- 

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

• PRADŽIA LYGIAI 7:30 VAL. VAKARE.

t

Tas mass-mitingas tai bus demonstracija, kad paro
džius Chicagos kriaučių galybę. Todėl kiekvienas lietu
vis kriaučius jame privalo dalyvauti.- Street Cąr Men’s 
\uditoriume telpa daugiau kaip šeši tūkstančiai žmonių. 
Tatai jis turi būt kimštinai prikimštas.

MADISON PRIE HALSTED STREET
— BURLESQUE —

STEP LIVELY GIRLS

CH1CAGOS
ŽINIOS

Buto kaipo automobiliniai va-

DENTISTAS PAŠOPĖ VIEŠ
BUČIO SAVININKĄ.

šeini pinigų

Patvinusius upes slūgsta. —

klasčius į pelkes vakar prade-

M. Meldažio Svetainėje 
2242 We»t 23rd Place

Scenoje stato 4 veiksmų ir 1 paveikslo dramą “Blinda” Svieto Lygintojas 
(žemaičių Razbaįninkąs)

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

Dr. Frank A. Boss, gyvenan
tis pu. 923 Ithving Vark Blvd., 
perdėtims dantų taisymo kam
bariu Labo r People's Dental

sunkiai pašovė Charles M. Som- 
merų, savininkų viešbučio St. 
Janus grill prie Quincy gatves.

Daktaras buvo smagiai įsi
traukęs ir patarnautojas buvo

užveizdą pareikalauti sugrąžini
mo’ie m jo pinigų, tas jam'pa-

kuomet jis bus blaivesnis. Dak
taras luom įsižeidė ir, išsitrau
kęs rtAolverį, paleido į jį šūvį.

Dr. F. A. Boss yra suareštuo-

Pabėgo iš kalėjimo. — John 
Maž i, 17 metų amžiaus, 4610 
S. /.shland Avė., ir John Ly- 
cliat,, 18 melų amžiaus, 1511 S. 
Donore St., laikomi vaikų teis-

Trjs negrai apkraustė 20 darbi
ninkų. — Tiųs negrai banditai, 
apsiginklavę su revolveriais įė
jo Į trukintų vežeikų Atchison,

15 gi.

Oro pranešimai parodo, kad 
per pirmutines 17 dienų kovo 
mėnesyje išpuolė 3.81 eoliai lie
taus, o per paskutines 72 valan
das 2.21 eolio. Šita apštis van
dens drauge su tirpstančiu snie
gu užtvinkė upes ir jos buvo iš
ėję i.s krantų.

Svieto Lygintojas
Po perstatymo linksmas balius iki vėlybos nakties.

Draugai ir draugės Keistučio Pašelpinis Kliubas rengia šj vakarą liksiu 
pastatyti paminklą mirusiam musų rašytojuiDramaturgui Br Vargšui-Lauce- 
vičiui. Taigi visas vakaro pelnas eina prakilniam tikslui — j Vargšo Pamin
klo statymo Fondą. Tikimės, kad visuomenė mus parems. Iš savo pusės ga
lime pasakyti tiek, kad veikalų vaidins-loš geriausieji Keistučio Kliubo Dra
mos skyriaus lošėjai. Kviečia visus KEISTUČIO PAS. KLIUBAS.

Dr.A.Montvid
Gydytojas ir Chirurgas

1553 W. Madison st 
Suite 600—612 

Phone Haymarket 2503 
Valandos: 10 iki 12 ryto 
1739 So. Halsted St.
Phone Canal 4626

Naujienų Name 
Valandos: 6 iki 8 vakaro

Nedėldieniais tik Madison st. 
ofise.
Rezidencijos telefonas 

West 6126.

| Sergėkite savo akis |

Aš esmi speciali 
tas visų ligų

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

Gali būt prašalinta ir daugelyje atsitikimų iš
gydyta, jeigu gydys teisingai. Aš per daug me
tų gydžiau pasekmingai 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. LAWHON, M. D.
219 S. Dearborn St (Prieš pačt%). Chicago, Ui.

VlDl’RIU UŽKlETftJIMAS PRI
SKUBINA SENATVE.

Kaip pasiliuosuoti sistemą nuo 
pragaištingų nuodų ir toxinų.

.lūs galite surasti užkietėjimą vi
durių po daugeliui pragaištingu li
gų. “Užkietėjimas vidurių pagimdo 
dauginus kentėjimų nekaip bile ko
kios kilos ligos”. Garsus gydyto- 
tojas pasakė: Netik “lai“ tęsė to
liau “bet greičiaus artina senatvę ir 
be laiko privaro prie mirties.”

Nedaleiskite, kad užkietėjimas vi
durių padarytų tave senesniu nekali) 
jus esate. Nes tai nėra reikalo. .Jus 
nedaleidžiale kornams ant jus ko
jų Įsigalėti, ,iųs išlupate, gyduolėm 
tepate ir viską darote pakol jie ne
prapuola. Tai kodėl nesigydyli 
nuo užkietėjimo vidurių, kadangi 
daug pavojingiau, ypatingai kada 
atsižvelgi į tą faktą ant ko tavo svei 
kata yra premta. Pilvo negerumai 
paprastai išsivysto Į chronišką vidų 
rių užkietėjimą, prašalink visus 
tuos nesmagumus vartodamas at
sakančius vaistus vidurių praliuo- 
savimui. Yra stebėtina kiek lai 
žmonių neklauso, atsisako nuo drau
giškų persergėjimų. Kiek lai žmonių 
daktarai klausti “Ar tavo viduriai 
j, ra lAiosi ar ne”. Bet vistiek jie 
nepriėmė to draugiško patarimo, ku
ris yra —t vartok gerą vidurių liuo- 
suotoją, Įvalias išmankštyk, ir suvi
sai nebus priežasties, kodėl tu netu
ri Indi sveikas.

Pabandyk dėžulę Laxearino, o pa
stebėsi kaip žymiai sustiprinimą Imi 
suteiks. Pagelbės suvirškinti jūsų 
maistą ir povaliai pagelbės jūsų iš
matas išmesti, ir tą atlieka su užga
nėdinančiu smagumu ir gerom pa
sekmėm. Rūpinkitės savo sveikata 
daugiau už viską, nes yra viena iš 
visų dovanų, kuri neturi Imti palik
ta be alydos. Taigi viską ką tu gu
li gelbėti tai motinai gamtai atlikti 
jos užduotis. Pabandyk uždyką Lax- 
carina, išsirašyk jo šiandie ir jaus- 
ki

DR. H. A. BROAD
Specialistas moterų ligų irgeneralis gydytojas
1362 Milwaukee avė., Chicago, IJL

Tel. Ąnmtage 320J.
Valandos Po piety 2 iki 5 Vakarais 7 iki 9 Nedėliomls 10 iki

mobom

riau rytoj.
ixcarm parduodama Laxcarin 
irt Co., Dept. L.—2, Pittsburgh 
Kaina dėžulės vienas doleris, 

pilnas gydymas; šešios dėžės, penki 
doleriai. Bus išsiųsta apmokėjus 
kraną ginus pinigus cash. Money 
orders, arba stempomis.” Netikri* 
neturi būt priimami.

PIRKIT MAŽĄ ŪKE
1 — ■ Musų =77— ■ -

NAUJOJE MAŽOJE ŪKĖS 
SUBDIVIZIJOJE

Tiktai ka skirta pardavimui
Tiktai 45 minutės važiuoti iki 

vidurmiesčio.
Rock Island Railway priemiesčio 

transportacija

AKRO UKES A $395
Išmokant $40 įmokėti, $5 kas mėnesį
įsigykite vienų šių puikių mažų ūkių. 

Jus galit auginti užtektinai daržovių, 
vištų ir kiaulių, kad už tai užsimokėti. 
Čia žemė juoda ir riebi, ir viskas augs.

Šios mažos ūkės taip arti prie miesto, 
kad jus lengvai galite čia laukuose gy
venti ir dirbti Chicagoje. Arti gera mo
kykla ir sankrovos.

Tiktai apribuotas skaičius šių ūkių 
pardavimui. Jus turite greitai pasisku
binti, jei norite įsigyti vieną.

Pasirašykite vardą-pavardę ir išsiųs
kite apatinį kuponą ir mes išsiųsime 
jums pilnas informacijas. Padarykite 
tą šiandien. Tas jums apsimokės.

Prižiūrėkite 
Savo Regėjimą 
Duokite apžiūrėti savo akis 

dykai pas
' PETER A. MILLER 

įgijęs mokslišką laipsni 
Experlas Optikas 

Kreivos akis ati 
taisomos su aki 
niais.

PILNA EILE 
GRAŽNU

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

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

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

314* 8. Morgan St, kerte 33 at. 
Chicago, 111.

SPECIALISTAS
Moteriškų ir Vyriškų 

Taipgi Chroniškų Ligų 
OFISO VALANDOS:

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

dėliomis nuo 9—2 popiet

Telephone Yards 687

KUPONAS 
r T. Melnlosh & Co.

Dr. M.T. STRIKOLIS 
Lietuvis 

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

Ofiso Tel. Boulevard 160 
Rez Tel Secley 420

jokio pasižadėjimo iš mano pusės, malonė 
išsiųsti man pilnas informacijas kas liti! 
mažų ūkiu.

Kam būti visą gyvenimą 
kreivomis akimis, kuomet 
vienu atsilankymu į mano 
ofisą galima jas atitaisyti.

Tas suteiks jums geresnę 
ateitį, laimę ir pasisekimą 
šiame svietę. Ateikite ir 

pasikalbėkite ir prašalinki
te šiuos visus nesmagumus 
be skausmo, kaip iš jų išsi
gydė šimtai. Kaina nebran-

Žemiau surašyti vardai 
išgydytų ypatų, eikite su 

jais pasikalbėti jūsų prigim
toje kalboje.

CHAS. DUKTM, 4356 So. Wood St., Chicago, III.
SOFIJA MASATUS, 4522 S. Paulina St., Chicago.

22 metus prie State gatvės.

DR. F. 0. CARTER
Akių, Nosies, Ausų ir Gerklės.

120 So. State St., 2-ros lubos
Sekančios durys j žiemius nuo the Fair.

Valandos: 9—7. Nedėliomis 10—12

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

SPECIALIAI: Maleva mulevojimui Klubų išvidaus, po $1.40 už gal.

CARR BROS. WRECKING CO.
3003-303* 8. Halsted St., Chicago, III.
.......... IIIIIIII ■IWIIWIIMIIHIB■

JOSEPH C. WOLON
LIETUVIS ADVOKATAS

29 S. La Baile St.
Telephone Central 6390

Vakar ala
3911 W. 22nd Streat

Telephone Cęntral 6990

; r

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

Ai turiu 15 metų patyrimą ir 
galiu ištirt jūsų akis ir pririnkti 
Jums akinius tikrai. Darbų at
lieku belaukiant, užtikrintai.

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

JOHN SMETANA
AKIŲ SPECIALISTAS 

IMI So. Ashland Avė., Chicage,
Kampas 18-tos gatvės 

3-čios lubos, viri Platt’o aptiekus 
Tėmykite i mano paraių 

Valandos nuo D-tos vai ryto iki 
8 vai. vakaro. Nedėlioja nuo t 
vai. ryto iki 12 valandai dienų.

■ui nu i rw

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

AKIŲ SPECIALISTAS 
Akio Egzaminuoja Dykai 

Gyvenimas yra 
tuščias, kada pra 
nyksta regėjimą.

Mes vartojam 
pagerintą Oph- 
thalmometer. Y- 
patinpa domi at- 

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

Telephone Yards 4317 
Boulevard 6487.

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

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

Te]. Boulevard 8329

DarboZmoniiį
Knygynas

3238 So. Halsted St., Chicago
Užlaikome knygų krautuvę, par

duodame įvairaus turinio knygas, 
kaip tai: beletristiką, ekonomiją, 
sociologiją, politiką, gamtos ir ki
tų mokslų; hygieną, istoriją, etnolo
giją, biografiją, kalbamokslius, po
eziją ir teatrams knygas. Taipgi 
priimame paskelbimus, užrašome la
ikraščius ir pavieniais parduodamo 
“Naujienas”, “Laisvę”, “Keleivį”, 
“Kardą”, “Dilgeles” ir “Moterų Bal
są”.

Kriaučių Domai
Mes užlaikom pamušalus ir viso

kius trimiugus kas tik reikalinga dėl 
kriaučių.

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

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

Musų tavoras geriausias, kainos že 
miausios.

Roman Chaitlen
1612 Blue Island Avė , Chicago, III.

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

Vyrišky Drapanų Barganaj
Nauji neatimti, daryti ant užsa

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

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

'Pilnas pasirinkimas kailiu pa
muštų overkotų. •

Visai mažai vartoti siutai ir o 
verkotui, 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, nedėliomls ir va 
karais.

1415 S
S. GORDON

Halsted ate Chicago, UI

DR. M. HERZMAN
Gerai lietuviams žinomas per 16 me

tų kaipc patyręs gydytojas, chirurgą- 
ir akušeris.

Gydo aštrias ir chroniikas ligas, vyrų, moterų ir vaikų, pagal naujausias 
metodas X-Ray ir kitokius elektros prie
taisus.

Ofisas ir Labaratorija: 1025 W. 18th 
St. netoli Fi.k St.

VALANDOS: Nuo 10-12 pietų, fr 
6—8 v&karais. Telephcne Canal 3110 
GYVENIMAS: 8412 S. Halsted Street

VALANDOS: 8—U ryto, tiktai. H y
i

Telephone Yards 5834.

D r. P.G. Wiegner 
Priėmimo valandos nuo 8 iki 13 
Jš ryto ir nuo 7 iki 9 vai. vak. 

>325 So. Halsted St, Chicago.

Reali. *33 8. Aahlaai BlvdL Ckteaga 
IvtophMia Hayaiarkat Xi44

DR. A. A. ROTH
RUSAS GYDYTOJAS ir CHIRURGAI 

Specialistas Moteriškų, vyriik«. 
Vaikų ir visų chronlikų ligų

Ofisas: 3354 8. Halsted 8L, Chleagi 
T«la»h«a« Dr«r«r

VALANDOS: 1»—11 ryte; S—B
7—8 vakaro. N«d<lloaato lt—II Steaą.

Tel. Yards 3654. AKUŠERKA

Mrs.A.MIchniewicz
Baigus Akušerijos Ko
legijai ligai praktika
vusi Pennsylvanljos 
loapitalėse ir Phiia- 
lelphijoj. Pasekmin
gai patarnauja prie 
gimdymo. Duoda rodą 
risokiose ligose mote
lius ir merginoms. 
3113 So. Halsted Str.

(4>t antrų iekv) 
CbiesM,

Nuo 6 iki U rytn, Ir 7 iki vilo vak.

i'
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Ke t vergą s, Kovo 20 d., 1919

Chicago ir Apiehnke
2,000 CRVERYKŲ DIRBĖJŲ 

SUSTREIKAVO.

Dauginus kaip 2,000 čcvcry- 
kų dirbėjų, United Shoc Wor- 
kers of North America narių, 
dešimtyje didžiausių Chicagos 
cevervku dirbtuvių vakar išėjo 
i streikų 2 vai. po pietų, Tų va
landą streikas paskelbta unijos 
svetainėje, 2016 W. North avė.

šilas streikas sustabdys did
žiumą paliestųjų dirbtuvių; jis 
įvyko dėlto, kad Suv. Valstijų 
darbo skyriaus atstovai nesutai
kė ginčo tarp čeverykų dirbėjų

Svarbias

Prakalbas
Kenčia LSS. 174 kuopa

Ketverge, Kovo 20 d., 1919
LIBERTY SVETAINĖJE 
3925 So. Kedzie Avenue

Pradžia 7:30 v. v. Inžanga veltui

Kalbės drg. J. JUKELIS atvykęs iš 
New Yorko.

Darbininkai yra kviečiami skai
tlingai atsilankyti ir išgirsti gabų 
kalbėtojų aiškinant darbininkų rei
kalus .šiame gyvenimo momente.

KOMITETAS.

AMNESTIJOS

Prakalbos
Rengia LSS. 4 kp. jvyks

Ketverge, Kovo 20 d., 1919
MILDOS SVETAINĖJE

3142 So. Halsted Si.
Pradžia 7:30 vai. vakare.

Kalbė Dr. MONTVIDAS ir 
A. BIMBO.

Darbininkai ir darbininkės esa
te kviečiami kiioskaiilingiausiai at
silankyti, nes kalbės geriausi kal
bėtojai.

Iužauga lėšų padengimui 10c. y- 
patai..
Visus kviečia LSS. 4 kp. Komitetas

ir fabrikantų kas dėl I I valan
dų darbo savaitės dirbtuvėse.

Darbininkai nubalsavo strei
kuoti savaitė tam atgal. Laikas 
išėjimui į streiką buvo paskir
tas pereitame pirmadienyj 2 va
landą po pietų, bet tapo atidėtas 
iki vakar dienos.

Kadangi didžiuma streikinin
kų yra vežikais, tai jų streika- 
vimas sustabdys daugybę kilų 
darbininku, Uždarymas dirb- 
tuviu atims darbą kiliems Ink- 
įstančiams vyrų ir moterų dar
bininku, c

BEDARBIAI KAREIVIAI 
ORGANIZUOJASI.

Bedarbiai kareiviai vakar po 
pietų sutvėrė kareivių, jūreivių 
ir marininkų tarybą. 'Karybos 
tikslu yra išreikalauti darbą be 
darbinius.

šimtas penkiosdešimls unilor 
inuotu vvru dalyvavo susirinki
me, kuris laikyta svetainėje pn. 
120 W. \Vasbington gi. Laiki
nu organizacijos viršininku ta

lpu išrinktas paliuosuolas karei
vis Leslt'r Byccrolt; susirinki
mas nutarė sutraukti visus be- 

I darbius kareivius ir padaryti di
delę demonstraciją.

Iktnonslraicja turbūt Įvyks, 
uniformuotų vyrų parodos lor- 

. moję vidumiescio gatvėmis, su 
vėlokais reikalaujančiais darbo 
ir gal prakalbomis priešakiuose 
viešų namų, kad atkreipus mie
sto ir apskričio viršininkų do 
mą. c

Susirinkusieji vyrai svetainė 
je varė savo darbą, nepaisyda
mi polįcijos, kuri atėjo pasi
klausyti. Cirkuliorai buvo da
linami bedarbiams kareiviams 
ir jūreiviams darbo biuruose ir 
gatvėse.

KRASA ORLAIVIAIS TARP 
CHICAGO IR CLEVELANI).

Vakaru orinio krasos skv-c *

riaus perdėtinis Jobu A. Joniai) 
vakar Clcvelande užbaigė pien
inis gabenimui siuntinių orlai
viais tarp (’.bicagos ir (’.levelan- 
do. šitas sumanymas jau bu
vo pereitą rudenį, bet kol kas 
buvo atidėtas. Dabar nuo ba
landžio 15 d. tarp Clevelando ir 
Cbicagos skraidysią dvylika or
laiviu su krasos siuntiniais. 

c

Vidujinių įplaukų raštinėj. — 
Vidujinių įplaukų rinkėjas Ju
lius F. Smetanka susiduria su 
visokiais klausimais. Vienas
sakosi biržoje bespdkuliuoda- 
mas per metus pelnęs $512,600, 
bet paskui prakišęs $510,000, 
taigi, jis sako, kad jam nepri- 
puolą jokie mokesčiai nuo įpla
ukų. Kitas vėl skundžiasi, kad 
jis pokeriu pralošęs $876; tre
čias skundž/iasi, kad jis nesenai 
pirkęs medinę koją ir užmokė
jęs už ją $500. '

Užvakar dar 3,(X)0 atėjo užsi
mokėti mokesčius. Tuo tarpu 
pavėluotieji mokesčiai buvo pri 
imti, bet toliaus žadama bausti.

Krutumus paveikslus cenzū
ros valstija. — Valstijos senatas 
Springfielde vakar 21 balsu 
prieš 17 nubalsavo už Busko 
krutamu paveikslų projektą, su 
lig kuriuo visi valstijos miestai 
prikhiusis nuo valstijos cenzū
ros.

Ligšiol. Chicago turėjo savo 
cenzūrą krutamiems paveiks
lams. Krutamu paveikslų cen
zorių buvo antrasis policijos vir 
sininko pagelbininkas Charles 
Frasier.

Gelbės buvusiems kareiviams. 
—Charles E. Chadsey, naujas 
mokyklų perdėtinis vakar užrei 
škė, kad jis kaipo njiesto švie
timo sistemos galva, rūpinsis 
kiek galėdamas surasti užsiėmi
mą paliuosuotiems kareiviams.

Atigstesnystis teismas išbara 
miesto teisėją. — • Miesto teisė
ją Jos. La Buy vakar apeliuoja
masis teismas skaudžiai išbarė, 
atmainydamas jojo nusprendi
mą .los. Jacobsono byloj prieš 
Tinimas Farrell. Farrell, duri
ninkas prie La Šalie viešbučio 
buvo nubaustas $10 ir užmokė
jimu lėšų už įžeidimą vėže i k os 
Jacobsono. Teisėjas A. S. Bar- 
nes, kuris rašė priešingą nuo
monę, pasakė, kad “nedaug y- 
ra lokių užrašų, kurie parodo 
didesnį nepaisinimą sprendžia
muoju priderumu ir pamati
niais teismo veikimo princi
pais.’’

3RIDGEPORT

Stoja už šaukimą visuotino 
Amerikos lietuvių 

seimo.

Nedėlioj, kovo 16 d.. Liet. Te
atrališka Draugystė šv. Marti
no. turėjo savo mėnesinį susi
rinkimą, šv. Jurgio K. parap. 
svel. Apsvarsčius l)r-slės rei
kalus, likosi pakeltas klausimas 
anie Lietuviu Visuotinu Seimą.

Apkalbėjus gana plačiai apie 
seimo rcikalingihną, visi nariai 
vienbalsiai nutarė, kad seimas 
būtinai turi įvykti ir kad jis į- 
vyktų C.hicagoj. nes čia yra di
džiausias lietuviu centras Ame- v
r ik oje. j

Draugystė gyvuoja 20 metų, 
narių turi apie 260.

Fr. Bakutis, pirm.
A. J. Kasparas, rast. ,

H*————"I   1 - —ZV

Pranešimai
Pastaba atsiunčiamiems draugijų 

pranešimus: —
Draugiją viršininkai ar įgalio- 
tiiąiai, siųsdami Redakcijai 
pranešimus, turi būtinai ant 
to!- paties pranešimo pasirašyt 
save) vardą-pavardę ir adresą 
Redakcijos žiniai. Kitaip pra
nešimas neims įdėtas. .
Draugijų pranešimus apie 
milingus etc. skelbiami' dy
kai, bet jie turi būt trumpai 
surašyti, kad neužimtu elaug 
vietos, ir atsiųsti Redakcijai 
iš vakaro ne vėliau kaip iki 8 
P M Nesuspejant raštu, galima 
telefonu, Canal 1506, pranešti

— Redakcija

LMPSA. III rajono valdybos ir 
koncerto komisijos nares, kurios 
esate išrinktos paskutinėj II Irioj 
konferenei jo j į komisiją surenui- 
mui koncerto, atvykite j susirinki
mą dr-gės M. Dundulienės kamba
riuose, 1915 So. Ilalsled si., kovo 21 
ei., 7:30 v.v. —Organizatorė

LSS 37 kuopa rengia prakalbas 
pėlnyčioj. kovo 21 ei., Malinausko 
svel., 1843 So. Halsted si. Pradžia 
7:30 v.v Draugai ir draugės, atsi
lankykite* kuoskail Ii ilgiausiai.

—Komitetas.

Koseland. — LSS. 137 kp. ir 
LMI*S. 67 kp. rengia draugišką
vakarėlį, kovo 23, Devintos var
do socialistų svelainėj. Pradžia 
6 valanda vakare. Busjdomus 
programas. Komitetas.

Melrose Park — Darbininkų Var
totojų Bendrovė rengia dideles pra
kalbas paminėjimui penkių metų 
gyvavimo sukaktuvių nedėlioj, ko
vo 23, l’rank ir James svetainėje, 
prie 23 ir Lake gatvių Pradžia kaip 
1 valandą po pietų. Kalbės Dr. A. 
L. (iraičiimas. Kviečiame visus 
skaitlingai atsilankyti.

— I). V. B-vės Direkcija

LMPS. 29-ta kuopa Viešojo Kny
gyno svetainėje, 1822 Wabansia 
Avenue, rengia svarbią prelekciją 
nedėlioj, kovo 23, kaip 4 valandos 
po pietų, Prelakcija bus lik dėl 
merginu ir moterų. Skaitys Dr. D. 
Bagočius. Inžanga 15 cenją Kvie
čiame moteris ir merginas atsilan
kyti. Komitetas.

St. Charles, III. —< LSS 177 kp. 
rengia prakalbas nedėlioj, kovo 23, 
J. Bagart svetainėje W. Main St. 
Pradžia 3 valanda po nietų. Kalbės 
J. .1 ūkelis. Visi kviečiami alsiEui- 
kyli. Komitetas

L.MPS. 9-tos kuopos mėnesinis su
sirinkamas bus subatoje, 22 kovo, 
7:3(1 valandą vakare Fellowship 
svetainėje 831 33 plaee. Visos Da
nės malonėkit atsilankyti.

Valdyba.

ROCKFORD, IL.
LMPS. 5 kp. susirinkimas jvyks 

nedėlioj, kovo 23, Montague llouse 
svet. kaip 2 yal. po pietų. Visos na
rės malončkilc atsilankyti ir nau 
jų atsiveskite. — Org. K. Kielienė

Brighton Park. — LSS. 171 kp. 
rengia prakalbas ketverge, kovo 20, 
Liberty svet. 3925 So. Kedzie Avė. 
Pradžia 7:30 vai. vakare. Visus kvie 
čiaine atsilankyti. — Komitetas.

I inges, Kauno gub.,, Telšių pav. 
Plungės parapijos, Paluksčių sodos. 
Jis pats tegul atsišaukia, arba kas 
žinote |>ranieškite šiuo adresu:

KOTBYNA BBAZIENE, 
2420 N. Mansfield Avė., Chicago, III

llrighton Prk. — Blindos repeti
cija ketverge, kovo 20, T. Mažimio 
svel. paprastu laiku. Lošėjai prašo
mi susirinkti laiku. — Valdyba.

Paskendusio Varpo reprlirijfi pčt 
nyčioj, kovo 21, Aušros svel. Lošė
jai prašomi susirinkti lygiai kaip 
8 vai. vakare. — Komisija.

Roseland. — LMPS. 25 kp. lavini
mosi susirinkimas ketverge, kove) 
20, Aušros kambariuose 1091)0 Mirhi 
gan Avė. Pradžia 7:30 vai. vakare. 
Drg. A. Petrulis duos lekciją apie 

parlamenlariškas taisykles. Visos 
narės, o taipgi ir pašalinės kviečia
mos atsilankyti. — kp. Komitetas

Turintis kokių nors reikalų su 
Pirmyn mišru choru, malonėkite 

kreipties i choro pirmininke), A. P. 
Vilią, 2127 N. Mnplevvood Avė., arba 
j sekr. X. Saikus, 1639 (tirarel St.

— Valdyba.

Cicero. — Vakarinės žvaigždės 
Kliubas rengia prelekcijas subatoj, 
kovo 22 kaip 7:30 vai. vak. .L Gri- 
galaičio svet. 1837 \V. 1 llh SI. Prcle 
geniai bus Dr. S. Naikelis ir Adv. 
Kaz. Gugis. Visi be skirtumo 
yra kviečiami atsilankyti.

' •—Komitetas.

Melrose Park. III. — LSS. 13 k)), 
pusmėnesiais susirinkimas įvyks 

ketverge, kovo 22, 7:30 vai. vakare, 
l'rank ir James svel. 23 Avi' ir Lake 
St. Draugai malonėkite būti laiku.

— Ad. Staškus.

E. Chicago, Ind. — 201 k p. rengia 
tuliku vakarą, nedėlioj gegužio 18, 
K. Grikšo svel. Vielinių kuopų ir 
draugijų prašome tų dieną nerengi 
jokių pramogų, kad neužkenkti vie
ni kitiems. —Rengimo Komitetas

Rockford, III. — LDLI). 29 kp. 
mėnesinis susirinkimas įvyks sere- 
doj, kovo 19, 7:30 v.v.,( Monlague 
lloiise svel., So. Main si. Draugės 
ir draugai, malonėkite atsilankyti 
visi. Yra svarbiu reikalų.! Gi ku
rie dar nesate alsirjmę knygas, ma
lonėkite ateiti ir atsiimti.

— M.Grinas. (

ASMENŲ JIESKOJIMAI
PAJIEŠKAU brolių Stanislovo, 

Konstantino ir Justino, Kaimo gub., 
Telšių pav., Mosiedų valsčiaus, l’a- 
rslilų parapijos, Kruopių sodžiaus, 
Meldžiu atsišaukti arba kas žinote 
malonėkite pranešti už ką bus at
lyginta. Adresas:

Tony Bueis, 
Bos 51, Glen \Vbite, \V. Va

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

gų. Jis yra juodbruvis, 5 pėdų ir 5 
colių augščio, 25 melų, moka bar
beno darbą. Kas palėmysite pra

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

MABIJONA MASILIONIENR 
2907 Emerald Avė., Chicago, III.

PAJIESKAU Motiejaus Wilarto, 
|)irmiau gyveno Chirago, 'l'ovvn of 
Lake. Paeina iš Kauno gub.. Basei
nui pav., Skaudvilės gmino*. Jis pats 
ar kas žinote, malonėkite pranešti

JOHN KLTTC.A
630 Markei SI., \Vaukegan, III.

P.\.lIEŠKAI' giminių ciocės Bar
boros Antanavičienės, po levais žy

ly te; l'rvikų sodžiaus, Mažeikiu 
parap., Kauno gub. 8 metai atgal 
gyveno Brockton Monlhol, Mass. 

'Taipgi norėčiau sužinoti pusseserę 
Jievą Bukuntienę, po tėvais Sungai- 
lailė; Kentaulių sodžiaus Pikelių 

parap,. Josios pačios ar kas kitas 
malonėkit pranešti, busiu tamstoms 
labai dėkinga.

BAZALIJA ZULPAII'e
— GELŽINIENĖ.

1955 ('analporl Avė., Chicago, !>l.

P.\JIEŠKAU savo visu pažįstamų 
Aš ošimi Kauno gub.. Kauno pav., 
1‘asinetelių kaimo, Vclionos parap. 
Prašau atsišaukti

BAI.TBUS VAIVIEDA 
Bos 21 Graig, III.

PA.II EŠKAI’ savo pusseserės 'Te
klės Urbonaitės, paeina iš Kauno 
gub., Baseinių pav., Niudrėnų parap.

Pirmiaus gyveno (Jiicagoj ant 
’l’osvn <>f Lake. Jei kas žino arba pa 
Ii tegul atsišaukia šiuo adresu

P. TOLIUŠIS, 
1211 51h Avė., Chicago lleighls, III.

PAJIEŠKAU dėdės, savo Motinos 
ir tikro brolio Antano šalčiaus. Su
valkų gub. Marijampolės pavieto, 
Augšlosios Panemunės parapijos, 
Kaimo Dubray. 5 metai atgal gir
dėjau buk gyvena Chicagoje. Jie 
palis/arba kas žinote malonėkite 
pranešti šiuo adresu:

J. Z. Paliubinskas, 
P O Bos 282, Minersville, Pa.

ASMENŲ JIEAKOJIMAI
JlįLP AšMONTAITf:, pajieškau 

savo pusesvrčs Magdalenos Geleži- 
nnkčs. Kauno gub. Baseinių pavie
to, parap. Kvėdarnos, kaimo Gii’l- 
nikų. Meldžiu atsišaukti šiuo adre
su :

Julija Badvill, 
Box 37 Buekner, III

•ĮIEŠKO KAMBARIŲ
l)l> VAIKINAI l'A.IIKSKOM kum- 

bario prie mažos šeimy nos, Bridge- 
porl upiclinkėj Geistina kad šei
mininkė gaminių valgj. Meldžiam 
atsišaukti tuojau

B. A. BENDZII S, 
1973 C.analport Avė., Chicago.

BF.IKALINGAS kambaris dėl 2 
vaikinų pas lietuvius, Bridgeporlo 
pielinkėje tarpe 31 ir 35 galvių nuo 
Halsted iki Union Avė. Turi bul 
valgis pataisytas namie, ir kurie 
nelaikote daugiau kaip du vyrus. 
Atsišaukite laišku pažymėdami No. 
50 S. K. III E. I7lh St. Chicago.

JIEŠKO DARBO
PAJIEŠKAU darbo j bučernę. Su

prantu tą darbą gerai. Atsišaukite j 
K. J. N.

1739 So. Halsted SI., Chicago, III.

REIKIA DARBININKŲ
BEI K ALINGA šeimy niūkė prie 

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

OBFA1US CHEMICAL 
LABORATORY

1718 So. Ilalsled SI., Chicago, III.

VYRAI, KURIE KALBATE 
LIETUVIŠKAI

PADARYKI TE SAVO LIUOSA LAI
KA BRANGIU. MES ORGANIZUO
JAME LIETUVIU SKYRIŲ 1B 
REIKIA KELETĄ ENERGIŠKU IŠ

TIKIMU IB ATSAKANČIU VYRU 
DIRBTI SU MUMIS KELETĄ VA
LANDŲ KAjS DIENA, ARBA KELE
TĄ DIENU KAS SAVAITE PER VI
SUS METUS, ši DARBA JUS GAU
TI' ATLIKTI IR NEPASITRAUKUS 
NUO JUSU DABARTINIO UŽSIĖ
MIMO. GERAS PELNAS, PUIKUS 
įP A K H L I M A S . A T
SIŠAUKITE NUO 9 IKI 1 PO PIE
TŲ, ARBA SEREDOS IR KETVER- 
GO VAKARAIS NUO 6 IKI 8; AR
BA TELELONUOKITE MAN, BAN- 
DOLPII 7100, DEL PASIMATYMO, 

ADAM MARKŪNAS
FlRST NATIONAL BANK BLDG. 

BOOM 817
68 \V. MONBOE ST„ CHICAGO.

REIKIA GERU VYRU SIUVĖJU 
PRIE MOTERŲ PAPRASTAI SIU
VAMU KAUTU-
.... URBANEK BROTHERS.......

I.ADIES’ TAILOBS
3250 OGDEN AVĖ., CHICAGO

REIKIA DARBININKU I SIUVĖ
JU ŠA P A

PRIE KAUTU

VISUOSE DEPARTAMENTUOSE

PRIE KELNIŲ

VISUOSE DEPARTAMENTUOSE

Mes specialiai paskyrimą valandą ir 
mokėsi ies.

Užtikrinta pastovus darbas. At
eikite ir pasimatykite su mumis.

THE ROYAL TAILOBS' 
731 SO. \VELLS ST., CHICAGO.

PADIDINK ALGA
REIKALINGA keletas vyrų, ku

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

REIKALINGAS geras kriaučius 
prie kostumeriško moteriško darbo. 
Darbas ant visados, užmokestis ge
ra. Atsišaukite tuojaus.

Wm. Pocius.
3519 Ogden avė., Chicago, III.

REIKALINGAS kriaučius dėl pa
taisymo ir prosijimo. Gera mo
kestis, darbas ant visados. Atsišau
kite greitai.

S. Sami s,
4240 Archer avė., Chicago

REIKIA Patyrusio porterio į sa- 
liuną. Atsišauki! j:
5728 So. State St., Chicago.

BEIK prityrusios pardavėjos mo
teries prie moterišku kotų ir siutų.

B. MASON,
1261 So. Ilalsled str., Chicago.

REIKIA DARBININKŲ
REIKIA patyrusio Jangų plovėjo. 
Chicago Window Cleaning (’o.

62 W \Vashinglon si Room 2
.. ... .... . . ...  ........ ......... .. —....  .... ..  ..... . .... .

REIKALINGAS patyręs kriau- 
čius prie vyriškų siuvinių. Geras 
užmokestis ir pastovus darbas.

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

PARDAVIMUI
PARSIDUODA bučernė ir groser- 

nė labai pigiai už cash arba išmai
nau ant namo ar loto. Biznis išdirb
tas ge,rai; visokių tautų apgyventa, 
nes savininkas išvažiuoja ant farmų 
šilą mėnesį. Kas norite būti biznie
rių, nelaukite ilgai, nes gera proga. 
Kreipkitės laišku j Naujiem,i ofisą, 
pažymėdami ant laiško No. 40.

PEJIKU visokius instrumentus 
naujus ir senus, kad ir pagadintus: 
pianus, vargonus, gramafonus, kon
certinas, armonikas, Iriubas, bara- 
bamis, cimbolus, skripkas bescdlas, 
kas turite prisjuskile laišką aš at
važiuosiu ir nupirksiu.

ADELE LUKAM
2325 So. Dearborn SI., Chicago.

PARDAVIMUI bučernė ir groser- 
ne labai pigiai. Apgy venta lietuviais 
ir lenkais, biznis gerai išdirbtas. Prie 
žastis pardavimo nesuprantu gerai 
to biznio, antra lyųrįu apleisti mies
tą. Gera proga geram žmogui. Atsi
šaukite šhio adresu:

CITY MEAT MARKET 
Jonas Kavaliam kas, l’orcst City, Pa.

PARSIDUODA bučernė ir groser- 
nė labai pigiai. 'Turi bul parduota 
šią savaitę. Labai geri rakandai ma
žiau kaip už pusę kainos. 'Taipgi ta
voms, kuris randasi ant ranki’. 
Atsišaukite 167 W. 31st SI., Chie.igo

PA ILSI I )l ’()l )A saldainiu, icekri- 
mo, cigaretų storas lietuviais apgy 
ventoj vieloj. Pardavimo priežastis, 
liga. Parsiduoda labai pigiai. Atsi
šaukite Į Naujienų ofisą, klausda
mi No. 2.

1S PRIEŽASTIES užėmimo fai
luos esu priverstas parduoti savo 
pelninga holelio biznį, kuris ran
dasi pačiame vidurmiestyj ir tarp 
didžiausių stočių (dypų). ir kur 
uždirbau daug pinigu; šis hotelis 
visada stovi pilnas ir dėl stokos 
ruimų esame priversti daug pake
leiviu žmonių atleisti arba guldy
ti kelis j ruimą, šis mažas hotelis 
visada neša gryno pelno nuo .*256 
lig $300 Į mėnesi, ir dabar gali nu
pirkti už 1 100 dol.; $500 reikia įne
šti, o likusius iš Delno alsilvginsi. 
Norėdami šios pelningos biznies, 
kreipkitės ypatiškai arba laišku.

Avi'ry 1 Intel,
531 So. Stale St., Chicago

AUTOMOBILIAI
PARSIDUODA pigiai Packard 6 

sėdynių, 8 pasažieriu automibilius, 
parankus dėl veselijų krikštynų ir 
Dagrabų. Visas gerame stovyje su 
5 naujais tajarais. Atsišaukite 
768 \V. 181h St., Tel. Canal 2655.

RAKANDAI
EXTRA BARGENAS.

$200 dubiiltų springsų Phoimgra- 
fas, grajina visokius rekordus, par
duosiu už $55 su rekordais ir dei
mantine adata. Taipgi 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 II. parduosiu už bilc tei
singą pasiūlymą. Nepraleiskite šių 
bargenų.

Rezidencija 1922 So. Kedzie Avė.

NAMAI-ŽEMĖ
1’AHDAVIMUI:

2 Flatą 4—5 rūmų arti 53rd ir 
Layvmlale, $200 cash . .. ...$1,000.

3 rūmų (’oltage, kampinis lotas 
arti 63rd ir Talman, $200
cash.......................................... $1.500.

8 rūmų pagyvenimui arti SI. 
I.ouis ir 80th PI. $20(1 cash, 
likusieji ant lengvų išmok. $1.300.

3632 Honare, 4 rūmų .... 1,700.
4448—įMontgomery SI., 4 rūmų 
namas ................................ $2,950.
4241— Mozart St., 4-4 rms $2,950.

4956—Marshfield Avė., vieno Hi
to geras bargenas .............. $2,500.
8802—Prineenton Avė. Irnis $1,775.

4715—TRockyvell St., 6 rin. van
deniu. šildomas ..................$3,400.
51st ir Archer, 6 rms .. $1,300.

3946—VVestern Avė., 6 rms mau
dyne, gazas :................ $1,700.
4225—«So. Artesian 4-4 flatai 

........................................... $3,300.
42 ir Campbell 6-6 plytų .... $4,160 

1817—Eilėn St. Store ir 4 fialų 
lengvi išmokėjimai..... $10,000.

Daug kitų bargenų fialų ir name
lių, ateikite arba rašy kite mums dėl 
surašo:

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

PARDAVIMUI geriausias invest- 
mentas jus galite rasti. Dviejų aug- 
šlų plytų, keturių fialų, toiletas ir 
gesas, augštas akmens apatnamis. 
Rendos neša $56.00 į mėnesį. Nor
mai Avė. arli 31-mos. Tiktai $4600. 
Lengvi išmokėjimai.

IGNATIUS CHAP AND CO., 
555 \Vest 31 st St., Chicago.

PARDAVIMUI namas ir lotas pi
giai. Atsišaukite į
3348 So. Iloyne avė., Chicago

PARDAVIMUI 2jų fialų, ply tų, 5 ir 
6 kambarių, garu šildomas, moder
niškas namas. Rendos neša $68 į mė 
nesį. Kaina $6750.00, 

Savininkas,
5640 So. Winchester Avė., Chicago

PARDAVIMUI 3-jų flatų plytų na- ’ 
mas ir cotfage. Savininkas važiuoja 
į Califbrniją. Bargenas. Randasi t 
arli lietuviu katalikų bažnyčios. 
1820 N. Marshfield Avė., Chicago.

E X T R A
REIKALINGAS SAVININKAMS 

Lietuvis kontraktui ius. Dengiu vi
sokius popierinius stogus ir taisau 
senus. Dedu ruin paipas, dirbu ble- 
kinius kaminus, dedu blokines lubas 
— vienu žodžiu išdirbu visokius sto
gus ir visokius blokinius darbus.

Darbus užimu visose dalyse (9)i- 
CRgos. Darbą atlieku atsakančiai ir 
duodu gvaranti'ją. Kam Inkis žmo
gus reikalingas, kreipkitės

LITIIUAN1AN RED 
ROOFING ( O, 

and Sheet Metai YVorks
2106 \V, 241h SI Tel Canal 4892

NAMAl-ŽEMfe
NEPAPRASTI BARBENAI

PUIKUS akro lotai laip pigus, 
kaip 8395, išmokant $40 rasi), po 
$5 kas mėnesis. tiktai 45 minutės 
nuo loop Rock Išland gelžkeliu, su 

geru priemiesčio patarnavimu ir 
žema mėnesine mokeslimi. Nuosa
vybė prieina prie stoties. Tūlose 
vietose ši žemė apaugusi puikinis 
medžiais, augštai sausą ir turi rie
bią juodą žemę. Puiki viela daržo
vėms arba vištų farmai. Greit Ims 
pavasaris. Pirkite dabar ir bukite 
prisirengę. Didelis viešas išpar l.i- 
vimas bus greitai atidarytas. Pirki
te dabar ir gausite pirmą pasirin
kimą. 'Taipgi 5 akrai $1650. išmo
kant $150 cash, ir $15 į mėnesį. Jus 
apsimokės pasiskubinti greitai.

WM. BUISHAS, 
Roonl 40. 106 N. La Saite St., Tel. 
Main 2013. Gyvenimo viela 1520 So. 
49th Avė. Cicero, III.

ISIMAINO NAMAS ANT GBOSI R- 
NĖS ABBA t.OTO.

L GRIG, 
1515 So. Union Avė., Chicago.

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

Balti įtaisymai, elektros šviesos ir 
vėliausi pagerinimai. Ne bus almės
iąs teisingas pasiulvmas

M. J. KIRAS
3331 So. Ilalsled Si., (’.hicago III,

Turiu namą ir farmą. Iš kuriu 
viena esiu priverstas parduoti, far- 
mą randasi netoli miesto I 1-2 my
lios nuo Benton llarbor. Mieli. 50 
akerių žemės sodas susideda iš 160 
medžių obelų, 300 grušių, 166 slyvų, 
ir kitų vaisingų medelių. Teipgi 3 
akerių grėpu, nauji budinkai, pa
darai ir abęjuai viskas ištaisyta pa
gal vėliausiai reikalavimus, visai ar
ti randasi du Lietuviui kaimynai. 
Parduosiu už prieinamą kainą. Na
mas randasi prie 123 ir Green St. 
Kuriame dabar y ra karčema, svetai
nė ir gyvenami ruimai ant antro 
ftoro. Kas norite pirkti turite ma
tyli ypatiškai, nes ant laiškų nega
liu atsakyti kadangi nemoku rašyti.

Namo adresas 12366 Green St. 
kampas 123 St. West Pulhnan, III, 
Farmos adresas B. F. D. 2 Bos 162 
Benton llarbor, Mieh. Stanley Se
reika.

MOKYKLOS

VALENTINE I) R E S M A KIN G 
COLLEGES

6205 So. Halsted st., 2107 W. Ma- 
dison, 1850 N. M’ells M.

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 
$16. Phone Seelev 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. NARMONTAITĖ 
3223 Parnel Avė., Chicago, III.

Tel Boulevard 9923.

DIENINE IR VA KARINE

MOKYKLA
Čia gali lengvai ir greitai išmokti Anglų ir 

Lietuvių kalbas, aritmetiką, S. V., Anglijos, 
Lietuvos ir abelną istorijas, geografiją, rašyti 
laiškus, ir tt. Taipgi, turime Gramrnar ir High 
School’ių skyrius Lietuviai mokytojai. Sunaudo- į 
kitę liuosą laiką pasimokininiui, nesigailėsite. 1

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

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

mas padarys jus žinovu i trumpą 
laiką.

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

Elektra varomos mašinos musų 
siuvimo skyriuose.

Jus esate užkviečiami aplankyti ir 
pamatyti musų mokyklą bile laiku— 
dieną ir vakarais ir gauti specialii- 
kai pigią kainą.

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

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

Atsišauki! ant 4-to augštn

J VAIRUS SKELBIMAI
MUSŲ SĖKLOS DYGSTA

Mes turime visokios rųšies sėklų 
dėl UKIU >r DAB^U- Pirmos klesos 
sėklos už nebrangią kainą. Pamė
ginkite ir reikalaukite kainų sura
šo.

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


